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يمثلل هذا الدليلل أحد العناصر الثالثة للمجموعة التربوية «المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم 
االبتدائي» التي تتكون من دليلل األستاذ واألستاذة، وكتاب المتعلم والمتعلمة، وصيغة إلكترونية للدليلل قابلة 
للتحميلل من الموقع الرسمي للوزارة. وقد أنجزت هذه العناصر وفق المنهاج الدراسي الجديد الذي أقرته 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. واستنادا إلى ما أصدرته الوزارة 

من وثائق رسمية في الموضوع، وخاصة : كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي.

األسدوس األولل و دليلل األستاذة واألستاذ لنفس المادة  والمستوى.

1 ـ دليلل األستاذة واألستاذ.

هو عبارة عن كتاب مرجعي يقدم اإلطار العام لكلل موضوعات األنشطة المتعلقة بمكونات منهاج اللغة 
الدراسية،  السنة  طيلة  واألستاذة  األستاذ  الدليلل  هذا  يرافق  االبتدائي.  التعليم  من  الرابعة  للسنة  العربية 
ويساعدهما على تدبير الشأن التربوي /التعليمي داخلل وخارج القسم، والتخطيط واإلعداد لألنشطة اللغوية 

المختلفة.

وزيادة في تيسير التعاملل مع هذا الدليلل، وإمعانا في تقريب محتوياته، تم تقسيمه إلى قسمين : 

ـ القسم النظري والمنهجي : يتناولل هذا القسم محورين اثنين : 

الكفايات،  العامة،  األهداف  عامة،  واعتبارات  (مبادئ  االبتدائي  التعليم  في  العربية  اللغة  مادة  ـ  أ 
التنظيم البيداغوجي العام للبرنامج، الغالف الزمني، الوسائلل التعليمية، التقويم والدعم)، وقد روعي في هذا 

المحور التركيز على ما يمهد للمحور الثاني.

ب ـ مادة اللغة العربية في السنة الرابعة للتعليم االبتدائي، في تفريعات هذا المحور يجد األستاذ 
واألستاذة كلل ما يساعدهما على عملهما تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وتقويما، من قبيلل : كفاية مادة اللغة العربية 
في السنة الرابعة، الغالف الزمني للمادة، وحدات ومضامين ومجاالت البرنامج الدراسي، التوزيع السنوي 

للبرنامج.

ويقدم هذا المحور أيضا صورة إجمالية عن هيكلة الدروس لمكونات مادة اللغة العربية بالسنة الرابعة 
من قراءة وتواصلل شفهي وظواهر لغوية وكتابة، من حيث تحصيص كلل درس، ومراحلل كلل حصة، عبر 

فترات السنة الدراسية، وفي األسابيع المختلفة، سواء كانت أسابيع لبناء التعلمات أو للتقويم والدعم.
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ـ القسم التطبيقي :

الظواهر  الشفهي،  التواصلل  (القراءة،  األربعة:  للمكونات  تطبيقية  لجذاذات  نماذج  القسم  هذا  يقدم  ـ 
اللغوية، الكتابة). وقد روعي في بنائها تفصيلل المراحلل واألنشطة والتقنيات، الشيء الذي يمكن األستاذ 
واألستاذة من اإلحاطة بمنهجية تدريس كلل مكون. وعند بنائهما لجذاذات الدروس الخاصة بهما يمكنهما 
اختصار ما جاء مفصال، ألن المهم باألساس هو استيعاب المنهجيات، وبذلك يتيسر األمر عليهما عند القيام 
باإلعداد القبلي للدروس. والمؤملل أن يستثمرا خبرتيهما ورصيديهما التربويين وابتكارهما إلغناء ما يحتاج 
إلى ذلك بهدف تحسين المهارات اللغوية للتلميذات والتالميذ في ضوء التوجيهات الديداكتيكية الموضحة 

للجذاذات.

ـ   كما يضم هذا القسم المالحق اآلتية :

2 ـ استراتيجيات القراءة. 1 ـ شبكة تقويم األداء القرائي.   

4 ـ شبكة رصد مستوى التحكم. 3 ـ شبكة المراجعة والتنقيح.   

6 ـ صيغ العملل في مجموعات. 5 ـ شبكة مستويات التحكم.   

8 ـ النصوص اإلمالئية. 7 ـ النصوص السماعية ( ثالثين نصا). 

2 ـ كتاب المتعلمة والمتعلم: 

يضم دعامات وأنشطة المكونات الثالثة : 

ـ فيما يخص القراءة، فقد ضم الكتاب نصوصا وظيفية وشعرية مستثمرة بأنشطة متنوعة تتيح إمكانية 
استعمالل استراتيجيات القراءة ( ما قبلل القراءة، أثناء القراءة، ما بعد القراءة) وعزز المقروء بصور تيسر 

فهمه وتحفز على قراءته، كما ضم الكتاب نصوص القراءة المسترسلة ونصوصا تقويمية.

ـ فيما يخص التواصلل الشفهي أدرجت مشاهد تيسر على المتعلمات والمتعلمين فهم النصوص السماعية 
معززة بما يحملهم على تحديد توقعاتهم لما سيرد في المسموع. 

ـ فيما يخص الكتابة أدرج في الكتاب أنشطة التطبيقات الكتابية والتعبير الكتابي في حين قدم نموذج 
لمشروع الوحدة بدليلل األستاذ واألستاذة.

3 ـ الصيغة االلكترونية للدليلل.

هذه الصيغة قابلة للتحميلل من الموقع الرسمي للوزارة. وبذلك يتيسر على األستاذ واألستاذة االطالع 
على الدليلل وتحميله إن دعت الضرورة إلى ذلك.

وكلل األملل أن يجد األستاذ واألستاذة في هذه المجموعة ما ييسر مهمتهما في مجالل تدريس اللغة العربية، 
وما يفضي إلى تحسين األداء اللغوي للتلميذات والتالميذ استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة. 

                 واهللا تعالى من وراء القصد.  



فهرس المحتويات
 القسم األولل:  اإلطارالنظري والمنهجي

1 ـ مبادئ واعتبارات عامة.                                                                                                                   
2 ـ عالقة األهداف العامة ومجاالتها بالمقاربة بالكفايات
3 ـ بناء الكفاية اللغوية وتطويرها في التعليم االبتدائي

3ـ1 ـ تنمية المهارات الشفهية  
3 ـ 2 ـ تنمية المهارات القرائية  
3 ـ 3 ـ تنمية المهارات الكتابية  

3 ـ 4 ـ تعلم اللغة باعتماد أنواع النصوص والسياقات الدالة  
4 ـ إسهام اللغة العربية في إنماء أبعاد الكفايات في التعليم االبتدائي

5 ـ الكفايات النهائية للتعليم االبتدائي في اللغة العربية
6 ـ التنظيم البيداغوجي العام لبرنامج مادة اللغة العربية في التعليم االبتدائي

7 ـ الغالف الزمني المخصص لمادة اللغة العربية في التعليم االبتدائي
8 ـ الوسائلل التعليمية والمعينات الديداكتيكية

9 ـ التقويم والدعم
ثانيا: مادة اللغة العربية في السنة الرابعة من السلك االبتدائي

أوال: مادة اللغة العربية في سلك التعليم االبتدائي
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1 ـ مكونات اللغة العربية في السنة الرابعة
أ   االعتبارات التربوية

ب   كفاية اللغة العربية في السنة الرابعة
ج   المكونات الدراسية والغالف الزمني األسبوعي

د   وحدات ومجاالت البرنامج الدراسي
1 1   مكون القراءة في السنة الرابعة:

1 1 1 أهداف القراءة
1 1 2   خصائص القراءة وموجهاتها

1 1 3  توزيع حصص القراءة 
1 1 4   تنفيذ الحصص األسبوعية للقراءة

1 1 5   البنية المفاهيمية المؤطرة لدرس القراءة
1 2   مكون التواصلل الشفهي في السنة الرابعة

1 2 1   أهداف التواصلل الشفهي  
1 2 2  خصائص التواصلل الشفهي وموجهاته 

1 2 3   توزيع حصص التواصلل الشفهي
1 2 4   تنفيذ الحصص األسبوعية للتواصلل الشفهي

1 2 5 البنية المفاهيمية المؤطرة لدرس التواصلل الشفهي 
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1  3 مكون الظواهر اللغوية في السنة الرابعة
1 3 1   أهداف الظواهر اللغوية

1 3 2  عناصر الظواهر اللغوية وموجهاتها
1 3 3   توزيع حصص الظواهر اللغوية

1 3 4  تنفيذ الحصص األسبوعية للظواهر اللغوية
1 3 5   البنية المفاهيمية المؤطرة للظواهر اللغوية

1 4   مكون الكتابة في السنة الرابعة 
1 4 1 أهداف الكتابة

1 4 2 عناصر مكون الكتابة وموجهاتها
1 4 2 1 التطبيقات الكتابية

1 4 2 2 التعبير الكتابي (اإلنشاء)
1 4 2 3 مشروع الوحدة

1 4 2 4 توزيع حصص مكون الكتابة
1 4 2 5  تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون الكتابة

2   البرنامج الدراسي للسنة الرابعة
3   التقويم والدعم في السنة الرابعة:

3 1   أشكالل التقويم حسب أسابيع الوحدة
3 2   مكونات موضوع التقويم خاللل األسبوع الخامس

3 3   أنواع أنشطة الدعم
3 4   التدبير الزمني لألسبوع الخامس من كلل وحدة  

توضيحات عملية.
ملف التقويم التشخيصي
نماذج جذاذات تطبيقية.

األسبوع األولل من الوحدة األولى:
  نموذج(1): مكون القراءة: النص الوظيفي األولل «مآثر بالدي» (4حصص)

  نموذج(2): مكون القراءة: النص المسترسلل «مدن مغربية» (4حصص بمعدلل حصة في كلل أسبوع)
  نموذج(3): مكون التواصلل الشفهي: النص السماعي األولل «صوامع المغرب» (حصة واحدة )

  نموذج(4): مكون الظواهر اللغوية: اإلمالء: «التاء المربوطة» (حصة واحدة )
  نموذج(5): مكون الظواهر اللغوية: الصرف والتحويلل: «أقسام الكلمة» (حصة واحدة )
  نموذج(6): مكون الظواهر اللغوية: التراكيب: «عناصر الجملة الفعلية» (حصة واحدة )

  نموذج(7): مكون الكتابة: التطبيقات الكتابية: (حصة واحدة ).
  نموذج(8): مكون الكتابة: التعبير الكتابي: «توليد األفكار من نص الموضوع «الكتابة التفاعلية» (4حصص 

بمعدلل حصة واحدة كلل أسبوع)
  نموذج(9): مكون الكتابة: مشروع الوحدة: «مقترح: ألتعرف مآثر بالدي » (4حصص بمعدلل حصة واحدة كلل 

أسبوع ).

    القسم الثاني:  اإلطار التطبيقي (نماذج الجذاذات)
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األسبوع الثاني من الوحدة األولى:
  نموذج (10): مكون القراءة: النص الوظيفي الثاني «زيارة مشهودة» (4حصص)

  نموذج(11): مكون التواصلل الشفهي: النص السماعي الثاني «من ثراتنا» (حصة واحدة )
  نموذج(12): مكون الظواهر اللغوية: اإلمالء: «التاء المربوطة» (حصة واحدة )

  نموذج(13): مكون الظواهر اللغوية: الصرف والتحويلل: «أقسام الكلمة» (حصة واحدة )
  نموذج(14): مكون الظواهر اللغوية: التراكيب: «عناصر الجملة الفعلية» (حصة واحدة )

  نموذج(15): مكون الكتابة: التطبيقات الكتابية: «نادي الحضارة المغربية» (حصة واحدة ).
األسبوع الثالث من الوحدة األولى:

  نموذج (16): مكون القراءة: النص الوظيفي الثالث «فن الخزف والفخار» (4حصص)
  نموذج(17): مكون التواصلل الشفهي: النص السماعي الثالث « مدينة الفنون » (حصة واحدة )

  نموذج(18): مكون الظواهر اللغوية: اإلمالء: «التاء المبسوطة» (حصة واحدة )
  نموذج(19): مكون الظواهر اللغوية: الصرف والتحويلل: «الجنس والعدد» (حصة واحدة )
  نموذج(20): مكون الظواهر اللغوية: التراكيب: «عناصر الجملة االسمية» (حصة واحدة )

  نموذج(21): مكون الكتابة: التطبيقات الكتابية: (حصة واحدة ).
األسبوع الرابع من الوحدة األولى:

  نموذج (22): مكون القراءة: النص الشعري «بالدي الجميلة» (4حصص)
  نموذج(23): مكون التواصلل الشفهي: النص السماعي الرابع « قصور وقصبات » (حصة واحدة )

  نموذج(24): مكون الظواهر اللغوية: اإلمالء: «التاء المبسوطة» (حصة واحدة )
  نموذج(25): مكون الظواهر اللغوية: الصرف والتحويلل: «الجنس والعدد» (حصة واحدة )
  نموذج(26): مكون الظواهر اللغوية: التراكيب: «عناصر الجملة االسمية» (حصة واحدة )

  نموذج(27): مكون الكتابة: التطبيقات الكتابية: «المتحف الصحراوي» (حصة واحدة ).
األسبوع الخامس من الوحدة األولى:

  نموذج(28): أنشطة التقويم والدعم: مكون القراءة: النص القرائي التقويمي «المدينة الزرقاء»
  نموذج(29): أنشطة التقويم والدعم: مكون الظواهر اللغوية:

  نموذج(30): أنشطة التقويم والدعم: مكون التواصلل الشفهي: النص السماعي التقويمي «العالم قرية صغيرة»
  نموذج(31): أنشطة التقويم والدعم: التعبير الكتابي. 

  موجهات عامة لبناء أنشطة الدعم والمعالجة وتدبيرها.
  نموذج لمداخلل بناء أنشطة الدعم والمعالجة.

  نموذج(32): مكون التعبير الكتابي : مهارات الكتابة  اإلنشائية «التلخيص».
  المالحق:

1   شبكة تقويم األداء القرائي.
2   استراتيجيات القراءة.

3   شبكة المراجعة والتنقيح.
4   شبكة رصد مستويات التحكم.

5   شبكة مستويات التحكم.
6   صيغ العملل في مجموعات.

7   النصوص السماعية(30 نصا).
8   النصوص اإلمالئية.
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* ـ مديرية المناهج. المنهاج الدراسي المنقح للسنوات األولى والثانية والثالثة والرابعة من السلك االبتدائي. مارس 2019.

ـ مديرية المناهج. كتاب اللغة العربية. السنة الرابعة من التعليم االبتدائي. األسدوس األولل  شتنبر 2018.

ـ مديرية المناهج.  اللغة العربية. دليلل األستاذة واألستاذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي. شتنبر 2018.
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تعد مالءمة البرامج والتوجيهات الخاصة بمادة اللغة العربية، للسنوات الست من التعليم االبتدائي، مع المستجدات 
التربوية المختلفة، عملية ضرورية تستهدف تطوير آليات تعليم هذه اللغة وتحسين تعلمها، وفق متطلبات المقاربة 
بالكفايات ومقتضياتها. لهذا الغرض تم استحضار مجموعة من االعتبارات، واعتماد عدد من المبادئ العامة التي 
تفرضها خصوصيات المتعلم والمتعلمة في المدرسة االبتدائية، وطبيعة المادة، ومنهجية تدريس مكوناتها، والرغبة 
في تمكين المتعلم والمتعلمة من الكفايات اللغوية المناسبة لهذا السلك. وفيما يأتي مجملل تلك المبادئ واالعتبارات:

•  مبدأ «اعتماد المداخلل الثالثة للمنهاج»:

ـ مدخلل القيم: (قيم الدين اإلسالمي السمح؛ قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية ؛ قيم المواطنة ؛ 
قيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية).

ـ مدخلل الكفايات؛ حيث يتم التركيز على تمكين المتعلم(ة) من استثمار تعلماته في وضعيات لها داللة وظيفية في 
حياته ومجتمعه، بحيث يتم إضفاء الفعالية على الممارسة التعليمية التعلمية، واالهتمام بحاجات المتعلم(ة)؛

ـ مدخلل التربية على االختيار، والمتمثلل في تأهيلل المتعلم(ة) الكتساب القدرة على التمييز واتخاذ القرار المتسم 
بالوعي، والتصرف السليم في مواقف مختلفة بناء على تفكيره الشخصي وتحليله الخاص.  

• مبدأ «التمركز حولل المتعلم(ة)»:

تعتبر المقاربة بالكفايات المتعلم(ة) محورا للتفكير واالهتمام والعملل، وفاعال أساسا في النسق التعليمي التعلمي، 
من خاللل إسهامه الوازن في التعلم لتنمية معارفه وقدراته ومهاراته واتجاهاته لبناء كفاياته. ومن ثم فإن الممارسة 
الطفلل  من  تنطلق  أن  يجب  العربية  اللغة  برامج  في  المسطرة  والمحتويات  والمضامين  المدرسة  في  البيداغوجية 

وتعود إليه، وتعتبره شريكا أساسا وفاعال حيويا في الوضعيات واألنشطة التعلمية المختلفة. 
• مبدأ «االنغماس اللغوي»:

يقتضي هذا المبدأ استعمالل اللغة العربية الفصيحة، في التواصلل المدرسي اليومي، وفي جميع األنشطة التعليمية 
التعلمية للمواد الدراسية التي تقدم باللغة العربية، بما في ذلك باقي أنشطة الحياة المدرسية، حتى تتاح للمتعلم(ة) 
ويسر،   بسالسة  والكالم  التعبير  ملكة  واكتساب  العربية،  للغة  الفصيح  النسق  استعمالل  على  للتمرن  كافية  فرص 
وتوظيفها  تعلمها  يتم  المبدأ،  هذا  حسب  العربية،  فاللغة  ثم  ومن  ودالة.  سليمة  عربية  بلغة  الوظيفي  والتواصلل 
باعتبارها هدفا في حد ذاته، و/أو مادة أداتية بالنسبة لمواد دراسية أخرى باعتبارها لغة التدريس األولى واألساس، 

وأداة للتواصلل في الحياة.
• مبدأ «الوحدات»:

يتضمن برنامج كلل سنة دراسية ست وحدات تتناولل ستة مجاالت دراسية، يستغرق تنفيذ الواحدة منها خمسة 
أسابيع، بحيث تخصص األسابيع األربعة األولى لتقديم التعلمات وبنائها وتتبع أداء المتعلمين والمتعلمات فيها بشكلل 
يومي، عبر أنشطة تعليمية تعلمية تنطلق من وضعيات مالئمة متنوعة أو مهام مركبة مناسبة ؛ ثم يخصص األسبوع 
الخامس ألنشطة التقويم والدعم المتعلقة بحصيلة الوحدة لتشخيص صعوبات التعلم والعملل على معالجتها وتحسين 

المردودية التعلمية بشأنها.

1- مبادئ واعتبارات عامة

أوال: مادة اللغة العربية في سلك التعليم االبتدائي
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• مبدأ «التكاملل»:

يتجلى هذا التكاملل عبر مستويين أساسيين هما: مستوى المجالل الذي تتمحور حوله مختلف دروس الوحدة ؛ 
ومستوى البناء الهيكلي لحصص مختلف مكونات المادة عبر األسابيع الخمسة للوحدة، بحيث تتكاملل مكونات مادة 
اللغة العربية من خاللل الربط الوثيق بين مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة بطريقة تتألف فيها المهارات 
اللغوية، وتدعم اكتساب المتعلم(ة) لكلل مهارة منها. وذلك باإلضافة إلى مراعاة أهمية تكاملل اللغة العربية مع المواد 

الدراسية األخرى.
• مبدأ «اإلضمار والتصريح»:

يقتضي هذا المبدأ تمرير الظواهر األسلوبية والتركيبية والصرفية واإلمالئية بشكلل ضمني في المستويات األولى 
والثانية والثالثة، ويتم التصريح بها في المستويات الرابعة والخامسة والسادسة، على أن يتدرج هذا التصريح نفسه 

من التحسيس والتلمس إلى االكتساب ثم إلى الترسيخ والتعميق.
• مبدأ «التدرج واالستمرارية»:

يتجلى ذلك في تنامي هندسة األنشطة اعتمادا على :
ـ التدرج في بناء الكفايات : حسب نوع القدرات من البسيطة إلى المركبة، وحسب المضامين وطبيعة المنهجية 

والمستويات الدراسية للتعليم االبتدائي.
مراعاة  الديداكتيكية،  بالممارسة  والمتبصر  السلس  االرتقاء  خاللل  من  ديداكتيكيا  اختيارًا  باعتباره  التدرج  ـ 

لقدرات المتعلمات والمتعلمين وتطور حاجاتهم التربوية.
ـ التدرج داخلل المستوى الواحد ومن مستوى آلخر فيما يخص النصوص واألنشطة.

• مبدأ «التركيز على الكيف»:

تبعا  األولويات  على  وكذا  البرنامج،  في  المسطرة  الكفايات  وعلى  التخرج،  ملمح  على  بالتركيز  ذلك  يتم  ـ 
لخصوصيات المتعلمات والمتعلمين في كلل سلك تعليمي، وتجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية، مع الحرص 

على توفير حد الزم مشترك بين جميع المتعلمات والمتعلمين. 
• مبدأ «التنويع البيداغوجي والديداكتيكي»:

من خاللل:
ـ تنويع البيداغوجيات الفارقية، بيداغوجيا الخطأ، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا حلل المشكالت ...)؛

ـ تنويع الوضعيات التعلمية خاللل بناء التعلمات واكتسابها أو تقويمها ودعمها ؛
ـ توفير أدوات ووسائط بيداغوجية متنوعة بسيطة ومركبة وابتكارها، حسب الحاجة إليها مثلل الصور،  والجداولل، 
ومجلة القسم، وركن القراءة، والمعاملل التربوية والمكتبات المدرسية، ووسائط رقمية، وأدوات عينية، والمشاهد، إلخ 

...)؛
ـ نهج طرائق وتقنيات تنشيط متنوعة تناسب باقي التوجيهات المتعلقة باألداء الديداكتيكي ضمن تخطيط قبلي ييسر 

تدبير التعلمات(عملل فردي وجماعي وعملل في مجموعات، وضعيات جلوس متنوعة، تقنيات مختلفة، ... إلخ) ؛ 
ـ االستعانة بمعينات ديداكتيكية متنوعة تسهم في بناء المفاهيم واكتساب المهارات وإنماء الكفايات ؛

ـ تطبيق مهارات التفكير االستراتيجي داخلل القسم من استقصاء، واستقراء، واستنتاج، وربط للنتائج باألسباب، 
وبحث عن حلولل ابتكارية.



11

• مبدأ «المالءمة وإعطاء معنى للتعلمات»:

إن المتعلم (ة) يتفاعلل بيسر مع المضامين التي تشكلل معنى بالنسبة إليه، وتكون له عالقة بمكتسباته؛ فمن المناسب 
إذن اعتماد وضعيات دالة ومهمات مركبة، عن طريق اعتماد حواملل لها عالقة بالمتعلم(ة)، من حيث مبناها (صيغتها) 

ومضمونها، وذلك من أجلل :

ـ جعلل التفاعلل مع الوضعيات والمهمات المركبة تلقائيا حتى ال يكون الحاملل عائقا؛

المركبة  والمهمات  الوضعيات المشكلة  مع  التعاملل  في  جهدا  ليبذلل  للمتعلم(ة)  بالنسبة  جدوى  ذا  التعلم  جعلل  ـ 
المقترحة عليه؛

ـ جعلل المتعلم(ة) يتمثلل القيم اإليجابية لمحيطه المادي واالجتماعي والثقافي وينخرط فيه وفي انفتاحاته الكونية 
أواإلنسانية.

ـ تزويد المتعلم(ة) بتغذية راجعة ومالحظات بناءة ومستمرة ليكون التعلم ذا جدوى.
• مبدأ «التقويم والدعم المنتظمين»:

يعتبر اعتماد آلية التقويم والدعم سيرورة مالزمة للعملية التعليمية التعلمية، لضمان التحسين المستمر للمردودية 
التربوية، وتكييف الممارسة البيداغوجية والديداكتيكية مع حاجات المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق قيم العدلل والمساواة 
واإلنصاف، وتكافؤ الفرص. ويشترط في التقويم أن يكون مرتبطا بتغذية راجعة فورية ومستمرة لكي يسهم في تحسين 

التعلم وحفز المتعلم(ة) إلى بذلل الجهد للتمكن من المهارات المطلوبة.
• مبدأ «نسقية اللغة»:

تعتبر اللغة العربية نسقا تاما ومنسجما وليس مكونات لغوية مجزأة ومستقلة، ألن ذلك التجزيء ما هو إال فصلل 
منهجي وتقني ألغراض مدرسية محضة، أما اكتساب اللغة فيتم بشكلل نسقي ومندمج ومتكاملل ال يكون فيه الفصلل 
بين مكوناتها. من هذا المنطلق عمد برنامج اللغة العربية في المدرسة االبتدائية إلى تأجيلل التصريح بالقواعد اللغوية 
حتى السنة الرابعة االبتدائية لتيسير تعاملل المتعلم(ة) مع اللغة بشكلل وظيفي وتركيبي يستهدف بناء الكفاية اللغوية 

بشكلل شمولي، ألنه يمارس اللغة في حياته اليومية باعتبارها أنساقا لغوية.
• مبدأ «التوليف من أجلل االستثمار»:

يقتضي إيجاد تمفصالت بين التعلمات المكتسبة تعبئة المعارف والمهارات والقدرات والقيم المالئمة لحلل وضعيات 
ومهمات مركبة، على أن يتم توليف التعلمات وتعبئتها بشكلل مندمج ومتظافر ألداء المهمة المطلوبة بنجاح. 

• مبدأ «التفويض التدريجي للمسؤولية»:

يعتمد التفويض التدريجي للمسؤولية على التهيئة، ثم نمذجة األستاذ(ة) لالستراتيجية أو المهارة المستهدفة، بحيث 
يشخص كيفية إنجاز االستراتيجية المقصودة أمام المتعلمات والمتعلمين، واصفًا بصوت مسموع ما يجري في ذهنه، 
ممارسة  في  ذلك  بعد  لينخرطوا  إنجازه،  أثناء  ومؤشرات  معارف  من  به  ويستعين  عقلية  عمليات  من  يستعملل  وما 
موجهة، ثم ممارسة مستقلة للوصولل إلى تطبيق يعزز إتقان المهارة واستخدامها في مواقف جديدة. وذلك على نحو 

ما هو موضح الحقا في سياق الخطوات واالستراتيجيات المتداولة في تدريس القراءة.
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المدرسة  في  وتعلمها  العربية  اللغة  لتعليم  المؤطر  التربوي  الفعلل  مجتمعة  ومجاالتها  العامة  األهداف  هذه  توجه 
نظرة  وفق  والقيمية،  والمهارية  المعرفية  بالجوانب  اإلحاطة  تروم  التي  بالكفايات،  المقاربة  منظور  وفق  االبتدائية 

شمولية تستدعي مراعاة التوازن بين بناء المعارف والمهارات والقيم والمواقف وإنماء الكفايات.
• مجالل المعارف: يستهدف برنامج اللغة العربية تمكين المتعلمات والمتعلمين من رصيد معجمي وظيفي ومن أساليب 
وظواهر لغوية ومن معلومات علمية واجتماعية وثقافية مرتبطة بالمجاالت الدراسية المبرمجة التي تخدم نماء كفاية 

المتعلم(ة)؛
• مجالل المهارات: يستهدف البرنامج تدريب المتعلم(ة) على مهارات لغوية ومهارات ذهنية وحس حركية، وغيرها 
من المهارات واالستراتيجيات التعلمية الالزمة الكتساب الكفايات عموما والكفايات اللغوية خصوصا. ومن القدرات 
االجتماعية،  والحياة  المدرسية  الحياة  في  العربية  اللغة  وتوظيف  امتالك  يتطلبها  التي  التواصلية/اللغوية  والمهارات 
وذلك مثلل التمكن من الفهم والتطبيق والتحليلل والتركيب والتعليق والتلخيص والتعبير والتقويم حسب الموقف والمقام 
والمهارات  القدرات  من  وغيرها  شخصي،  موقف  واتخاذ  والبرهنة  والحجاج  والحوار  المعبرة  والقراءة  التواصلي 

المساهمة في اكتساب اللغة ونماء الكفاية اللغوية عموما.
أما بالنسبة لالستراتيجيات التعلمية فيمكن الحديث عن ضرورة تدريب المتعلم(ة) على:

ـ بناء استراتيجيته ومنهجيته لالستماع والتحدث والقراءة والكتابة (فهم المسموع والمقروء، والتعبير الشفهي والكتابي ؛)
ـ بناء منهجية لحلل الوضعيات – المشكلة التي يواجهها في المدرسة وفي الحياة العامة ؛

والشروط  والمؤشرات  والمعايير  للمواصفات  منتوجه  مطابقة  مدى  من  والتحقق  الذاتي  للتقويم  منهجية  بناء  ـ 
المطلوبة منه ؛

ـ بناء منهجية لتعديلل منتوجه وتطويره في ضوء نتائج التقويم والتحقق.
• مجالل القيم والمواقف: اهتم البرنامج من خاللل المجاالت المحددة لمضامين الوحدات الدراسية للسنة الدراسية ومن 
خاللل التوجيهات التربوية المؤطرة للممارسة البيداغوجية والمقاربات الديداكتيكية لمختلف مكونات مادة اللغة العربية 
للفرد  الموجهة  اإليجابية  واالتجاهات  والمواقف  للقيم  حاملة  البرنامج  محتويات  جعلل  ضرورة  إلى  النظر  بتوجيه 
وغيرها  والرسوم  والصور  واألنشطة  النصوص  تحترم  أن  على  الحرص  تم  ولذلك  سواء،  حد  على  والمجتمع 
االختيارات والتوجهات التربوية األساس للمنهاج المغربي، وأن تتمثلل وتروج وترسخ لدى المتعلم(ة) (القيم اإلسالمية 
مع  التفاعلل  وأثناء  والتواصلل  التعبير  أثناء  مناسبة  واتجاهات  مواقف  تبني  على  تدربه  وأن  واإلنسانية)،  والوطنية 

اآلخرين وأثناء التعاملل مع الوضعيات المختلفة. وبذلك يتحقق مبدأ وظيفية اللغة في حياة الفرد والمجتمع.
• األهداف العامة التي ينتظر أن يحققها برنامج اللغة العربية في المدرسة االبتدائية :

ـ تدريب المتعلم(ة) على احترام بيئة التعلم وأوقاته، وعلى التعاملل والتصرف والتواصلل والتعبير حسب قواعد 
الخطاب وآداب التواصلل، وتكييف خطابه حسب المقام والموقف والظرف والسياق ؛

ـ تدريبه على اتخاذ مواقف شخصية والتعبير عن آرائه وتمثالته بحرية حولل القضايا التي تعرض عليه، مع 
تعليلل ذلك بالحجج والبراهين واالستدالالت المناسبة ؛

ـ تعريفه بالحقوق والواجبات والقواعد العامة، وحثهما على التعبير عنها شفهيا وكتابيا ؛
ـ تدريبه على االستقاللية وعلى التعلم والتقويم الذاتيين؛

ـ تمكينه من أن يكون صاحب قرار فيما يخص بيئته التعليمية ؛ 
ـ تنمية اعتزازه باللغة العربية باعتبارها رافدا أساسا من روافد الهوية الوطنية ؛

ـ تعزيز شعوره بأنه قادر على النجاح واالنغماس في تجارب جديدة تزيد من مهاراته وتوسع من مداركه؛

2- عالقة األهداف العامة ومجاالتها بالمقاربة بالكفايات
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3`1` تنمية المهارات الشفهية:
 يبتدئ اكتساب اللغة في السياق الطبيعي من االستعمالل الشفهي، مما يقتضي إيالء األهمية الالزمة لالستماع 
والتحدث باللغة العربية الفصيحة، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعلم اللغة. وبناء على ذلك تحظى الممارسة الشفهية 

في المدرسة االبتدائية بنصيب وافر من زمن التعليم والتعلم ؛

أولى البرنامج الحالي للغة العربية اهتماما خاصا بالمهارات الشفهية، ويتجلى ذلك من خاللل ما يأتي :

• الوضع االعتباري للشفهي : 

 يتطلب األمر االهتمام بالتواصلل الشفهي (استماعا وتحدثا) باعتباره هدفا في حد ذاته ومكونا مستقال على مستوى 
الحصص والمواضيع المدروسة والتدبير الديداكتيكي المتبع في تدريسيه ؛ كما يجب االهتمام به أيضا لكونه، من 
جهة، أداة لغوية تخدم تعليم وتعلم مختلف مكونات مادة اللغة العربية، وباعتباره، من جهة أخرى، كفاية مستعرضة 
تستثمر في تعليم وتعلم أغلب المواد الدراسية األخرى ؛ إذ من خالله يتم التواصلل بين األستاذ(ة) وبين المتعلمين 
والمتعلمات، والتواصلل فيما بينهم أيضا الكتساب المعارف والمفاهيم والقيم والمواقف والمهارات المختلفة في تلك 

المواد، التي تسهم بدورها في إنماء القدرات والمهارات الشفهية.

 • اإلطار المنهجي لتعليم االستماع والتحدث :

ـ اعتبارا لقيمة مهارتي االستماع والتحدث في  تعليم اللغة وتعلمها، ولتمكين المتعلم (ة) من استضمارالبنية اللغوية 
واألسلوبية وتطوير رصيده الوظيفي الذي تستلزمه عمليتا فهم المسموع واإلنتاج الشفهي، تم اعتماد المداخلل اآلتية:

تتضمن  وضعيات  نصوص،  (حكايات،   : وتنويعها  والتحدث  باالستماع  المرتبطة  الجوانب  إغناء  ضرورة  ـ 
معارف ومهارات وقيما ومواقف)، مع االنفتاح على محيط المتعلم(ة) واهتماماته؛ ومع مراعاة انفتاحاته اإلنسانية؛

ـ أهمية التمييز بين قراءة وفهم المكتوب وبين التعبير الشفهي حولل موضوع معين، والتمييز أيضا بين قراءة 
أنواع النصوص القرائية وفهمها، وبين توظيف أصناف األفعالل الكالمية فيصير كلل منهما متمكنا من أن :  (يقدم 
اإلنتاج  أساليب  أو   (.. يعترض  يعللل،  اآلخر،  يناقش  يطلب،  ينصح،  ينهى،  يعتذر،  يعبر،  يحكي،  غيره،  أو  نفسه 

اللغوي الخاصة بأنواع الخطاب المستهدف (اإلخبار، الوصف، التوجيه، السرد، التفسير، الحجاج) ؛

ـ تخصيص التواصلل الشفهي بتدابير تنظيمية وديداكتيكية خاصة (من خاللل تمييز منهجية تعليم مكون االستماع 
والتحدث عن منهجيات المكونات األخرى لتعليم اللغة) ؛

ـ االهتمام بتدريب المتعلمات والمتعلمين على التقنيات واالستراتيجيات المستعملة في التواصلل الشفهي : (منهجية 
فهم الوضعية الشفهية، من خاللل التدريب على االستماع وتغيير أشكالل الخطاب وأنماطه، وتنويع منهجيات االستثمار 

البيداغوجي للتواصلل الشفهي وإكساب المتعلم(ة) االستقاللية (تدريجيا) في التعاملل مع الوضعيات الشفهية) ؛ 

ـ تدريب المتعلم(ة) على تقنيات إنتاج نصوص ذات طابع سردي أو إخباري أو وصفي أو توجيهي، أو حجاجي 
وفق مواصفات وشروط معنية ؛

: 

3- بناء الكفاية اللغوية وتطويرها في التعليم االبتدائي
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ـ تدريبه على التقويم الذاتي إلنتاجه الشفهي والتحقق من مطابقته للمواصفات والشروط المطلوبة؛

ـ تدريبه على منهجيات تطوير إنتاجه انطالقا من نتائج التقويم والتشخيص الذاتي أو التبادلي.

`  تنمية المهارات القرائية :  2  `  3
• أهمية القراءة:

القراءة عملية تفكير مركبة، تشملل فك الرموز المكتوبة (الكلمات والجملل والنصوص) وفهم معانيها الصريحة 
والضمنية من خاللل مهارات التحليلل والتركيب، واالستنتاج، واستثمار المقروء وفحصه وتذوقه، وإبداء الرأي فيه.

يكتسي تعليم القراءة وتعلمها أهمية كبرى في حياة اإلنسان، وذلك من منطلق أنه يشكلل:

• آلية لتنمية الخبرة األدبية.

• مفتاحا للتعلم وتحصيلل مختلف العلوم والمعارف التي يتطلبها مجتمع المعرفة.

• مفتاحا لتحسين تعلم اللغة العربية والمواد العلمية واالجتماعية والفنية التي يتم تدريسها باللغة العربية.

• أساسا للنجاح الدراسي وتحديد نوعية المستقبلل التعليمي لألطفالل.

• اإلطار المنهجي لتعليم القراءة وتعلمها:

ظهر في السنوات األخيرة اتجاه عام في مجالل التعليم المبكر للقراءة، يعتمد مفهوما ويركز على مكونات محددة 
للقراءة، وعلى مقاربات لمنهجية تدريسها في المستويات األولى، لتمكين المتعلمات والمتعلمين من تنمية قدرتهم على 

القراءة بكيفية فعالة، وهذه المكونات هي:

• الوعي الصوتي: يشكلل الوعي الصوتي تمهيدا للقراءة، ويتمثلل في تمكين المتعلم(ة) من تعرف وحدات األصوات 

اللغوية المسموعة، وتمييزها، واللعب بها، واستعمالها في كلمات منطوقة.

الوعي بأن كلل كلمة منطوقة تتركب من وحدات صوتية صغرى مفردة، وليست وحدة صوتية واحدة. وتتوافق 
األبحاث التربوية على تأكيد أهمية الوعي الصوتي في تيسير تعلم القراءة، لتالفي التعثر فيها الحقا.

• الربط بين الحروف وأصواتها (المبدأ األلفبائي): يتجلى في تمكن المتعلم(ة) من الربط بين الصوت المسموع 
والحرف المكتوب وترسيخ ذلك ليصبح آلية لديه، تساعده على التهجي وقراءة المقاطع والكلمات.

• القراءة بطالقة: تتحدد في تمكن المتعلم(ة) من قراءة المقاطع والكلمات والنصوص بدقة وسرعة مناسبة، وبإيقاع 
صوتي معبر عن معاني المقروء.

• اكتساب المفردات: تتمثلل في تمكن المتعلم(ة) من اكتساب رصيد معجمي من المفردات واستعمالها في فهم المسموع 
والمقروء، وفي التعبير الشفهي والكتابي.

• الفهم: يتجلى في تمكن المتعلم(ة) من مهارات فهم النصوص المقروءة، واستخراج معانيها الصريحة والضمنية.

تتفاعلل هذه المكونات مجتمعة في تنمية مهارات القراءة. ولكلل مكون منها مفهوم وآليات لتعليمه وتعلمه؛ وذلك 
على نحو ما سيتم توضيحه الحقا ضمن مكونات التعليم المبكر للقراءة في السنوات األولى من التعليم اإلبتدائي.
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تنمية المهارات الكتابية:  `  3  `  3
تعملل كلل مكونات اللغة العربية على تطوير قدرات المتعلم(ة) ومؤهالته الكتابية، من حيث تزويده بالمكتسبات 
الالزمة للتعبير الكتابي سواء خاللل التدرب على المهارات الكتابية أو إنجاز أنشطة وتمارين وتطبيقات كتابية مناسبة 

للقدرات التعبيرية واللغوية والمهارية للمستوى الدراسي، أو من خاللل إنجاز أنشطة التعبير الكتابي واإلنشاء.

لتمكين  االبتدائي،  التعليم  من  األولى  السنة  منذ  الكتابي  بالتعبير  المبكر  االهتمام  الكتابية  المهارات  تنمية  تتطلب 
المتعلم(ة) من إنتاج كلمات وجملل وفقرات قصيرة، مناسبة للمجالل المضموني ولنوع النص المستهدف؛ فاألستاذ(ة) 
مطالب بالتدريب المتنامي للمتعلمات والمتعلمين على هذا النوع من اإلنتاج  (أثناء حصة من حصص الكتابة)، بشكلل 
يراعي قدراتهم وحصيلتهم اللغوية المكتسبة، وهو ما يستدعي اعتماد مبدأي التبسيط والتدرج، تماشيا مع ما يتطلبه 

تحقيق األهداف التعلمية المسطرة.

يهدف برنامج اللغة العربية إلى تدريب المتعلم(ة) بالتدريج على المهارات الكتابية المختلفة، من خاللل تمرينه على 
نوعين من الكتابة:

ـ النقلل والخط واإلمالء والتطبيقات الكتابية،

ـ التعبير الكتابي. 



4.3. تعلم اللغة باعتماد أنواع الخطابات والسياقات الدالة: 

• تعلم اللغة باعتماد أنواع الخطابات:

لضمان البعد الوظيفي لتعلم اللغة العربية، تم اعتماد أنواع مختلفة من الخطابات: الخطاب السردي، والخطاب 
اإلخباري، والخطاب الوصفي، والخطاب التوجيهي، والخطاب الحجاجي، والخطاب التفسيري. ولتمكين المتعلمين 
والمتعلمات من التعاملل معها في سياقات دالة، تم تناولها من خاللل النصوص ومختلف الدعامات والحواملل السمعية 
والبصرية والسميائية، بشكلل منتظم ومتدرج يأخذ في الحسبان خصوصيات كلل سنة من سنوات التعليم االبتدائي 

والمرحلة النمائية للمتعلمات والمتعلمين، دون إغفالل مطلب ترويج األساليب والبنيات اللغوية المقررة.

• تعلم اللغة في سياقات دالة (مجاالت دراسية):

خاللها  من  تصرف  واجتماعية  وتواصلية  معرفية  سياقات  باعتبارها  دراسية  سنة  لكلل  مجاالت  ستة  اعتماد  تم 

المكتسبات والتعلمات اللغوية، بشكلل يحقق مبدأ وظيفية اللغة في الحياة العامة للمتعلم(ة). وذلك انطالقا من عالقته 

بذاته وباآلخر وبمحيطه القريب والبعيد، واستحضارا لمستجدات الحياة الثقافية واالجتماعية.

• تعلم اللغة في سياقات دالة (مجاالت دراسية): 

خاللها  من  تصرف  واجتماعية  وتواصلية  معرفية  سياقات  باعتبارها  دراسية  سنة  لكلل  مجاالت  ستة  اعتماد  تم 

المكتسبات والتعلمات اللغوية، بشكلل يحقق مبدأ وظيفية اللغة في الحياة العامة للمتعلم(ة). وذلك انطالقا من عالقته 

بذاته وباآلخر وبمحيطه القريب والبعيد، واستحضارًا لمستجدات الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية 

وغيرها ؛ وبذلك ترقى هذه المجاالت من محتويات معرفية جافة وخارجة عن حاجات المتعلم(ة) واهتماماته إلى 

تتناولل  المعتمدة  المجاالت  بأن  علما  التعليمية.  العملية  مركز  باعتباره  إليه  بالنسبة  دالة  وتواصلية  حياتية  مجاالت 

مفاهيم إنسانية تلخص أفكارا كبرى وعامة. وقد تم تنظيم هذه المجاالت المضمونية وترتيبها في كلل سنة دراسية 

تبعا لعالقتها بالنمو الذهني والوجداني واالجتماعي للمتعلم(ة) وحسب االمتداد المجالي من البيت باعتباره المؤسسة 

المجتمعية األولى للمتعلم(ة) إلى المستوى العالمي والكوني باعتباره االمتداد اإلنساني المستهدف في آخر المطاف، 

مرورا بالمحيط المدرسي والمحيط الوطني والمحلي فاإلقليمي والجهوي.

أشكالل الخطاب وحواملها

نصوص نثرية ونصوص شعرية (سردية ـ إخبارية ـ وصفية ـ توجيهية)+ الحواملل

نصوص نثرية ونصوص شعرية (سردية ـ إخبارية ـ وصفية ـ توجيهية ـ حجاجية ـ 
تفسيرية)+ الحواملل السمعية والبصرية والسميائية.

السنوات

1 ـ 2 ـ 3

4 ـ 5 ـ 6
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األبعاد

االستراتيجية

التواصلية

المنهجية

الثقافية

ـ التفتح على العالم التكنولوجي والرقمي، وتمثله وفهم تطوراته من خاللل اللغة. التكنولوجية

ما يتطلع إليه تعليم اللغة العربية وتعلمها بالتعليم االبتدائي

استعمالل اللغة العربية ألجلل:
ـ تحصيلل المعارف والتزود ببعض الخبرات المناسبة لمستوى المتعلم(ة) الدراسي؛ 

ـ اكتساب القيم  اإلسالمية والوطنية واإلنسانية وممارستها في حدود المستوى الدراسي للمتعلم(ة)؛ 
ـ االنفتاح على المحيط الطبيعي واالجتماعي وما تزخر به الحياة العامة من عملل ونشاط وإبداع.

ـ التواصلل عن طريق اللغة العربية قراءة وكتابة وتعبيرا؛
ـ التعبير الشفهي بالنسق العربي الفصيح؛

ـ استعمالل رصيد وظيفي فصيح، يرتبط بحياة المتعلم(ة)، ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت البرنامج؛
ـ تعرف رسم الحروف العربية، وقراءتها ضمن كلمات وجملل ونصوص بسيطة؛ 
ـ الرسم الخطي للحروف العربية  مجردة، وضمن كلمات وجملل وفقرات قصيرة؛

ـ استعمالل اللغة العربية لتحصيلل المعارف والخبرات المناسبة لمستوى المتعلم(ة) الدراسي؛
واإلنسانية في حدود مستوى المتعلم(ة)  اإلسالمية والوطنية  القيم  استعمالل اللغة العربية إلدراك  ـ 

الدراسي، لتتأصلل في كيانه وشخصيته؛
ـ التمكن من القواعد اللغوية، والقدرة على استعمالها بشكلل صحيح في األنشطة اللغوية المنطوقة 

والمكتوبة، وفي التواصلل السليم مع الغير.

مستوى  حدود  في  العربية،  للغة  واإلمالئية  والصرفية  والتركيبية  األسلوبية  البنيات  استضمار  ـ 
المتعلم(ة) الدراسي، وعمره الزمني والعقلي؛

ـ قراءة المقروء وفهمه واستثماره على مستويات عدة؛
ـ استيعاب المجالل اللغوي والتمييز والموازنة بين مستوياته، لتنمية القدرة على الحكم المنطقي؛

ـ التساؤلل واستخدام الفكر في تتبع المشاهد ومالحظتها، والمقارنة واالستنتاج واالستداللل؛
ـ المالحظة والمقارنة والحكم، والتعبير عن وسائلل العملل الجديدة؛

ـ تمييز أصناف الخطاب؛ األدبي، العلمي، االجتماعي،... إلخ؛ 
ـ تنظيم العملل وضبط الوقت من خاللل اإلنجازات الكتابية والبحوث الخارجية التي يتكلف المتعلم(ة) 

بإنجازها، واالعتياد على ممارستها.

 ـ استعمالل رصيد وظيفي فصيح، يرتبط بحياة  المتعلم(ة) ومحيطه، ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت 
البرنامج؛

ـ استعمالل اللغة العربية لتحصيلل المعارف والتزود بالخبرات المناسبة لمستوى المتعلم(ة) الدراسي؛
واإلنسانية في حدود مستوى المتعلم(ة)  اإلسالمية والوطنية  استعمالل اللغة العربية إلدراك القيم  ـ 

الدراسي، لتتأصلل في كيانه وشخصيته؛
ـ استيعاب النسق اللغوي الفصيح، الذي يعتبر وسيلة أساسية في عملية االندماج االجتماعي؛
ـ التعبير بواسطة  اللغة شفهيا وكتابيا في مواضيع متنوعة، ترتبط بالواقع وتلبي الحاجات؛ 

ـ التعرف من خاللل اللغة على القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية، لتمثلها في السلوك.

4- إسهام اللغة العربية في إنماء أبعاد الكفايات في التعليم االبتدائي.
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المستوى

كفاية السنة 
األولى

كفاية السنة 
الثانية

كفاية السنة 
الثالثة

كفاية السنة 
الرابعة

ما يتطلع إليه تعليم اللغة العربية وتعلمها بالتعليم االبتدائي

. يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي، قادرا على حلل وضعيات مشكلة و/ 

أو إنجاز مهمات مركبة من خاللل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 100 و150 كلمة، 

وفهم نصوص مقروءة تتراوح كلماتها ما بين 40 و50 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية وكتابية قصيرة 

المعرفي  رصيده  بتوظيف  وذلك  والتوجيه،  والوصف  واإلخبار  السرد  طابع  عليها  يغلب  وبسيطة 

والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.

. يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الثانية من التعليم االبتدائي، قادرا على حلل وضعيات مشكلة و/ 

أو إنجاز مهمات مركبة من خاللل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 130 و 180 كلمة، 

وفهم نصوص مقروءة تتراوح كلماتها ما بين 70 و80 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية وكتابية قصيرة 

المعرفي  رصيده  بتوظيف  وذلك  والتوجيه،  والوصف  واإلخبار  السرد  طابع  عليها  يغلب  وبسيطة 

والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستتضمرة.

. يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، قادرا على حلل وضعيات مشكلة و/ أو 

إنجاز مهمات مركبة من خاللل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 180 و260 كلمة، وفهم 

نصوص مقروءة تترواح كلماتها مابين 180 و250 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية وكتابية قصيرة 

المعرفي  رصيده  بتوظيف  وذلك  والتوجيه،  والوصف  واإلخبار  السرد  طابع  عليها  يغلب  وبسيطة 

والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.

. يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، قادرا على حلل وضعيات مشكلة 

و/ أو إنجاز مهمات مركبة من خاللل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 200 و250 

كلمة، وفهم نصوص مقروءة تترواح كلماتها ما بين 300 و400 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية 

وكتابية يغلب عليها طابع السرد واإلخبار والوصف والتوجيه والحجاج، وذلك بتوظيف رصيده 

المعرفي والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من بينات لغوية بطريقة صريحة.

18

5- الكفايات النهائية للتعليم االبتدائي في اللغة العربية
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ـ يتم تصريف البرنامج السنوي للغة العربية على مدى 34 أسبوعا للدراسة الفعلية، تنتظم عبر ست وحدات دراسية 
موزعة بالتساوي على أسدوسي السنة  الدراسية ؛ وتضم كلل وحدة دراسية خمسة أسابيع، تخصص أربعة منها 
لتقديم تعلمات جديدة وبنائها وتقويمها تقويما تكوينيا هادفا، ويخصص خامسها إلجراءات التقويم والدعم والتدخلل 
المبكر، أما األسابيع األخرى المكملة للبرنامج السنوي فهي األسبوع األولل المخصص للتقويم التشخيصي والدعم 
االستدراكي واألسبوع السابع عشر المخصص للدعم المرحلي في نهاية األسدوس األولل واألسبوع الثالث والثالثين 
الداعمة  المدرسية  الحياة  أنشطة  وتفعيلل  إجراء  في  أساسًا  ويستغالن  الثاني،  لألسدوس  المرحلي  للدعم  المخصص 
للتعلمات (مسرح مدرسي، أناشيد ومحفوظات، حكايات ومطالعات حرة، أنشطة توظيف اإلعالميات في تعلم اللغة 
العربية، مسابقات تربوية، أنشطة األندية المدرسية، معارض، خرجات مدرسية ...). أما  األسبوع الرابع والثالثون 

فيبقى إلنجاز إجراءات آخر السنة الدراسية.

• جدولل استغاللل أسابيع السنة الدراسية

أساببيع

السنة
األنشطة التربويةوحدات

أساببيع

السنة
األنشطة التربويةوحدات

18 تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

4

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني 

2

1

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني19تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني20تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني3

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني21تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني4

تقويم ودعم تعلمات الوحدة22تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني5

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة6

5

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني

7

2

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني24تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني25تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني8

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني26تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني9

تقويم ودعم تعلمات الوحدة27تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني10

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني28تقويم ودعم تعلمات الوحدة11

12

3

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني29تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني30تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني13

تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني31تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني14

تقويم ودعم تعلمات الوحدة32تقديم وبناء تعلمات جديدة وتقويم تكويني15

33تقويم ودعم تعلمات الوحدة16

6

دعم حصيلة األسدوس الثاني وأنشطة 
الحياة المدرسية

17
دعم حصيلة األسدوس األولل 

وأنشطة الحياة المدرسية
إجراءات آخر السنة الدراسية34

6- التنظيم البيداغوجي العام لبرنامج مادة اللغة العربية في التعليم االبتدائي. 
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الغالف الزمني األسبوعيالسنوات الدراسية

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السادسة

 عشر ساعات

 تسع ساعات

ثمان ساعات

ست ساعات ونصف

ست ساعات

ست ساعات

 يتطلب تدريس مادة اللغة العربية، كغيرها من المواد الدراسية، اعتماد وسائلل تعليمية ومعينات ديداكتيكية مختلفة 
ومتنوعة، لمساعدة األستاذ(ة) على إنجاز عملهما في ظروف أفضلل لتيسير تحقيق األهداف التربوية المسطرة في 

البرنامج الدراسي. 
الدينامية  يضمن  ال  ومحتوياتهما،  بمضامينهما  الحرفي  والتشبث  المتعلم(ة)  وكتاب  األستاذ(ة)  بدليلل  االكتفاء  إن   
والمرونة التدبيرية الالزمة، وال يتيح فرص اإلبداع والمبادرة والقدرة على التصرف البيداغوجي حسب المواقف 
التعليمية والحاجات التعلمية، وبذلك بات من الضروري االستعانة بوسائلل تعليمية مناسبة ومعينات ديداكتيكية مالئمة 
الرقمية  والموارد  البصرية  السمعية  والوسائلل  والبطاقات  والرسوم  والصور  كالمشاهد  التمدرس،  جودة  لتحسين 
والقواميس وال سيما الموجهة للتعليم االبتدائي والقصص والمجالت التربوية وإنتاجات النوادي التربوية وغيرها، 
شريطة أن تحترم كلل هذه الوسائلل والمعينات توجهات وثوابت المنهاج الرسمي المعتمد، وأن تكون خاضعة للمعاينة 

والفحص حتى تناسب األهداف والكفايات المعلنة وال تحيد عن أغراض البرنامج الدراسي المسطر. 

تم اعتماد أنماط التقويم والدعم المتداولة في المدرسة االبتدائية لتصريف برنامج اللغة العربية للتعليم االبتدائي، حيث 
جاءت برمجة التقويم التشخيصي في موقع أداء  وظيفته التوجيهية، وترك المجالل مفتوحا ومرنا لبرمجة أنشطة 
التقويم التكويني وإنجازها بشكلل يومي، مسايرة لفعلل التعليم والتعلم، بغرض تحقيق وظيفته التعديلية قصد التتبع 
الفردي للمتعلمات والمتعلمين الستثمار نتائج التقويم ؛ أما التقويم اإلجمالي فيمكن إجراؤه في نهاية كلل أسدوس وعند 
(المندمج   التربوي  الدعم  أما  اإلشهادية.  أو  الجزائية  وظيفته  تحقيق  من  ليتمكن  وذلك  الدراسية  السنة  اختتام 
والمؤسساتي) فقد اقترحت بشأنه صيغ متنوعة (معالجة فورية ومعالجة مركزة ومعالجة حسب مجموعات صغيرة) 
ال تمنع من تفعيلل هامش المبادرة والتصرف حسب الحاجة والضرورة، وحسب ظروف العملية التعلمية   التعليمية 

في الزمان والمكان والشروط البيداغوجية المتوفرة. 
يمكن توضيح الوظيفية الخاصة بأنواع التقويم والدعم المواكبة إلنجاز البرنامج على النحو اآلتي : 

ـ التقويم التشخيصي والدعم االستدراكي : ينجز في األسبوع األولل من السنة الدراسية، ويسعى هذا التقويم إلى 
المستويات  في  التعلمات  عليها  تتأسس  والتي  السابقة،  الدراسية  السنة  في  والمتعلمين  المتعلمات  تحصيلل  تشخيص 

الدراسية الحالية. 

 

7-  الغالف الزمني المخصص للغة العربية في التعليم االبتدائي.

8- الوسائلل التعليمية والمعينات الديداكتيكية.  

9- التقويم والدعم.   
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ـ التقويم والدعم الخاصان بكلل وحدة دراسية والوحدات السابقة لها: تتناولل أنشطة التقويم والدعم إنجاز أنشطة 
استثمار حصيلة التعلم الخاصة بكلل وحدة، من خاللل تمارين تركيبية لتطبيق حصيلة التعلم خاللل األسبوع الخامس 
من كلل وحدة، وينصب التقويم، خاللل هذا األسبوع، على فحص مدى تحقق حصيلة أهداف التعلم، ودعم التمكن 
منها باستعمالل أنشطة مالئمة، وهو ما يتيح الجمع بين تصفية الصعوبات بالنسبة لمن بقيت لديه صعوبات، وإغناء 

التعلم بالنسبة لمن حقق األهداف المطلوبة.

ـ التقويم والدعم في إطار أنشطة الحياة المدرسية: تتيح أنشطة التقويم والدعم في إطار الحياة المدرسية الخروج 
بأنشطة التعلم من حجرة الدراسة إلى فضاء المؤسسة ومحيطها الثقافي والفني، وتتميز باالنفتاح على األنشطة الحرة 

المالئمة للطفلل في التعليم االبتدائي.

وتنجز أنشطة التقويم والدعم في إطار الحياة المدرسية ضمن األنشطة الثقافية والفنية والرياضية، واألندية المدرسية 
والمعاملل التربوية التي يتضمنها مشروع المؤسسة، ومن بين األندية التي تشكلل فضاء داعما لمهارات االستماع 
والتحدث والقراءة والكتابة : نادي الكتاب ؛ نادي القراءة ؛ نادي المسرح ؛ نادي المواطنة والسلوك المدني ؛ نادي 
الحرة  القراءة  على  اإلقبالل  مدى  تشخيص  على  التقويم  وينصب   .... المدرسية  اإلذاعة  ؛  البيئة  نادي  ؛  الصحة 
واستثمار حصيلة التعلم المكتسب في هذا النوع من األنشطة. ويتناولل الدعم ممارسة االستماع والتحدث والقراءة 

والكتابة.

وتركز أنشطة الدعم االستدراكي على تمكين المتعلمين والمتعلمات من معارف وقدرات ومهارات تؤهلهم لمتابعة 
الدراسة في المستوى الجديد دون صعوبات كبرى.

ـ التقويم التكويني والدعم الفوري المندمج في الدرس: ينجز هذا التقويم عادة بصيغتين :

• صيغة أولى تستعملل لبناء دعم التعلمات، حيث يرصد األستاذ(ة)، الصعوبات التي تواجه المتعلمات والمتعلمين 

أثناء الدرس. معتمدًا أسلوبًا تربوّيًا مشجعًا في دعم َمْن يواجه صعوبات، وتوجيههم لتداركها، واستعمالل ما يساعدهم 
على المشاركة في بناء تعلمهم.

ُم األستاذ(ة) في نهاية الحصة مدى تحقق أهداف  • صيغة ثانية تستعملل لتقويم مدى تحقق أهداف التعلم، حيث ُيَقوِّ

التعلم الخاصة بالدرس، ويقدم في ضوء ذلك دعمًا مشتركًا لتذليلل الصعوبات العامة المشتركة إن وجدت، ويشرك 
المتعلمين والمتعلمات في مناقشة التعثرات الخاصة بكلل مجموعة، ويوجه أفرادها إلى إنجاز مهمات تساعدهم على 

بلوغ األهداف المرجوة من الدرس.

ـ التقويم التكويني والدعم المبرمجان في اليوم األخير من كلل أسبوع تربوي: يتناولل تقويم مدى تحقق أهداف 
بكلل  الخاصة  والصعوبات  وجدت،  إن  المشتركة  العامة  الصعوبات  تذليلل  على  الدعم  وينصب  األسبوعي،  التعلم 

مجموعة بناء على نتائج التقويم.

 ملحوظة: سيفصلل القولل بخصوص أنشطة التقويم والدعم باعتبار خصوصيات السنة الرابعة والمهارات التي 

ستهدف مختلف مكوناتها الديداكتيكية في الالحق من صفحات هذا الدليلل.
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تشكلل السنتان الثالثة والرابعة مرحلة وسطى من التعليم االبتدائي، وبذلك تحظيان بأهمية خاصة حيث تعتبران، 
من جهة، مرحلة دعم وتثبيت وإغناء لرصيد الحصيلة اللغوية المكتسبة في السنتين األولى والثانية، كما تعتبران 

مرحلة تمهيد وتوطئة للمرحلة الموالية المتمثلة في السنتين الخامسة والسادسة، من جهة ثانية.
تمت هندسة برنامج السنة الرابعة ليكون محطة تمهيدية لبرنامجي السنتين الخامسة والسادسة؛ من خاللل جعلل 
مبدأ  واعتماد  النصوص،  أنماط  تنويع  مع  البرنامج  في  استراتيجية  مكانة  وإعطائها  اللغة  لتعلم  مدخال  القراءة 

التصريح بقواعد الظواهر اللغوية، وإدراج مشروع الوحدة.
وفق هذا المنظور البيداغوجي والديداكتيكي اعتبرت السنتان الثالثة والرابعة من التعليم االبتدائي جسرا تربويا 
بالمدرسة  العربية  اللغة  منهاج  تدبير  في  المعتمدة  البيداغوجية  للمقاربة  والمتأني  السلس  التدرج  يضمن  طبيعيا 

االبتدائية.

ب. كفاية اللغة العربية في السنة الرابعة:

انسجاما مع مبدأ نسقية اللغة الذي يحكم منهاج اللغة العربية بالسلك االبتدائي، يبقى الفصلل بين مكوناتها مجرد 
فصلل منهجي يسعى إلى تنظيم التعلمات حسب طبيعة الممارسات اللغوية دون إغفالل التكاملل واالنسجام الذي يحكم 

هذه الممارسات في سيرورة تعليم اللغة العربية وتعلمها.

ثانيا: مادة اللغة العربية في السنة الرابعة من السلك االبتدائي

أ. االعتبارات التربوية:

المكونات الدراسية والغالف الزمني األسبوعي: ج. 

يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، قادرا على حلل وضعيات مشكلة و/أو إنجاز 
نصوص  وفهم  كلمة،  و250  بين 200  ما  كلماتها  تتراوح  مسموعة  نصوص  فهم  خاللل  من  مركبة  مهمات 
مقروءة تتراوح كلماتها ما بين 300 و400 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية وكتابية يغلب عليها طابع السرد 
واإلخبار والوصف والتوجيه والحجاج، وذلك بتوظيف رصيده المعرفي والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من 

بنيات لغوية بطريقة صريحة. 

المكونات الدراسية والغالف الزمني األسبوعي
مجموع الحصصتوزيع المدد والحصصعناصرهاالمكونات

القراءة
النص الوظيفي/ النص الشعري

النص المسترسلل
النص السماعيالتواصلل الشفهي

الظواهر اللغوية
اإلمالء

الصرف والتحويلل
التراكيب

الكتابة
التطبيقات الكتابية

التعبير الكتابي (اإلنشاء)
مشروع الوحدة

390 دقيقة (6 ساعات ونصف)المجموع

 120 = 4 x 30دقيقة

صة
 ح

12

 30  = 1 x 30دقيقة
 30  = 1 x 30دقيقة
 30  = 1 x 30دقيقة
 30  = 1 x 30دقيقة
 30  = 1 x 30دقيقة

 30  = 1 x 30دقيقة

 45 = 1 x 45دقيقة
 45 = 1 x 45دقيقة

1- مكونات اللغة العربية في السنة الرابعة: 
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د.وحدات ومجاالت البرنامج الدراسي:
يتكون برنامج اللغة العربية للسنة الرابعة من ست وحدات، تتمحور كلل واحدة منها حولل مجالل من المجاالت.

المجاالتالوحدات

األولى
الحضارة 
المغربية

الحياة 
الثقافية 
والفنية

الفالحة 
والصناعة 
والتجارة

الثانية

الهواياتالثالثة

الغابة

السياحة

الرابعة

الخامسة

تعريف السياحة، أنواع السياحة، فوائد السياحة، دور السياحة في االقتصاد الوطني، 
السياحية  المناطق  واألسفار،  الرحالت  تنظيم  األسفار،  وكاالت  السياحة،  تصنيف 

بالمغرب، الطفلل والسياحة...إلخ
السادسة

مفهوم الحضارة المغربية، األسس التاريخية للحضارة المغربية، تنوع مظاهر الحضارة 
بالحضارات  المغربية  الحضارة  عالقة  المغربية،  الحضارة  وروافد  أصولل  المغربية، 
الكونية،  اإلنسانية  الحضارة  في  المغربية  الحضارة  إسهامات  تاريخيا،  معها  المتفاعلة 
المغربي  الحضاري  الموروث  في  الطفولة  وخصوصياتها،  المغربية  الهوية  مميزات 
القيم  الوطني،  الحضاري  الصرح  بناء  في  المغربيين  والمرأة  الرجلل  دور  وأهميتها، 

اإلسالمية والوطنية واإلنسانية المؤطرة للحضارة المغربية...إلخ 

مفهوم الحياة الثقافية والفنية، دور الثقافة والفن في حياة الشعوب،  الثقافة والفن رافدان 
أساسان من روافد الحضارة الوطنية والعالمية،  مظاهر الحياة الثقافية والفنية المغربية 
(الوطنية والجهوية والمحلية)، نماذج من إنتاجات ثقافية وفنية مغربية في المعمار واآلداب 
والفكر والموسيقى، موقع الطفلل في مجالل الحياة الثقافية والفنية، المؤسسات الثقافية في 
المجتمع، نماذج من اإلبداعات الثقافية المغربية في مجاالت مختلفة، القيم المؤطرة للحياة 
الثقافية والفنية، إسهامات نسائية مغربية في مجالل الثقافة والفن، إبداعات طفولية عالمية 
ومغربية في الثقافة والفن، تنمية الحس الثقافي والفني لدى الطفلل من خاللل أنشطة الحياة 

المدرسية، القيم والقواعد المؤطرة للحياة الثقافية والفنية...إلخ

مفهوم الهواية، أنواع الهوايات (أدبية، فنية، رياضية...)، أهمية استثمار وقت الفراغ في 
ممارسة هواية مفضلة، ميولل الطفلل إلى هوايات مفضلة، توجيه الطفلل لممارسة هوايات 
مفيدة، تأثير الهوايات اإليجابي على تحصيلل األطفالل الدراسي وسلوكهم داخلل المدرسة 
اجتماعية  عالقات  إنشاء  في  الهوايات  فائدة  والجماعية،  الشخصية  الهواية  والبيت، 

وصداقات جديدة، دور الهوايات في التخفيف من التوتر وضغوطات العملل...إلخ 

تعرف عالم الفالحة والصناعة والتجارة، أهمية الفالحة والصناعة والتجارة في االقتصاد 
التجارية،  األعمالل  من  نماذج  والصناعية،  الفالحية  اإلنتاجات  بعض  تعرف  الوطني، 
العواملل  تأثير  وعصرية،  تقليدية  فالحية  أنشطة  والتجارة،  والصناعة  الفالحة  أنواع 

الطبيعية والجغرافية في اإلنتاج الفالحي، التجارة اإللكترونية ...إلخ 

مكونات الغابة، أهمية الغابة ودورها في مختلف المجاالت، أنواع الغابات، األخطار التي 
للطاقة،  كمصدر  الغابة  استغاللل  تهددها،  التي  األخطار  من  الغابة  حماية  الغابة،  تهدد 

نماذج من الغابات، أنواع األشجار في الغابات...إلخ 

محاور المضامين الفرعية على سبيلل التمثيلل ال الحصر
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1   1   مكون القراءة في السنة الرابعة :
تثمينا وترصيدا للمكتسبات القرائية للمتعلمين والمتعلمات خاللل السنوات الثالثة األولى من التعليم االبتدائي، يشكلل 
الفعلل القرائي في السنة الرابعة مدخال أساسا لتعليم اللغة العربية وتعلمها. ويتيح فرصة قراءة وفهم نصوص متنوعة 
فك  تشملل  مركبة،  تفكير  عملية  القراءة  وتعتبر  واستخدامها.  المعلومات  واستخالص  األدبية  الخبرة  اكتساب  تروم 
واستثمار  واالستنتاج  والتركيب،  التحليلل  مهارات  بتوظيف  والضمنية  الصريحة  معانيها  وفهم  المكتوبة،  الرموز 

المقروء، وتذوقه وإبداء الرأي فيه. 
ولقياس التمكن من األداء القرائي، يقترح هذا الدليلل بطاقتين: أوالهما يستثمرها األستاذ(ة) لتقويم قراءة المتعلمين 
والمتعلمات باعتماد مؤشرات محددة تسعفه في تخطيط وتدبير أنشطة الدعم و المعالجة(الملحق 1). وثانيهما يمكن 

للمتعلمات والمتعلمين االستئناس بها من أجلل التقويم الذاتي لألداء القرائي.

1 1 1 أهداف القراءة:
يهدف الدرس القرائي في السنة الرابعة إلى أن: 

ـ يقرأ المتعلم(ة) نصوصا بطالقة (مع مراعاة عالمات الترقيم.) 

ـ يثري المتعلم(ة) رصيده المعجمي باستخدام استراتيجيات المفردات. 

ـ يوظف المتعلم(ة) استراتيجيات القراءة (ما قبلل القراءة، أثناءها، ما بعدها). 

ـ يستخرج المتعلم(ة) معلومات صريحة من نص مقروء.

ـ يستنتج المتعلم(ة) معلومات ضمنية من نص مقروء.

ـ يحّدد المتعلم(ة) الفكرة العامة لنص مقروء.

ـ يحدد المتعلم(ة) األفكار األساسية للنصوص.

ـ يلخص المتعلم(ة) النص القرائي.

ـ يميز المتعلم(ة) أنواع النصوص مستخدما معلوماته السابقة وتجاربه.  

ـ يحللل المتعلم(ة) المقروء ويحدد عناصره.

ـ يبدي المتعلم(ة) رأيه في المقروء.

1 1 2   خصائص القراءة وموجهاتها:

ـ مراعاة الجانب الوظيفي للغة في تنمية مهارات القراءة.

ـ تنويع النصوص القرائية الوظيفية: (السردية واإلخبارية والوصفية والحجاجية)، إضافة إلى النصوص الشعرية، 
والنصوص المسترسلة.

ـ تنمية المهارات واالستراتيجيات القرائية المطلوبة بحسب النمو الذهني والمعرفي واللغوي للمتعلمات والمتعلمين؛

ـ إدراج نص قرائي تقويمي في األسبوع الخامس من كلل وحدة، يستهدف التقويم اإلجمالي لمكتسبات المتعلمين 
والمتعلمات. وقد روعي في إعداده االرتباط بالمجالل، وُذّيلل بأسئلة تستهدف الفهم القرائي بمستوييه الصريح والضمني 

ورصد مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من الظواهر اللغوية المدروسة.
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وبمضامين  للقراءة،  المرسومة  باألهداف  الوثيق  ارتباطها  القرائية،  النصوص  اختيار  في  أمكن  ما  مراعاة،  ـ 
المجاالت الدراسية، والظواهر اإلمالئية والصرفية والتحويلية والتركيبية المستهدفة.

ـ مراعاة التكاملل والتفاعلل بين مكون القراءة ومختلف الظواهر اللغوية.

ـ إدراج نصوص مسترسلة طويلة المتن نسبيا (ما بين 300 و400 كلمة)، تستثمر في القراءة المسترسلة داخلل 
القسم وخارجه. ويتوخى من قراءة المتعلم(ة) لهذه النصوص تعويده على القراءة الذاتية، واستثمار االستراتيجيات 

المكتسبة في سيرورة بناء معنى المقروء.

ـ االستمرار في تدريب المتعلمات والمتعلمين على استراتيجيات المفردات: شبكة المفردات، وخريطة الكلمة، 
وعائلة الكلمة (االشتقاق)، والمعاني المتعددة، ومفاتيح السياق والصفة المضافة (الملحق 2).

ـ استمرار التركيز على إثراء الرصيد المعجمي واللغوي، والقراءة بطالقة، وفهم المقروء وتحليله واستثماره 
دون إغفالل المهارات التي تركز عليها الدراسة الدولية لقياس التقدم في القراءة بالعالم (PIRLS)(1)، لتمكين المتعلمات 
والمتعلمين من فهم واستثمار مختلف أنماط النصوص لتطوير المهارات القرائية واكتساب الخبرة األدبية واستخالص 

المعلومات واستخدامها.

(1) ترمي الدراسة الدولية لتطوير الكفايات القرائية (PIRLS)، إلى قياس مدى التحكم في الكفايات القرائية لدى المتعلم(ة) الذي قضى أربع سنوات 

من التمدرس بالتعليم االبتدائي. وتتحدد أهداف الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية أساسا في: ـ مد الدولل المشاركة بمعطيات وبيانات 
مقارنة إلنجازات التالميذ في مجالل القراءة على المستوى الدولي؛ ـ تتبع تطور التحصيلل في مجالل القراءة لدى تالميذ الدولل المشاركة في الدراسة؛  

ـ يحصر اإلطار المرجعي أغراض القراءة في هدفين أساسيين هما: اكتساب الخبرة األدبية (بوزن 50%)؛ 
استخالص المعلومات واستخدامها (بوزن 50%). ويركز التقويم على صنفين اثنين من النصوص: نصوص حكائية/أدبية وأخرى إخبارية/معلوماتية، 
ويبلغ عدد كلل منهما في الدراسة 5 نصوص مذيلة بأسئلة إما من صنف اختيار من متعدد أو أسئلة مفتوحة بهدف قياس مدى فهم المقروء لدى 
التالميذ. تنقسم سيرورة الفهم المعنية بالتقويم إلى 4 عمليات أساسية لها أوزان مختلفة حسب أهميتها في اإلطار المرجعي: التركيز على معلومة 

صريحة في النص واستخراجها والقيام باستنتاجات مباشرة وتأويلل األفكار والمعلومات ودمجها وفحص وتقويم محتوى النص ولغته وعناصره. 

1 ـ1 ـ3 توزيع حصص القراءة: 

جدولل توزيع حصص مكون القراءة

األسبوع الخامساألسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األوللتسلسلل أسابيع الوحدة

تقويم حصيلة نص شعرينص وظيفي3نص وظيفي2نص وظيفي1 

الوحدة ودعمها                 نص مسترسلل واحد 

عدد الحصص 

األسبوعية

أربع حصص للنص الوظيفي

            وحصة للنص المسترسلل 

أربع حصص للنص الشعري،

وحصة للنص المسترسلل
خمس حصص

المدة الزمنية 

للحصة الواحدة

30 دقيقة30 دقيقة30 دقيقة30 دقيقة30 دقيقة

150 دقيقة150 دقيقة150 دقيقة150 دقيقة150 دقيقةالغالف الزمني

الحاملل الديداكتيكي
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1 ـ1 ـ4 تنفيذ الحصص األسبوعية القراءة:  

جدولل تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون القراءة

المراحللتسلسلل الحصصالنصوص القرائيةتسلسلل األسابيع

األسبوع األولل 

النص الوظيفي (1)

التهيئة، المالحظة والتوقع، القراءة، التقويم والدعم.الحصة األولى

وضعية االنطالق، القراءة، تنمية المعجم، التقويم والدعم.الحصة الثانية

وضعية االنطالق، القراءة، الفهم والتحليلل، التقويم والدعم.الحصة الثالثة

وضعية االنطالق، والقراءة، التركيب والتقويم.الحصة الرابعة

الحصة األولىنص مسترسلل (1)
الفهم،  المعجم،  تنمية  القراءة،  والتوقع،  المالحظة  التهيئة، 

التقويم والدعم. 

األسبوع الثاني 
النص الوظيفي (2)

التهيئة، المالحظة والتوقع، القراءة، التقويم والدعم.الحصة األولى

وضعية االنطالق، القراءة، تنمية المعجم ، التقويم والدعم.الحصة الثانية

وضعية االنطالق، القراءة، الفهم والتحليلل، التقويم والدعم.الحصة الثالثة

وضعية االنطالق، والقراءة، التركيب والتقويم.الحصة الرابعة

التهيئة، القراءة، تنمية المعجم، الفهم ، التقويم والدعم.الحصة الثانيةنص مسترسلل (1)

النص الوظيفي (3)األسبوع الثالث 

التهيئة، المالحظة والتوقع، القراءة، التقويم والدعم.الحصة األولى

وضعية االنطالق، القراءة، تنمية المعجم، التقويم والدعم.الحصة الثانية

وضعية االنطالق، القراءة، الفهم والتحليلل، التقويم والدعم.الحصة الثالثة

وضعية االنطالق، والقراءة، التركيب والتقويم.الحصة الرابعة

التهيئة، القراءة، تنمية المعجم، الفهم، التقويم والدعم.الحصة الثالثةنص مسترسلل (1)

األسبوع الرابع 
النص الشعري

التهيئة، المالحظة والتوقع،  اإلنشاد، التقويم والدعم.الحصة األولى

وضعية االنطالق، اإلنشاد، تنمية المعجم، التقويم والدعم.الحصة الثانية

وضعية االنطالق، اإلنشاد، الفهم والتحليلل، التقويم والدعم.الحصة الثالثة

وضعية االنطالق، اإلنشاد، التذوق، التقويم والدعم.الحصة الرابعة

التهيئة، القراءة، التحليلل، التركيب والتقويم. الحصة الرابعة*نص مسترسلل (1)

تقويم حصيلة الوحدة ودعمها: نص قرائي تقويمي  تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتاألسبوع الخامس

*تخصص الحصة الرابعة الستثمار النص المسترسلل من خاللل أنشطة «أحللل وأركب وأقوم» المثبتة في كتاب المتعلم(ة). 
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1ـ1ـ5 البنية المفاهيمية المؤطرة لدرس القراءة:

v التوقع: هو نشاط ذهني/ معاري يسمح للمتعلم(ة) بتوقع ما سيتحدث عنه النص من خاللل التقاط مؤشرات 

وعالمات بصرية ( مالحظة الصورة أو الرسوم أو المشاهد) تقوده لنسج عالقات ممكنة بينها، و/ أو من خاللل قراءة 

العنوان ـ باعتباره منطلقا دالليا ـ يمكن من بناء فكرة أولية (توقع) حولل مضمون النص. ويمكن صياغة التوقعات 

انطالقا من الصور والمشاهد أو العنوان أو هما معا أو باستثمار باقي عتبات النص.

v الطالقة: تتحدد في تمكن المتعلم (ة ) من قراءة نصوص بدقة وسرعة مناسبة وبإيقاع صوتي معبر عن معاني 

المقروء.

v إثراء المعجم: يهدف تنمية المفردات، وتوجيه المتعلم(ة) إلى توظيف االستراتيجية المناسبة للكلمة المناسبة: 

خريطة الكلمة ـ شبكة المفردات ـ عائلة الكلمة (االشتقاق) ـ الصفة المضافة  ـ المعاني المتعددة ـ مفاتيح السياق.

v فهم المقروء: نشاط تعلمي يروم تمكين المتعلم(ة) من اإلجابة عن:

ـ أسئلة تستلزم استخراج معلومات صريحة موجودة في النص.

ـ أسئلة تتطلب التوصلل إلى معلومات ومعان ضمنية، مؤشراتها مستوحاة من منطوق النص ومن العالقات 

القائمة بين أفكاره.

واعتبارا لمستويات الفهم المستهدفة (الفهم الصريح والفهم الضمني) وحتى يكون بناء المعنى متمركزا على الفعالية 

الذاتية للمتعلمين والمتعلمات، فإن تدريبهم على استعمالل وتوظيف استراتيجيات الفهم أمر ضروري لتحقيق مطلب 

الفعالية والوعي بسيرورة البناء والتحكم فيها من لدن الذات الفاهمة والمؤولة للنص ومعانيه في ضوء خبرتها. ومن 

ْر، استراتيجية الخريطة المعرفية. بين هذه االستراتيجيات نجد: استراتيجية إعادة القراءة، استراتيجية َتَوقَّْف َوَفكِّ

v تحليلل النص: نشاط ذهني يمكن المتعلم(ة) من تفكيك النص إلى بنياته المشكلة له. ويسمح بتحديد بنية النص 

المقروء وتمفصالتها. وتشكلل وحدة المعنى معيارا أساسا للتحليلل وإدراك العالقات القائمة بين مختلف بنيات النص 

اإلنتاج  إعادة  استراتيجيات  ُتبنى  وعليه  لهما  وميسر  واالستنتاج  التركيب  عملية  على  سابق  نشاط  وهو  وعناصره. 

واإلنتاج الجديد.

صياغة األفكار األساسية: نشاط تعلمي يقود المتعلم(ة) إلى وضع يده على الفكرة األساسية التي عالجتها كلل فقرة 

من فقرات النص. وال يتمكن المتعلم(ة) من ذلك إال إذا قام بتحليلل النص إلى وحدات المعنى التي تتضمنها الفقرات. 

ولتكون عملية التحليلل ملموسة يمكن تشبيه النص بقطار عدد عرباته يساوي عدد فقرات النص...ولصياغة الفكرة 

األساسية للفقرة ينبغي إقدار المتعلم على تعرف الكلمات المفاتيح فيها والعالقة التي تربط بينها.

v التركيب: هو عملية ذهنية/ مهارية يقوم بها المتعلم (ة) قصد استثمار المقروء وإعادة ترتيب أفكاره والربط 

بينها. ويعتبر التلخيص وجها من أوجه التركيب، إنه يسمح بإعادة إنتاج التركيب.
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 v التلخيص: نشاط تعلمي يمّكن المتعلم(ة) من استثمار المقروء باستخدام استراتيجية التلخيص إلعادة إنتاج 
النص المقروء في ضوء حصيلة الفهم بالتركيز على المعاني واألفكار التي ال يمكن إغفالها، لكون المعنى العام للنص 
ومؤسسة على  التلخيص مثمرة  والمتعلمات. ولتكون عملية  المتعلمين  بأسلوب  وتقديمها في نص جديد  بها،  يستقيم 
النشاط الذاتي للمتعلمين والمتعلمات، يمكن في هذا الباب استثمار: األفكار األساسية وبناء خطاطة للنص وتحويلها 

إلى نص جديد يعتبر تلخيصا للنص المقروء.

 1ـ2 مكون التواصلل الشفهي في السنة الرابعة:

يعتبر التواصلل الشفهي في السنة الرابعة امتدادا لمكتسبات المتعلمات والمتعلمين في مكون االستماع والتحدث في 
السنوات الثالث األولى، وهو مجالل الستعمالل اللغة شفهيا، يتخذ من فهم المسموع وتحليله ومناقشته منطلقا الستثماره 

ولتنمية المهارات الشفهية وإقدار المتعلم(ة) على اإلنتاج الشفهي.

1ـ2ـ1 أهداف التواصلل الشفهي:  

يهدف مكون التواصلل الشفهي في السنة الرابعة إلى تحقيق مجموعة من األهداف التعلمية، تتمثلل في أْن:

يحترم المتعلم(ة) آداب التواصلل المتعلقة باإلنصات والتحدث في مواقف التحاور والنقاش. ـ 

يفهم المعاني الصريحة والضمنية للنصوص السماعية. ـ 

يحللل مضمون النصوص السماعية. ـ 

يحدد الفكرة العامة للنصوص السماعية.  ـ 

يناقش شفهيا ما يسمعه من أفكار ومعلومات. ـ 

يعيد ما سمعه بأسلوبه الشخصي.  ـ 

يعّبر عن موقفه من خطاب موجه له أو لغيره. ـ 

يتواصلل شفهيا باستعمالل رصيد معجمي وظيفي في حدود ما يسمح به نموه العقلي ومستواه الدراسي. ـ 

يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة.  ـ 

1ـ2ـ2 خصائص التواصلل الشفهي وموجهاته:

تخصص حصة أسبوعية من 03 دقيقة للتمرن على مهارات التواصلل الشفهي باستثمار نص سماعي2  كلل 
أسبوع (الملحق 7)؛ يقدم معارف ومعلومات وأفكارا وإرشادات للتحاور في موضوعات ذات صلة بالمجاالت 

المقررة. وُيْسَتْثَمُر النص السماعي في التواصلل الشفهي دون إغفالل البعد العرضاني للمهارات الشفهية في باقي 
المواد الدراسية. 

1ـ2ـ3 توزيع حصص التواصلل الشفهي:

يقدم نص سماعي في أسبوع، ويعالج في حصة واحدة :
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جدولل توزيع حصص مكون التواصلل الشفهي

المدة الزمنية للحصةالنصوص السماعيةتسلسلل أسابيع الوحدة 

30 دالنص السماعي (1)األولل

30 دالنص السماعي (2)الثاني

30 دالنص السماعي (3)الثالث

30 دالنص السماعي (4)الرابع

ـ تقويم حصيلة الوحدة ودعمها: نص سماعي تقويمي ـ تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتالخامس

المراحللالنصوصتسلسلل أسابيع 

التهيئة، المالحظة والتوقع، التسميع، فهم المسموع، مناقشة المسموع، تقويم ودعم.النص السماعي (1)األسبوع األولل

التهيئة، المالحظة والتوقع، التسميع، فهم المسموع، مناقشة المسموع، تقويم ودعم.النص السماعي (2)األسبوع الثاني

التهيئة، المالحظة والتوقع، التسميع، فهم المسموع، مناقشة المسموع، تقويم ودعم.النص السماعي (3)األسبوع الثالث

التهيئة، المالحظة والتوقع، التسميع، فهم المسموع، مناقشة المسموع، تقويم ودعم.النص السماعي (4)األسبوع الرابع

تقويم حصيلة الوحدة ودعمها: نص سماعي تقويمي ـ تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات.  األسبوع الخامس

 1ـ2ـ4 تنفيذ الحصص األسبوعية للتواصلل الشفهي:
جدولل تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون التواصلل الشفهي (النص السماعي)

2 ُأدرج النص السماعي في دليلل األستاذ(ة)، وتم االقتصار في كتاب المتعلم(ة) على اإلشارة إليه في نهاية كلل أسبوع من خاللل 

وضع العنوان والصورة أو المشهد أو الصور أو المشاهد المصاحبة للنص واألنشطة الخاصة بالمالحظة والتوقع.
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1ـ2ـ5 البنية المفاهيمية المؤطرة لدرس التواصلل الشفهي:

هو نشاط ذهني/مهاري يسمح للمتعلم(ة) بتوقع ما سيتحدث عنه النص من خاللل التقاط مؤشرات  التوقع:   v
وعالمات بصرية (مالحظة الصورة أو الرسوم) أو المشاهد تقوده لنسج عالقات ممكنة بينها، و/ أو من خاللل قراءة 
العنوان   باعتباره منطلقا دالليا   يمكن من بناء فكرة أولية (توقع) حولل مضمون النص. ويمكِّن صياغة التوقعات 

انطالقا من الصور أو العنوان أو هما معا أو باستثمار باقي عتبات النص.   

نص  في  ضمنية  أو  صريحة  نصية  مؤشرات  التقاط  من  المتعلم(ة)  ُيمكِّن  ذهني  نشاط  هو  المسموع:  فهم   v
سماعي، واإلجابة عن أسئلة مصاغة بدقة بغرض الوقوف على درجة حصولل الفهم.

ويبقى الفهم مشروطا بقدرة المتعلم(ة) على تحديد بنية النص المسموع وتمفصالتها. وتشكلل وحدة المعنى معيارا 
أساسا للتحليلل وإدراك العالقات القائمة بين مختلف بنيات النص وعناصره.

مناقشة المسموع: هو نشاط ذهني يجعلل المتعلم(ة) قادرا على المقارنة بين األفكار والمعاني الحاصلة لديه   v
من خاللل ما تلقاه سماعا وتلك التي يعبر عنها باقي المتعلمين والمتعلمات وكذا األستاذ(ة). وهو يعتمد على استثمار 
المسموع من حيث مضامينه الصريحة أو الضمنية في تفاعلها مع خبرات المتعلم(ة) التي تجعلل من الفهم الحاصلل 

لديه نتيجة عملية تأويلل المسموع.

v إعادة إنتاج المسموع: هو نشاط ذهني / مهاري يسمح للمتعلم(ة) بإعادة إنتاج النص في ضوء الكفاية اللغوية 
الحاصلة لديه والفهم الذي يعطى للمسموع من لدن المتعلم(ة) .

1ـ3 مكون الظواهر اللغوية في السنة الرابعة:
تعد الظواهر اللغوية مرتكزا مهما من بين مرتكزات اللغة العربية، حيث تقوم على أساس تعرف مجموعة من 
القواعد الضابطة لكيفية رسم الكلمات والصيغ الصرفية والتراكيب، حيث تتخذ طابعا وظيفيا يمكن المتعلم(ة) من 

االستعمالل السليم للغة العربية شفهيا وكتابيا.
على خالف السنوات الثالث األولى، اعُتِمد في السنة الرابعة مبدأ «التصريح» بقواعد الظواهر اللغوية مع مراعاة، 

التدرج في تناولها.

1ـ3ـ1 أهداف الظواهر اللغوية:
تهدف الظواهر اللغوية المدروسة إلى أن:

يتعرف المتعلم(ة) الظواهر اإلمالئية والصرفية والتركيبية المقررة. ـ 

يستثمر المتعلم(ة) الظواهر اللغوية أثناء اإلنجازين الشفهي والكتابي. ـ 

يحسن المتعلم(ة) األداء التواصلي شفهيا وكتابيا. ـ 

يستثمر المتعلم(ة) الظواهر اللغوية  في فهم النصوص وتحليلها. ـ 

1ـ3ـ2 عناصر الظواهر اللغوية وموجهاتها:

تشملل الظواهر اللغوية اإلمالء والصرف والتحويلل والتراكيب، وتخضع للموجهات اآلتية: ـ 

اعتبار النص القرائي الوظيفي، كلما أمكن، منطلقا أساسا لدروس الظواهر اللغوية. ـ 
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مراعاة تجنب اإلغراق في تفريع قواعد الظواهر اللغوية المدروسة. ـ 

تفادي رصد االستثناءات اللغوية لبعض الظواهر وحاالتها المعقدة على مستوى الفهم واالستعمالل والرسم  ـ 
اإلمالئي.

الحرص على تبسيط المفاهيم والقواعد اللغوية لتيسير فهمها وإدراكها واستيعابها وتوظيفها في سياقات لغوية  ـ 
تواصلية دالة ضمن إنتاجات شفهية وكتابية مالئمة.

استثمار األنشطة الخاصة بالظواهر اللغوية لحفز المتعلمين والمتعلمات على المالحظة واالكتشاف والمقارنة  ـ 
والتحليلل والتمييز واالستنتاج والتطبيق.

المزاوجة بين اإلنجازات الشفهية والكتابية أثناء استثمار أنشطة التثبيت المقترحة في كراسة المتعلم(ة). ـ 

  1ـ3ـ3  توزيع حصص الظواهر اللغوية: 

    يمرر كلل درس من دروس اللغة في حصتين اثنتين، بمعدلل حصة واحدة في كلل أسبوع، مدتها 30 دقيقة.

* خدمة الكتساب مهارة تحويلل المنطوق إلى مكتوب، ولتدريب المتعلمين والمتعلمات على التعاملل مع النصوص 
َن هذا الدليلل ملحقا خاصا بمقترحات نصوص إمالئية قصيرة توظف في األسبوعين الثاني والرابع. اإلمالئية، ُضمِّ

(الملحق8).

  1ـ3ـ4 تنفيذ الحصص األسبوعية للظواهر اللغوية:
تعالج كلل ظاهرة لغوية في أسبوعين سواء تعلق األمر باإلمالء أو الصرف والتحويلل أو التراكيب، إذ يخصص 
األسبوعان األولل والثالث لتقديم الظاهرة، في حين يخصص األسبوعان الثاني والرابع لتثبيتها. وهكذا تعالج ظاهرتان 

لغويتان اثنتان في كلل وحدة.

جدولل توزيع حصص الظواهر اللغوية

مدة الحصةالحصص األسبوعيةعناصر الظواهر اللغويةأسابيع الوحدة 

األسبوع األولل والثالث 

(تقديم)

30 دقيقةالحصة األولىاإلمالء

30 دقيقةالحصة األولىالصرف والتحويلل

30 دقيقة  الحصة األولى              التراكيب 

األسبوع الثاني والرابع

(تثبيت)

30 دقيقةالحصة الثانيةاإلمالء

30 دقيقةالحصة الثانيةالصرف والتحويلل

30 دقيقةالحصة الثانية                التراكيب 

األسبوع الخامس

تقويم ودعم

  تقويم حصيلة الوحدة ودعمها من خاللل أنشطة تقويمية للظواهر اللغوية

تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات
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جدولل تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون الظواهر اللغوية

عناصر الظواهر اللغويةأسابيع الوحدة 
الحصص 

األسبوعية
المراحلل

األسبوع األولل 

والثالث (تقديم)

الحصة األولىاإلمالء
وضعية االنطالق، المالحظة واالكتشاف، 

االستنتاج، التطبيق، التصحيح.

الحصة األولىالصرف والتحويلل
وضعية االنطالق، المالحظة واالكتشاف، 

االستنتاج، التطبيق، التصحيح.

الحصة األولى       التراكيب 
وضعية االنطالق، المالحظة واالكتشاف، 

االستنتاج، التطبيق، التصحيح.
األسبوع الثاني 

والرابع

(تثبيت)

وضعية االنطالق، اإلنجاز، التصحيح.الحصة الثانيةاإلمالء

وضعية االنطالق، اإلنجاز، التصحيح.الحصة الثانيةالصرف والتحويلل

وضعية االنطالق، اإلنجاز، التصحيح.الحصة الثانية      التراكيب 

تقويم حصيلة الوحدة ودعمها من خاللل أنشطة تقويمية للظواهر اللغوية  تصفية الصعوبات.األسبوع الخامس

ملحوظة هامة: خالفا للتسلسلل الذي يحكم عناصر مكون الظواهر اللغوية المبين في الجدولل السابق، في 
وفي  الفاعلل)،  نائب  وضمير،  ظاهر  به  (المفعولل  للتراكيب  درسان  يقدم  الرابعة  الوحدة  من  األولل  األسبوع 
المبني  المضارع  الفعلل  للمجهولل،  المبني  الماضي  (الفعلل  والتحويلل  للصرف  درسان  يقدم  الثالث  األسبوع 
للمجهولل) وذلك اعتبارا لطبيعة العالقة التي تجمع بين المفعولل به ونائب الفاعلل من جهة، ومن جهة ثانية 
مبني  فعلل  إلى  معلوم  فاعله  للمعلوم  مبني  فعلل  الفعلل(من  صورة  في  تغييرات  من  يقتضيه  وما  الفاعلل  نائب 

للمجهولل فاعله مجهولل ناب عنه المفعولل به في الجملة).

 1ـ3ـ5  البنية المفاهيمية المؤطرة لدرس الظواهر اللغوية:

v المالحظة واالكتشاف: نشاط ذهني / مهاري يقوم على المالحظة بغاية رصد المعطيات الالزمة الكتشاف 

الظاهرة موضوع الدرس.

v التحليلل: نشاط يروم فرز ومقارنة خصائص الظاهرة وفقا للمعطيات المرصودة بغاية البحث عن العالقات 

الممكنة. 

v االستنتاج: عملية ذهنية تروم الربط بين النتائج المتوصلل إليها لبناء استنتاج أو قاعدة تميز الظاهرة 

المدروسة، وهو يقود المتعلم(ة) إلى:

ـ تمييز الظاهرة اللغوية الجديدة.

ـ مقارنة الظاهرة المدروسة بظواهر مشابهة سبق للمتعلم(ة) تعرفها، والوقوف على التمايزات الحاصلة بينها.

v التطبيق: عملية ذهنية/ مهارية بفضلها يتدرب المتعلم(ة)على تطبيق القاعدة الناظمة  للظاهرة اللغوية في 

وضعيات مختلفة، سواء أكانت تستلزم تطبيقا مباشرا أو توظيفا في سياق اإلنتاج الشفهي أو الكتابي.
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1ـ4 مكون الكتابة في السنة الرابعة: 
يحظى مكون الكتابة في السنة الرابعة بأهمية محورية، اعتبارا للتكاملل الحاصلل بينه وبين مكون القراءة. فهذا 
فهي  الكتابة،  أما  والمتعلمات،  المتعلمين  إلى  بالنسبة  معنى  ذي  منطوق  إلى  المكتوب  لتحويلل  منطلقا  يعتبر  األخير 
الممارسة التي تسمح بتحويلل كلل ما هو شفهي إلى بناء لغوي مكتوب. وعليه، تشكلل الكتابة محطة لتوظيف المكتسبات 
المدروسة  اللغوية  الظواهر  لمختلف  الضابطة  القواعد  فيها  ُتستحضر  كتابية  سياقات  في  اللغة  مع  للتعاملل  وفرصة 

ومحصلة التعلمات في باقي مكونات اللغة العربية ومواد البرنامج الدراسي.
1ـ4 ـ1 أهداف الكتابة:

يهدف مكون الكتابة في السنة الرابعة إلى أن: 
يستثمر المتعلم(ة) الظواهر اللغوية المدروسة في مختلف التطبيقات الكتابية.  

ـ يعبر المتعلم(ة) كتابة عن موضوع بتوظيف خطوات الكتابة التفاعلية.
ـ ينتج المتعلم(ة) نصا مكتوبا بتوظيف مهارة التلخيص.

ـ ينتج المتعلم(ة) نصا مكتوبا بتوظيف مهارة التعليق.
ـ ينتج المتعلم(ة) نصا مكتوبا بتوظيف مهارة التوسيع.
ـ ينتج المتعلم(ة) نصا مكتوبا بتوظيف مهارة التحويلل.

ـ ينتج المتعلم(ة) تقريرا مكتوبا انطالقا من وضعية محددة.
ـ ينتج المتعلم(ة) نصا إرشاديا. 
ـ يكملل المتعلم(ة) نصا حواريا.
ـ يكملل المتعلم(ة) نصا سرديا.

ـ يوظف المتعلم(ة) مكتسباته في التعبير الحر.
ـ يوظف مهاراته ومكتسباته اللغوية إلنجاز مشروع الوحدة.

1ـ4ـ2 عناصر مكون الكتابة وموجهاتها:  
يتضمن مكون الكتابة العناصر اآلتية: التطبيقات الكتابية، والتعبير الكتابي (اإلنشاء) ومشروع الوحدة.

1ـ4ـ2ـ1 التطبيقات الكتابية: 
فت أنشطتها وفق صيغتين: خصصت لها حصة واحدة أسبوعيا. ُصرِّ

ـ األسبوعان األولل والثالث: قدمت أنشطة التطبيقات الكتابية في شكلل أنشطة كتابية تمنح للمتعلمين والمتعلمات 
تطبيق  في  واالستمرار  والتراكيب  والتحويلل  الصرف  اإلمالء  في  المدروسة  اللغوية  الظواهر  من  التمكن  فرصة 

قواعدها وتوظيفها.
ـ األسبوعان الثاني والرابع: خصصا إلنجاز أنشطة الشكلل والتطبيقات الكتابية معا، وذلك بضبط كلمات أو جملل 
مختارة بالشكلل التام تبعا للظواهر المدروسة بطريقة متدرجة، وفسح المجالل للتمارين الكتابية لتطبيق الظواهر اللغوية 

واستثمارها وتثبيت المكتسبات في مجالل الرصيد المعجمي والفهم والظواهر الصرفية والتركيبية.
1ـ4ـ2ـ2 التعبير الكتابي (اإلنشاء):

خصصت له حصة واحدة أسبوعيا، لمواصلة إنجاز أنشطة كتابية للتمرن على مهارات الكتابة التفاعلية في الوحدة 
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والتحويلل  والتوسيع  والتعليق  التلخيص  مهارات  بتوظيف  نصوص  إلنتاج  الكتابي  التعبير  أنشطة  إنجاز  ثم  األولى، 
والتكملة والتعبير الحر أو الموجه (واقعي أو تخيلي).  وقد صممت أنشطة التعبير الكتابي، في غالب األحيان، في 
ارتباط بالنصوص القرائية الستثمار مجهود التعليم والتعلم المبذولل فيها، وكذا لضمان تعاملل المتعلم(ة) مع وضعيات 
استحضارها أثناء تخطيط  اإلنتاج الكتابي التي يكون فيها مطلب المعنى حاصال. ومن بين الموجهات التي ينبغي 

أنشطة التعبير الكتابي أو أثناء تدبيرها نذكر:
ـ استثمار التعلمات المكتسبة في مختلف مكونات اللغة العربية.

ـ تدريب المتعلمات والمتعلمين على مهارات الكتابة اإلنشائية بطريقة متدرجة.
ـ تدبير أنشطة التعبير الكتابي في الوحدة األولى وفق مراحلل الكتابة التفاعلية تماشيا مع السنوات الثالث األولى؛

ـ ابتداء من الوحدة الثانية، يؤطر درس التعبير الكتابي بالتدرب على مهارات الكتابة االنشائية وتوظيفها؛
ـ تخصيص أسبوعين لكلل مهارة من مهارات الكتابة االنشائية، حيث يخصص األسبوع األولل الكتشاف المهارة 

والتدرب عليها، في حين يخصص األسبوع الثاني إلنجاز المهمة المطلوبة.
ـ تدريب المتعلمين والمتعلمات على توظيف المهارة المستهدفة، والحرص على سالمة اللغة باستثمار الظواهر 
اللغوية المدروسة، ووضوح األفكار وتسلسلها. وقد أعدت لهذا الغرض شبكة (الملحق 3) لتكون أداة لمراجعة وتنقيح 

اإلنتاج الكتابي ولتتخذ مرجعا لتقويم اإلنجازات فرديا. 
ـ مراعاة ارتباط موضوعات التعبير الكتابي بالمهارة المدروسة وبمضامين المجاالت الدراسية المقررة.

ـ اعتماد التدرج في حجم المنتج بحسب تسلسلل الوحدات وفترات السنة الدراسية.
وفيما يأتي نعرض لمراحلل الكتابة التفاعلية المؤطرة لدرس التعبير الكتابي في الوحدة األولى: 

مع  األستاذ(ة)  يناقش  حيث  لإلنتاج،  والتحضير  المطلوب،  الهدف  بتوضيح  األمر  يتعلق  التخطيط:  مرحلة   v
حولل  وصور  وقصاصات  معلومات  عن  البحث  كيفية  بمعيتهم  ويخطط  الكتابة،  موضوع  والمتعلمات  المتعلمين 
الموضوع، ثم يوجههم إلى جمعها من الموارد المتاحة في محيطهم، ومن مصادر مالئمة لمستواهم ولمجاالت البرنامج 

الدراسي. ويمكن تنظيم مجاالت ومحاور كتابة الموضوع باستثمار الجداولل والخطاطات والصور...
v مرحلة المسوّدة: هي مرحلة بداية الكتابة، حيث يشرع المتعلمون والمتعلمات في القيام بمحاوالت تدريجية لكتابة 
جملة أو فقرة حسب المطلوب، وذلك بعد أن َيْخُلص المتعلمون والمتعلمات بمساعدة من األستاذ(ة) لكيفية إنجاز المطلوب، 

كما يقوم األستاذ(ة) بتشجيع المحاوالت األولية، وتتبع اإلنجازات، وتقديم التوجيه والمساعدة والتوضيحات العملية.
v مرحلة المراجعة: تشكلل مرحلة مهمة في عملية الكتابة، حيث تتم مراجعة الكلمات المستعملة وتراكيب الجملل 
الصيغ  َتغييُر  المرحلة  هذه  خاللل  ويمكن  عنها.  التعبير  المراد  باألفكار  عالقتها  في  وتعديلها  الموظفة  واألساليب 
والتراكيب بالحذف، أو اإلضافة، أو إعادة التنظيم، مع مراعاة التعبير بلغة عربية فصيحة وميسرة تناسب مستوى 

المتعلمات والمتعلمين الذين ُيَقوِّمون منتجهم باستثمار الشبكة التقويمية المخصصة لهذا الغرض.
يتخللل مرحلة المراجعة حوار بين األستاذ(ة) وجماعة القسم، أو بين المتعلمات والمتعلمين حولل كتاباتهم،    
حيث يقرأ متعلم(ة) ما كتبه على زمالئه في مجموعة صغرى أو على جماعة القسم، ويناقشونه ويبدون مالحظاتهم 

في إطار االحترام المتبادلل.
v مرحلة العرض: وفيه يعرض المتعلمون والمتعلمات أعمالهم في صيغتها النهائية بتنويع أشكالل العرض.
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الكتابة التفاعلية: هو شكلل من أشكالل العملل الذي يقودالمتعلم(ة) لإلنتاج الكتابي، إنها تنبني على شرط الفعالية 
الذاتية للمتعلم(ة) التي يمكن أن تتحقق من خاللل االشتغالل على ما تستلزمه عملية اإلنتاج. فعوض أن يتمركز اإلنتاج 
على األستاذ(ة) يصبح دوره محددا في تنظيم مراحلل اإلنتاج وتقديم التوجيهات والمساعدة، لتتبلور عالقة تفاعلية بين 

المتعلم(ة) واألستاذ(ة) واألسناد الموظقة حسب المراحلل المبينة في الفقرة السابقة.
الكتابة اإلنشائية: تعتبر الكتابة اإلنشائية مهارة لغوّية ُتمكن المتعلم (ة) من تحويلل أفكاره ومعلوماته إلى نّص
مكتوب بطريقة منظمة. ويتأتى ذلك من خاللل الدربة والمراس من أجلل اكتساب المهارات االنشائية كالتلخيص

والتحويلل والتوسيع والتعليق بغية توظيفها في عملية اإلنتاج الكتابي.
1ـ4ـ2ـ3 مشروع الوحدة:

يعتبر مشروع الوحدة إطارا بيداغوجيا لالرتقاء بالمتعلم(ة) وجدانيا ومعرفيا ومهاريا. إنه، من جهة، بمثابة آلية 
لخدمة التكاملل بين مختلف مواد المنهاج الدراسي. ومن جهة ثانية، فرصة للتعاملل مع اللغة العربية في كليتها بما 
المنجزة  األنشطة  لمختلف  وتتويج  والكتابية،  والقرائية  الشفهية  ممارساته  بمختلف  اللغوي  لالستعمالل  وعاء  هي 

والتعلمات المكتسبة. 
إن المشروع يسمح للمتعلمات والمتعلمين بتنمية قدراتهم على االختيار والتخطيط وجمع الصور والمعلومات والبيانات 

وتنظيمها واستثمارها في عملية البناء واإلنتاج، كما يذكي فيهم الحس التعاوني وروح االنتماء والمبادرة والبحث.
واعتبارا لقيمة المشروع وأهميته في تفعيلل أدوار الحياة المدرسية واستدماج أنشطتها في قلب الصف الدراسي، 
خصص له منهاج اللغة العربية في السنة الرابعة حصة أسبوعية مستقلة ينجز خاللها المتعلمون والمتعلمات المهام 

واألنشطة ذات الصلة به وفق التنظيم اآلتي:
v مرحلة تحديد المشروع والتخطيط له: يساعد األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين على اختيار موضوع مشروع 
الوحدة في ارتباط بمجالل الوحدة الدراسية، وبما يستجيب الهتماماتهم وحاجاتهم. ويناقش معهم طريقة العملل ومراحلل 
اإلنجاز وخطة التنفيذ وأدواته ووسائله وآلياته. ويوزع عليهم المهام واألدوار ويوضحها لهم ويحيلهم إلى مصادر 

المعلومات والبيانات.  
v مرحلة إنجاز المشروع: يقود األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلى الشروع في إنجاز مشروعهم وتنفيذه وفق 
الخطة التي رسموها، مع تشجيعهم على تدوين تعليقاتهم ومالحظاتهم وآرائهم بخصوص الوثائق والبيانات والصور 
والقصاصات التي يمكن أن تكون جزءا من ملف المشروع وموارد لحفز المتعلمين والمتعلمات على اإلنتاج اللغوي. 
v مرحلة عرض المشروع وتقويمه: تروم هذه  المحطة تمكين المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على تقديم حصيلة 
عملهم في مشروع الوحدة، وذلك بتنويع صيغ العرض (تقرير مكتوب، عرض وفق خطاطة، عرض شفهي...) وما 
يراه األستاذ(ة) مناسبا وفي متناولل المتعلمين والمتعلمات وبحسب درجات االكتساب اللغوي لديهم. كما ُيفسح المجالل 
محددة  موجهات  من  انطالقا  والتحسين  التجويد  بهدف  واقتراحاتهم  مالحظاتهم  إلبداء  والمتعلمات  المتعلمين  لباقي 

وواضحة، يتخذونها منطلقا لتقويم المشروع وتجويده. ويمكن اعتماد البطاقة اآلتية لبناء مشروع الوحدة.

....................................................................................الوحدة

....................................................................................المجالل

....................................................................................عنوان المشروع

....................................................................................أهداف المشروع

بطاقة مشروع الوحدة
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الحصة األولى: التخطيط (30 د)

بتوجيه ومساعدة من األستاذ(ة) يتم التخطيط للمشروع تبعا لما يأتي:

ـ توزيع المتعلمين والمتعلمات إلى مجموعات صغيرة ال يتعدى عدد أفرادها ستة.  

ـ عرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمجالل على المجموعات.  

ـ فتح المجالل القتراح موضوعات أخرى.  

ـ اختيار كلل مجموعة موضوعا لالشتغالل عليه.  

ـ توزيع المهام واألدوار بين أفراد المجموعة.  

ـ تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ المشروع.  

ـ تقديم المساعدة والتوجيهات بخصوص مصادر المعلومات والبيانات.  

الحصة الثانية: اإلنجاز (30د)

بتوجيه ومساعدة من األستاذ(ة) يقوم المتعلمون والمتعلمات بـما يأتي:

ـ مناقشة كلل مجموعة المعلومات والبيانات والصور ... التي أحضرتها.  

ـ اختيار ما يناسب منها موضوع المشروع والخطة المحددة لتنفيذه.  

ـ مباشرة األدوار والمهام التي أوكلت لكلل فرد من أفراد المجموعة وفق التوجيهات المحددة.  

الحصة الثالثة: تتمة اإلنجاز (30 د)

بتوجيه ومساعدة من األستاذ(ة) يقوم المتعلمون والمتعلمات بما يأتي:

ـ تقاسم األعمالل المنجزة داخلل كلل مجموعة ومناقشتها.  

ـ تحسين األعمالل في ضوء نتائج المناقشة بالتعديلل والتنقيح والتصحيح أو بالحذف أو اإلضافة.  

ـ وضع اإلخراج النهائي للمشروع وخطة عرضه.  

الحصة الرابعة: العرض (30 د)

بتوجيه ومساعدة من األستاذ(ة) يقوم المتعلمون والمتعلمات بما يأتي:

ـ عرض المشاريع في صيغتها النهائية باستخدام وسائلل العرض المختلفة (العرض الشفهي، العرض على   
الحائط، العرض باستخدام الوسائط الرقمية...) بتوظيف مختلف الممارسات اللغوية الشفهية والقرائية والكتابية. 

ـ مناقشة العروض وتقويمها. 
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المشروع المقترحمجالهاالوحدة

1
الحضارة 
المغربية

أتعاون مع أصدقائي وصديقاتي لجمع صور معرفة بمآثر بالدي، 
نصنفها ونصفها ونعلق عليها كتابيا محددين موقعها ومؤسسها وتاريخ 

تأسيسها.

2
الحياة الثقافية 

والفنية

أنظم مع أصدقائي وصديقاتي معرض صور نقدم فيه أهم معالم الثقافة 
المغربية. 

ونرفق كلل صورة بفقرة تتحدث عن قيمة وجمالية هذه المعالم.

الهوايات3
أتعاون مع أصدقائي  وصديقاتي إلعداد ملف للهوايات يتضمن بطاقات 
تعريفية لها وصورا مصحوبة بفقرات من إنتاجنا. ونصوصا من كتب 

نقرأها ونعرض لما فهمناه منها بشكلل مكتوب.

4
الصناعة 

والتجارة والفالحة
أنتج مع أصدقائي وصديقاتي مطوية تعرف بالصناعة أوالتجارة 

أوالفالحة في بالدي المغرب أو في منطقتي.

أعد مع أصدقائي بطاقات إرشادية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الغابة5
الغابة، ثم نتوسع فيها بكتابة فقرة عن كلل إرشاد أو توجيه.

السياحة6
أتقمص في هذا المشروع صحبة أصدقائي وصديقاتي شخصية المرشد 

السياحي، ونكتب ما سنحدث به السياح عن أبرز معالم مدينتي أو 
قريتي.

فيما يأتي نقدم مقترحات بخصوص مشاريع للوحدات قصد االستئناس:

1 ـ 4 ـ 2 ـ 4 ـ توزيع حصص مكون الكتابة:

ُتَخصص ثالث حصص أسبوعية لمكون الكتابة موزعة على الشكلل اآلتي:

جدولل توزيع حصص مكون الكتابة

عناصر مكون الكتابةالحصص األسبوعية

مشروع الوحدةالتعبير الكتابيالتطبيقات الكتابيةعدد الحصص األسبوعية

حصة واحدةحصة واحدةحصة واحدةمدة الحصة

30 د45 د45 دالغالف الزمني األسبوعي للحصص

3 حصص أسبوعية بمعدلل (120د) أسبوعياالغالف الزمني األسبوعي للحصص

تقويم حصيلة الوحدة ودعمها: نشاط تقويم التعبير الكتابي ـ  تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات.
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جدولل تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون الكتابة3 

1 ـ 4 ـ 2 ـ 5 ـ تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون الكتابة :

المراحلل والعملياتتسلسلل الحصصالنصوص القرائيةتسلسلل األسابيع

األسبوع األولل 

وضعية االنطالق، اإلنجاز، التصحيحالحصة األولىالتطبيقات الكتابية

الحصة األولىالتعبير الكتابي
الوحدة األولى: التهيئة، قراءة الموضوع، التخطيط

باقي الوحدات: التهيئة، االكتشاف، التدرب

وضعية االنطالق، وتحديد موضوع المشروع والتخطيط لهالحصة األولىمشروع الوحدة

األسبوع الثاني 

وضعية االنطالق، قراءة النص، اإلنجاز، التصحيحالحصة األولىالتطبيقات الكتابية

الحصة الثانيةالتعبير الكتابي
الوحدة األولى: التهيئة، كتابة المسودة

باقي الوحدات: التهيئة، االكتشاف، التدرب

التهيئة، وإنجاز المشروعالحصة الثانيةمشروع الوحدة

األسبوع الثالث 

وضعية االنطالق، اإلنجاز، التصحيحالحصة األولىالتطبيقات الكتابية

الحصة الثانيةالتعبير الكتابي
الوحدة األولى: التهيئة، المراجعة، والتنقيح

باقي الوحدات: التهيئة، االكتشاف، التدرب

التهيئة، وإتمام المشروع وإنجازه، وتنقيحهالحصة الثالثةمشروع الوحدة

األسبوع الرابع 

وضعية االنطالق، قراءة النص، اإلنجاز، التصحيحالحصة األولىالتطبيقات الكتابية

الحصة الرابعةالتعبير الكتابي
الوحدة األولى: التهيئة، والعرض

باقي الوحدات: التهيئة، اإلنجاز

التهيئة، وعرض المشروع،   ومناقشتهالحصة الرابعةمشروع الوحدة

تقويم حصيلة الوحدة ودعمها: نشاط تقويم التعبير الكتابي ـ  تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات.األسبوع الخامس

  3 تنجز الكتابة التفاعلية وفق المراحلل المشار إليها في الجدولل باللون  األحمر في أسابيع الوحدة األولى، أما في الوحدات 
المتبقية  فقد تم التركيز على مهارات الكتابة االنشائية.
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س األولل)
برنامج اللغة العربية للسنة الرابعة (األسدو
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1 . الحضارة المغربية
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2. الحياة الثقافية والفنية
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دعم ح
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3. الهوايات
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المجالل

األسبوع

4. الفالحة والصناعة والتجارة
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5. الغابة
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6 . السياحة

دعم سنوي عام لتثبيت الظواهرالصرفية
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3 ـ التقويم والدعم في السنة الرابعة:  

التقويم إجراء بيداغوجي يصبو إلى قياس الفارق الحاصلل بين األهداف المنشودة والتعلمات المكتسبة لدى المتعلمين 
والمتعلمات. إنه سيرورة تروم جمع معلومات ناجعة وذات مصداقية تكشف عن مواطن القوة التي يجب تعزيزها، 

وعن التعثرات التي ينبغي تجاوزها. وتستثمر نتائج التقويم في تخطيط أنشطة الدعم. 

وعليه، يجب أن ينطلق التقويم، من الكفايات واألهداف المسطرة. وتبعا لذلك، فإن أساليب التقويم ال تقيس فقط 
مختلف  في  التعلمات  توظيف  على  وقدراته  مهاراته  أيضا  تقيس  بلل  المتعلم(ة)،  لدى  رفة  الصِّ المعرفية  الجوانب 

الوضعيات المركبة. 

يصاحب التقويم العملية التعليمية التعلمية، وُيعتبر أداة تساعد المتعلم(ة) على تتبع عمله ودرجات تطوره وتمكنه 
من التعلمات المستهدفة، وتمكن األستاذ(ة) من التحقق من مدى بلوغ أهداف التعلم ومستويات التطور نحو تحقيق 
الكفايات المنشودة، وصالحية االختيارات البيداغوجية والديداكتيكية وأساليب التدريس ووسائله وطرائقه. واعتبارا 
للوظائف البيداغوجية للتقويم، فقد اتخذ في مختلف عناصر المجموعة التربوية (( المفيد في اللغة العربية للسنة 

الرابعة من التعليم االبتدائي)) األشكالل اآلتية:

المتعلمات  تمكن  مدى  تشخيص  إلى  التقـويم  هذا  ويسعى  الدراسية،  السنة  بداية  في  ينجز  التشخيصي:  التقويم 
والمتعلمين من التعلمات السابقة التي تتأسس عليها التعلمات المنشودة خاللل السنة الدراسية الحالية. وتكمن الوظيفة 
التوجيهية للتقويم التشخيصي في رصد التعثرات التي يمكنها أن تشكلل عائقا للتعلمات الجديدة. ولتمكين األستاذات 

واألساتذة من هذا األمر بشكلل يسير ُأِعدَّ ملف خاص بالتقويم التشخيصي ُضّمَن لهذا الدليلل، ويحتوي على:

v الروائز التشخيصية: رائز تقويم الطالقة والفهم القرائي، ورائز تقويم فهم المسموع، ورائز تقويم مهارة نقلل 
المنطوق إلى مكتوب(اإلمالء)، ورائز تقويم مهارة اإلنتاج الكتابي. 

v شبكات التصحيح وترميز األجوبة: عززت الروائز بشبكات للتصحيح وترميز األجوبة بغاية تفييء المتعلمين 
والمتعلمات بحسب حاجات التعلم التي ستتخذ منطلقا لبناء استراتيجية الدعم والمعالجة.

v بطاقة توجيهية لبناء أنشطة الدعم االستدراكي: تقدم هذه البطاقة مجموعة من الموجهات التربوية والديداكتيكية 
لمساعدة األستاذ(ة) على بناء األنشطة الداعمة بحسب التعثرات المرصودة في كلل مهارة من المهارات التي كانت 

موضوع تشخيصي. 

التقويم التكويني: ينجز أثناء عملية بناء التعلمات في األسابيع األربعة لكلل وحدة، بغاية تجويدها وتعديلل مسارات 
التعليم والتعلم، سواء من خاللل رصد الصعوبات التي تواجه المتعلمين والمتعلمات أثناء تصريف أنشطة الدرس. أو 

من خاللل التأكد من مدى تحقق أهداف التعلم في نهاية الحصة.

التقويم الخاص بتعلمات الوحدة الدراسية: ينجز في األسبوع الخامس من كلل وحدة دراسية لرصد مدى تحكم 
المتعلمات والمتعلمين في المعارف والمهارات المدرسة في األسابيع األربعة األولى الخاصة ببناء التعلمات كما هو 
مبين في الجدولل رقم(1)، ويتم من خاللل تمرير روائز تقويمية مثبتة في كتاب المتعلم(ة)، بنيت وفق ما هو محدد 
التحكم  مستوى  توصيف  بطاقة  الغرض،  لهذا  المعدة  األدوات  باستخدام  نتائجها  واستثمار  رقم(2)،  الجدولل  في 
(الملحق4) وشبكة مستويات التحكم(الملحق5)، بهدف رصد الحاجات ومعالجة التعثرات ودعم وإثراء تعلمات الوحدة.
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3 ـ 1 ـ أشكالل التقويم حسب أسابيع الوحدة:

الجدولل رقم (2):  مكونات موضوع التقويم خاللل األسبوع الخامس

الجدولل رقم (1): أشكالل التقويم حسب أسابيع الوحدة:

3 ـ 2 ـ مكونات موضوع التقويم خاللل األسبوع الخامس:

الوحدات الدراسية

األسبوع 5األسبوع 4األسبوع 3األسبوع 2األسبوع 1

تقويم التعلماتأسابيع بناء التعلمات

تقويم حصيلة تعلمات الوحدةتقويم تكويني

مكونات ومجاالت موضوع التقويم في األسبوع الخامس

الكتابة الظواهر اللغوية التواصلل الشفهي القراءة

التعبير الكتابي 
ومهارات الكتابة 

اإلنشائية

اإلمالء

الصرف والتحويلل

التراكيب 

فهم المسموع الفهم القرائي

م الطالقة بصورة مستمرة خاللل األسابيع األربعة للتعلمات، وذلك عن طريق رصد عدد الكلمات   تقوَّ
المقروءة قراءة صحيحة في الدقيقة الواحدة. 

 يقّوم اإلنتاج الشفهي بصورة مستمرة خاللل األسابيع األربعة للتعلمات، وذلك عن طريق رصد درجة 
مشاركة المتعلمين والمتعلمات في األنشطة الشفهية، وقدرتهم على اإلنتاج سواء في أنشطة مكون التواصلل 

الشفهي أو في باقي مكونات اللغة العربية.

واعتبارا لطبيعة العالقة التكاملية بين التقويم والدعم، فإن مخرجات عمليات التقويم ونتائجها ال تمتح قيمتها إال 
من خاللل تصريف القرارات البيداغوجية التي أفرزتها عملية التقويم في شكلل أنشطة داعمة. وإذا كان التقويم 
يتوخى قياس الفارق بين المستوى الفعلي للمتعلم(ة) وبين األهداف المنشودة، فإن الدعم البيداغوجي نشاط تعليمي 
تعلمي يسعى إلى تدارك النقص الحاصلل لدى المتعلمات والمتعلمين خاللل عملية التعلم، فهو يحتلل مكانة أساسية 
في سيرورة التعلم؛ ويعتبر شرطا لنجاعة العملية التعليمية التعلمية، إذ يشكلل فرصة لترسيخ مواطن القوة، وأداة 
للوقاية من تراكم التعثرات التي قد تعترض المتعلمين والمتعلمات وتؤدي بهم، في حالة عدم تداركها، إلى الفشلل 
إنجازات  من  ُتستخرج  ومعلومات  بيانات  على  أنشطته  ُتبنى  حيث  التقويم،  بنتائج  يرتبط  إنه  الدراسيين.  والهدر 
المتعلم(ة) أثناء محطات التقويم التشخيصي أو التكويني أو اإلجمالي. ويقترح الدعم حلوال مناسبة لتجاوز ما يعوق 

نماء الكفاية.

توجيه هام:
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يتخذ الدعم البيداغوجي صيغا متنوعة (معالجة فورية ومعالجة مركزة ومعالجة حسب مجموعات صغيرة) ال تمنع 
من تفعيلل هامش المبادرة والتصرف بحسب الحاجة والضرورة، وبحسب ظروف العملية التعليمية التعلمية في الزمان 

والمكان والشروط البيداغوجية المتوفرة.
الدعم االستدراكي: ينجز بعد تحليلل نتائج التقويم التشخيصي وتفسيرها، وتفييء المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات 
االستدراكي على تمكين  بحسب الحاجات التي تحّدد انطالقا من نوعية التعثرات المرصودة. وتركز أنشطة الدعم 
صعوبات  دون  الجديد  المستوى  في  الدراسة  لمتابعة  تؤهلهم  ومهارات  وقدرات  معارف  من  والمتعلمات  المتعلمين 

كبرى.
الدعم الفوري: ويكون بمثابة استجابة لنتائج التقويم التكويني سواء أثناء تدبير أنشطة التعلم أو في نهاية الحصة أو 
الدرس، ويعتمد أسلوبا تربويا مشجعا في معالجة تعثرات المتعلمات والمتعلمين، وتوجيههم إلى تعرف الصعوبات 

التي تواجههم، وتعديلل مسارات بناء تعلمهم بإنجاز مهمات تساعدهم على بلوغ األهداف المرجوة من الدرس.
الوحدة  تعلمات  تقويم  نتائج  تحليلل  بعد  وينجز  الخامس.  األسبوع  خاللل  يتم  الدراسية:  الوحدة  بتعلمات  الخاص  الدعم 

التعثرات  نوعية  من  ُتستخَلص  التي  الحاجات  بحسب  مجموعات  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  وتفييء  وتفسيرها، 
المرصودة. 

وتركز أنشطة الدعم الخاص بالوحدة الدراسية على تمكين المتعلمين والمتعلمات من معارف وقدرات ومهارات 
تؤهلهم من خاللل أنشطة مالئمة تتيح الجمع بين تصفية الصعوبات ومتابعة التعلم دون عوائق.
يمكن تصريف مختلف أنشطة الدعم المبينة في الخطاطة رقم (1) باستثمار الصيغ اآلتية:

صيغة العملل الجماعي؛ إذا تبين لألستاذ(ة) أن جلل المتعلمات والمتعلمين يشتركون في صعوبات، يكون الدعم في 
الحصص المخصصة له، وأثناء بناء التعلمات.

صعوبات  يواجهون  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  أن  لألستاذ(ة)  تبين  إذا  صغيرة؛  مجموعات  في  العملل  صيغة 
مشتركة.

صيغة العملل الفردي: وهو موجه لكلل متعلم(ة) على حدة، باستعمالل بطاقات التقويم الذاتي أو تمارين مختارة من 
الكتاب المدرسي.

3 ـ 3 ـ أنواع أنشطة الدعم:

أنواع أنشطة الدعم

أنشطة
التثبيت واإلغناء

أنشطة
تصحيحية

أنشطة
تصحيحية وعالجية

الخطاطة رقم (1)
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3 ـ 4 ـ  التدبير الزمني لألسبوع الخامس من كلل وحدة: 

التوقيت  صيغة  بحسب  مختلفة  صيغ  وفق  الخامس  األسبوع  خاللل  والدعم  التقويم  أنشطة  حصص  تدبير  يمكن 

في  العربية  اللغة  حصص  مجموع  إغفالل  دون  المواد،  بباقي  عالقتها  في  العربية  اللغة  حصص  وتسلسلل  المدرسي 

األسبوع (12 حصة) أثناء تدبيرأنشطة التقويم والدعم.

ملحوظة: يوزع األستاذ(ة) مجموع الحصص األسبوعية (12 حصة) بحسب حاجات الدعم، وعليه فتوزيع 
المقترح ال يقدم ترسيما لحصص الدعم وإنما يكشف عن إمكانات التوزيع.

مقترح لالستئناس رقم: 1 

مقترح لالستئناس رقم: 2 

أيام األسبوع الخامس من كلل وحدة
المكونات

اليوم الخامس اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األولل

تقويم أثر الدعم 

دعم دعم دعم تقويم القراءة
دعم دعم دعم تقويم الظواهر اللغوية
دعم دعم تقويم التواصلل الشفهي
دعم دعم تقويم التعبير الكتابي

أيام األسبوع الخامس من كلل وحدة
المكونات

اليوم الخامس اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األولل

تقويم أثر الدعم 

دعم دعم دعم تقويم القراءة
دعم دعم دعم تقويم الظواهر اللغوية
دعم دعم دعم تقويم التواصلل الشفهي
دعم دعم دعم تقويم التعبير الكتابي



49

 

ÊÉãdG º°ù!dG

    :
   :



50

أوال: لتمكين األستاذ(ة) من حسن تدبير أنشطة التقويم التشخيصي في بداية الموسم الدراسي، ُضمِّن هذا الدليلل 
ملفا خاصا به، يحتوي على الروائز التشخيصية الخاصة بالقراءة: الطالقة والفهم القرائي، والتواصلل الشفهي: فهم 
المسموع، والكتابة:  تحويلل المنطوق إلى مكتوب(اإلمالء) والتعبير الكتابي. وقد عززت الروائز بشبكات تصحيح 

األجوبة وترميزها وبطاقة توجيهية إلعداد أنشطة الدعم االستدراكي. 
ثانيا:  أنجزت جذاذات تطبيقية لكلل دروس وحصص األسابيع الخمس للوحدة األولى بهدف االستئناس.

تكييف  على  األستاذ(ة)  تسعف  أن  يمكنها  التي  الديداكتيكية  التوجيهات  من  مجموعة  الجذاذات  تخللت  ثالثا: 
السناريوهات البيداغوجية بحسب خصوصيات البيئة الصفية ومستوى المتعلمين والمتعلمات.

رابعا: صنفت الجذاذات التطبيقية بحسب تسلسلل أسابيع الوحدة.
خامسا: رتبت جذاذات الدروس بحسب تسلسلل حصص تنفيذها، وروعي في ذلك ترتيب مكونات اللغة العربية 

في السنة الرابعة:
جذاذات مكون القراءة مرتبة وفق ما يأتي:  v

للنص  األربعة  الحصص  بجذاذات  متبوعة  الوظيفي  للنص  األربعة  الحصص  جذاذات  األولل:  األسبوع    
المسترسلل خاللل األسابيع األربعة بمعدلل حصة واحدة في كلل أسبوع.

األسبوع الثاني والثالث: جذاذات الحصص األربعة للنص الوظيفي لكلل أسبوع.   
األسبوع الرابع: جذاذات الحصص األربعة للنص شعري.   

جذاذات مكون التواصلل الشفهي:   v
جاءت بعد جذاذات مكون القراءة، كلل أسبوع من األسابيع األربعة يتضمن جذاذة درس التواصلل الشفهي بحصة 

واحدة خصصت لمعالجة النص السماعي.
جذاذات مكون الظواهر اللغوية:   v

جاءت بعد جذاذات التواصلل الشفهي، كلل أسبوع من األسابيع األربعة يتضمن جذاذة لكلل درس بحصة واحدة 
بحسب الترتيب اآلتي:( اإلمالء، الصرف والتحويلل، التراكيب).

جذاذات مكون الكتابة:  v
 بالنسبة إلى التطبيقات الكتابية، تضمن كلل أسبوع من أسابيع الوحدة  جذاذة واحدة لكلل درس.

 عرضت نماذج األسبوع األولل للحصص األربعة لدرس التعبير الكتابي المؤطر بالكتابة التفاعلية في الوحدة 
األولى.

عرضت نماذج األسبوع األولل للحصص األربعة لمشروع الوحدة الموزعة بمعدلل حصة واحدة في األسبوع.
سادسا: لتمكين األستاذ(ة) من حسن تدبير أنشطة التقويم والدعم لألسبوع الخامس تمريرا واستثمارا، ُضمِّن هذا 
الدليلل جذاذات تدبير أنشطة التقويم والدعم معززة بموجهات عامة لبناء أنشطة الدعم والمعالجة وتدبيرها ونموذج 
لمداخلل بناء أنشطة دعم الصعوبات ومعالجتها ، كما تمت فيها اإلحالة لمختلف األدوات المصاحبة لعملية التقويم 

التي أدرجت بالمالحق من أجلل استثمار الروائز التقويمية المثبتة في كتاب المتعلم(ة).

توضيحات عملية
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رائز القراءة: الطالقة وفهم المقروء

ريِق ِإلى ٱْلَمْدَرَسِة، ُيالِحُظ ُفؤاٌد َوَخديَجُة ُعّمالَل ٱلنَّظاَفِة َيْجَمعوَن ٱْلُقماَمَة، وِعْنَد ٱْلَعْوَدِة َإلى ٱْلَمْنِزلِل، َتكوُن  في ٱلطَّ
ًة ُأْخرى. َوفي ٱْلَمساِء، َتَحلََّقِت ٱْألُْسَرُة َحْولَل ٱْلماِئَدِة، َوَعَرَضْت َخديَجُة َو ُفؤاٌد ٱْلُمْشِكَلَة  ٱْلُقماَمُة َقْد َمَألَِت ٱْلَمكاَن َمرَّ

َعلى ٱْلواِلَدْيِن.

 قاَلِت ٱْألُمُّ: « َيَتَسبَُّب َتراُكُم ٱْلُقماَمِة في ٱْنِتشاِرٱْألَْمراِض، َوُيْصِبُح َمْنَظُر ٱْلَحيِّ َقبيحًا.»

ْر في َحللٍّ ِلُمْشِكَلِة ٱْلُقماَمِة.»  َقالَل ٱْألَُب: «َهّيا ُنَفكِّ

َقاَلْت َخديَجُة:« ِلُنَوفِّْر َصناديَق ٱْلُقماَمِة.»

ناديُق َمْوجوَدٌة، َوَيْكفي َأْن َنَضَع ِإْعالناٍت ُتْرِشُد ٱْلّناَس ِلَوْضِع ٱْلُقماَمِة داِخَلها.» َقالَل ُفؤاٌد: «َالصَّ

 ، ريِق َوداِخلَل َساحاِت ٱْلَحيِّ َفكََّرْت َخديَجُة، ُثمَّ قاَلْت: «ِلَيَتعاَوْن َأْهلُل ٱْلَحيِّ َعلى َغْرِس ُشَجْيراٍت َعلى َجَنباِت ٱلطَّ
َفٱلّناُس ال ُيْلقوَن ٱْلُقماَمَة في ٱْألَماِكِن ٱْلَمْغروَسِة.»

قالَل ٱْألَُب: « َرْأٌي ُمفيٌد.»

َجْيراِت َوٱلنَّْخلِل ِلَغْرِسها.  ّكاِن، َوَتعاَوَن ٱْلَجميُع َعلى ِشراِء ٱلشُّ  َوِفي ٱْلَيْوِم ٱْلُمَوالي ِاْجَتَمَع َأْفراُد ٱْألُْسَرِة َمَع ٱلسُّ
َبْعَد َأّياٍم َقليَلٍة َأْصَبَح ٱْلَحيُّ َنظيفًا، َمْنَظُرُه َجميلٌل. َفِرَح ٱْلَجميُع ِبَجمالِل ٱْلَمكاِن، َوَعلَّقوا الِفَتًة َكَتبوا َعَلْيها 

المؤلفون« َالنَّظاَفُة ِمَن ٱْإليماِن. »

َالنَّظاَفُة ِمَن ٱْإليماِن

1 ` َأْقَرُأ ٱلنَّصَّ ِقراَءًة َسليَمًة:
2 ` ُأْكِملُل ٱْلُخطاَطَة ِبَكِلماٍت َلها َعالَقٌة ِبَكِلَمِة «ٱلنَّظاَفِة»: 

َنٍة في ٱْلُجْملِل ٱْآلِتَيِة: حيِح  ِلُكللِّ َكِلَمٍة ُمَلوَّ 3 ` َأَضُع َعالَمَة(x) في خاَنِة ٱْلَمْعنى ٱلصَّ

 َالنَّظاَفُة

..............................

..............................

َيَتَسبَُّب َتراُكُم ٱْلُقماَمِة في ٱْنِتشاِرٱْألَْمراِض. 

َتَحلََّقِت ٱْألُْسَرُة َحْولَل ماِئَدِة ٱْألَْكلِل. 

َنَضُع ِإْعالناٍت ُتْرِشُد ٱلّناَس. 

ْت  ب ـ ِاْجَتَمَعْت   َقْت  ت ـ َقصَّ أ ـ َتَفرَّ

ٌع  ت ـ ُركوٌب  ب ـ َتَشتٌُّت    أ ـ َتَجمُّ

أ ـ ُتخيُف  ت ـ َتُدللُّ  ب ـ ُتَجنُِّب  
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حيِح:     `  َاْلُمْشِكَلُة ٱلَّتي ناَقَشْتها ٱْألُْسَرُة ِهَي: 4 ` َأَضُع َعالَمَة(x) في خاَنِة ٱِالْخِتياِر ٱلصَّ

حيِح:      `  َاْلَحللُّ ٱلَّذي ٱْقَتَرَحْتُه ٱْألُْسَرُة ِلُمْشِكَلِة ٱْلُقماَمِة ُهَو: 5 ` َأَضُع َعالَمَة(x) في خاَنِة ٱِالْخِتياِر ٱلصَّ

.............................................................: 6 ` َأْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر ِللنَّصِّ

ْيِر ب ـ َتراُكُم ٱْلُقماَمِةأ ـ َتْبذيَر ٱْلماِء ت ـ َحواِدُث ٱلسَّ

 ت ـ َتْوفيُر َصناديِق ٱْلُقماَمِةب ـ ِحراَسُة ٱْلَحيِّ أ ـ َغْرُس ٱْألَْشجاِر

شبكة تصحيح وترميز أجوبة رائز القراءة:

رقم
السؤالل

الترميز(2 أو1 أو 0)الجواب الصحيحصنف السؤالل

1

لقياس الطالقة تتاح فرصة قراءة النص التقويمي بشكلل 
مالحظاته  األستاذ(ة)  يسجلل  النص  قراءة  أثناء  فردي. 

بخصوص: 
ـ  نطق المتعلم(ة) للحروف والكلمات  ـ  قراءة كلل 
كلل  معنى  بحسب  الصوت  تغيير  ـ  واحدة   دفعة  جملة 

جملة.

0:الطالقة في قراءة الكلمات 
1:الطالقة في قراءة الجملة
2:الطالقة في قراءة النص

1: صحيح 0 : خطأجميع الكلمات مقبولةاستراتيجية شبكة المفردات2

3
1: صحيح 0 : خطأباختيار من متعدد

1: صحيح 0 : خطأأاختيار من متعدد
1: صحيح 0 : خطأتاختيار من متعدد

1: صحيح 0 : خطأباختيار من متعدد4
1: صحيح 0 : خطأ.أاختيار من متعدد5

عنوان معبر عن مضمون عنونة النص6
1 :صحيح 0 : خطأالنص
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رائز فهم المسموع

ْمُس طاِلَعٌة، َوٱْلَجوُّ َلطيٌف، َسَأْلَعُب َطوالَل ٱْلَيْوِم.» كاَنْت َفْأَرٌة َصغيَرٌة َتعيُش في ٱْلغاَبِة، َوفي َأَحِد ٱْألَّياِم قاَلْت: «َالشَّ

َعلى  َفراَشًة  َفشاَهَدْت  ناِئٌم،  َوُهَو  ٱْألََسِد  َعلى  ْت  َمرَّ َمْسروَرًة.  َوَتْلَعُب  َتْقِفُز  َوَأَخَذْت  َمكاِنها،  ِمْن  ٱْلَفْأَرُة  َخَرَجِت 

َوْجِهِه، َقَفَزِت ٱْلَفْأَرُة ُتالِعُبها، َفطاَرِت ٱْلَفراَشُة، َوَصحا ٱْألََسُد غاِضبًا، َوَزَأَر َزئيرًا ُمخيفًا، َفخاَفِت ٱْلَفْأَرُة  َوٱْرَتَعَشْت. 

َنَظَر ٱْألََسُد ِإلى ٱْلَفْأَرِة َوصاَح: «َكْيَف َتْقِفزيَن َعلى َوْجهي َوَأنا ناِئٌم؟ الُبدََّ ِمْن ُمعاَقَبِتِك.»

َبَكِت ٱْلَفْأَرُة، َوقاَلْت: «ساِمْحني يا َسيِّدي ! َفَقْد َأْنَفُعَك في َيْوٍم ِمَن ٱْألَّياِم.» َضِحَك ٱْألََسُد قاِئًال: «َكْيَف ِلَفْأَرٍة َصغيَرٍة 

ِة.» َأْن َتْنَفَع َأَسدًا َقِوّيًا!؟ َلِكْن َسَأْعفو َعْنِك َهِذِه ٱْلَمرَّ

َوفي َأَحِد ٱْألَّياِم، َوَقَع ٱْألََسُد في َشَبَكِة َصّياٍد َلْم َيْقِدْر َعلى ٱْلُخروِج ِمْنها، َفَبَدَأ َيْزَأُر ِبَأْعلى َصْوِتِه: «ٱلنَّْجَدَة... 

َهِت ٱْلَفْأَرُة َنْحَوُه، َوَشَرَعْت في َقْرِض  ٱلنَّْجَدَة! َأْنِقذوني... َأْنِقذوني!» ُكللُّ َحَيواناِت ٱْلغاَبِة َرَفَضْت ُمساَعَدَة ٱْألََسِد. َتَوجََّ

َبَكِة ِبَأْسناِنها. ِحبالِل ٱلشَّ

َبَكِة َفِرحًا، َوَنَظَر ِإلى ٱْلَفْأَرِة، َوقالَل َلها: «ُشْكرًا َلِك، ِمَن َهِذِه ٱللَّْحَظِة َأْنِت َصديَقتي ٱْلُمْخِلَصُة  َخَرَج ٱْألََسُد ِمَن ٱلشَّ

ٱلََّتي َتْسَتِحقُّ َأْن َأْلَعَب َمَعها.»   
المؤلفون

 َصغيَرٌة َوَلِكْن...!

النص السماعي التقويمي:

َأْسَتِمُع َوُأجيُب:

حيِح:  1 ` َأَضُع َعالَمَة(x) في خاَنِة ٱِالْخِتياِر ٱلصََّ

2 `  َأَضُع َعالَمَة(x) في ٱْلخاَنِة ٱْلُمناِسَبِة: 

` ِاْلَتَقِت ٱْلَفْأَرُة ِبٱْألََسِد في

 ت  ٱْلغاَبِة  ب  ٱْلُبْستاِن  أ   ٱْلَحديَقِة 

خاِطٌئَصحيٌح

صاَح ٱْألََسُد غاِضبًا ِألَنََُّه َوَجَد ٱْلَفراَشَة َعلى َوْجِهِه.أ

صاَح ٱْألََسُد غاِضبًا ِألَنََُّه َوَجَد  ٱْلَفْأَرَة  َعلى َوْجِهِه.ب

صاَح ٱْألََسُد غاِضبًا ِألَنََُّه َرَفَض ٱللَِّعَب َمَع ٱْلَفْأَرِة.ت



56

3 `  ُأَرتُِّب َأْحداَث ٱْلِحكاَيِة ِبَتْرقيِمها:  

َزَأَر ٱْألََسُد َزئيرًا َفخاَفِت ٱْلَفْأَرُة.

َبَكِة َفِرحًا. َبَكِة.َخَرَج ٱْألََسُد ِمَن ٱلشَّ َشَرَعِت ٱْلَفْأَرُة في َقْرِض ِحبالِل ٱلشَّ

وَقَع ٱْألََسُد في َشَبَكِة َلْم َيْقِدْر َعلى ٱْلُخروِج ِمْنها. 

َقَفَزِت ٱْلَفْأَرُة ُتالِعُب ٱْلَفراَشَة.  َرَفَضْت َحَيواناُت ٱْلغاَبِة ُمساَعَدَة ٱْألََسِد.

شبكة تصحيح وترميز أجوبة رائز  فهم المسموع:

الجواب صنف السؤاللرقم السؤاللرقم الصفحة
الصحيح

الترميز(1أو0)

1: صحيح   0: خطأتاختيار من متعدد81

1: صحيح   0: خطأبصحيح/خطأ82

1: صحيح   0: خطأ65الترتيب بالترقيم83

823

841
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رائز الكتابة:

1 ` َاْإلِْمالُء:َأْكُتُب ما ُيْملى َعَليَّ  ِكتاَبًة َصحيَحًة.

: 2 ` َالتََّْعبيُر ٱْلِكتاِبيُّ

 النص المقترح: انتهت العطلة الصيفية، وحان وقت العودة إلى المدرسة. هذا وائلل يرتب كتبه في الخزانة، 
وهذه نجاة بنت صغيرة، تهيئ األدوات واللوازم المدرسية في المحفظة.

نًا ِمْن َأْرَبِع ُجَملٍل واِبِط ٱْلُمْقَتَرَحِة ُأْنِتُج َنّصًا ُمَكوَّ ِاْنِطالقًا ِمْن ُمالَحَظِة ٱْلَمشاِهِد، َوِبٱْسِتْعمالِل ما ُيناِسُب ِمَن ٱلرَّ

لَذلَكَو َأخيرًاَفـ ُثمَّ

................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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شبكة تصحيح وترميز أجوبة رائز الكتابة:

اإلمالء

الترميز(1أو0) الجواب الصحيح صنف السؤالل رقم السؤالل

1:صحيح 0: خطأ مطابقة المنطوق للمكتوب، خط مقروء  كتابة نص(إمالء) 1

التعبير الكتابي

لتصحيح إنتاج النص، يوضع 1 في حالة احترام المعيار و0 في حالة عدم احترامه. في حالة ما لم يتم 
احترام المعيار األولل المتعلق بالمضمون  يوضع 0 بالنسبة إلى كلل المعايير.

الترميز(1أو0) المعايير

1:صحيح  0: خطأ مالءمة المنتج للمطلوب (إذا غاب هذا المعيار، تعتبر المعايير األخرى الغية) 

1:صحيح  0: خطأ الحجم (4 ُجَملٍل)

1:صحيح  0: خطأ سالمة التركيب

1:صحيح  0: خطأ االستعمالل السليم لقواعد الصرف والتحويلل

1:صحيح  0: خطأ سالمة الكتابة اإلمالئية

1:صحيح  0: خطأ سالمة استعمالل عالمات الترقيم
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لمعالجة صعوبات الطالقة نقترح ما يأتي:
ـ التمييز بين آلية القراءة وفعلل القراءة: آلية القراءة عملية داخلية مركبة يمتزج في سيرورتها السيكولوجي 
بالعقلي بالثقافي باالجتماعي...إنها بمثابة عملية حوسبة يقوم بها الدماغ لالرتقاء من مستوى حلل الرموز إلى مستوى 
بناء المعنى.  بفضلها يكون فعلل القراءة ممكنا بما هو سلوك  ظاهر أي نتيجة قابلة للمالحظة والقياس.(حلل الشفرة 

+ الفهم).
ـ معالجة الصعوبات القرائية ينبغي لها أن تنكب على إرساء آلية القراءة (أوال حلل الشفرة) لدى المتعلم(ة) 

ليعملل على تقويتها بالدربة واإلكثار من حلل الشفرة القرائية (نقلل المكتوب إلى منطوق).
في  المتمثلل  للقراءة  األعلى  المستوى  على  معه  االشتغالل  يمكن  الشفرة  حلل  آلية  من  المتعلم(ة)  تمكن  بعد  ـ 

المعنى.
ـ اعتمادا على مقتضيات البيداغوجيا الفارقية، ينبغي تفييء المتعلمين إلى فئات  بناء على معيار نوع الصعوبة 
ودرجتها. وعليه،  تشتغلل كلل فئة على نوع من األنشطة التي تخدم حاجاتها الحقيقية. كأن نقدم للفئة األولى نشاطا 
يهدف لضبط قراءة الكلمة دفعة واحدة. في حين تتدرب الفئة الثانية على آلية قراءة الجملة دفعة واحدة.  والفئة 

الثالثة تتدرب على قراءة فقرة. في حين تتدرب الفئة الرابعة على قراءة النص.
ـ توحيد المضمون (االشتغالل على النص نفسه) وتنويع األنشطة حتى ال يضيع مجهود األستاذ(ة).

ـ اعتماد مبدأ التدرج في كلل األنشطة، حيث ال نقدم للمتعلم(ة) كلمة ثانية للقراءة إال بعد التحكم في قراءة 
الكلمة األولى، واألمر نفسه بالنسبة إلى الجملل والفقرات.

ـ ال يحكمنا في هذه العملية الهاجس الكمي بقدر ما يتوجب التيقن من  مدى استيعاب آلية حلل الشفرة.
ـ قد يستغرق هذا اإلجراء عدة حصص مع مراعاة حركية الفئات بحسب اإلنجازات القرائية.

ولمعالجة صعوبات فهم المقروء نقترح اآلتي:
ـ لتفادي العائق اللغوي في دروس القراءة ينبغي التركيز على تحليلل المشاهد  والتعبير عنها بلغة الطفلل(مكتسباته 

اللغوية) ضمانا لبناء المعنى قبلل تقيد المتعلم(ة) بلغة النص.
ـ ويمكن التحكم في المعنى العام للنص المقروء من لدن المتعلم(ة) باستثمار موجهات من قبيلل:

ـ تحديد مجاالت أسئلة الفهم: 1. الشخصيات، 2. األحداث، 3. الزمان، 4. المكان، 5. العالقة بين الشخصيات، 
6. العالقة بين األحداث، 7. التسلسلل المنطقي لألفكار... وينبغي لألستاذ(ة) االشتغالل على هذه المجاالت منذ بداية 
الموسم الدراسي بطريقة متدرجة حسب ما يسمح به مستوى االكتساب  لضمان التحكم الجزئي وتراكمه الذي سيكللل 

بالمسك بخيوط فهم النص ومعرفة بنائه.
هذا ويمكن لألستاذ(ة) اعتماد مبدأ وحدة المعنى في عملية بناء معنى النص من خاللل استجواب المتعلمين عن 
معنى المفردات ثم معنى الجملل فمعنى الفقرات وأخيرا معنى النص مع إفساح المجالل للمتعلمين والمتعلمات للتعبير 
عن فهمهم للنص بأسلوبهم وهو ما يعتبر غاية في ذاته. وفي بعض األحيان يطلب من المتعلمين والمتعلمات تحويلل 

النص إلى رسم من إنجازهم يكون موضوعا للمناقشة والتحليلل كخطوة تحفيزية للفهم واالنخراط فيه.

بطاقة توجيهية إلعداد أنشطة الدعم االستدراكي

أوال: الصعوبات القرائية:
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لمعالجة صعوبات التعبير واإلنتاج اللغوي يمكن االشتغالل مع المتعلمين والمتعلمات على:

ـ تقنية بناء الجملة انطالقا من كلمات.

ـ تقنية الربط بين الجملل.

ـ تقنية إغناء الجملة.

ـ وبالنسبة إلى الطريقة المنهجية واإلجرائية في مثلل هذه الحاالت البد لها أن تؤسس كلل أفعالها على المشهد 

الصورة  بما هي لغة كونية بفضلها يتم االنتقالل من مؤشرات سيميائية إلى نص مكتوب وذلك من خاللل الخطوات 

اآلتية: (ملحوظة: تنظيم الكتابة على السبورة هو بمثابة تنظيم ألفكار المتعلم (ة).)

ـ مالحظة الصورة بعد التقديم لها من لدن المدرس.

ـ البدء بما هو عام والتعبير عنه بكلمات مع تدوينه على السبورة وتحديد طبيعته (أشخاص، مكان، أشياء...)

ـ تحديد ما يبدو ثانويا والتعبير عنه بكلمات تدون على السبورة وتحديد طبيعته (أشخاص، مكان، أشياء...)

ـ مناقشة العالقة القائمة بين أجزاء الصورة/ المشهد.

ـ االنتقالل للتعبير بجملل اعتمادا على الرصيد المدون على السبورة وبمساعدة من المدرس.

ـ إغناء الجملل بأسئلة أو مالحظات.

ـ تدوين الجملل بغض النظر عن تسلسلها المنطقي.

ـ تنظيم الجملل بناء على أسئلة موجة.

ـ تكوين فقرات الموضوع.

 ملحوظة : يستحسن في بداية االشتغالل بهذه الخطة التركيز على البساطة في الكلمات والتعابير التي تكون

مستوحاة من الخبرات السابقة لتنتفي الصعوبة المنهجية. هذا ويمكن لكلل عملية من العمليات

المذكورة أن تشكلل هدفا لحصة مستقلة بحسب مستوى االكتساب لدى المتعلمين والمتعلمات وتبعا لحاجاتهم.

ملحوظة: تنمية هذه الكفاية يتخذ طابعا عرضانيا، إذ ينبغي االشتغالل عليها في مختلف الوحدات الدراسية: كبناء 

لدن  من  الملخص  تقديم  عوض  موجهة...  أسئلة  من  انطالقا  والمتعلمات  المتعلمين  لدن  من  الدروس  ملخصات 

األستاذ(ة) أو االكتفاء بالملخصات المدونة على الكتاب المدرسي. إن ما يبنى خير مما يعطى.

ثانيا: معالجة صعوبات التعبير:
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ـ االنطالق من جملة بسيطة في بداية الموسم الدراسي لتطولل شيئا فشيئا حسب تقدم المتعلمين والمتعلمات في 

عملية االكتساب.

ـ تبنى الجملة انطالقا من أسئلة موجهة يستوجب جوابها توظيف الرصيد الذي سبق تعرفه في دروس

القراءة والتعبير والحكاية...

ـ التدرب على قراءة الجملة أوال ثم فهمها ثانية.

ـ االشتغالل على الجملة لتحديد الظاهرة اإلمالئية وخصائصها.

ـ عند عملية اإلمالء يتم االشتغالل على الجملة كلمة كلمة:

• تكتب الكلمة األولى معزولة، وتتاح للمتعلمين والمتعلمات فرصة التركيز البصري عليها لتمسح عند مطالبتهم 

المتعلمين بإعادة إنتاجها على األلواح مع إعادة إمالئها إّبانها بشكلل مقطعي لتمكين المتعلمين والمتعلمات المتعثرين 

من تذكر المقاطع وترتيبها.

ـ مباشرة بعد تصحيحها على السبورة تعطى للمتعلم فرصة إعادة التركيز عليها بصريا، ليفسح المجالل للتطبيق 

على الدفاتر؛

ثالثا: معالجة الصعوبات اإلمالئية:
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األهداف: 

جذاذة تطبيقية لدرس القراءة النموذج 1

األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة األولى: المالحظة والتوقع 30 دقيقة النص الوظيفي: َمآِثُر ِبالدي مكون: القراءة

  يقترح المتعلم(ة) توقعا انطالقا من مؤشرات نصية وسياقية.
  يقرأ المتعلم(ة) النص «مآثر بالدي» بطالقة.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين (انظر الملحق 8 في هذا الدليلل).

المراحلل

التهيئة

المالحظة
والتوقع

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المستوى  مراعاة  مع  مناسبة،  يراها  التي  والطرق  بالصيغ  األنشطة  تدبير  في  األستاذ(ة)  يتدرج  ـ 
المعرفي للمتعلمين والمتعلمات، ويحفزهم على االنخراط في كلل مراحلل الدرس، واستثمار كلل وسيلة 

مساعدة ومناسبة.
يهيئ األستاذ(ة)  للدرس بتمهيد مناسب كأن: 

ü يعرض موضوع الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حولل طرائق العملل...
ü يطالبهم بذكر بعض المآثر الموجودة في منطقتهم أو التي يعرفونها.

ü يساعدهم على تعرف معنى اآلثار/ المآثر.

يدبر األستاذ(ة) نشاط المالحظة والتوقع في صيغة أعمالل فردية حيث يدّون كلل فرد توّقعه، أو في  
مجموعات، حيث تدّون كلل مجموعة توقعها في بطاقة بهدف مناقشتها: ويمكنه أن يدبر هذا النشاط 

بصيغ مختلفة استئناسا بما يأتي:
  ـ يدعو المتعّلمين والمتعلمات إلى: 

ü مالحظة المشهد في كتاب المتعلم(ة) ص. 10، وتأملها، وتحديد المجالل الذي ترتبط به، باستثمار 
في  وارد  هو  كما  إسقاطية،  ومالحظة  بؤرية،  ومالحظة  شاملة،  مالحظة  المالحظة:  مستويات 

(الملحق2 في هذا الدليلل.ص.126).
مالحظة المشهد لتعرف ما يفقذهمه المذيع.

ü قراءة عنوان النص «مآثر بالدي» مع إضافة كلمة مناسبة له. 
ü  توقع ما سيتحدث عنه النص انطالقا من المشهد والعنوان. 

ü تدوينها في المكان المخصص لها وقراءتها. 
ü  يمكن اعتماد الخطاطة المقترحة. 

التوقعات.................

 .................

 .................

.................
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القراءة

التقويم
والدعم

ü يقرأ األستاذ(ة) فقرة من نّص «مآثر بالدي» قراءة جهرّية سليمة ومعّبرة، يراعي فيها إيقاع القراءة 
ومواطن تلوين نبرات الصوت. 

ü يتابع المتعّلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة)، باإلشارة بأصابعهم إلى الكلمات التي يقرؤها.
ü يقرأون بقية فقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة األستاذ(ة).

ü يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة مهموسة (فردية أو ثنائية أو في مجموعات صغيرة...) 
مع مراعاة شروط القراءة السليمة. 

ü يمر األستاذ(ة) بين الصفوف ليتثبت من قراءاتهم، ويقدم المساعدات الممكنة في حالة التعثرات 
التي يالحظها.

ü تدوين الكلمات الصعبة أو الجديدة على دفاترهم بالتتابع أو في مكان مخصص لذلك. 
في  والمتعلمات  المتعلمون  منها  يعاني  التي  والصعوبات  التعثرات  نوع  األستاذ(ة)  يدّون  ملحوظة: 
الدرس القرائي، في دفتر المالحظات، لتكون موضوعات للمعالجة والدعم أثناء تدبير أنشطة حصص 

بناء التعلمات، وفي أسبوع التقويم والدعم.  

 يستحسن التركيز في تقويم هذه الحصة على:
ü التحقق األولي من التوقع. 

ü فسح المجالل (حسب طبيعة العملل: فردي أو ثنائي أو في مجموعات...) للتحقق من التوقعات، 
دون التعمق فيها في ضوء قراءة النص. كأن يقوم المتعلمون والمتعلمات بتحديد التوقعات القريبة 

من مضمون النص وتصنيفها؛ (يخصص نشاط في الحصة الثالثة لفحص هذه التوقعات).
ü الطالقة من خاللل قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع 

متعلم يقرأ بطالقة)؛

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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األهداف: 

جذاذة تطبيقية لدرس القراءة النموذج 1

األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثانية: تنمية المعجم 30 د النص الوظيفي: َمآِثُر ِبالدي مكون: القراءة

ـ يقرأ المتعلم(ة) نص «مآثر بالدي» بطالقة.
ـ ُيَحّدد المتعلم(ة) معاني مفردات النص.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

قراءة 
النص

تنمية 
المعجم

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:

 التذكير  بعنوان النص، أو بمضمونه العام انطالقا من سؤالل أو سؤالين محددين من قبيلل: من يذكرنا ببعض 
مآثر بالدنا.

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة وعلى معاني المفردات بتوظيف االستراتيجيات.
يمكن لألستاذ(ة)، بحسب حاجة كلل مجموعة، أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات: 

ü قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛
ü تركيب كلمتين مشروحتين أو أكثر في جملل مفيدة؛  

ü تحديد شبكة مفردة «مآثر»... 

 يشرع األستاذ(ة) في قراءة فقرة من النّص قراءة جهرّية سليمة، يراعي فيها إيقاع القراءة، ومواطن تلوين 
نبرات الصوت. يمكن لألستاذ(ة) إعطاء المبادرة لمن يجيد القراءة من المتعلمين والمتعلمات. 

مجموعات  في  أو  ثنائية  أو  (فردية  مختلفة  بأشكالل  مهموسة  قراءة  النّص  والمتعلمات  المتعلمين  قراءة   
صغيرة...).

ü يقّومون أداءهم القرائّي فيما بينهم (تقويم ذاتي أو تقويم باألقران).

 يساعد األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين على:
ü وصلل كلل مشهد  باسمها، ويمكن مطالبتهم بتحديد المدن التي توجد بها هذه المشاهد. (كتاب المتعلم(ة) 

ص.11)
ü تحديد معاني الكلمات الصعبة بحسب سياقها في النص من قبيلل: تتناوب، تعتز، حصين، شامخ، باهرة.  

يمكن استثمار استراتيجيات المفردات التي يراها مناسبة. 

ü  اْسَتْعمالُل َكِلَمَتْيِن أو أكثر ِمَن ٱْلَكِلماِت السابقة في ُجْمَلَتْيِن مفيدتين.
ü إنجاز النشاط المرتبط باستراتيجية شبكة مفردات كلمة «حضارة» (كتاب المتعلم(ة) ص. 11). 

توجيه ديداكتيكي: يمكن لألستاذ(ة) أن يدرب المتعلمات والمتعلمين على كيفية تحديد معنى كلمة ما في 
سياق النص. ويقدم لذلك نموذجا لكيفية تحديد معنى كلمة «تتناوب» من خاللل إعادة قراءة الجملة التي 
توجد فيها: «كانت مشاهد لمآثر بالدي تتناوب في الظهور». ُذكرت في هذه الجملة كلمتين «مشاهد» 
و«ظهور» يعني أن الصور (مشاهد) تظهر على شاشة التلفاز، فكيف تظهر؟  يمكن أن تظهر بالتتالي أو 

بالتتابع. يمكن أن يكون معنى «تتناوب» تتتابع أو تتواصلل أو المشهد يلي المشهد.  

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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األهداف: 

جذاذة تطبيقية لدرس القراءة النموذج 1

األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثالثة: الفهم والتحليلل  30 د النص الوظيفي: َمآِثُر ِبالدي مكون: القراءة

ـ يقرأ المتعلم(ة) نص «مآثر بالدي» بطالقة. 
ـ يفهم المتعلم(ة) المعاني الصريحة والضمنية للنص. 

ـ يفحص المتعلم(ة) توقعه ويناقشه. 
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية... 

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة 
النص

الفهم
والتحليلل

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد كأن: ـ  ُيذّكر المتعلمات والمتعلمين بمضمون الدرس:
ü ما أهم المآثر التي تطرق إليها النص؟ ... 

ـ يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على فحص التوقعات والطالقة وعلى الفهم الصريح والفهم الضمني.
 ـ  يفحص المتعلمون والمتعلمات التوقعات ويناقشونها.

 يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات، حسب حاجة كلل مجموعة، إلى ما يأتي: 
ü قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛

üطرح أسئلة للتأكد من الفهم من قبيلل: من الطرفان المتحاوران في النص؟ ما العالقة التي تجمع بينهما؟ ....

ü  يقرأ المتعلمون والمتعلمات النّص قراءة مهموسة بصيغ مختلفة (فردية أو ثنائية أو في مجموعات صغيرة...).
ü يتناوب المتعّلمون والمتعلمات على قراءة النص قراءة جهرية.

ü يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى تقويم أدائهم القرائّي فيما بينهم (تقويم ذاتي، أو تقويم باألقران) 
بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

 يطرح األستاذ(ة) على المتعّلمين والمتعلمات أسئلة لفهم مضمون النص، متعلقة بما يأتي: 
ü االختيار من متعدد، مع تبرير الجواب الصحيح من النص. (كتاب المتعلم(ة) ص. 12).

ü إكمالل الجدولل بما يناسب مع تبرير األجوبة من النص. (كتاب المتعلم(ة) ص. 12).
ü استخراج من النص ما يدلل على إعجاب زينب ببرنامج «مآثر بالدي».

ü إبراز داللة تنوع مآثر المغرب.
ü اقتراح عنوان لكلل فقرة من فقرات النص الثالث من خاللل دمج العبارات المفاتيح التي سبق تدوينها.
ü   استخراج، من النص، ما يدلل على أن المآثر التاريخية المذكورة فيه تبرز عظمة حضارة المغرب.

توجيه ديداكتيكي: على األستاذ(ة) أن يدرب المتعلمات والمتعلمين على استراتيجية «توقف وفّكر»، ويقدم 
نموذجا. يتوقف على جملة يمكن أن تكون عائقا للفهم لدى المتعلمات والمتعلمين، ويعيد قراءتها والربط 
بين عناصرها وبين الجملل المرتبطة بها ثم يقدم اقتراحا/ اقتراحات لتحديد معناها / معانيها المحتملة.  

(تخضع هذه االستراتيجية للمراحلل نفسها لتحديد معنى الكلمة في السياق. الصفحة السابقة).  

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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األهداف: 

جذاذة تطبيقية لدرس القراءة النموذج 1
األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الرابعة: التركيب والتقويم 30 د النص الوظيفي: َمآِثُر ِبالدي مكون: القراءة

يقرأ المتعلم(ة) نص «مآثر بالدي» بطالقة.  ـ 
يلخص المتعلم(ة) النص بأسلوبه الخاص. ـ 

يبدي المتعلم(ة) رأيه في المقروء. ـ 
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة 
النص

التركيب
والتقويم

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

يترك لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
تهيييء المتعلمين والمتعلمات بالتذكير بأهم المآثر التاريخية التي تزخر بها بالدنا.

يساعد األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين على:
  تنظيم المعلومات ضمن جملل مفيدة. 

  تدريبهم على كيفية دمج الجملل المفاتيح، أو العناوين أو األفكار األساسية لتلخيص النص.
يدعوهم إلى ما يأتي:   تحديد األفكار التي أثارت إعجابهم في هذا النص؛ 

            تقويم النص من حيث مضمونه وشكله ( إبداء الرأي حولل: مضمون النص، وأسلوبه، وبنيته...).     
نشاط منزلي: يكتب المتعلم (ة) بأسلوبه الخاص ما تعلمه من هذا النص.

يتناوب المتعّلمون والمتعلمات على قراءة النص؛( يمكن أن تكون القراءة مهموسة فردية أو ثنائية، أو في 
مجموعات صغيرة ...،  ويمكن أن تكون جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة).

 يقومون أداءهم القرائي ( تقويم ذاتي، تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

 يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى: 
اقتراح عنوان آخر للنص. تلخيص النص باالستعانة بعناوين الفقرات والجملل المفاتيح. إبداء رأيهم في معلمة 

من معالم البالد.

توجيه ديداكتيكي: يقوم األستاذ(ة) بتنويع األنشطة من قبيلل:
ü إبراز كيفية تحديد الكلمات المفاتيح في الفقرة، وطريقة تجميعها لتكوين الفكرة األساسية...

ü اإلجابة عن األسئلة التي بقيت عالقة لدى المتعلمين والمتعلمات.
ü تحديد إذا ما كان ما قرأوه يذكرهم بأي شيء آخر قرؤوه أو سمعوه أو عاش وا مثلل أحداثه.

ü تحديد المقطع الذي أثار إعجابهم في المقروء. أو الذي لم يعجبهم مع تبرير اإلجابات.
ü إبداء موقفهم تجاه فكرة / أفكار النص.

على األستاذ (ة) تقديم نماذج متعلقة بكلل نشاط من األنشطة السابقة.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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األهداف: 

جذاذة تطبيقية لدرس القراءة المسترسلة النموذج 2

األسابيع 1 و 2 و 3 و4 الوحدة األولى: الحضارة المغربية

أربع حصص. ثالثون دقيقة للحصة القراءة المسترسلة: مدن مغربية مكون: القراءة

ـ يقرأ المتعلم(ة) النص المسترسلل «مدن مغربية» بطالقة؛
ـ  يفهم المتعلم(ة) المعاني الصريحة والضمنية للنص المسترسلل «مدن مغربية»؛

ـ  يكتسب المتعلم(ة) معلومات عن عراقة المدن المغربية.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، السبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

المالحظة 
والتوقع

المالحظة
والتوقع

الحصة األولى     الجزء األّولل      

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
قدم النص المسترسلل في كتاب المتعلم(ة)على شكلل أجزاء مرقمة(1   2   3 ) كلل واحد منها يدبر في 
حصة واحدة أسبوعيا، في حين تخصص الحصة الرابعة)األسبوع الرابع (الستثمار النص من خاللل األنشطة 

المثبتة في كتاب المتعلم(ة) أحللل، أركب وأقوم.

 يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى :
ü مالحظة المشهد (مالحظات شاملة، وبؤرية وإسقاطية) والتعبير عّما الحظوه. 

üإكمالل عنوان النص بما يناسب.
توقع مضمون النص.

 ـ يقرأ األستاذ(ة) فقرة من الجزء األولل من النص، قراءة جهرّية سليمة ومعّبرة يراعي فيها عالمات الوقف 
واالستفهام ويشخص المواقف. (يقرأ األستاذ(ة) فقرة من النص في حالل ما إذا كان التالميذ يجيدون القراءة، 

وليست عندهم صعوبات، أما إذا كانت عندهم صعوبات، فمن األفضلل قراءة الجزء كامال).
ü يتابع المتعّلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة). ويحددون الكلمات الصعبة أو الجديدة.

ü يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى التوقف بهدف التفكير مليا في بعض العبارات كلما اقتضت 
الضرورة، من أجلل تشكيلل روابط ذات صلة بسياق النص، وبالمعارف أو بالتجارب السابقة.

ويمر  سليمة،  قراءة  النص  من  األولل  الجزء  بقية  مستقلة(مهموسة)  قراءة  والمتعلمات  المتعّلمون  يقرأ   ü
األستاذ(ة) بين الصفوف لتقديم المساعدة.

ü يتعاقبون على قراءة الجزء األولل من النّص ويصلحون أداءهم القرائّي فيما بينهم (تقويم األقران).
(يمكن  مفيدة.  جملل  في  يركبونها  ثّم  الجهرية،  القراءة  أثناء  الجديدة  أو  الصعبة  المفردات  يشرحون   ü
لألستاذ(ة) استثمار إحدى استراتيجيات المفردات). كما يمكن له أن يكّلف بعض المتعلمين والمتعلمات البحث 

عن معاني تلك الكلمات في المعجم... 
ü  ينجزون النشاط الخاص باالختيار من متعدد في تحديد معنى كلمة «غمرني».

ü  يبحثون في النص عن مرادف كلمتي «حنيني» و»عادات». 

 يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات لقراءة النص باستثارة معلوماتهم عن بعض المدن المغربية (يمكن 
لألستاذ(ة) عرض صور أو مشاهد لمعالم يعرفها المتعلمون والمتعلمات أو موجودة في مدينتهم أو قريتهم، 

أو سبق لم أن زاروها أو ...).
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الفهم 

التقويم 
والدعم

للتأكد من فهم المتعلمين والمتعلمات للمقروء، يطلب األستاذ(ة) منهم اإلجابة عن األسئلة الواردة في كتاب 
المتعلم(ة) أفهم وأحللل ص. 19، من قبيلل:

ـ تحديد المكان الذي يسكن فيه الطفلل.           ـ سبب شعور الطفلل بالشوق لزيارة مدينة العيون.
ـ إبراز ما يريد الطفلل معرفته عن أهلل الصحراء.  ـ  ذكر األماكن والعادات التي ُتعرف بها مدينة العيون.

ـ اقتراح عنوان للجزء.

ملحوظة: يمكن لألستاذ(ة) التصرف في األنشطة باإلغناء أو الحذف أو إعادة الصياغة والبناء تبعا للمدة 
الزمنية وما يالئم الفئة المستهدفة دون اإلخاللل بتسلسلها المنطقي، وما يخدم أهداف الدرس.

  يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لالشتغالل، عملل فردي أو ثنائي أو في مجموعات.

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة والفهم والتحليلل.
يمكن لألستاذ(ة) أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات، ما يأتي: 

تقويم النص من حيث مضمونه وشكله (إبداء الرأي حولل: مضمون النص، وأسلوبه، وبنيته...).

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

المراحلل

التهيئة

القراءة
وتنمية 
المعجم

الفهم 

الحصة الثانية          الجزء الثاني
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ü يقرأ األستاذ(ة) فقرة من الجزء الثاني من النص، قراءة جهرّية سليمة ومعّبرة يراعي فيها عالمات الوقف. 
ü يتابع المتعّلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة). ويحددون الكلمات الصعبة أو الجديدة.

ü يقرأ المتعّلمون والمتعلمات قراءة مستقلة(مهموسة) بقية الجزء الثاني من النص قراءة سليمة، ُمْنَتِبهين 
ِلَعالماِت ٱْلَوْقِف، ويمر األستاذ(ة) بين الصفوف لتقديم المساعدة.

ü يتعاقبون على قراءة الجزء الثاني من النّص ويصلحون أداءهم القرائّي فيما بينهم (تقويم األقران).
ü يشرحون المفردات الصعبة أو الجديدة، وذلك باستثمار طريقة إعادة قراءة الجملة التي تتضمن الكلمة 
التي تتطلب الشرح، من قبيلل: (َشَرَعت، أثارتني...)، ثّم يركبونها في جملل مفيدة. (يمكن لألستاذ(ة) استثمار 

إحدى استراتيجيات المفردات). 
ü  يغيرون الكلمات الملوّنة بكلمات مناسبة. (كتاب المتعلم(ة) ص. 19).

ü  ينشئون خريطة كلمة «عريٌق». 

يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات لتحفيزهم على قراءة الجزء الثاني من نص: «مدن مغربية»، من خاللل 
طرح أسئلة تتعلق بالجزء األولل لربط السابق بالالحق، من قبيلل: ـ  أين يسكن الطفلل؟   ـ ما المدينة التي 

يود الطفلل زيارتها؟    ـ متى سيزورها؟   

ü يطرح األستاذ(ة) األسئلة على المتعلمين والمتعلمات للتأكد من فهمهم للمقروء، الواردة في كتاب المتعلم(ة) 
ص. 19.

ü تحديد الشيء الذي قدمته السيدة اللطيفة للطفلل. 
ü تحديد ما فعله الطفلل بالكثيب.                                                  

ü إبراز النصيحة التي قدمتها السيدة للطفلل .
ü الشيء الذي يدلل على أن الطفلل أخذ بنصيحة السيدة.

ü اقتراح عنوان للجزء.



70

التقويم 
والدعم

ـ يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات، حسب حاجة كلل مجموعة، ما يأتي: 
ü تحديد مآثر كلل منطقة؛ 

ü تحديد ما أعجبهم في هذا الجزء؛
ü إبراز ما تعلموه فيه ...

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

المراحلل

التهيئة 

القراءة
وتنمية 
المعجم

الفهم 

الحصة الثالثة         الجزء الثالث
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ـ  يقرأ األستاذ(ة) فقرة من الجزء الثالث من النص، قراءة جهرّية معّبرة يراعي فيها عالمات الوقف الجزئي والكّلي.
ـ  يتابع المتعّلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة) السليمة. ويحددون الكلمات والعبارات الصعبة والجديدة.

ـ  يدعوهم إلى:
ü القراءة وإعادة قراءة الجزء الذي لم يفهموه.

ü استخراج العبارات المفاتيح الخاصة بكلل فقرة، ودمجها لتكوين فكرة أساسية عنها.
ü يقرأ المتعّلمون والمتعلمات الجزء الثالث قراءة مهموسة (فردية، ثنائية، في مجموعات صغيرة)؛ يمر األستاذ(ة) 

بين الصفوف لتقديم  يد المساعدة للمتعثرين.
ü يقّومون أداءهم القرائّي فيما بينهم (تقويم األقران).

ü يشرح المتعلمون والمتعلمات معاني المفردات باستثمار ما أمكن استراتيجيات المفردات ، ثم يركبونها في جملل 
مفيدة.

ü يضعون عالمة (X) تحت الكلمات التي تدلل على المعمار. كتاب المتعلم(ة) ص. 19.
ü يصلون بخط بين الكلمة ومعناها. 

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد كأن:
ü يحفز المتعّلمين والمتعلمات إلى قراءة الجزء الثالث من نص «مدن مغربية» بطرح أسئلة، من قبيلل:

ü ماذا يتضمن الكتاب التي أهدت السيدة للطفلل؟ وما أهم المآثر المذكورة فيه؟ ..... 

يستثمر المتعلمون والمتعلمات أنشطة الفهم والتحليلل الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص 19.
ü تحديد أوصاف ضريح محمد الخامس.

ü توضيح سبب اعتبار الطفلل مآثر الرباط عبارة عن تحفة فنية.
ü ذكر السبب الذي يجعلل الزوار يقصدون «جامع الفنا».

ü تحديد الدور الذي تقوم به المتاحف.
ü اقتراح عنوان للجزء.
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التقويم 
والدعم

يجب التركيز في التقويم على الطالقة والفهم.
يمكن لألستاذ(ة) أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات، حسب حاجة كلل مجموعة، ما يأتي: 

ü قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛
ü ذكر بعض مآثر الرباط ومراكش.

ü تحديد ما الذي استفادوه من هذا الجزء؛
ü  تحديد العبارة / الفكرة األكثر أهمية في النص.

ü اقتراح عنوان للجزء.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

المراحلل

التهيئة 

القراءة

التحليلل

التركيب
والتقويم

الحصة الرابعة: اسسثمار النص المسترسلل
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة أجزاء النص بالتتابع. (يمكن ا الستغناء عنها تدبيرا لزمن الحصة، وفي حالة 
ما إذا كان المتعلمات والمتعلمون ال يعانون من صعوبات قرائية).

يدعو األستاذ (ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ü إكمالل الخطاطة المتعلقة بتحديد عواصم المغرب وأهم المآثر التي تزخر بها. 

ü فحص التوقعات.

وظف المتعلمون والمتعلمات أنشطة التركيب والتقويم الواردة في كتاب المتعلم (ة)  ص.  20 ، من قبيلل:

ü استثمار أفكار النص وخطاطته، للتعبير كتابيا  بجملل مفيدة عما تعلمه المتعلم (ة)

ü إبداء كلل متعلم (ة) رأيه (ها)  في ما قدمه الكتيب عن عواصم المغرب.

ü قراءة العبارات التي أعجبت كلل متعلم (ة)  في النص.

عملل منزلي: البحث عن المآثر التاريخية التي تزخر بها بالدنا (الموجودة في منطقتي أو مدينتي).

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد كأن يذكرهم بطرح سؤالل عن كلل جزء، من قبيلل:
أين يسكن الطفلل؟ ما المكان الذي يود/ يرغب زيارته؟

ما المدن التي اضطلع عليها الطفلل في الكتيب، وما هي مآثرها؟

مالحظات حولل تدبير الحصة واالقتراحات: ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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جذاذة تطبيقية لدرس النص السماعي النموذج 3
األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة: 30 دقيقة النص السماعي: مساجد المغرب مكون التواصلل الشفهي
األهداف: 

  ـ يفهم المتعلم(ة) النص السماعي «مساجد المغرب»
  ـ يتواصلل المتعلم(ة) بلغة سليمة انطالقا من فهم مضمون النص واستثماره.

  ـ يلخص المتعلم(ة) نص «مساجد المغرب». 
  ـ يناقش المتعلم(ة) طبيعة المعلومات النص»

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

المالحظة 
والتوقع

التسميع

فهم
المسموع

مناقشة
المسموع 
تقويم
ودعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس بما يراه مناسبا ويتعاقد معهم حولل األهداف وطرق العملل.

  يمكن لألستاذ(ة) أن ينوع مداخلل معالجة المسموع من خاللل: تحديد بعض المؤشرات المساعدة على الفهم أو 
إعادة تسميع النص مرة ثانية أو الجزء الذي يتطلب ذلك.

 باستثمار وتنويع االستراتيجيات يحدد المتعلم(ة) معنى بعض الكلمات وتحديد مفاتيح السياق.
 يرسم األستاذ(ة) خطاطة تقود المتعلمين والمتعلمات إلى إتمامها باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 يمكن أن تتخذ الخطاطة منطلقا لمناقشة مضمون النص السماعي كما يمكن فحص التوقعات ومناقشتها.
 تلخيصه باستثمار الخطاطة. 

تقويم النص بتحديد نوعية النص أو طبيعة المعلومات المدرجة في النص . 
يبدي المتعلم(ة) رأيه في المسموع. يتذكر المتعلمون والمتعلمات توقعاتهم ويناقشونها في ضوء مضمون النص.

ـ  كيف هو فناؤها؟  ـ ما شكلل مساجد المغرب؟  
ـ ما شكلل النافورة فيها؟ وبم تتميز؟      ـ من الذي تفنن في اإلبداع؟

ـ فيم تتجلى عظمة المساجد؟            ـ المسجد يجمع بين عنصرين اثنين، حددهما؟ 

جد 

يحفز األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات ويجلب انتباههم، من خاللل مالحظة المشاهد المعروضة في  كتاب 
المتعلم(ة) ص. 22،  وقراءة عنوان النص السماعي: «مساجد المغرب» ويدعوهم إلى اقتراح توقعات شفهية 

حولل مضمون النص. (يجب أال يتجاوز هذا النشاط خمس دقائق).

في  وآخذا  الجيد،  األداء  لشروط  المستوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  النّص  األستاذ(ة)  ُيسمع   ü
االعتبار إيقاعات المتعلمين والمتعلمات في متابعة القراءة. كما يدعوهم إلى التركيز واالنتباه إلى ما سيقرأه 

الستيعاب مضمون النص.

ü يطرح األستاذ(ة) سؤاال أو سؤالين للفهم األولي من قبيلل:
       ـ  ما المعالم العمرانية التي يتطرق إليها النص؟     ـ بم تتميز مساجد المغرب؟

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

مساجد المغرب

المئذنةفناؤه: النافورةشكلل المسجد قاعة الصالة (السقف، النوافذ..).
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جذاذة تطبيقية لدرس اإلمالء النموذج 4
األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة األولى: 30 د اإلمالء: التاء المربوطة مكون التواصلل الشفهي
األهداف: 

يتعرف المتعلم(ة) التاء المربوطة.  ـ 
يرسم المتعلم(ة) التاء المربوطة رسما صحيحا. ـ 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

المالحظة 
واالكتشاف

التطبيق 

االستنتاج

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يترك لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد، كأن: 

  يحدد موضوع الدرس وأهدافه، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حولل طرق العملل.
  يهّيئهم بطرح أسئلة مرتبطة بالنص الوظيفي ولها عالقة بدرس «التاء المربوطة»، من قبيلل:

  أين كان يجلس األب حين نادى زينب؟             بماذا انتهت كلمة غرفة؟

  يرسم  األستاذ(ة) الجدولل على السبورة (كتاب المتعلم(ة) ص. 13)، ويطلب من المتعلمين والمتعلمات:
 قراءة النص وتحديد الكلمات التي تنتهي بتاء .                          ـ  تحديد نوع هذه التاء.                                                  
 مللء الجدولل بتحديد نوع الكلمة وجنسها وعددها.   ـ  مالحظة حركة الحرف السابق على التاء المربوطة.

 تحديد كيفية الوقف على التاء المربوطة. (في الجملتين الواردتين في كتاب المتعلم(ة) ص. 13).

 ينجز المتعلمون والمتعلمات التمارين التطبيقية الواردة في  كتاب المتعلم(ة) (ص. 13)؛ شفهيا، وباستثمار 
األلواح والكتاب أو الدفتر... تدبيرا لزمن الحصة ومراعاة للمستوى المعرفي وسرعة اإلنجاز.

 يمكن لألستاذ(ة) انتقاء تطبيقات مركبة المهام (توليفية) للفئات المتميزة من قبيلل: 
ü تركيب جملل مفيدة، تتضمن كلمات تنتهي بتاء مربوطة. 

 يبني المتعلمون والمتعلمات االستنتاج، ويكتبونه على السبورة بالموازاة مع المالحظة واالكتشاف والتحليلل. 

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) مالئما. م وُتَصحَّ    ُتَقوَّ
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

توجيه ديداكتيكي: إلبراز كيفية رسم التاء المربوطة، والوصولل إلى االستنتاج، يتدرج األستاذ(ة) في تدبير 
األنشطة بالصيغ والطرق التي يراها مناسبة للمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات، مع إشراكهم في 
كلل أنشطة مراحلل الدرس بما في ذلك بناء االستنتاج بطريقة جماعية، كما ينتقي األنشطة المناسبة تدبيرا 

لزمن التعلمات، ويستثمر كلل وسيلة يراها مناسبة لتحقيق هدفي الدرس.

تكتب التاء مربوطة 

في االسم إذا صح الوقوف 
عليها بـ الهاء

مثالل:  غزاةمثالل:  فتاةمثالل:  مدينة

في الجمع الذي ال ينتهي مفرده 
بتاء

في االسم المفرد المؤنث إذا كانت
مسبوقة  ِبَمّد
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جذاذة تطبيقية لدرس الصرف والتحويلل النموذج 5

األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من ثالثين دقيقة   الصرف والتحويلل: أقسام الكلمة مكون: الظواهر اللغوية

األهداف: 
يتعرف المتعلم(ة) أقسام الكلمة.  ـ 

يميز المتعلم(ة) بين أقسام الكلمة. ـ 
يوظف المتعلم(ة) أقسام الكلمة في التعبيرين الشفهي والكتابي بطريقة سليمة. ـ 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

المالحظة 
واالكتشاف

التطبيق 

االستنتاج

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ـ يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات باستثارة معلوماتهم عن تحديد نوع الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة. 

ü ما نوع الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة؟ 

يقرأ المتعلمون والمتعلمات الكلمات الواردة في السلة قراءة صامتة، وفي اآلن نفسه يقوم األستاذ(ة) برسم الجدولل 
على السبورة، ويطلب منهم:

ü  تصنيفها حسب المطلوب في الجدولل الوارد في كتاب المتعلم(ة) ص. 14.
ü عرض كلل مجموعة عملها على بقية المجموعات.

ü تحديد اسم كلل صنف من الكلمات الواردة في الجدولل.  

  ينجز المتعلمون والمتعلمات التمارين التطبيقية الواردة في  كتاب المتعلم(ة) (ص. 13)؛ شفهيا، وباستثمار 
األلواح والكتاب أو الدفتر... تدبيرا لزمن الحصة ومراعاة للمستوى المعرفي وسرعة اإلنجاز.

  يمكن لألستاذ(ة) انتقاء تطبيقات مركبة المهام (توليفية) للفئات المتميزة من قبيلل: 

ü تركيب جملل مفيدة، تتضمن كلمات تنتهي بتاء مربوطة. 

  يبني المتعلمون والمتعلمات االستنتاج، ويكتبونه على السبورة بالموازاة مع المالحظة واالكتشاف والتحليلل. 

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) مالئما. م وُتَصحَّ   ُتَقوَّ
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

أقسام الكلمة.....................

............... يدلل على 
حدث وقع في زمن ما. 

مثالل:.........................مثالل:.........................مثالل:.........................

............... هو كلمة ال يفهم معناها 
إال من خاللل تركيبها في جملة.

االسم هو ما نسمي به 
........................
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جذاذة تطبيقية لدرس التراكيب  النموذج 6

األسبوع األولل من الوحدة األولى الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة األولى: 30 د التراكيب: عناصر الجملة الفعلية  مكون: الظواهر اللغوية

األهداف: 
ـ يتعرف المتعلم(ة) الجملة الفعلية وعناصرها.

ـ  يوظف المتعلم(ة) الجملل الفعلية في التعبيرين الشفهي والكتابي.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

المالحظة 
واالكتشاف

التطبيق 

االستنتاج

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات من خاللل طرح أسئلة مرتبطة بدرس الصرف والتحويلل.
ü ما هي أقسام الكلمة؟       ü ما الفعلل؟

يرسم األستاذ(ة) الجدولل، ثم يطلب من المتعلمين والمتعلمات:
     ـ قراءة الجملل قراءة صامتة سليمة، وفهمها.    ـ مللء الخانة األفقية األولى جماعة.

     ـ مللء بقية الخانات في مجموعات.             ـ   تقديم ما توصلوا إليه في الجملتين الثانية والثالثة. 
     ـ  تحديد الكلمة التي تبتدئ بها الجملل.         ـ تعرف نوع الجملل التي تبتدئ بالفعلل.

     ـ تحديد الكلمة التي تدلل على من قام بالفعلل في كلل جملة.     من شيد القصبة؟ 
     ـ تحديد تسمية هذه األسماء. 

ينجز المتعلمون والمتعلمات تمارين أطبق الواردة في كتاب المتعلم(ة) ، ص 15 ( شفهيا، باستثمار األلواح أو 
الكتاب أو الدفتر ... ويمكن لألستاذ(ة) اقتراح تطبيقات موازية.

يمكن لألستاذ(ة) انتقاء تطبيقات مركبة (توليفية) للفئات المتميزة من قبيلل: 
ü تركيب جملل فعلية مفيدة، مرتبطة بالحضارة المغربية.

يخصص األستاذ(ة) لهم الوقت المناسب لإلجابة عن التمارين الكتابية، وأثناء إجابتهم يتجولل بين الصفوف، 
وينبههم ألخطائهم  من أجلل المعالجة الفورية.

  يستخلص المتعلمون والمتعلمات االستنتاج، وُيد ون على السبورة بالموازاة مع المالحظة واالكتشاف والتحليلل، 
ويمكن توظيف الخطاطة اآلتية لبناء االستنتاج:

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) مالئما. م وُتَصحَّ   ُتَقوَّ
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................

الجملة التي تبتدئ بالفعلل هي ....................

في الجملة الفعلية يكون ................ قبلل ................

الفاعلل اسم يدلّل على ...........................تتكون الجملة الفعلية من ......... و .........
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جذاذة تطبيقية لدرس التطبيقات الكتابية النموذج 7

األسبوع األولل من الوحدة األولى الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة األولى: 30 د التطبيقات الكتابية: التاء المربوطة أقسام الكلمة عناصر الجملة الفعلية مكون الكتابة

األهداف: 
 ـ يستثمر المتعلم(ة) بطريقة سليمة ما اكتسبه من ظواهر إمالئية وصرفية وتركيبية.

 ـ يرسخ المتعلم (ة) ما اكتسبه من ظواهر لغوية.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

يهيئ األستاذ(ة)  المتعلمين والمتعلمات من خاللل طرح أسئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة للتأكد من ضبطهم 
لها، من قبيلل:

ـ متى ترسم التاء مربوطة؟               ـ كيف نقف عليها؟               ـ قدم مثاال للتاء المربوطة. 
ـ ما هي أقسام الكلمة؟ قدم مثاال لكلل قسم. ـ ما الجملة الفعلية، وما عناصرها؟ ـ من يركب جملة فعلية؟

ُتدبَّر حصة التطبيقات الكتابية وفق الطريقة التي يراها األستاذ(ة) مناسبة للمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات 
وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء التمارين التي يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها.

• ُينجز تمرين من كلل ظاهرة لغوية على األلواح للتأكد من تمكنهم من الظواهر المدروسة، في حين تنجز البقية 
في كتاب المتعلم(ة) أو في دفتر القسم تدبيرا لزمن الحصة. 

• يشرح  األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة: 
• ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 16.

النشاط األولل: اإلمالء:
• يرسم المتعلمون والمتعلمات التاء رسما صحيحا.

• يكتب المتعلم(ة) ما يملى عليه(ا).
النشاط الثاني: الصرف والتحويلل:

• يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجملتين ويملؤون الجدولل بتحديد أقسام الكلمة.
النشاط الثالث: التراكيب: 

• يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجملل الفعلية ويملؤون الجدولل بتحديد عناصرها (الفعلل والفاعلل).
• يكملون  الجملل بما يناسب من كلمات معطاة.

• يركبون جملة فعلية بترتيب كلمات معطاة.
الكافية  المدة  لترك  لإلنجاز،  المخصصة  الزمنية  المدة  حولل  والمتعلمات  المتعلمين  مع  األستاذ(ة)  يتعاقد    

للتصحيح.
  أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، لتقديم المساعدة. والتوجيه الضروري.

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) مالئما. م وُتَصحَّ    ُتَقوَّ
 وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .....................................................................................................



77

األهداف: 
يخطط المتعلم(ة) للموضوع. ـ 

ينتج المتعلم(ة) أفكار الموضوع.  ـ 
يعبر عن أفكار الموضوع كتابيا بلغة سليمة باستثمار المكتسبات المعجمية واللغوية . ـ 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

التخطيط

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ـ يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات ويدربهم على مهارات توليد األفكار انطالقا من نّص الموضوع.
ـ يقرأ األستاذ(ة) نص الموضوع، قراءة جهرّية. 

ـ يطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءة نص الموضوع قراءة مهموسة مع صديق أو صديقة، والتسطير على 
الكلمات أو العبارات المفاتيح في النص.

يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ü إعادة قراءة الموضوع وتحديد المدينة التي سيتحدثون عنها والتي قاموا بزيارتها.

ü تحديد، انطالقا من موضوع النص، العبارات المفاتيح.
ü فتح نقاش حولل المطلوب إنجازه، وما سيتحدثون عنه في المدينة التي قاموا بزيارتها.

ü تسجيلل كلل العبارات التي تتبادر إلى ذهنهم، أو العبارات التي ما زالت راسخة في أذهانهم والتي تعلموها..
ü بناء أفكار الموضوع وتوليدها بإكمالل الجدولل الوارد في كتاب المتعلم(ة)، ص. 21.

ü كتابة جملل وتركيبها، بناء على ما توصلوا إليه في الجدولل، يِصفون فيها المناظر الطبيعية، والمآثر 
الّتاريخية، والتقاليد والعادات، والمطاعم والمحالت، مظاهر إقبالل الزوار. 

جذاذة تطبيقية لدرس التعبير الكتابي (اإلنشاء) النموذج 8

األسبوع األولل الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة األولى: 45 دقيقة للحصة   التعبير الكتابي: توليد األفكار من نص الموضوع مكون الكتابة

 مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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األهداف: 
يكتب المتعلم (ة) مسودة الموضوع باستثمار تعلماته وما تم التخطيط له. ـ 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

كتابة
المسّودة

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ـ يهيء األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات ويذكرهم بنص الموضوع بمطالبتهم قراءته.
ـ تحديد العناصر األساس لتوليد األفكار.

يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ü مالحظة المشاهد الواردة في كتاب المتعلم(ة)، ص28 والتعبير عنها.

ü االستعانة بالمشاهد والخطاطة لبناء فقرات الموضوع.
ü االستعانة بالرصيد المساعد، استحضار كلل التعلمات السابقة التي يمكن أن تغني الموضوع.

ü يطلب منهم تسجيلل كلل العبارات التي تتبادر إلى ذهنه، أو العبارات التي ما زالت راسخة في أذهانهم 
والتي تعلموها.

ü تحرير المسّودة بناء على ما توصلوا إليه في الجدولل، يصفون فيها المناظر الطبيعية، والمآثر التاريخية، 
والتقاليد والعادات والمطاعم والمحالت، مظاهر إقبالل الزوار.

ـ يحافظ األستاذ(ة) على جو العملل من خاللل: ـ االنتقالل بين الصفوف. ـ تقديم المساعدات لمن يحتاج إليها.
ـ توضيح ما استغلق عليهم.ـ  التنبيه إلى األخطاء المرتكبة، واألفكار التي تحتاج إلى تعديلل في إطار المعالجة

الفورية. ـ الدعوة إلى استثمار الرصيدين المعجمي واللغوي، والظواهر األسلوبية واللغوية...
ـ الدعوة إلى استعمالل الروابط المناسبة بين الجملل والفقرات، استعمالل عالمات الترقيم.

جذاذة تطبيقية لدرس التعبير الكتابي (اإلنشاء) النموذج 8

األسبوع الثاني الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثانية: 45 دقيقة للحصة   التعبير الكتابي: توليد األفكار من نص الموضوع مكون الكتابة

 مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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األهداف: 
ـ يراجع المتعلم(ة) الموضوع المنتج وينقحه.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

التخطيط

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

 يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات ويذكرهم بنص الموضوع.
 التذكير بالعناصر األساس لتوليد األفكار.

ملحوظة هامة: شبكة المراجعة والتنقيح صيغت بلغة المتعلمين والمتعلمات ال بلغة التقويم والديداكتيك حتى ال 
تطرح صعوبة الفهم . 

 يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
وتعديله  الموضوع  تطعيم  أجلل  من  األسبوع  طيلة  تعلمات  موارد/  من  اكتسبوه  وما  المسودة  استثمار   ü
واإلضافة والتصحيح... مع التركيز في الوصف على المناظر الطبيعية، والمآثر الّتاريخية، والتقاليد والعادات، 

والمطاعم والمحالت، مظاهر إقبالل الزوار. 
ـ يحافظ األستاذ(ة) على جو العملل من خاللل: ـ التنقلل بين الصفوف. ـ تقديم المساعدات لمن يحتاج إليها. 
ـ توضيح ما استغلق عليهم.ـ  التنبيه إلى األخطاء المرتكبة، واألفكار التي تحتاج إلى تعديلل في إطار المعالجة 

الفورية. ـ  الدعوة إلى استثمار الرصيدين المعجمي واللغوي، والظواهر األسلوبية...
  الدعوة إلى استعمالل الروابط المناسبة بين الجملل والفقرات، استعمالل عالمات الترقيم. 

 يمكن أن يمنح األستاذ(ة) فرصة للمتعلمات والمتعلمين قصد النقاش في ثنائيات حولل الصعوبات التي اعترتهم.
والتنقيح(انظر  المراجعة  شبكة  باستثمار  النهائية  صيغته  في  ويعّدله  منتجه(ها)  ومتعلمة  متعلم  كلل  يصحح   
الملحق3) التي ينبغي لها أن تكون موضوع تعاقد  مع المتعلمين والمتعلمات من جهة مضمونها وكيفية استعمالها 

واستثمارها لتنقيح المنتج.

جذاذة تطبيقية لدرس التعبير الكتابي (اإلنشاء) النموذج 8

األسبوع الثالث الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثالثة: 45 د   التعبير الكتابي:  توليد األفكار من نص الموضوع مكون الكتابة

 مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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األهداف: 
ينتج المتعلم(ة) أفكارا انطالقا من صور أو نص موضوع. ـ 

ينتج المتعلم(ة) نصا كتابيا بلغة سليمة. ـ 
يستثمر المتعلم(ة) الموارد والمكتسبات المعجمية واللغوية استثمارا مناسبا في توليد األفكار. ـ 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التذكير

العرض

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات ويذكرهم بنص الموضوع .
 يفتح معهم حوا را حولل منتجهم والصعوبات التي واجهت عملية اإلنتاج.

يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى: 
ü إتمام مراجعة المنتج وتصويبه وتصحيحه وتعديله، وينتجون المطلوب في صيغته النهائية.

يطلب األستاذ(ة) إلى المتعلمين والمتعلمات:  
ü تقديم اإلنتاجات بالطريقة التي يراها المتعلم(ة)مناسبة له(ها).

ü تقاسم المنتجات ومناقشتها.
ü تعليقها على جدار الفصلل أو في أي مكان يراه األستاذ(ة) مناسبا.

ويهدف التعليق إلى تشجيع المتعلمين والمتعلمات على اإلنتاج والمنافسة.
ملحوظة: يدون األستاذ(ة) التعثرات والصعوبات، في دفتر المالحظات، التي تخللت إنتاجات المتعلمات

والمتعلمين، ألخذها في االعتبار أثناء تدبير أنشطة حصص أسابيع بناء التعلمات، لتكون موضوعات للمعالجة
والدعم في أسبوع التقويم والدعم.

جذاذة تطبيقية لدرس التعبير الكتابي (اإلنشاء) النموذج 8

األسبوع الرابع الوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الرابعة: 45 د التعبير الكتابي: توليد األفكار من نص الموضوع مكون الكتابة

 مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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األهداف: 
تعرف المتعلم(ة) على مآثر تاريخية بجهته أو بمدينته أو بقريته.  ـ 

تعرف المتعلم(ة) على كيفية البحث عن المعلومة أو الصورة وكيفية توظيفها في المشروع.    ـ 
استثمار الموارد والمكتسبات المعجمية واللغوية استثمارا مناسبا إلغناء المشروع. ـ 

تنظيم مواد المشروع وعرضها. ـ 
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، وثائق، مراجع، مواقع، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل

وضعية 
االنطالق

تحديد 
موضوع 
المشروع 
والتخطيط

له

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

الحصة األولى: اإلعداد والتخطيط للمشروع

يهّيئ األستاذ(ة) المتعّلمين والمتعلمات لتحديد مجالل الوحدة وموضوعاته الختيار واحد منها أو أكثر ليكون منطلقا 
لمشروع الوحدة. لنفترض أن رأي المتعلمين والمتعلمات ومقترحاتهم استقرت على تسمية مشروع الوحدة بـ: 

«المغرب مهد الحضارات».
 نقدم نموذجا لمشروع الوحدة لالستئناس، وتبقى لألستاذ(ة) كاملل الصالحية الختيار موضوع يرتبط بالمجالل، وله 
صلة بوسط المتعلمات والمتعلمين وفي متناولهم. ويمكن لجماعة القسم اختيار موضوع واحد، ويوزعون األدوار 
داخلل  بينهم  األدوار في  ويوزعون  محددا  موضوعا  مجموعة  تختار كلل  أن  يمكن  بينهم. كما  والمهمات فيما 

المجموعات. وتبقى للمتعلمين والمتعلمات صالحية االختيار.

يوزع األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى مجموعات، ثم يحدد لهم الهدف من هذا المشروع. 
 وبعد ذلك يشرح لهم المطلوب من المشروع، ويحفزهم على:

ü  توزيع األدوار والمهام بين أعضاء كلل مجموعة.
ü اختيار إحدى المآثر التاريخية الموجودة في منطقتهم أو القريبة منهم أو يعرفونها أو سبق لهم أن زاروها...

اإللكترونية،  المواقع  مباشرة،  غير  مباشرة،  (اتصاالت  المعلومات:  على  الحصولل  كيفية  حولل  التشاور   ü
الوثائق...). 

ü التشاور في ما بينهم بخصوص: الوسائلل المستثمرة في البحث، والموارد، وكيفية تدبير الحصص األربع.
  تجميع المادة.

ü استثمار الموارد/ التعلمات المكتسبة طيلة مدة اإلنجاز.

يقدم المدرس(ة) المساعدة والتوجيهات الضرورية إلى المتعلمين والمتعلمات،  بخصوص المواقع اإللكترونية 
األساس، ومصادر المعلومات التي يمكن استثمارها في هذا المشروع، وتوجيههم إلى بعض المراجع الموجودة 
في مكتبة المؤسسة أو مكتبة الفصلل، أو بعض المراجع التي يمكن استثمارها، أو االتصالل المباشر ببعض 

الشخصيات التي لها اهتمام بالموضوع أو... من أجلل الحصولل على المعلومات الضرورية.

جذاذة تطبيقية لمشروع الوحدة النموذج 9

األسابيع األربعة من الوحدة األولى الوحدة األولى: الحضارة المغربية

أربع حصص بمعدلل ثالثين دقيقة لكلل حصة   مشروع القسم: ألتعرف مآثر بالدي(مقترح) مكون الكتابة
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تتمثلل الخطوة األولى في البحث عن صور أو وثائق متعلقة بموضوع المشروع.
التخطيط لخطوات مشروع الوحدة. نموذج لمشروع الوحدة:

الصور المتعلقة بجامع الكتبية:
بعد توزيع األدوار يبحث بعض المتعلمين والمتعلمات  عن صور جامع الكتبية . 

2. صور متعلقة بمدينة مراكش: (تحديد موقعها على خريطة المغرب.) 
تبحث المجموعة الثانية عن مراكش موقعا، مؤسسها، حدود جهة مراكش أسفي...     

3. تحديد الحقبة التاريخية التي بني جامع الكتبية:
تبحث المجموعة الثالثة عن الحقبة التاريخية التي بني فيها: تعرف اسم الدولة. 

4. معلومات حولل جامع الكتبية: 
  صومعة الكتبية:  ...................................................................................................................
5. وصف جامع الكتبية: .............................................................................................................
6. ما أثار انتباهي في جامع الكتبية: .............................................................................................

مالحظة: يطلب األستاذ(ة) إلى المتعلمات والمتعلمين استثمار المكتسبات الخاصة بالمجالل.
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المراحلل

التهيئة

إنجاز 
المشروع

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

الحصة الثانية: إنجاز المشروع

ـ يمهد األستاذ(ة) الحصة الثانية بالتذكير بموضوع أو مواضيع مشروع الوحدة؛
ـ يسألهم عن سير المشروع والخطوات التي قطعتها كلل مجموعة.

ـ تناقش كلل مجموعة أهم الصور والوثائق والمعلومات التي أحضرها كلل فرد من أفراد المجموعة.
ـ يقوم المتعلمون والمتعلمات: بتجميع هذه الصور والوثائق وتصنيفها وترتيبها حسب األولويات

ـ تصنف هذه الصور والوثائق والمعلومات وكلل ما يمكن أن يغني المشروع.
ـ انتقاء الصور والوثائق والمعلومات واختيار ما يمكن أن يفيد ويغني المشروع.

ـ بداية كتابة المسودة بالتعليق على الصور أو/ وتوضيحها أو/ والحديث عن المعلمة التاريخية المختارة.
1. الصور المتعلقة بجامع الكتبية:

التعليق على الصور/ التعريف بالجامع الكتبية...
2. صور متعلقة بمدينة مراكش: (تحديد موقعها على خريطة المغرب.) 

التعليق على الصورة أو الصور تحديد موقع مراكش، مؤسسها أهم المآثر التاريخية بها... 
3. تحديد الحقبة التاريخية التي بني فيها جامع الكتبية:

تبحث المجموعة عن الحقبة التاريخية التي بني فيها: تعرف الدولة البانية.

4. معلومات حولل جامع الكتبية: 
ـ صومعة الكتبية .....................................................................................................................

.5. وصف جامع الكتبية:

..............................................................................................................................................

6. ما أثار انتباهي في جامع الكتبية:
..............................................................................................................................................

الدولة العلوية من: 1666م ...................... الدولة الموحدية من: 1147م إلى: 1269م
(تاريخ بناء جامع الكتبية من:1147م إلى:1158م )
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المراحلل

المراحلل

التهيئة

التهيئة

المناقشة

إتمام 
إنجاز 

المشروع 

إتمام 
إنجاز 

المشروع 

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

الحصة الثالثة: إتمام إنجاز المشروع

الحصة الرابعة: عرض المشروع ومناقشته

 يمهد األستاذ(ة) الحصة الثالثة بالتذكير بموضوع أو مواضيع مشروع الوحدة؛
يتواصلل مع المتعلمين والمتعلمات عن سيرورة البحث، والصعوبات التي اعترتهم.

 يمهد األستاذ(ة) الحصة الثالثة بالتذكير بموضوع أو مواضيع مشروع الوحدة.
يتواصلل مع المتعلمين والمتعلمات عن سيرورة البحث، والصعوبات التي اعترتهم.

ينظم األستاذ(ة) مع متعلميه كيفيات المناقشة وتقويم اإلنجازات في جو احتفالي يشجع المبادرة والمشاركة.

يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ü إتمام إنجاز المشروع باستثمار مع العملل على تصحيحه وتعديله وإغنائه... 

ـ يحافظ األستاذ(ة) على جو العملل من خاللل: 
ü التجولل بين المجموعات. 

ü تقديم المساعدات لمن تحتاج إليها. 
ü توضيح ما استغلق عليهم. 

ü التنبيه إلى األخطاء المرتكبة، واألفكار التي تحتاج إلى تعديلل في إطار المعالجة الفورية. 
ü الدعوة إلى استثمار الرصيدين المعجمي واللغوي، والظواهر األسلوبية...

ü الدعوة إلى استعمالل الروابط المناسبة بين الجملل والفقرات، استعمالل عالمات الترقيم.
ـ   بعد التصويب والتعديلل تقوم كلل مجموعة بإنتاج الصيغة شبه األخيرة للمشروع.

يوجه األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ü مراجعة المشروع  وتصويبه وتصحيحه وتعديله، وينتجون المطلوب في صيغته النهائية. في خمس دقائق.

ـ بعد إنهاء المشروع يطلب األستاذ(ة) إلى المتعلمين والمتعلمات: 
ü تقديم المشاريع بالطريقة التي تراها كلل مجموعة مناسبة لها.     

ü  تقاسم المشاريع 
ü تعليقها على جدار الفصلل أوالمؤسسة أو على سبورة النشر في أي مكان يراه األستاذ(ة) مناسبا.

ملحوظة: يدّون األستاذ(ة) التعثرات والصعوبات، في دفتر المالحظات، التي اعترت كلل متعلم ومتعلمة أثناء 
اإلنجاز، ولم يتمّكنوا من تجاوزها، ألخذها في االعتبار أثناء تدبير أنشطة حصص أسابيع تمرير التعلمات، 

ولتكون موضوعات للمعالجة والدعم في أسبوع التقويم والدعم.
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جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 10

األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية
الحصة األولى: المالحظة والتوقع 30 دقيقةالنص الوظيفي: زيارة مشهودةمكون: القراءة 

األهداف:
ـ يقترح المتعلم(ة) توقعا انطالقا من مؤشرات نصية وسياقية.

ـ يقرأ المتعلم(ة) النص «زيارة مشهودة» بطالقة.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين ...

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحلل
المعرفي  المستوى  مراعاة  مع  مناسبة،  يراها  التي  والطرق  بالصيغ  األنشطة  تدبير  في  األستاذ(ة)  يتدرج 

للمتعلمين والمتعلمات،
والتحفيز على االنخراط في كلل مراحلل الدرس، واستثمار كلل وسيلة مساعدة ومناسبة.

ـ يهيئ األستاذ(ة) للدرس بتمهيد مناسب كأن: 
 يعرض موضوع الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حولل طرائق العملل...

 يطالبهم بذكر بعض المدن العتيقة التي يعرفونها.
 يساعدهم على تعرف العاصمة العلمية للمملكة.

التهيئة

ـ يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى:
! مالحظة المشهد الوارد في كتاب المتعلم(ة) ص. 23 ، وتأمله، وتحديد مكان تواجد األسرة.

! قراءة عنوان النص «زيارة مشهودة» وإضافة عبارة مناسبة له.
! توقع ما يمكن أن تقوله البنت الصغيرة للرجلل.

! تدوينها في المكان المخصص لها وقراءتها.

المالحظة 
والتوقع  

ـ يقرأ األستاذ(ة) فقرة من نص «زيارة مشهودة» قراءة جهرية سليمة ومعبرة، يراعي فيها إيقاع القراءة 
ومواطن تلوين نبرات الصوت كالتعجب.

ـ يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة) باإلشارة بأصابعهم إلى الكلمات التي يقرأها.
ـ يقرأون بقية فقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة األستاذ(ة).

ـ يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة مهموسة (فردية أو ثنائية أو في مجموعات صغيرة...) مع مراعاة 
شروط القراءة السليمة.

يمر األستاذ(ة) بين الصفوف ليتثبت من قراءاتهم، ويقدم المساعدات الممكنة في حالة التعثرات التي يالحظها. 

القراءة

يركز تقويم هذه الحصة على: 
ـ التحقق األولي من التوقع.                            ـ الطالقة من خاللل قراءة النص قراءة سليمة؛  

التقويم
والدعم

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: ..............................................................................
........................................................................................................................
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المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة النص

تنمية
المعجم

التقويم
والدعم

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 10
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثانية: تنمية المعجم 30 دالنص الوظيفي: زيارة مشهودةمكون: القراءة 

األهداف:
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص «زيارة مشهودة» بطالقة.

ـ يحدد المتعلم(ة) معاني مفردات النص.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ التذكير بعنوان النص، أو بمضمونه العام انطالقا من سؤالل أو سؤالين محددين. 

ـ يشرع األستاذ(ة) في قراءة فقرة من النص قراءة جهر ية سليمة، يراعي فيها إيقاع القراءة، ومواطن 
تلوين نبرات الصوت. 

يمكن لألستاذ(ة) إعطاء المبادرة لمن يجيد القراءة من المتعلمين والمتعلمات.
مجموعات  في  أو  ثنائية  أو  (فردية  مختلفة  بأشكالل  مهموسة  قراءة  النص  والمتعلمات  المتعلمين  قراءة  ـ 

صغيرة...). 
ـ يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم (تقويم ذاتي أو تقويم باألقران). 

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة وعلى معاني المفردات بتوظيف االستراتيجيات.
يمكن لألستاذ(ة)، حسب حاجة كلل مجموعة، أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات:

! قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛
! تركيب كلمتين مشروحتين أو أكثر في جملل مفيدة؛

! تحديد شبكة مفردة «معلمة»...

ـ يساعد األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين على: 
! تحديد معاني الكلمات الصعبة أو الجديدة بحسب سياقها في النص من قبيلل: عريقة، قبلة، حافلل.

ـ يدعو األستاذ (ة) المتعلمات والمتعلمين إلى تطبيق النموذج المتعلق بمعاني الكلمات في سياقها وطرح 
التساؤالت، من قبيلل النموذج المقدم في الدرس القرائي السابق. ويمكن استثمار استراتيجيات المفردات التي 

يراها مناسبة.
! إنجاز النشاط المرتبط بعائلة كلمة «جامع» (كتاب المتعلم(ة) ص. 24 .)

! تحديد معاني بعض الكلمات انطالقا من الوصلل بين الجملل التي تتضمن تلك الكلمات ومعناها انطالقا من
سياقها. (كتاب المتعلم(ة) ص. 24 )
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المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة النص

الفهم 
والتحليلل

التقويم
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 10
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثالثة: الفهم والتحليلل 30 دالنص الوظيفي: زيارة مشهودةمكون: القراءة 

األهداف:
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص «زيارة مشهودة» بطالقة.

ـ يفهم المتعلم(ة) المعاني الصريحة والضمنية للنص.
ـ يفحص المتعلم(ة) توقعه ويناقشه.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد كأن: (ة) يذكر المتعلمات والمتعلمين بمضمون الدرس: 
ـ ما المدينة التي يتحدث عنها النص؟ ما المعلمة العلمية والدينية الموجودة بها؟ ...

مجموعات  في  أو  ثنائية  أو  (فردية  مختلفة  بصيغ  مهموسة  قراءة  النص  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ  ـ 
صغيرة...). 

يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة النص قراءة جهرية.
يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات استثمار استراتيجيات «توقف وفكر» أثناء القراءة.

يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى تقويم أدائهم القرائي فيما بينهم ( تقويم ذاتي، أو تقويم باألقران) 
بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

ـ يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على فحص التوقعات والطالقة وعلى الفهم الصريح والفهم الضمني.
ـ يفحص المتعلمون والمتعلمات التوقعات ويناقشونها.

ـ يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات، حسب حاجة كلل مجموعة، إلى ما يأتي: 
! قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛

! طرح أسئلة للتأكد من الفهم من قبيلل: ما المعلمة العلمية والدينية المعروفة في فاس؟ ما مميزاتها....

ـ يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات ما يأتي:
! طرح سؤالل ممكن حولل مضمون النص.

! ذكر بعض الصفات المعمارية لجامع القرويين .
! ذكر األدوار التي لعبها جامع القرويين .

! اختيار من مقترحات ما يفسر سبب تعرف البنت عراقة مدينة فاس، مع تعليلل االختيار (كتاب المتعلم(ة) ص. 
. 25

! قراءة كلل فقرة من فقرات النص وتحديد فكرتها الرئيسية.
ـ تحويلل الفقرة الرابعة إلى خطاطة بكتابة الكلمة الواصفة لبعض مكونات جامع القرويين: كتاب المتعلم(ة) 

ص. 25 .

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة النص

التركيب 
والتقويم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 10
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الرابعة: التركيب والتقويم 30 دالنص الوظيفي: زيارة مشهودةمكون: القراءة 

األهداف:
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص «زيارة مشهودة» بطالقة.

ـ يلخص المتعلم(ة) النص بأسلوبه الخاص.
ـ يبدي المتعلم(ة) رأيه في المقروء.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

يترك لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ تهيييء المتعلمين والمتعلمات بالتذكير بالمعلمة العلمية والدينية بفاس وتحديد بعض مميزاتها الزخرفية. 

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة النص؛ (يمكن أن تكون القراءة مهموس فردية أو ثنائية، أو 
في مجموعات صغيرة . ..، ويمكن أن تكون جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة).

ـ يقومون أداءهم القرائي (تقويم ذاتي، تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

ـ يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى: 
! تلخيص النص في جملل مفيدة باستثمار أفكاره األساسية.

! اختيار عبارة أو فكرة أعجبتهم واقتنعوا بها، وشرح أسباب إعجابهم واقتناعهم بها.
! إبداء الرأي بخصوص دور جامع القرويين في اإلشعاع التاريخي لمدينة فاس.

نشاط منزلي: أكتب بأسلوبي الخاص ما تعلمته من هذا النص الستثماره في بناء مشروع الوحدة.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل

التهيئة

المالحظة
والتوقع

التسميع

فهم
المسموع

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس التواصلل الشفهيالنموذج 11
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة: 30 دقيقةالنص الوظيفي: من تراثناالتواصلل الشفهي

األهداف :
ـ يفهم المتعلم(ة) النص السماعي «من تراثنا».

ـ يتواصلل المتعلم(ة) بلغة سليمة انطالقا من فهم مضمون النص واستثماره.
ـ يلخص المتعلم(ة) المسموع .

ـ يناقش المتعلم(ة) طبيعة المعلومات في المسموع
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس بما يراه مناسبا ويتعاقد معهم حولل األهداف وطرق 
العملل.

ـ يتصرف األستاذ(ة) في األنشطة المقترحة حسب ما يسمح به زمن الحصة مع مراعاة التدرج المنطقي 
الحاكم في بنائها، من أجلل تحقيق األهداف المرسومة لها.

ـ يحفز األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات ويجلب انتباههم، من خاللل مالحظة المشاهد المعروضة في كتاب
المتعلم(ة) ص. 22 ، وقراءة عنوان النص السماعي: "من تراثنا" ويدعوهم إلى اقتراح توقعات شفهية حولل

مضمون النص.

ـ ُيسمع األستاذ(ة) النص مرة ثانية منبها المتعلمين والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة أو الجديدة، وكلل 
كلمة يمكن أن تعوق عملية الفهم، من قبيلل: ورثها، حكرا، امتطين، صهوة، جرأة. الركض ، ...

يرسم األستاذ(ة) الخطاطة، ويدعو المتعلمين والمتعلمات للتحدث عن كلل محور فيها انطالقا من أثر التسميع:

ـ ُيسمع األستاذ(ة) النص كامال وفق شروط األداء الجيد. 
ـ يطرح األستاذ(ة) سؤاال أو سؤالين الختبار الفهم األولي للمسموع: 

! ما الفن الشعبي القديم الذي يتحدث عنه النص؟
توجيه ديداكتيكي:

ـ يمكن لألستاذ(ة) اسسثمار المدخلين الديداكتيكيين اآلتيين لتمكين المتعلمين والمتعلمات من فهم المسموع: 
ـ توجيه عملية االستماع بمهام متفق عليها مع الفئة المستهدفة لتتخذ مؤشرات ينبغي التركيز عليها. 

ـ إعادة تسميع المقطع أو النص بأكمله حسب طبيعة الصعوبة المرصودة في الفهم.

قدم فن الفروسية

وقت ممارستهامناسبات التنظيمالفرسان في الحلبةالفرسانما تدلل عليه 
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مناقشة 
المسموع

تقويم ودعم

يمكن لألستاذ(ة) أن يتخذ الخطاطة السابقة منطلقا لمناقشة المسموع.
ـ ُيستثمر النص السماعي وفق ما يأتي:

! تلخيصه باستثمار الخطاطة السابقة:
ـ يتذكر المتعلمون والمتعلمات توقعاتهم ويناقشونها في ضوء مضمون النص.

ـ يحدد المتعلمون والمتعلمات ما يأتي: 
ـ نوعية النص.                     ـ طبيعة المعلومات المدرجة في النص.
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المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 12
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 داإلمالء: التاء المربوطةمكون: الظواهر اللغوية

األهداف :
ـ يثبت المتعلم(ة) الظاهرة اإلمالئية "التاء المربوطة".

ـ يكتب المتعلم(ة) التاء المربوطة بطريقة سليمة.
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه حولل "التاء المربوطة".

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة اإلمالئية المدروسة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها، والمتمثلة في:

! ما الحاالت التي تكتب فيها التاء مربوطة؟  ما الكلمات التي تكتب فيها التاء مربوطة.
! من يعطي مثاال عن كلل حالة؟ ( يمكن استثمار األلواح في هذه األنشطة ).

م إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) مالئما. ح وُتَقوَّ ُتَصحَّ
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

ـ على األستاذ(ة) أن يختار الطريقة المناسبة إلشراك أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات. 
ملحوظة: يدون األستاذ(ة) نوع التعثرات والصعوبات، في دفتر المالحظات، التي اعترت كلل متعلم ومتعلمة أثناء 
بناء  حصص  أنشطة  تدبير  أثناء  االعتبار  في  ألخذها  تجاوزها،  من  يتمكنوا  ولم  الكتابية،  التطبيقات  تدبيرحصة 

التعلمات، ولتكون موضوعات للمعالجة والدعم في أسبوع الدعم والتقويم.

تدبر حصة تثبيت التاء المربوطة ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ(ة) مناسبة للمستوى المعرفي للمتعلمين

والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابية يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها.

 تنجز التمارين المقترحة في كتاب المتعلم(ة) أو تلك التي يمكن لألستاذ(ة) اقتراحها، كما يمكن لألستاذ(ة) أن يملي

على المتعلمات والمتعلمين كلمات أو جمال أو نصا يتضمن الظاهرة المدروسة، ويرتبط بالمجالل ويكون في المتناولل.

يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات :

 ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيق الخاصة بالحصة.

ـ يتعاقد األستاذ(ة) مع المتعلمين والمتعلمات حولل المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز، لترك المدة الكافية للتصحيح. 

ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، لتقديم المساعدة، والتوجيه الضروريين. 

النص المقترح: تشتهر كلل مدينة مغربية قديمة بمآثر تاريخية خاصة بها. تشهد على حياة سكانها وقدرتهم 
على رد هجومات الغزاة والطامعين. وتخبر الناظرين بروعة وجمالل الهندسة المغربية الفاتنة.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 13
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 دالصرف والتحويلل: أقسام الكلمةمكون: الظواهر اللغوية

األهداف :
ـ يثبت المتعلم(ة) الظاهرة الصرفية، أقسام الكلمة.

ـ يميز المتعلم(ة) بين أقسام الكلمة.
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه حولل أقسام الكلمة.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، بطاقات، سبورة، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة المدروسة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها، والمتمثلة في: 

! ما هي أقسام الكلمة؟ ما االسم؟ ما الفعلل؟ ما الحرف؟
!من يعطينا مثاال عن كلل قسم من أقسام الكلمة؟ (يمكن استثمار األلواح في هذه األنشطة).

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ ُتَقوَّ
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

ـ يختار األستاذ(ة) الطريقة المناسبة إلشراك أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات. 
ملحوظة: يدون األستاذ(ة)، في دفتر المالحظات، نوع التعثرات والصعوبات التي اعترت كلل متعلم ومتعلمة 
أثناء تدبيرالحصة، والتي لم يتمكنوا من تجاوزها، لتكون موضوعات للمعالجة والدعم أثناء تدبير أنشطة 

حصص بناء التعلمات والتطبيقات، وفي أسبوع التقويم والدعم.

تدبر حصة تثبيت حصة تثبيت أقسام الكلمة ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ(ة) مناسبة للمستوى 
المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابية يراها مناسبة، مراعيا المدة 

الزمنية المخصصة لها.
 يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:

 ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الخاصة بالصرف والتحويلل الواردة في كتاب المتعلم)(ة) ص. 
. 26

 يطلب األستاذ(ة) من المتعلمات والمتعلمين:
! تصنيف الكلمات في جدولل بتحديد االسم والفعلل والحرف منها.

! قراءة كلمات معطاة وتركيبها في جملل.
ـ يتعاقد معهم حولل المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز، لترك المدة الكافية للتصحيح. 

ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، من أجلل تنبيههم ألخطائهم من أجلل 
المعالجة الفورية. 

وتقديم المساعدة. والتوجيه الضروريين.
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المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 14
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 دالتراكيب: عناصر الجملة الفعليةمكون: الظواهر اللغوية

األهداف :
ـ يثبت المتعلم(ة) عناصر الجملة الفعلية.

ـ يميز المتعلم(ة) بين عناصر الجملة الفعلية.
ـ يستثمر المتعلم(ة) بنية الجملل الفعلية في التعبيرين الشفهي والكتابي.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة المدروسة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها، والمتمثلة في: 

! ما الجملة الفعلية؟ ما هي عناصرها؟
! من يعطينا مثاال لجملة فعلية تتكون من فعلل وفاعلل؟ ( يمكن استثمار األلواح في هذه األنشطة )

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ ُتَقوَّ
مالئما. وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

ـ يختار األستاذ(ة) الطريقة المناسبة إلشراك أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات. 

للمستوى  مناسبة  األستاذ(ة)  يراها  التي  الطريقة  وفق  ودعمها  الفعلية  الجملة  عناصر  تثبيت  حصة  ُتدبَّر 
المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابية يراها مناسبة، مراعيا المدة 

الزمنية المخصصة لها.
تنجز التمارين المقترحة في كتاب المتعلم(ة).

 يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:
 ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الخاصة بالتراكيب الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 26 .

 يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات:
! قراءة الجملل ومللء الجدولل بما يناسب.

! قراءة الجملة االسمية وتحويلها إلى جملل فعلية.
ـ يتعاقد األستاذ(ة) مع المتعلمين والمتعلمات حولل المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز، لترك المدة الكافية 

للتصحيح. 
ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، من أجلل تنبيههم ألخطائهم من أجلل 

المعالجة الفورية وتقديم المساعدة. والتوجيه الضروري.

متعلم  كلل  اعترت  التي  والصعوبات  التعثرات  نوع  المالحظات،  دفتر  في  األستاذ(ة)،  يدون  ملحوظة: 
ومتعلمة أثناء تدبيرالحصة، والتي لم يتمكنوا من تجاوزها، لتكون موضوعات للمعالجة والدعم أثناء تدبير 

أنشطة حصص بناء التعلمات والتطبيقات، وفي أسبوع التقويم والدعم.
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المراحلل

وضعية
االنطالق

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية التطبيقات الكتابيةالنموذج 15
األسبوع الثانيالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة: 45 دالتطبيقات الكتابية: نادي الحضارة المغربيةمكون: الظواهر اللغوية

األهداف :
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه من ظواهر صرفية وتركيبية.
ـ يرسخ المتعلم(ة) ما اكتسبه من ظواهر صرفية وتركيبية.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

ـ يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات من خاللل طرح أسئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة للتأكد 
من ضبطهم لها، من قبيلل:

ـ ما هي أقسام الكلمة؟ ـ قدم مثاال لكلل قسم. ـ ما الجملة الفعلية، وما عناصرها؟  ـ من يركب جملة 
فعلية؟ 

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ ُتَقوَّ
مالئما وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

ـ يختار األستاذ(ة) الطريقة المناسبة إلشراك أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات. 

كتاب  على  تباعا  التمارين  ُينجزون  ثم  المغربية"،  الحضارة  "نادي  نص  والمتعلمون  المتعلمات  تقرأ  ـ 
المتعلم(ة).

ـ يمكن استثمار األلواح في كلل ظاهرة لغوية للتأكد من تمكنهم منها، في حين تنجز البقية في كتاب أو في 
دفتر القسم تدبيرا لزمن الحصة.

ـ يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:
ـ ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 27 .

النشاط األولل: تنمية المعجم
ـ اقتراح كلمة أخرى مكان كلمة "استحسنت" مع الحفاظ على معنى الجملة.

النشاط الثاني: الفهم
ـ يحدد المتعلم(ة) موضوع المسابقة الذي نظمها نادي الحضارة المغربية.

النشاط الثالث: الشكلل
ـ يضبط المتعلمون والمتعلمات بالشكلل الل تام الكلمات الملونة باألزرق في النص.

النشاط الرابع: الصرف
ـ يستخرج المتعلم(ة) جملة مكونة مما هو محدد في الجدولل المعطى.

النشاط الخامس: التراكيب
ـ يستخرج المتعلمون والمتعلمات جملتين فعليتين ويحددون عناصرها (الفعلل والفاعلل).

ـ يركبون جملتين فعليتين.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل

التهيئة

المالحظة
والتوقع

القراءة

التقويم
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 16
األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة األولى: المالحظة والتوقع 30 دالنص الوظيفي: فن الخزف والفخارمكون: القراءة

األهداف :
ـ يقترح المتعلم(ة) توقعا انطالقا من مؤشرات نصية وسياقية.

ـ يقرأ المتعلم(ة) النص «فن الخزف والفخار» بطالقة.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين....

ـ يهيئ األستاذ(ة) للدرس بتمهيد مناسب كأن: 
! يعرض موضوع الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حولل طرائق العملل...

! يطالبهم بذكر زيارة قاموا بها إلى أماكن موجودة في منطقتهم أو يعرفونها.
! يساعدهم على تعرف معنى "الخزف ".

تحديد التوقعات القريبة من مضمون النص وتصنيفها؛
تقويم طالقة مجموعة من المتعلمين والمتعلمات باستعمالل شبكة التقويم الخاصة باألستاذ(ة).

يدبر األستاذ(ة) نشاط المالحظة والتوقع في صيغة أعمالل فردية حيث يدون كلل فرد توّقعه، أو في إطار 
مجموعات، حيث تدّون كلل مجموعة توقعها في بطاقة بهدف مناقشتها: ويمكنه أن يدبر هذا النشاط بصيغ 

مختلفة استئناسا بما يأتي:
! يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى: 

! مالحظة المشهد الوارد في كتاب المتعلم(ة) ص. 29، وتأمله، وتحديد ما يقوم به الّصانع من خاللل استثمار 
مستويات المالحظة (مالحظة شاملة، ومالحظة بؤرية، ومالحظة إسقاطية).

! قراءة عنوان النص «فن الخزف والفخار» وتكملة العنوان بكلمة مناسبة وتوقع موضوع النص.

! يقرأ األستاذ(ة) فقرة من نص «فن الخزف والفخار»  قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
! يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ(ة) النموذجية، باإلشارة بأصابعهم إلى الكلمات التي يقرؤها.

! يقرأون بقية فقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة األستاذ النموذجية.
! يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة مهموسة (فردية أو ثنائية أو في مجموعات صغيرة...) 

التي  التعثرات  حالة  في  الممكنة  المساعدات  ويقدم  قراءاتهم،  من  ليتثبت  الصفوف  بين  األستاذ(ة)  يمر   !
يالحظها. 

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل

وضعية
االنطالق

قراءة 
النص

تنمية
المعجم

التقويم
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 16
األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة الثانية: تنمية المعجم 30دالنص الوظيفي: فن الخزف والفخارمكون: القراءة

األهداف :
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص " فن الخزف والفخار" بطالقة.

ـ يحدد المتعلم(ة) معاني مفردات النص.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
التذكير بعنوان النص، أو بمضمونه العام انطالقا من سؤالل أو سؤالين محددين، من مثلل: 

ـ ما المدينة التي يتحدث عنها النص؟

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة وعلى معاني المفردات.
يمكن لألستاذ(ة)، حسب حاجة كلل مجموعة، أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات:

! قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛
! تركيب كلمتين مشروحتين أو أكثر في جملل مفيدة؛

! تحديد شبكة مفردة "تقليدية ".

ـ  يشرع األستاذ(ة) في قراءة فقرة من الن ص قراءة جهر ية نموذجية، يراعي فيها إيقاع القراءة، ومواطن 
تلوين نبرات الصوت. 

أو يعطي المبادرة لمن يجيد القراءة من المتعلمين والمتعلمات.
مجموعات  في  أو  ثنائية  أو  (فردية  مختلفة  بأشكالل  مهموسة  قراءة  النص  والمتعلمات  المتعلمين  قراءة  ـ 

صغيرة...). 
ـ يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى: 

! إعادة قراءة الجملة أو الجملل التي تتضمن الكلمات الصعبة أو الجديدة التي دونوها في الحصة السابقة في
محاولة إيجاد معانيها استنادا إلى السياق.

ـ يقّومون أداءهم القرائي فيما بينهم (تقويم ذاتي أو تقويم باألقران). 

ـ يساعد األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات على: 
! وصلل كلل مشهد بالمصنوعات التي تنتمي إليها كتاب المتعلم(ة) ص 30، ويمكن مطالبتهم بذكر أدوات أو 

أشياء أخرى تنتمي إلى أحد أنواع المصنوعات.
! تحديد معاني الكلمات الصعبة بحسب سياقها في النص.

! إنجاز النشاط المرتبط بشبكة مفردات "تقليدية " (كتاب المتعلم(ة) ص. 30.)
! استعمالُل كلمتين أو أكثر من ٱْلكلمات السابقة في ُجملتين مفيدتين.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة 
النص

الفهم 
والتحليلل

التقويم
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 16
األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة الثالثة: الفهم والتحليلل 30دالنص الوظيفي: فن الخزف والفخارمكون: القراءة

األهداف :
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص " فن الخزف والفخار " بطالقة.
ـ يفهم المتعلم(ة) المعاني الصريحة والضمنية للنص.

ـ يفحص المتعلم(ة) توقعه ويناقشه.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد كأن:   يذكر المتعلمات والمتعلمين بمضمون الدرس: 
! ما سبب تطور صناعة الخزف ؟ ...

ـ يطرح األستاذ(ة) على المتعلمين والمتعلمات أسئلة لفهم مضمون النص، متعلقة بما يأتي:
! يضع عالمة أمام االختيار الصحيح. كتاب المتعلم(ة) ص.31.

! استخراج ،من النص، ما يدلل على نجاح فن الخزف في مدينة آسفي .
! تحديد المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعاملل الخزف، وذكر سبب اختيار المكان ... كتاب المتعلم(ة) ص.31.

! تحديد ما يجعلل صناعة الخزف فنا .

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة وعلى الفهم الصريح والفهم الضمني.
ـ يمكن لألستاذ(ة) أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات، حسب حاجة كلل مجموعة، ما يأتي:

! قراءة النص قراءة سليمة؛ (عملل ثنائي، متعلم(ة) يواجه صعوبات قرائية، مع متعلم يقرأ بطالقة)؛
! طرح أسئلة للتأكد من الفهم من قبيلل: من الطرفان المتحاوران في النص؟ ما العالقة التي تجمع بينهما؟ .....

مجموعات  في  أو  ثنائية  أو  (فردية  مختلفة  بصيغ  مهموسة  قراءة  ص  الن  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ  ـ 
صغيرة...). 

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة النص قراءة جهرية.
ـ يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى: 

! التوقف والتفكير في جملل النص وعباراته. يمكن لألستاذ(ة) أن يعطي نموذجا: مثال يقرأ مقطعا ويقولل جهرا: 
ويقدم  الجملل  بقية  وبين  بينها  ويربط  فنونه»  تنوع  على  المغرب  ذاكرة  بجملة «تشهد  الكاتب  يقصد  ماذا 

اقتراحات.
! تحديد العبارات المفاتيح الخاصة بكلل فقرة من فقرات النص، وتدوينها.

التوقف بهدف التفكير مليا كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجلل تشكيلل روابط ذات صلة بسياق النص   !
وبالمعارف أو بالتجارب السابقة.

! تقويم أدائهم القرائ ي فيما بينهم (تقويم ذاتي، أو تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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المراحلل
وضعية
االنطالق

قراءة 
النص

التركيب 
والتقويم

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 16
األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة الرابعة: التركيب والتقويم 30دالنص الوظيفي: فن الخزف والفخارمكون: القراءة

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات بالتذكير بالصناعة التقليدية الذي تشتهر به مدينة آسفي ومكان تواجد
صناعها.

يدعو األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلى:
ـ استثمار األفكار الرئيسية لفقرات النص وتلخيصه.

ـ اقتراح عنوان آخر للنص. 

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة النص؛ (يمكن أن تكون القراءة مهموسة فردية أو ثنائية، أو 
في

مجموعات صغيرة . ..، ويمكن أن تكون جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة).
ـ يقومون أداءهم القرائي ( تقويم ذاتي، تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي. 

يجب التركيز في تقويم هذه الحصة على الطالقة والفهم والتركيب.
يمكن لألستاذ(ة) أن يطلب من المتعلمين والمتعلمات، ما يأتي:

! تقويم النص من حيث مضمونه وشكله (إبداء الرأي حولل: مضمون النص، وأسلوبه، وبنيته...).

نشاط منزلي: يطالب المتعلمين والمتعلمات بإنجاز:
ـ بحث حولل بعض المدن التي اشتهرت بالخزف مع االستعانة بالجدولل ـ كتاب المتعلم(ة) ص 31.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

األهداف :
ـ يقرأ المتعلم(ة) نص " فن الخزف والفخار" بطالقة.

ـ يلخص المتعلم(ة) النص بأسلوبه الخاص.
ـ يقوم المتعلم(ة) المقروء بإبداء رأيه فيه.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

 توجيه ديداكتيكي يقوم األستاذ(ة) بتنويع األنشطة من قبيلل:
! تدوين األسئلة التي بقيت عالقة لدى المتعلمين والمتعلمات.

! دفع المتعلم(ة) لربط مضمون النص وأفكاره أو مواقفه بخبراته السابقة.
! تحديد المقطع الذي أثار إعجابهم في المقروء.

على األستاذ(ة) تقديم نماذج متعلقة بكلل نشاط من األنشطة السابقة في الوحدات األولى من البرنامج.
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جذاذة تطبيقية لدرس التواصلل الشفهيالنموذج 17
األسبوع الثالث من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة 30دالنص السماعي: مدينة الفنونمكون: التواصلل الشفهي

المراحلل

التهيئة

المالحظة
والتوقع

التسميع

فهم
المسموع

مناقشة
المسموع

تقويم
 ودعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس بما يراه مناسبا ويتعاقد معهم حولل األهداف وطرق 

العملل.

! ُيسمع األستاذ(ة) النص كامال وفق شروط األداء الجيد. 
! يطرح األستاذ(ة) سؤاال أو سؤالين الختبار الفهم األولي للمسموع: 

أين تقع مدينة تطوان؟ ... بم تتميز المدينة؟
يمكن لألستاذ(ة) استثمار المدخلين الديداكتيكيين اآلتيين لتمكين المتعلمين والمتعلمات من فهم المسموع:

ـ توجيه عملية االستماع بمهام متفق عليها مع الفئة المستهدفة لتتخذ كمؤشرات ينبغي التركيز عليها. 
ـ إعادة تسميع المقطع أو النص بأكمله حسب طبيعة الصعوبة المرصودة في الفهم. 

ـ يكتب األستاذ(ة) على السبورة عنوان النص السماعي : "مدينة الفنون ".
يدعو هم إلى: تأملل المشهد وقراءة العنوان، لتحديد العالقة بينهما قصد صياغة التوقعات التي يراها المتعلمون 

والمتعلمات مناسبة.

ُيسمع األستاذ(ة) النص مرة ثانية منبها المتعلمين والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة أو الجديدة، التي 
دونوها، وكلل كلمة يمكن أن تعوق عملية الفهم، من قبيلل: فريدة   تكف   تتوسط   شدتني. 

يمكن لألستاذ(ة) استثمار بعض استراتيجيات المفردات.
ـ يطلب األستاذ(ة) إلى المتعلمين والمتعلمات ترتيب محاور المسموع للتأكد من فهمهم له. 

! يمكن لألستاذ(ة) تدبير المناقشة انطالقا من المحاور اآلتية: 
ـ ما يميز مدينة تطوان ـ التنوع الثقافي للمدينة ـ ذكر أهم أنواع الصناعات والحرف التقليدية. 

ـ يتذكر المتعلمون والمتعلمات توقعاتهم ويناقشونها في ضوء مضمون النص. 

يحدد المتعلمون والمتعلمات ما يأتي:
ـ نوعية النص ـ وظيفة النص ـ طبيعة المعلومات المدرجة في النص 

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

األهداف:
ـ يفهم المتعلم(ة) النص السماعي "مدينة الفنون'.

ـ يتواصلل المتعلم(ة) بلغة سليمة انطالقا من فهم مضمون النص واستثماره.
ـ يلخص المتعلم(ة) المسموع.

ـ يناقش المتعلم(ة) طبيعة المعلومات في المسموع.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...
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جذاذة تطبيقية لدرس اإلمالءالنموذج 18
األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة 30 دقيقةاإلمالء: التاء المبسوطةمكون: الظواهر اللغوية

المراحلل

وضعية
االنطالق

المالحظة
واالكسشاف

االستنتاج

التطبيق

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يترك لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد، كأن:

ـ يحدد موضوع الدرس وأهدافه، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حولل طرق العملل. 
ـ يهيئهم بقراءة كلمات كلل مجموعة ووصلها بما يناسبها، من قبيلل: وصلل كلمة "صنعت" ب"أفعالل".....

ـ يرسم األستاذ(ة) المجموعات على السبورة، ويطلب من المتعلمين والمتعلمات: 
! قراءة الكلمات التي تنتهي بتاء مثلل تاء كتبت .

! تحديد اسم هذه التاء.                                         تسمى تاًء مبسوطة. 
! وصلل كلل مجموعة كلمات بما يناسبها. (كتاب المتعلم(ة) ص. 32 .)

! مالحظة نوع الكلمات.
! مالحظة الوقف على التاء المبسوطة في آخر الكالم.

ـ يبني المتعلمون والمتعلمات االستنتاج، ويكتبونه على السبورة بالموازاة مع المالحظة واالكتشاف. 
نقف على التاء المبسوطة في آخر الكالم بالسكون، وتكتب في:

ـ األفعالل، مثلل: ُزرُت ـ زارت ـ ُزرت...... 
ـ جمع المؤنث السالم، مثلل: ساحات، قصبات.....

ـ االسم الثالثي الساكن الوسط، مثلل: توْقت، زيت.....

ينجز المتعلمون والمتعلمات التمارين التطبيقية الواردة في كتاب المتعلم(ة) (ص. 32)؛ شفهيا، وباستثمار 
المتعلمين  أداء  وسرعة  المعرفي  للمستوى  ومراعاة  الحصة  لزمن  تدبيرا  الدفتر...  أو  والكتاب  األلواح 

والمتعلمات.
يمكن لألستاذ(ة) انتقاء تطبيقات مركبة (توليفية) للفئات المتميزة من قبيلل:  

! تركيب جملل مفيدة، تتضمن كلمات تنتهي بتاء مبسوطة.

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ ُتَقوَّ
مالئما.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

األهداف:
ـ يتعرف المتعلم(ة) التاء المبسوطة. 

ـ يرسم المتعلم(ة) التاء المبسوطة رسما صحيحا. 
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...
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جذاذة تطبيقية لدرس الصرف والتحويللالنموذج 19
األسبوع الثالث من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة 30 دقيقةالصرف والتحويلل: االسم: الجنس والعددمكون: الظواهر اللغوية
األهداف:

ـ يميز المتعلم(ة) بين االسم المفرد والمثنى والجمع. 
ـ يوظف المتعلم(ة) االسم المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع في التعبيرين الشفهي والكتابي بطريقة سليمة.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل
وضعية
االنطالق

المالحظة
واالكسشاف

االستنتاج

التطبيق

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ـ يّهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين لقراءة النص باستثارة معلوماتهم عن أقسام الكلمة (اسم، فعلل، حرف).

ـ يصنف المتعلمون والمتعلمات كلمات يمليها األستاذ(ة) عليهم حسب نوعها (اسم، فعلل، حرف). 

يدون األستاذ(ة) الشطر األولل من االستنتاج على السبورة بالموازاة مع التحليلل، ويطالب المتعلمات والمتعلمين
بالتكملة:

يقوم األستاذ(ة) برسم جدولل على السبورة، كما هو مبين في األسفلل.
األولل  الجدولل  في  وتصنيفها  وزمالئهم  زميالتهم  أسماء  ذكر  والمتعلمات  المتعلمين  إلى  األستاذ(ة)  يطلب 

بحسب الجنس الذي تدلل عليه، من خاللل اإلجابة عن أسئلة من قبيلل:
ـ في أية خانة ندرج اسم زينب؟ واسم محمد؟         ماذا نسمي االسم الذي يدلل على أنثى؟ على ذكر؟  
يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات تحديد عدد األطفالل في كلل خانة من خانات الجدولل 2 ص.33، من 

خاللل اإلجابة عن أسئلة من مثلل:
ـ كم عدد األطفالل؟ والطفالت؟

ـ ماذا نسمي االسم الذي يدلل على واحد أو واحدة؟ والذي يدلل على اثنين أو اثنتين؟ والذي يدلل على أكثر 
من اثنين؟ 

يستعين األستاذ(ة) بكلمات يظهر فيها التأنيث من مثلل: صانع /صانعة   صديق/ صديقة .... 
ـ إلى كم ينقسم االسم من حيث الجنس؟   بم يشار إلى كلل نوع؟   ماذا نسمي االسم الذي يدلل على واحد 

أو واحدة؟ والذي يدلل على اثنين أو اثنتين؟ والذي يدلل على أكثر من اثنين؟

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

ـ يأتي االسم مذكرا أو................................................
ـ يشار لالسم المذكر بى............................... ويشار لالسم المؤنث 

بـ......................
ـ يأتي االسم مفردا فيدلل على.................................
ـ يأتي االسم مثنى فيدلل على.................................
ـ يأتي االسم جمعا فيدلل على.................................

ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة أطبق في كتاب المتعلم(ة) ص 33. يترك األستاذ(ة) لهم الوقت المناسب 
لإلجابة عن األسئلة، وأثناء إجابتهم يتجولل بين الصفوف، وينبههم ألخطائهم من أجلل المعالجة الفورية.

ـ يمكن أن يكون التصحيح في األولل ثنائيا، ثم بعده جماعيا. وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو الكتب.
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جذاذة تطبيقية لدرس التراكيبالنموذج 20
األسبوع الثالث من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة 30 دقيقةالتراكيب: عناصر الجملة االسميةالظواهر اللغويةمكون

األهداف:
ـ يتعرف المتعلم(ة) الجملة االسمية وعناصرها.

ـ يوظف المتعلم(ة) الجملل االسمية في التعبيرين الشفهي والكتابي.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل
وضعية
االنطالق

المالحظة
واالكسشاف

االستنتاج

التطبيق

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات من خاللل أسئلة من مثلل:

ـ عم يتحدث النص "فن الخزف والفخار"؟                     ـ بم يمكن وصف الخزف؟

 ـ يدون االستنتاج الجزء األولل من االستنتاج على السبورة بالموازاة مع التحليلل، ويطلب من المتعلمات 
والمتعلمين تكملة االستنتاج ببناء جملل تعبر عن حصيلة التعلمات.

يبنى االستنتاج بالتدرج وباستثمار تعلمات الحصة.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

ـ ينجز المتعلمات والمتعلمون النشاط المقترح في كتاب المتعلم(ة) ص. 34.
المتعلمات  مستوى  وحسب  الوقت  به  يسمح  ما  حسب  موازية  تطبيقات  يقترح  أن  لألستاذ(ة)  يمكن  ـ 

والمتعلمين.

ـ يمكن أن يكون التصحيح في األولل ثنائيا، ثم بعده جماعيا. وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو الكتب.

ـ يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجملة: الخزف رائع.
ـ يقوم األستاذ(ة) برسم الخطاطة على السبورة. ويطرح األستاذ(ة) أسئلة تدون أجوبتها عليها:

نوعها : ..............

الكلمة األولى: ..............

حركة آخرها: ..............

الكلمة التانية: ..............

حركة آخرها: ..............

نوعها : ..............

الخزف رائع

الكلمتان تكونان ...................

ابتدأت الجملة بـ ................. 
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المراحلل

وضعية
االنطالق

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس التراكيبالنموذج 21

األسبوع الثالثالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية: التاء المبسوطةـ  االسم: الجنس والعددـ  عناصر الجملة  االسميةمكون الكتابة

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

األهداف:
ـ يستثمر المتعلم(ة) بطريقة سليمة ما اكتسبه من ظواهر إمالئية وصرفية وتركيبية.

ـ يرسخ المتعلم(ة) ما اكتسبه من ظواهر إمالئية وصرفية وتركيبية.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات من خاللل طرح أسئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة للتأكد من 
ضبطهم لها، من قبيلل:

ـ كيف ترسم التاء المبسوطة؟    ـ فيم تكون التاء المبسوطة؟      ـ قدم فعال واسما يضمان التاء المبسوطة. 
ـ إلى كم ينقسم االسم من حيث الجنس؟ ما هما؟ 

ـ إلى كم ينقسم االسم من حيث العدد؟ ما هي هذه األنواع؟ قدم أمثلة 
ـ ما هي الجملة االسمية؟                  ـ مم تتكون؟                    ـ ما حركتهما اإلعرابية؟

األستاذ(ة) يراه  ما  وفق  فرديا،  جماعيا و/أو  ثنائيا و/أو  والمتعلمات،  المتعلمين  إنجازات  ح  م َوُتَصحَّ ـ ُتَقوَّ
مالئما.

وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

للمتعلمين  المعرفي  للمستوى  مناسبة  األستاذ(ة)  يراها  التي  الطريقة  وفق  الكتابية  التطبيقات  حصة  ُتدبَّر  ـ 
والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء التمارين التي يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة 

لها.
 ُتنجز بعض التمارين على األلواح، في حين تنجز البقية في كتاب المتعلم(ة) أو في دفتر القسم تدبيرا لزمن 

الحصة.
 يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:

 ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 35 .
الكافية  المدة  لترك  لإلنجاز،  المخصصة  الزمنية  المدة  حولل  والمتعلمات  المتعلمين  مع  األستاذ(ة)  يتعاقد  ـ 

للتصحيح. 
ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، لتقديم المساعدة. والتوجيه الضروري.
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المراحلل

التهيئة

المالحظة 
والتوقع

القراءة

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 22
األسبوع الرابع من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة األولى: المالحظة والتوقع 30دالنص الشعري:  بالدي الجميلةمكون القراء

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

ـ يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات إلنشاد القصيدة باستثمار معلوماتهم عن جمالية طبيعة المغرب.
ـ يستهلل األستاذ(ة) الحصة بحوار انطالقا من تمثالتهم وخبراتهم، وما يالئم مكتسباتهم ومعارفهم، مستعينا 

بأنشطة يتدرج فيها تدرجا منهجيا تفاعليا من قبيلل:
ـ ذكر بعض المناطق ذات الطبيعة الجميلة.          ـ ذكر أسماء بعض المدن أو المناطق األثرية. 

يقوم األستاذ(ة) فهم المتعلمات والمتعلمين للنص من خاللل التعبير الشفهي عن مضمون النص والفحص األولي 
للتوقعات ومناقشتها.

ـ يفسح المجالل للمتعلمين والمتعلمات للتدرب على قراءة النص بعدما يقدم لهم النموذج.
ينشد األستاذ(ة) بعض أبيات قصيدة "بِّالدي ٱلجميلة" إنشادا جهريا معبرا يراعي فيه تلوين الصوت بحسب

األساليب الموظفة فيه.
ـ ينشد المتعلمون والمتعلمات بقية األبيات بالتناوب مقتدين بإنشاد األستاذ(ة) النموذجي، مع الحرص على 

تنغيم العبارات بحسب األبيات، والتوقف الجزئي بين نصفي البيت الشعري.

ـ يوجه األستاذ(ة) انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى: 
ـ مالحظة المشهدين الواردين في كتاب المتعلم(ة) ص37، والتعبير عنها بجملل مفيدة.

ـ تكملة العنوان "بالدي الجميلة" وتوقع موضوع النص.

األهداف:
ـ يتوقع المتعلم(ة) موضوع النص الشعري. 

ـ يقرأ المتعلم(ة) النص الشعري «بالدي الجميلة» بطالقة. 
ـ يتدرب المتعلم(ة) على إنشاد النص الشعري. 

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين.
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جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 22
األسبوع الرابع من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

الحصة الثانية: تنمية المعجم 30دالنص الشعري:  بالدي الجميلةمكون القراءة

المراحلل

وضعية
االنطالق

اإلنشاد

تنمية 
المعجم

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

بعنوان  بالتذكير  والمتعلمين  المتعلمات  مطالبة  خاللل  من  بالالحق،  السابق  بربط  للحصة  األستاذ(ة)  يمهد 
القصيدة، وتحديد النهر المذكور فيها .

ـ يحدد المتعلمون والمتعلمات الدور الذي يلعبه نهر أم الربيع في حياة السكان. 
ـ يذكر المتعلمون والمتعلمات بعض اآلثار التي أشار إليها الشاعر.

أثناء إنشاد المتعلمين والمتعلمات يطلب إليهم األستاذ(ة) الوقوف عند الكلمات الصعبة المحددة ثم يدعوهم إلى:
ـ تلوين مرادفها مستعينين بالسياق، 

ـ إنشاء جملل توظف فيها المفردات المشروحة. 

ينشد األستاذ(ة) قصيدة "ِبالدي ٱلجميلة" إنشادا جهريا يراعي فيه تلوين الصوت(اإليقاع) بحسب ما يقتضيه 
كلل مقام في القصيدة.

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة إنشادا جهريا مع الحرص على تنغيم العبارات بحسب 
األبيات، والتوقف الجزئي بين نصفي البيت الشعري.

ـ يقومون أداءهم اإلنشادي فيما بينهم (تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.

ألهداف:
ـ ينشد المتعلم(ة) النص الشعري " بالدي الجميلة ".

ـ يحدد المتعلم(ة) معاني مضمون النص الشعري.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...
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جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 22
األسبوع الرابع من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة الثالثة: الفهم والتحليلل 30دالنص الشعري: بالدي الجميلةمكون القراءة

األهداف:
ـ ينشد المتعلم(ة) النص الشعري " بالدي الجميلة ". 

ـ يفهم المتعلم(ة) مضمون النص الشعري. 
ـ يحللل المتعلم(ة) مضمون النص الشعري.

ـ يفحص المتعلم(ة) توقعه ويناقشه.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل
وضعية
االنطالق

اإلنشاد

الفهم 
والتحليلل

التقويم 
والدعم

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يمهد األستاذ(ة) للحصة بربط السابق بالالحق، من خاللل مطالبة المتعلمات والمتعلمين بالتذكير بما عرف به

المغاربة وبما يعتز الشاعر.

ـ يحدد المتعلم(ة) المناظر الموصوفة في النص الشعري.
ـ يستخرج المتعلم(ة) ما يدلل على جمالل المغرب.

ـ يحدد المتعلم(ة) البيت الشعري الذي يدلل على فخر الشاعر ببلده المغرب.
ـ يكملل المتعلمون والمتعلمات الخطاطة بتحديد صفة كلل عنصر، يمكن إنجاز هذا النشاط في شكلل عملل

فردي أو عملل في ثنائيات أو في مجموعات صغرى :

 ـ يلخصون النص بتحديد األوصاف التي أطلقها الشاعر على المغرب (استثمار الخطاطة) 

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة إنشادا جهريا مع الحرص على تنغيم العبارات بحسب
األبيات، والتوقف الجزئي بين نصفي البيت الشعري.

ـ يقومون أداءهم اإلنشادي فيما بينهم (تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي. 

ِبالدي ٱْلَجميَلُة

بيِع َنْهُر ُأمِّ ٱلرَّ

.........................

حاُب َو ٱْألَْرُز َالسَّ

.........................

آثاُر ٱْلَمْغِرِب

.........................

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

توجيه ديداكتيكي: في مثلل هذه األنشطة يمكن استخدام استراتيجيات إعادة القراءة لرصد الجواب الصحيح.
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المراحلل
وضعية
االنطالق

اإلنشاد

التدوق

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس القراءةالنموذج 22
األسبوع الرابع من الوحدة األولىالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة الرابعة: اإلنشاد والتذوق 30دالنص الشعري: بالدي الجميلةمكون القراءة

ـ يمهد األستاذ(ة) للحصة بربط السابق بالالحق، من خاللل مطالبة المتعلمات والمتعلمين بالتذكير بما وصف 
به الشاعر المغرب وبما قارنه.

ـ يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة إنشادا جهريا مع الحرص على تنغيم العبارات بحسب
األبيات، والتوقف الجزئي بين نصفي البيت الشعري.

ـ يقومون أداءهم اإلنشادي فيما بينهم (تقويم باألقران) بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي. 
ـ ينشد المتعلمون والمتعلمات النص الشعري أو جزءا منه في جو احتفالي باستخدام استراتيجيات اإلنشاد

المحددة ضمن ملحق االستراتيجيات في هذا الدليلل.

ـ مطالبة األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين بصياغة الفكرة العامة للقصيدة في جملة واحدة. 
ـ مطالبة المتعلمات والمتعلمين باختيار البيت الذي راقهم وإنشاده .

ـ مساعدة المتعلمين والمتعلمات على التعبير عن مضمون البيتين الشعريين : 

عملل منزلي: مطالبة المتعلمين بتحويلل النص إلى رسم (في المنزلل)

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

األهداف:
ـ ينشد المتعلم(ة) النص الشعري " بالدي الجميلة ". 

ـ يتذوق المتعلم(ة) لغة النص الشعري في جماليتها وإيقاعها. 
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

لست تلقى كالمغرب الفذ أرضا           ولو اجتزت األرض طوال وعرضا
بعضا لبعض  ا فح  يصا تآخ  من  فيها         واألرز  السحاب  يتناجى 
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المراحلل

التهيئة

التسميع

فهم 
المسموع

مناقشة 
المسموع

تقويم 
ودعم

المالحظة
والتوقع

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس التواصلل الشفهيالنموذج 23
األسبوع الرابعالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة واحدة: 30دالنص السماعي: قصور وقصباتمكون التواصلل الشفهي

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس بما يراه مناسبا ويتعاقد معهم حولل األهداف 
وطرق العملل وأشكاله.

ـ ُيسمع األستاذ(ة) النص كامال وفق شروط األداء الجيد. 
ـ يطرح األستاذ(ة) سؤاال أو سؤالين الختبار الفهم األولي للمسموع: 

ـ أين تكثر القصبات والقصور في المغرب؟ ... بم تتميز؟
يمكن لألستاذ(ة) اسسثمار المدخلين الديداكتيكيين اآلتيين لتمكين المتعلمين والمتعلمات من فهم المسموع:

ـ توجيه عملية االستماع بمهام متفق عليها مع الفئة المستهدفة لتتخذ كمشيرات ينبغي التركيز عليها. 
ـ إعادة تسميع المقطع أو النص بأكمله حسب طبيعة الصعوبة المرصودة في الفهم. 

ـ يمكن لألستاذ(ة) تدبير المناقشة انطالقا من المحاور اآلتية: 
ـ الفرق بين القصور والقصبات قدم القصور والقصبات ما تدلل عليه هندسة بناء القصور والقصبات 

ـ يتذكر المتعلمون والمتعلمات توقعاتهم ويناقشونها في ضوء مضمون النص. 

يحدد المتعلمون والمتعلمات ما يأتي:
 نوعية النص              وظيفة النص             طبيعة المعلومات المدرجة في النص

ـ يكتب األستاذ(ة) على السبورة عنوان النص السماعي : " قصور وقصبات ".
ـ يدعو هم إلى: تأملل المشهد المعروض في كتاب المتعلم(ة) ص.  36 . ويصف ما فيها بجملل مفيدة.

يكملل المتعلم(ة) العنوان بما يراه مناسبا.
ـ يصوغ المتعلم(ة) توقعاته. 

ـ ُيسمع األستاذ(ة) الن ص مرة ثانية منبها المتعلمين والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة أو الجديدة، 
التي دونوها، وكلل كلمة يمكن أن تعوق عملية الفهم، من قبيلل: شغوف ـ التقط ـ تستهوب ـ تجمع.  

يمكن لألستاذ(ة) استثمار بعض استراتيجيات المفردات.
ـ يطلب األستاذ(ة) إلى المتعلمين والمتعلمات التعبير عن المحاور اآلتية. 

" القصور والقصبات كمساكن             " جمالية القصور            " جمالية ومكونات القصبة

األهداف:
ـ يفهم المتعلم(ة) النص السماعي «قصور وقصبات».

ـ يتواصلل المتعلم(ة) بلغة سليمة انطالقا من فهم مضمون النص واستثماره.
ـ يلخص المتعلم(ة) المسموع.

ـ يناقش المتعلم(ة) طبيعة المعلومات في المسموع.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، صور، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................
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جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 24
األسبوع الرابعالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 داإلمالء: التاء المبسوطةمكون الظواهر اللغوية

األهداف:
ـ يثبت المتعلم(ة) الظاهرة اإلمالئية التاء المبسوطة.

ـ يكتب المتعلم(ة) التاء المبسوطة بطريقة سليمة.
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه حولل " التاء المبسوطة ".

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:

ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة المدرو سة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها، والمتمثلة في: 
! ما الحاالت التي تكتب فيها التاء مبسوطة؟ ما الكلمات التي تكتب فيها التاء مبسوطة؟

! من يعطينا مثاال عن كلل حالة؟ (يمكن استثمار األلواح في هذه األنشطة)

ـ تدبر حصة تثبيت التاء المربوطة ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ(ة) مناسبة للمستوى المعرفي 
للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابية يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية 

المخصصة لها.
في  المثبت  التمرين  إلنجاز  والمتعلمات  المتعلمين  لدن  من  إنجازه  المطلوب  األستاذ(ة)  يشرح  ـ 

.  39 ص.  (ة)  المتعلمة  كتاب 
يملي األستاذ (ة) النص على المتعلمين والمتعلمات: يمكن لألستاذ (ة) أن يختار نصا آخر. يروج للظاهرة 

اإلمالئية.

م إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) ح َوُتَقوَّ ـ ُتَصحَّ
مالئما. وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

لإلنجاز، لترك المدة الكافية  ـ يتعاقد األستاذ(ة) مع المتعلمين والمتعلمات حولل المدة الزمنية المخصصة 
للتصحيح.

والتوجيه  المساعدة.  لتقديم  والمتعلمات،  المتعلمين  المجموعات/  بين  األستاذ(ة)  يمر  اإلنجاز  أثناء  ـ 
الضروري. 

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

سمعت رنات الهاتف المحمولل، فتوجهت إلى حيث كان، لقد كنت أنتظر أن ينقلل إلي صوت أبي، لكنه 
حملل إلي رسالة إلكترونية.
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جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 25
األسبوع الرابعالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 دالصرف والتحويلل: االسم: الجنس والعددمكون الظواهر اللغوية

األهداف:
ـ يثبت المتعلم(ة) الظاهرة الصرفية، الجنس والعدد.
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه حولل الجنس والعدد.

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، بطاقات، سبورة، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل في مجموعات، التعلم بالقرين...

المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ َوُتَقوَّ
مالئما.

وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة المدروسة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها. 

والمتعلمات  للمتعلمين  المعرفي  للمستوى  مناسبة  األستاذ(ة)  يراها  التي  الطريقة  وفق  التثبيت  حصة  تدبر 
وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابية موازية التي يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة 

لها.
 يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:

 ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الخاصة بالصرف والتحويلل الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 39، 
من خاللل:

         ـ يحدد المتعلمون والمتعلمات مفرد كلل كلمة من كلمات الجدولل 
         ـ يتمون مللء الجدولل الثاني حسب المطلوب. 

ـ يتعاقد معهم حولل المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز، لترك المدة الكافية للتصحيح. 
ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، من أجلل تنبيههم ألخطائهم من أجلل 

المعالجة الفورية. 
وتقديم المساعدة. والتوجيه الضروريين. كما يمكن لألستاذ(ة) اقتراح أنشطة أخرى خادمة لألهداف.
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المراحلل

تمهيد

إنجاز 
التمارين

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس تثبيت الظواهر اللغويةالنموذج 26
األسبوع الرابعالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 30 دالتراكيب: عناصر الجملة االسميةمكون الظواهر اللغوية

ح إنجازات المتعلمين والمتعلمات، ثنائيا و/أو جماعيا و/أو فرديا، وفق ما يراه األستاذ(ة) م َوُتَصحَّ ـ َوُتَقوَّ
مالئما. وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

األهداف:
ـ يتثبت المتعلم(ة) من عناصر الجملة االسمية
ـ يميز المتعلم(ة) بين عناصر الجملة االسمية.

ـ يستثمر المتعلم(ة) الجملل االسمية في التعبيرين الشفهي والكتابي.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، بطاقات، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

يمكن لألستاذ(ة) اختيار الطريقة المناسبة للتمهيد من قبيلل:
ـ طرح أسئلة مرتبطة بالظاهرة التركيبية المدروسة في الحصة السابقة للتأكد من ضبطهم لها، والمتمثلة 

في: ! ما الجملة ا السمية؟ ما هي عناصرها؟
 ! من يعطينا مثاال لجملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر؟ ( يمكن استثمار األلواح في هذه األنشطة)

ـ تدبر حصة تثبيت عناصر الجملة االسمية ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ(ة) مناسبة للمستوى 
المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية 

المخصصة لها.
الكافية  المدة  لترك  لإلنجاز،  المخصصة  الزمنية  المدة  حولل  والمتعلمات  المتعلمين  مع  األستاذ(ة)  يتعاقد  ـ 

للتصحيح. 
ـ أثناء اإلنجاز يمر األستاذ(ة) بين المجموعات/ المتعلمين والمتعلمات، من أجلل تنبيههم ألخطائهم من أجلل 

المعالجة الفورية. 
وتقديم المساعدة. والتوجيه الضروري. كما يمكن لألستاذ(ة) اقتراح أنشطة أخرى خادمة لألهداف.

ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الواردة في كراسة المتعلم(ة) ص. 39 من خاللل:
ـ يشكلل المتعلمون والمتعلمات أواخر الكلمات ويضعون سطرا تحت المبتدأ وسطرين تحت الخبر.

ـ يملؤون الفراغ بما يناسب لتركيب جملل اسمية.
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المراحلل

وضعية 
اإلنطالق

اإلنجاز

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

جذاذة تطبيقية لدرس التطبيقات الكتابيةالنموذج 27
األسبوع الرابعالوحدة األولى: الحضارة المغربية

حصة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية: المتحف الصحراويمكون الكتابة

ـ يمكن أن يكون التصحيح في األولل ثنائيا، ثم بعده جماعيا. 
وينتهي بالتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب المتعلمين والمتعلمات.

ـ على األستاذ(ة) أن يختار الطريقة المناسبة إلشراك أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات، يحاولل معالجة 
تعثراتهم معالجة فورية، واستعمالل األلواح عند الضرورة.

ـ يدون التعثرات التي تحتاج إلى معالجة مركزة. 

ـ ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات الواردة في كتاب المتعلم(ة) ص. 40.
ـ يشرح األستاذ(ة) المطلوب إنجازه من لدن المتعلمين والمتعلمات بدقة:

النص التطبيقي:

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .............................................................................

........................................................................................................................

ـ يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات من خاللل طرح أسئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة للتأكد 
من ضبط المتعلمين والمتعلمات لها من قبيلل:

ـ عالم يدلل االسم المذكر ؟ وعالم يدلل المؤنث ؟
ـ ما الفرق بين االسم المفرد و االسم المثنى واالسم الجمع؟

ـ ركب جملة يكون فيها االسم مرة مفردا، ومرة مثنى، ومرة جمعا.
ـ ما الجملة االسمية، وما مكوناتها؟

ـ من يركب جملة اسمية؟

األهداف:
ـ يستثمر المتعلم(ة) ما اكتسبه من ظواهر صرفية وتركيبية. 

ـ يرسخ المتعلم(ة) ما اكتسبه من ظواهر صرفية وتركيبية.
الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، موارد رقمية...

صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، جماعي، عملل تفاعلي في مجموعات، التعلم بالقرين...

المتحف الصحراوي معلمة حضارية، يشكلل فضاء تتجمع في معروضاته ألوان من التراث، يختزلل ذاكرة 
زاخرة لثقافة المغرب ويرحلل بالزائرين في عمق التقاليد والعادات الصحراوية، فيه ترى براعة الصانع 
وإبداع الفنان الصحراوي. وأنت تجوب قاعات المتحف، تدرك تعدد األدوات وتنوع األزياء والنقوش 

الصخرية والمخطوطات.
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مجالل الحضارة المغربيةتقويم تعلمات وحدة األسبوع الخامس ودعمها الوحدة األولى

أهداف األسبوع:
ـ رصد مستوى التحكم في المهارات

المدروسة
ـ تحديد حاجات الفئات

ـ معالجة مركزة للفئة المتعثرة
ـ دعم وتثبيت المكسسبات وإثرائها

المهارات والتعلمات موضوع التقويم والدعم:
ـ القراءة: الطالقة، الفهم

ـ الظواهر اللغوية: تطبيق القواعد المدروسة
ـ التواصلل الشفهي: فهم المسموع، اإلنتاج الشفهي

ـ التعبير الكتابي: اإلنتاج بتوظيف مهارة توليد
األفكار

الوسائلل واألدوات:
ـ كتاب المتعلم(ة)،الدفاتر وسائلل

سمعية، بطاقات...
ـ عدة التقويم (روائز ، شبكة تفريغ،

بطاقة الرصد...)،

توجيهات خاصة بالتمريرالمهارة توصيف النشاط التقويمي

القة
لط
ا

وء
قر
الم

هم 
ف

النموذج 28: مكون القراءة: الطالقة، الفهم القرائي 30 د
توجيه هام: انسجاما مع استراتيجية التقويم التي صرفت بموجبها أنشطة تقويم المهارات 
القرائية، وألن تقويم الطالقة يتم بشكلل فردي، فإن تقويمها يتم طيلة األسابيع األربعة لكلل 

وحدة وفق ما يأتي:
في بداية أولل حصة من حصص القراءة، يتعاقد األستاذ(ة) مع المتعلمين والمتعلمات حولل 

بنود شبكة تقويم
األداء القرائي بعد شرحها وتبيان أهميتها ووظيفتها. لتكون موجها للقراءات الفردية داخلل 
القسم وخارجه، ولتتخذ مرجعا لتقويم الطالقة. ويستحسن أن تكتب في ورقة كبيرة وتعلق 
أمام أنظار الجميع ويتم التذكير بها في بداية كلل حصة ليتمكن المتعلمون والمتعلمات من 

بنودها.(انظر الملحق 1)
من  مجموعة  األستاذ(ة)  يعين  أسبوع،  كلل  في  القرائي  للدرس  الثانية  الحصة  من  ابتداء 
المتعلمين والمتعلمات، ويستحسن البدء بالماهرين لفسح مجالل التدرب على قراءة النص 

لمن يحتاج وقتا أكبر، لتقوم قراءاتهم وفق بنود الشبكة.
تعتبر نتائج هذا التقويم ضمن بيانات التقويم اإلجمالي إلعداد أنشطة المعالجة والدعم.

النص القرائي التقويمي:                        المدينة الزرقاء
يتم تقويم فهم المقروء انطالقا من نص "المدينة الزرقاء" المثبت في كتاب المتعلم(ة)، وذلك 

من خاللل مستويين للفهم القرائي:
تقويم الفهم الصريح من خاللل:

تقويم قدرة المتعلم(ة) على استخدام االستراتيجية المقدمة "معاني السياق" التي تدرب على 
استخدامها في أسابيع البناء.

اإلجابة عن أسئلة الفهم الصريح باختيار الجواب الصحيح من اختيارات متعددة (السؤالل 
رقم 2) أو تعيين الجواب الصحيح بتسطيره (السؤالل رقم 3 .)

تقويم الفهم الضمني من خاللل:
إنجاز ثالث مهام تستلزم التحليلل والربط والتمييز بين معلومات النص وأفكاره.

إنجاز مهمتين مرتبطتين باإلنتاج: ـ إنتاج عنوان آخر للنص ـ إبداء الرأي مع التعليلل. 
عليها  التدرب  للمتعلم  سبق  التقويم  موضوع  في  المحددة  والمهام  األسئلة  هامة:  ملحوظة 
خاللل أسابيع البناء. ويتم التركيز على هذه المستويات من الفهم لكونها تستهدف المهارات 
التي تستهدفها تقويمات PIRLS التي سبقت اإلشارة إليها في القسم الثاني من هذا الدليلل.

ومصادرها،  التعثرات  أسباب  وتفسير  التفييء  بغاية  والتحليلل  للقراءة  اإلنجازات  تخضع 
استعدادا للمعالجة والدعم. ولهذا الغرض تستثمر بطاقة رصد درجة التحكم للحكم على 

أداءات المتعلمين والمتعلمات وإنجازاتهم (انظر الملحق. 4)

مثال: إذا كان مجموع 
متعلمي ومتعلمات القسم هو 
40، وعدد حصص القراءة 
في األسبوع هو 16 حصة 

دون احتساب الحصص 
األولى، أمكن لألستاذ(ة) 

تقويم قراءة 3 أو 4 
متعلمين و/أو متعلمات في 

الحصة الواحدة.
اعتبارا لقيمة التقويم الذاتي،

يفسح المجالل لكلل متعلم
ومتعلمة لتعبئة شبكة التقويم
الذاتي المثبتة أسفلل النص

التقويمي (انظر الملحق 1) ،

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين
التقويم  لموضوع  والمتعلمات 

من خاللل ما يأتي:
اطالعهم على طبيعة األنشطة

المراد القيام بها.
األهداف المرجوة من األنشطة

التقويمية.
كيفيات اإلنجاز.

شكلل اإلنجاز "فردي"
تمرر األسئلة والمهام واحدة
واحدة يفسح مجالل اإلنجاز

للجميع في المدة الزمنية نفسها
المحددة. وال يسمح ألي متعلم 

أو متعلمة بتجاوزها.
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النموذج 29 : مكون الظواهر اللغوية: (الصرف والتحويلل، التراكيب، اإلمالء) 30 د

قدرة  ومدى  اللغوية  الظواهر  تعلمات  تقويم  في  الزرقاء"  "المدينة  نص  يستثمر   
المتعلم(ة) على تطبيقها. ويعود االنطالق من هذا النص إلى كون المتعلمين

والمتعلمات قد سبق لهم تعرفه عليه وقراءته وفهمه، مما يجعلل مطلب تأمين المعنى 
حاضرا وغير مؤثر في عملية تطبيق القواعد اللغوية.

 األنشطة التقويمة المقترحة تغطي مختلف األهداف المستهدفة من الظواهر

المدروسة وتروم قياس درجة إتقان المتعلم(ة) لمهارة تطبيق القواعد عليها انطالقا 
من سياق النص.

 شكلل إخراج األنشطة التقويمية من جهة صياغة األسئلة والمهام وكيفية اإلجابة 

المتعلمين  أمام  صعوبة  تشكلل  أن  يمكن  التي  المشوشة  المتغيرات  كلل  يستبعد 
والمتعلمات.

التعثرات  أسباب  وتفسير  التفييء  بغاية  والتحليلل  للقراءة  اإلنجازات  تخضع   

ومصادرها، استعدادا للمعالجة والدعم. ولهذا الغرض تستثمر بطاقة رصد درجة 
التحكم للحكم على أداءات وإنجازات المتعلمين والمتعلمات .(انظر الملحق 4)

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين
والمتعلمات لموضوع

التقويم من خاللل ما يأتي
اطالعهم على:

المراد  األنشطة  طبيعة  ـ 
القيام بها.

من  المرجوة  األهداف  ـ 
األنشطة التقويمية.
ـ كيفيات اإلنجاز.

ـ شكلل اإلنجاز "فردي".
تمرر األسئلة والمهام واحدة 
مجالل  يفسح  واحدة، 
المدة  في  للجميع  اإلنجاز 
المحددة.  نفسها  الزمنية 
أو  متعلم  ألي  يسمح  وال 

متعلمة بتجاوزها.
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النموذج 30 : مكون التواصلل الشفهي: فهم المسموع واإلنتاج الشفهي

النص السماعي التقويمي: «متاحف المغرب»
فهم  لتقويم  الدليلل  هذا  في  المثبت  المغرب»  «متاحف  السماعي  النص  يستثمر    

المسموع من خاللل مستويين للفهم:
  تقويم الفهم الصريح من خاللل: 

من  النص  عنه  يتحدث  الذي  الرئيس  الموضوع  تحديد  على  المتعلم(ة)  قدرة  تقويم 
التركيز  فيها  الحسم  يحتاج  متعددة  اختيارات  من  صحيح  جواب  اختيار  خاللل 

واالعتماد على المؤشرات النصية المسموعة: السؤاالن رقم 1 و2 .)
  تقويم الفهم الضمني من خاللل:

تحديد المعلومة الصحيحة من بين معلومات معطاة تتضمن مؤشرات تتطلب فهما 
سليما للمسموع

ملحوظة هامة: األسئلة والمهام المحددة في موضوع التقويم سبق للمتعلم(ة) التدرب 
التفييء  بغاية  والتحليلل  للقراءة  اإلنجازات  وتخضع  البناء.  أسابيع  خاللل  عليها 
الغرض  ولهذا  والدعم.  للمعالجة  استعدادا  ومصادرها،  التعثرات  أسباب  وتفسير 
المتعلمين  وإنجازات  أداءات  على  للحكم  التحكم  درجة  رصد  بطاقة  تستثمر 

والمتعلمات. (انظر الملحق 4 .)
  روعي في بناء أنشطة تقويم فهم المسموع استبعاد الممارستين القرائية والكتابية 
حتى ال تشكال مصدر تشويش أثناء اإلنجاز أو تحليلل وتفسير التعثرات المرتبطة 

بفهم المسموع.

تقويم  أنشطة  بموجبها  صرفت  التي  التقويم  استراتيجية  مع  انسجاما  هام:  توجيه 
يتم  تقويمه  فإن  فردي،  بشكلل  يتم  الشفهي  اإلنتاج  تقويم  وألن  الشفهية،  المهارات 

طيلة األسابيع األربع لكلل وحدة ومن خاللل المداخلل اآلتية:
ـ مشاركة المتعلم(ة) في أنشطة مكون التواصلل الشفهي أثناء بناء التعلمات؛

ـ الممارسة الشفهية للمتعلم(ة) خاللل تصريف أنشطة مختلف المواد المدرسة باللغة
العربية.

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين
والمتعلمات لموضوع

التقويم من خاللل ما يأتي:
المراد  األنشطة  طبيعة  ـ 

القيام بها.
من  المرجوة  األهداف  ـ 

األنشطة التقويمية.
ـ كيفيات اإلنجاز.

شكلل اإلنجاز "فردي".
ـ يسمع األستاذ(ة) النص

المدرج في الدليلل مرة واحدة،
والمهام  األسئلة  تمرر  ـ 

واحدة.
ـ يفسح مجالل اإلنجاز للجميع 
الزمنية  المدة  نفس  في 
ألي  يسمح  وال  المحددة. 
متعلم أو متعلمة بتجاوزها.

لحسن تدبير هذا األمر،
يمكن لألستاذ(ة) اعتماد
سجلل خاص بالمالحظات
يمكن العودة إليه لتحديد
الصعوبات المشتركة بين
جلل المتعلمين والمتعلمات
وتلك التي تهم فئة دون

غيرها، لتتخذ منطلقا لبناء
أنشطة معالجة وداعمة.
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النموذج 31: مكون التعبير الكتابي: 45 د

النشاط التقويمي لمهارة اإلنتاج الكتابي موجه بالمهمة اآلتية:

وهي المهمة التي تدرب عليها المتعلمون والمتعلمات بتوظيف مهارة توليد األفكار 
واتباع خطوات الكتابة التفاعلية.

تخضع اإلنجازات الكتابية للقراءة والتحليلل بغاية التفييء وتفسير أسباب التعثرات
درجة  رصد  بطاقة  تستثمر  الغرض  ولهذا  والدعم.  للمعالجة  استعدادا  ومصادرها، 

التحكم للحكم على أداءات وإنجازات المتعلمين والمتعلمات.(انظر الملحق 4.)

يهيئ األستاذ(ة) المتعلمين
والمتعلمات لموضوع

التقويم من خاللل ما يأتي:
ـ طبيعة النشاط المراد 

القيام به.
ـ األهداف المرجوة من 

النشاط التقويمي.
ـ كيفيات اإلنجاز. 

ـ شكلل اإلنجاز "فردي". 
ـ يفسح مجالل اإلنجاز للجميع 
نفسها  الزمنية  المدة  في 
ألي  يسمح  وال  المحددة. 
متعلم أو متعلمة بتجاوزها.

كتابة نص من خمس جملل على األقلل باعتماد أسلوب الوصف:
يسكنها  التي  القرية  أو  المدينة  وأهلل  التاريخية  والمآثر  الطبيعية  المناظر  وصف 

المتعلم(ة).
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موجهات عامة لبناء أنشطة الدعم وتدبيرها 

االنطالق من التعثرات المرصودة لبناء أنشطة الدعم والمعالجة؛
v تدبير أنشطة المعالجة والدعم بطريقة يختلف عن أنشطة بناء التعلمات حتى ال يصير الدعم إعادة للدروس.

v اختيار أنشطة جزئية دقيقة تكون كفيلة بمعالجة عوائق التعلم.
v إشراك الفئة المتمكنة في عملية الدعم (التعلم بالقرين)؛

v توفير الوسائلل الضرورية لتقديم أنشطة الدعم؛
v اعتماد تقنيات التعلم النشط؛

v اعتماد مختلف البطاقات المعدة للتقويم وتشخيص التعثرات (الملحقات 4 و5 و6 ).
v تنويع صيغ العملل (فردي / ثنائي / مجموعات / جماعي ( وفضاءات التعلم ) المكتبة/ الساحة ...)؛

v اعتماد األلواح للمزاوجة بين القراءة والكتابة.
v تقتصر أنشطة المعالجة المركزة على الفئة التي لم تتوفق في اختبارات تقويم أثر الدعم، وتحظى هذه الفئة

بعناية خاصة.
v بموازاة مع أنشطة المعالجة المركزة يستفيد باقي المتعلمين والمتعلمات من أنشطة التثبيت من قبيلل: 

قراءة قصة / قراءة نص واإلجابة عن األسئلة كتابيا.
v عن أسئلة الفهم / تلخيص قصة / إنتاج نص رديف لنص أصلي بتغيير الشخصيات أو المكان أو األحداث/

تحويلل مقطع مكتوب إلى رسم / التعبير كتابيا عن صورة أو موقف / ...
v لتقويم أثر أنشطة الدعم يمكن اعتماد النص التقويمي القرائي والنص التقويمي السماعي وصياغة أسئلة

من صنف األسئلة التي ذيلل بها النصان معا لمقارنة درجة الفارق بينهما (مع استثناء الفئة المتمكنة).
v يمكن االستغناء عن دعم أي مكون ال يطرح صعوبات لدى المتعلمات والمتعلمين.
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نموذج لمداخلل بناء أنشطة دعم ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتعلمات مكون القراءة
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نموذج لمداخلل بناء أنشطة الدعم والمعالجة ـ مكون القراءة ـ 
مداخلل لبناء أنشطة المعالجة والدعممستويات الصعوبةالمستهدفةالمهارة المستهدفةالمكون

الطالقة

ـ تدريب المتعلم(ة) على قراءة النص جملة جملة.قراءة النص

القراءة  استراتيجيات  استخدام  حسن  على  المتعلم(ة)  تدريب  ـ 
على جزء من النص التقويمي.

ـ تدريب المتعلم(ة) على تبرير أجوبته وتعليلها.

  تعويد المتعلم(ة) على تحديد بداية كلل معنى جزئي من معاني 
النص من خاللل االشتغالل على فقرات قصيرة، فطويلة نسبيا، 

ثم نصوص.

ـ تدريب المتعلم(ة) على عنونة الفقرات.
عن  باإلجابة  العامة  الفكرة  تحديد  على  المتعلم(ة)  تدريب  ـ 

سؤالل موجه.
ـ تدريب المتعلم(ة) على تحويلل جملل النص إلى أسئلة.

أو  أفكارها  أو  الفقرات  عناوين  بين  بالربط  النص  تلخيص  ـ 
تحويلل النص لرسم ثم لنص جديد...

ـ تدريب المتعلم(ة) على توسيع جملة أو فكرة من أفكار النص.
ـ تنويع أشكالل تقويم المقروء: عوض مطالبة المتعلم(ة) بإبداء 

الرأي نطالبه بتحديد ما أعجبه في النص وتبرير اختياره.
ـ تدريب المتعلم(ة) على تعليلل إجاباته باإلجابة عن أسئلة "بماذا 

في نظرك".

ـ تمكين المتعلم من وظيفة أدوات االستفهام (أين. متى، كيف، 
لماذا...).

ـ تدريب المتعلم(ة) على إعادة صياغة السؤالل بأسلوبه الخاص 
 / جملة  (كلمة،  الجواب:  طبيعة  وتحديد  المراد  لتوضيح 

شخصيات/ أحداث/ مكان / زمان....).

كلمة   كلمة  الجملة  كلمات  قراءة   على   المتعلم(ة)   تدريب  ـ 
والربط  بينها  في مرحلة  ثانية  لقراءة الجملة  دفعة  واحدة.

ثم   مجزأة   الكلمة   مقاطع   قراءة   على  المتعلم(ة)  تدريب  ـ 
دفعة  واحدة بالربط  بينها.

ـ تدريب المتعلم(ة)  على تحليلل منطوق السؤالل للكشف عن 
العالقة بين مكوناته.

قراءة الجملل

قراءة الكلمات

استنتاج مباشر

تحليلل المقروء

إعادة إنتاج 
المقروء

استنتاج غير 
مباشر

استخراج معلومة
صريحة

فهم المقروء
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جذاذة تطبيقية لدرس التعبير الكتابي (اإلنشاء)النموذج 31
األسبوع األولل والثانيالوحدة الثانية: الحياة الثقافية والفنية 

الحصة 1   2: 45 دقيقة لكلل حصةالتعبير الكتابي: التلخيصمكون الكتابة
األهداف:

يكتشف المتعلم(ة) مهارة التلخيص
  يستنتج المتعلم(ة) خطوات التلخيص.

  يتدرب المتعلم(ة) على توظيف مهارة التلخيص.
  يلخص المتعلم(ة) نص "عرس مغربي".

الوسائلل التعليمية: كتاب المتعلم(ة)، سبورة، صور، موارد رقمية...
صيغ العملل: عملل فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، التعلم بالقرين...

المراحلل

التهيئة

االكتشاف 
والتدرب

االستنتاج

االنجاز

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
الحصة األولى: االكتشاف والتدرب

الحصة الثانية: اإلنجاز

ـ بعد قراءة النص وترصيد معناه العام، يستثمر األستاذ(ة) قراءات المتعلمين والمتعلمات وفهمهم العام للنص ومعانيه 
الجزئية في بناء الخطاطة المثبتة في كتاب المتعلم(ة) ص. 57 بشكلل متدرج .

يدعو األستاذ(ة) متعلميه للتعبير شفهيا عن مضمون النص باستثمار الخطاطة.
ـ في شكلل عملل ثنائي أو في مجموعات صغرى، يلخص المتعلمون والمتعلمات كتابيا نص «مصادر الثقافة» بالربط 
المحطة  هذه  في  ص. 57.  المتعلم(ة)  كتاب  في  المقترحة  بالروابط  باالستعانة  الخطاطة  على  المثبتة  األفكار  بين 

يتدخلل األستاذ(ة) للمساعدة والتوجيه وتذليلل صعوبات ا لنتاج الكتابي.

متعلميه  األستاذ(ة)  يساعد  والمتعلمات،  المتعلمين  لدى  خبرات  من  والتدرب  االكتشاف  محطة  أفرزته  ما  على  بناء 
لصياغة االستنتاج بأسلوبهم الخاص من خاللل التعبير عن الخطوات التي اتبعوها لتلخيص نص «مصادر الثقافة». 
هذا ويمكن إخراج االستنتاج في شكلل خطاطة تقدم للخطوات مرتبة ومرقمة. ويمكن االستئناس باالستنتاج المثبت 

في كتاب المتعلم(ة) ص. 57

ينجز المتعلمون والمتعلمات تلخيصا لنص «عرس مغربي» المثبت في الصفحة 59، علما أن المتعلم سيتعرف على 
هذا النص في درس القراءة الخاص باألسبوع الثاني من الوحدة الثانية. يمكن أن يقود األستاذ(ة) متعلميه لنجاز 

المهمة من خاللل الجراءات اآلتية:
ـ التذكير بالمهارة النشائية موضوع التوظيف واالستعمالل خاللل هذه الحصة «التلخيص».

ـ دعوة المتعلمين والمتعلمات باستعراض خطوات التلخيص التي تعرفوا عليها.
ـ تحديد المهمة المطلوبة وشرحها مع التحقق من فهمها.

ـ تحديد النص موضوع التلخيص «عرس مغربي» المثبت في الصفحة 59 .
ـ االتفاق على شكلل العملل (فردي، ثنائي، جماعي..) وزمنه.

ـ تحديد العمليات التي ينبغي القيام بها في إطار التثبيت (المحددة في االستنتاج)، هذا ويستحسن أن تكون هذه المطالب 
مكتوبة على السبورة أو على أي سند آخر ليعود إليها المتعلمون والمتعلمات كلما احتاجوا لذلك، ولتكون بمثابة دليلل 

النجاز).
يقوم األستاذ(ة) النجازات ويصححها. ويمكن عرض نماذج منها بشكلل تناوبي.

بين  العالقة  بخصوص  مقترحاتهم  لتحديد  دفعهم  خاللل  من  الدرس  لموضوع  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ(ة)  يهّيئ 
عناصر الخطاطة اآلتية :

يجيب المتعلمون والمتعلمات عن األسئلة اآلتية:
 مم تتكون الجملل؟ مم يتكون النص؟

 ما الذي يجعلل النص طويال أو قصيرا؟
 إذا كان النص طويال كيف نجعله قصيرا؟

 بم يمكن أن نسمي ذلك؟
ـ يتعاقد األستاذ(ة) بشكلل صريح مع المتعلمين والمتعلمات حولل موضوع التعلم الجديد: مهارة التلخيص وخطواتها.
ـ يطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءة النص الوظيفي «مصادر الثقافة» الذي تمت معالجته في حصص القراءة.

مالحظات واقتراحات حولل تدبير الحصة: .......................................................................................
.................................................................................................................................

ر
االكتشاف والتدرب الحصة األولى:

الحصة الثانية: اإلنجاز

نص

جملة

كلمةكلمةكلمةكلمة

جملةجملةجملة
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شبكة تقويم األداء القرائي خاصة باألستاذ(ة)

شبكة تقويم األداء القرائي خاصة بالمتعلم(ة)

ُأقوم األداء القرائي من خاللل:

ُم ِقراَءتي ِمْن ِخاللِل: ُأَقوِّ

نعم

َنَعْم

 ال

 ال

ينطق المتعلم(ة) الحروف والكلمات نطقا سليما

َأْنِطُق ٱْلُحروَف َوٱْلَكِلماِت ُنْطقًا َسليمًا.

يقرأ كلل جملة دفعة واحدة

َأْقَرُأ ٱْلُجَملَل ِمْن ِبداَيِتها ِإلى ِنهاَيِتها دوَن َتَوقٍُّف

يغير صوته بحسب معنى كلل جملة وموقف من مواقف المقروء

َيَتَغيَُّر َصْوتي ِبَحَسِب َمْعنى ُكللِّ ُجْمَلٍة

النعمُأقوم األداء القرائي من خاللل:

ُم ِقراَءتي ِمْن ِخاللِل: الَنَعْمُأَقوِّ

( )    :1 
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اللحظة األولى: ما قبلل القراءة

استراتيجيات ما بعد القراءة من خاللل:

اللحظة الثانية: أثناء القراءة

استراتيجية التوقع من خاللل:

استراتيجيات المفردات واستراتيجيات الفهم من خاللل:

مالحظة الصورة

المراقبة الذاتية للفهماستنتاج العالقات بين الجمللاستعمالل السياق لفهم كلمات جديدة

استنباط التأويالت الممكنةاستخراج البنية العامة للنصاستخراج المعاني الصريحة والضمنية

إعادة القراءة

تقويم المقروءإنتاج جديدإعادة إنتاج المقروء

الخطاطةالتوقف والتفكير

التوقعالربط بين المؤشراتاستثمار قراءة العنوان

اللحظة األولى: ما قبلل القراءة

استراتيجيات ما بعد القراءة من خاللل:

اللحظة الثانية: أثناء القراءة

استراتيجيات المفردات واستراتيجيات الفهم من خاللل:

المراقبة الذاتية للفهماستنتاج العالقات بين الجمللاستعمالل السياق لفهم كلمات جديدة

استنباط التأويالت الممكنةاستخراج البنية العامة للنصاستخراج المعاني الصريحة والضمنية

الخطاطةالتوقف والتفكيرإعادة القراءة

يتغيى الفعلل القرائي بناء معنى للمقروء. وهذا البناء يتم وفق سيرورة تطورية تلعب فيها ذات المتعلم(ة) وتمثالتها 
وخبراتها دورا مهما في إعطاء المقروء دالالت ومعان. واعتبارا لقيمة التفاعلل بين الذات القارئة الفاهمة والنص 
المقروء. أطر الدرس القرائي في السنة الرابعة بمنظور ديداكتيكي/ بيداغوجي منتظم في ثالث لحظات رئيسية 

مؤطرة باستراتيجيات قرائية توضحها الخطاطة اآلتية:

é

é

é

é

خطاطة تمثيلية للفهم القرائي:

الفهم القرائي
é

ما قبلل
 القراءة

أثناء
 القراءة

ما بعد 
القراءة

ما قبلل
 القراءةر

ما بعد 
القراءة

أثناء
ء ر  القراءة 

  : 2 
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أوال : استراتيجيات ما قبلل القراءة

استراتيجيات التوقع من خاللل الصورة والعنوان: 1 .الصورة

مثالل 1 مالحظة شاملة للمشهد

مثالل 2 مالحظة بؤرية للمشهد

عندما يتلقى المتعلم(ة) نصا، فإنه يلتقط بصريا عالمات ومؤشرات من خاللل ما يحيط بالنص القرائي. وتشكلل 
الرسوم والصور في هذه الحالل فرصة لتوقع فرضيات القراءة اعتمادا على ما يالحظه من صور/مشاهد. 

استعن باألمثلة اآلتية لتطبيق استراتيجية التوقع من خاللل المشهد.

مستويات المالحظة

 أوجه اهتمام المتعلمات والمتعلمين إلى المشهد، وأترك لهم 
فرصة مالحظتها.

 أطلب منهم مالحظة المشهد:
 أطرح أسئلة تستهدف المشهد باعتباره لقطة شاملة:

 أربط بين المشهد وتوقع القراءة:
لماذا تتفرج البنت وجدها على الشاشة؟ ما المناسبة التي تتوقعونها؟ 

عم سيتحدث النص في نظركم؟
 يمكن أن أوظف مخططا شمسيا لرصد التوقعات.

يمكن أن يعملوا في مجموعات، ويدونوا موضوعا متوقعا في 
بطاقات، ثم يلصقونها على المخطط الشمسي، ويناقشونها.

1 ـ مالحظة شاملة للمشهد 

توقع 1

توقع 2

توقع 3

توقع 4
توقع 5

توقع 6

توقع 7

...........

استراتيجيات التوقع من خاللل الصورة والعنوان: 1 .الصورة

2 ـ مالحظة بؤرية للمشهد

3 ـ مالحظة إسقاطية 
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تنصب المالحظة البؤرية على عالمات دقيقة في المشهد ذات عالقة بموضوع النص يمكنها أن تشكلل منطلقا لبناء 
فرضيات القراءة التوقعية.

 أوجه اهتمام المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة بؤرية للمشهد:
الحظوا معي هذه العالمات في للمشهد:

 أربط بين المشهد وتوقع القراءة: أترون أن هذا النص يتحدث عن مآثر المغرب؟ لماذا؟
 أكلفهم بنشاط تطبيقي يركز على مالحظات دقيقة وبؤرية، وذلك مثلل:

 كلل متعلم(ة) يقدم معلومة عن واحد من المآثر الظاهرة على الشاشة.

 كلل متعلم(ة) يعين في المشهد كلمات يتوقع أننا سنجد مفردات لها في النص.

 كلل متعلم(ة) يتوقع من خاللل المشهد اسم البرنامج التلفزي.
ويمكن أن أوظف مخططا شمسيا ألجلل ذلك.

تكون المالحظة إسقاطية إذا ارتبطت بتخيلل حدث أو أمر مرتبط بالمشهد من دون أن يكون موجودا فيها؛ كأن 
نقولل للمتعلم(ة): تخيلل أنك منشط هذا البرنامج، ما الذي يمكنك قوله عن مآثر المغرب ؟

أنطلق من نص معين، وأطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة عنوان النص وقراءته وشرحه وإبراز إيحاءاته 
في عالقة بالمشهد.

أطرح أسئلة، مثلل: ما الكلمة أو الكلمات المناسبة لتكملة العنوان؟
يمكن أن أوظف خطاطة شمسية، حيث يدون المتعلمون والمتعلمات

 تكملة العنوان(التكملة تكون قبلل العنوان و/ أو بعده)، ويلصقونها على
 المخطط، ثم يقومون بفحصها في آخر الحصة:..

مثالل 3 مالحظة إسقاطية للمشهد

مثالل 1 تكملة العنوان كإضاءة للنص

استراتيجيات التوقع من خاللل المشهد والعنوان: 2 العنوان

مآثر بالدي

جميلة

قديمة

عريقة

شاهدة

قد يعتقد الطفلل القارئ أن العنوان جزء من النص، في حين أنه إضاءة للنص يمكن توظيفه في استراتيجيات ما 
قبلل القراءة عبرالربط بينه وبين ما يتوقع قراءته. استأنس باألمثلة اآلتية لتتعرف استراتيجيات استخدام 

العنوان (التمييز بين مالحظة المشهد ومالحظة العنوان منهجي فقط، إذ يمكن الجمع بينهما في نشاط واحد، 
كما يمكن وضع التوقع انطالقا من مالحظة العنوان قبلل المشهد).
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 يضع المتعلم والمتعلمة عبارة بعد كلمة "مآثر بالدي"، يرى أنها مفتاح لفهم النص اعتمادا على ما يتخيله من 
خاللل المشهد.

ـ يمكن أن أطلب من المتعلمات والمتعلمين اقتراح تكملة للعنوان اعتمادا على مخطط شمسي، مثلل المخطط 
السابق.

 أدعو المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عنوان النص (مأثر بالدي). وبما أنه مكون من مفردتين، فإنه يشكلل 
منطلقا دالليا لتوقع حدث سيقع في النص. وفي هذه الحالة يمكن طرح أسئلة، مثلل:

 كيف هي مآثر بالدي؟
 ما المآثر الموجودة في بالدي؟

 أدعو المتعلم(ة) ليفكر في عبارة يمكن أن نجدها في النص. ثم يفحص ذلك من خاللل النص.

هدف هذا النشاط هو استثمار العنوان إليجاد الترابط الممكن بينه وبين جملة أو فقرة دالة في النص:
 أدعو المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عنوان النص، وأطرح أسئلة مثلل:

ـ من يكملل العنوان بالكلمة المناسبة؟
ـ ما الجملة أو العبارة المناسبة لهذا العنوان في بداية النص أو في نهايته أو في فقرة محددة منه.

مثالل 2 توقع حدث من خاللل العنوان

مثالل 3 ربط العنوان بفقرة من النص

استراتيجيات توقع نتيجة أو نهاية

يمكن اعتماد استراتيجيات ما قبلل القراءة ليتوقع المتعلمة والمتعلم نتيجة أو حدثا سيقع عند نهاية النص، على 
أن يتم اختباره خاللل القراءة أو عند نهايتها:

 أوجه المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عنوان النص: "مآثر بالدي"، ثم أربطه بأولل جملة يبدأ بها النص 
"أنصتي لما يقوله المذيع". وبما أن هذا المدخلل ُمشير توقعي للحكي، يمكن أن أعتمده لتوقع نتيجة أو حدث.

يمكن أن أوجه إلى المتعلمات والمتعلمين أسئلة من قبيلل ما يأتي:
ـ ماذا سيقولل المذيع؟

ـ ما الموضوع الذي سيعرض له التلفاز عن المغرب؟

مثالل 1 توقع نتيجة أو نهاية للنص

عند نهاية القراءة ال بد من تذكير المتعلمات والمتعلمين بتوقعاتهم المسجلة في البداية، وفحص مدى صحتها عند 
النهاية. أطرح عليهم أسئلة، مثلل: ما توقعناه قبلل القراءة ذكره النص؟ ما العبارات التي تشهد على ذلك؟ أقدم 

النص معلومات عن المآثر في المغرب؟

مثالل 2 فحص التوقعات عند نهاية النص
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ثانيا : نماذج تطبيقية الستراتيجيات أثناء القراءة

االستراتيجيات التي تمكن من االشتغالل على المفردات والمعاني من أجلل تنميتها، وتعزيز الفهم القرائي:

لتطوير الفهم القرائي، البد من تنمية المفردات لدى المتعلم(ة) وإغنائها باستمرار اعتمادا على النصوص
القرائية. غير أن هذا التعلم يجب أال يعتمد طرائق تعليمية تلقينية مباشرة، بلل ينبغي أن توظف له طرائق

فعالة تعتمد على تفاعلل المتعلم(ة) مع المقروء، وممارسة دور الميسر من لدن األستاذ(ة).

من خاللل هذا النشاط الفعالل والتفاعلي يكتسب المتعلمون والمتعلمات ثروة لغوية عبر استراتيجيات تمكن من
فهم النصوص، ومعرفة الحقولل الداللية والمعجمية للكلمات (كلمات ذات معنى واحد أو معان متعددة)، فضال

عن خصائصها واستخدامها في سياق الكالم. وفيما يأتي نماذج من االستراتيجيات الممكن استخدامها:

االسترتيجيات الموظفة

شبكة
 المفردات

خريطة 
الكلمة

عائلة الكلمة
االشتقاق

المعاني 
المتعددة

مفاتيح
 السياق

الصفة
 المضافة

استراتيجيات المفردات

 أضع كلمة مثلل: «حضارة» وسط دائرة على السبورة، كما في
 المخطط الشمسي، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين ذكر بعض 

المفردات ذات الصلة بالكلمة المفتاح.
أقولل لهم : على كلل واحد منكم أن يكتب كلمة ترتبط بالحضارة، 

ويلصقها في الشبكة (قد نكتبها مباشرة بالطباشير).
 وأطلب من كلل متعلم(ة)أو مجموعة وضع شبكات أخرى 

لكلمات من النص.

مثالل 1 شبكة المفردات

حضارة

قصور

معالم

مآثر

مساجد

ã

ã

ã

ã

àà متاحفقصور

إلغناء الرصيد المعجمي للمتعلم(ة)، وتنمية قدرته على الفهم، يجب أن نساعده على اكسساب أكبر عدد من 
الكلمات ذات الصلة بإحدى كلمات النص الوظيفي "مآثر بالدي":
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مثالل 2 خريطة الكلمة

إلغناء رصيد المتعلم(ة)  المعجمي، يمكن توظيف استراتيجية خريطة الكلمة. والغرض منها أن يتعرف المتعلم(ة) 
مرادف كلمة وضدها ونوعها مع تركيبها في جملة مفيدة.

 تضمن النص المسترسلل الجملة اآلتية:
  «ووليلي بأعمدتها شاهدة على أصالة المغرب العريق».

 أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءتها، وشرحها، ثم أختار كلمة «عريق» وأقولل لهم: سوف تبحثون عن 
مرادف للكلمة وضدها.

 أضع الكلمة في وسط الدائرة وفق الشكلل المقابلل:
 أطلب من المتعلمات والمتعلمين البحث عن معناها ثم ضدها.

ـ أطلب منهم أن يذكروا نوعها : اسم أو فعلل أو حرف
ـ أشجعهم على توظيفها في جملة.

 أطلب من المتعلمات والمتعلمين استعمالل كلمات أخرى من النص، بحيث يتكلف كلل متعلم ومتعلمة بإعداد 
خريطة لكلمة يختارها من النص، ثم يتقاسمون ما توصلوا إليه تحت إشراف األستاذ(ة) وتوجيهه.

استراتيجية (أو استراتيجيات االشتقاق) استراتيجية عائلة الكلمات هدفها تمكين المتعلم والمتعلمة من توليد مشتقات 
صرفية من كلمة معينة، ومن استخدام معلومة يقدمها النص الكتساب معلومات أخرى تغني معجمه.

 أكتب كلمة «أشعار». الموجودة في النص المسترسلل «حكايات وأحالم»، وأطلب من المتعلمات والمتعلمين 
البحث عن فعلها (شعر)، ثم أسألهم عن اسم من ينظم الشعر ...

 أدون العملل على السبورة كما في المثالل أو غيره:
  أطلب من المتعلمات والمتعلمين االشتغالل على كلمات أخرى في مجموعات أو فرادى.

 يختارون كلمات توجد في النص ويولدون منها عدة مشتقات.

عريق ضدها: جديدمرادفها: قديم

نوعها: اسم

تركيبها في جملة: المغرب عريق بمآثره

é

é

éé

مثالل 3 عائلة الكلمة (االشتقاق)

أشعار

شاعر

شعر

مشعور

شاعرة
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باعتبار أن للكلمة معاني متعددة في اللغة العربية، فإن المتعلم والمتعلمة مدعوان إلى استخدام السياق لفهم معناها 
داخلل جملة من جملل النص. لذلك تقوم استراتيجية المعاني المتعددة على جرد معان متعددة للكلمة الواحدة.
 أنطلُق من النص المسترسلل «حكايات وأحالم»، وأختار جملة أشتغلل معهم على معانيها: «تأخذ في تقديم 

مالحظاتها لقيمة، فنفرح بها» لتحديد معناها في الجملة.
 أطلب منهم قراءتها مع التركيز على كلمة «تأخذ» ومعناها في الجملة. أصرح للمتعلمين والمتعلمات بما سيتم 

القيام به:"
البحث عن المعاني متعددة لكلمة (تأخذ)، فأطلب منهم شرحها حسب سياقها في كلل جملة.

 يمكن أن أدون على السبورة الجدولل اآلتي لالشتغالل عليه جماعيا:

نطبق هذه االستراتيجية على الكلمات التي لها معنى واحد يفهم من خاللل السياق. والغرض من استخدامها مساعدة
المتعلم(ة) على التفاعلل مع المقروء مستعمال ذكاءه الستيعاب معنى كلمة من خاللل سياق الجملة.

 أنطلُق من النص الوظيفي «الموهوبة الصغيرة»، وأشرح للمتعلمات والمتعلمين فحوى النشاط، ثم أطلب منهم 
شرح بعض الكلمات موضحا أهمية ذكر معناها المحدد حسب سياقها. (قلق، وجلة، نشوة، تستفيق).

 أرسم على السبورة جدوال، وأشتغلل مع المتعلمات والمتعلمين على تحديد الكلمات المفاتيح التي توضح مختلف 
حالة الموهوبة مريم في كلل لحظات من لحظات العرض. وأدعوهم لتحديد معناها في ضوء عالقتها بالسياق على 

اعتبار أنها ال تحتملل معاني أخرى.

مثالل 4 استراتيجية المعاني المتعددة

مثالل 5 استراتيجية مفاتيح السياق

çç

çç

çç

çç

الكلمة

أخذ

الجملة

ذهب بي

تبدأ

يعملل به

نالل

أخذني أبي إلى السينما

تأخذ زينة في تقديم مالحظاتها

يأخذ المتعلم برأي أستاذة

أخذ المجتهد جائزة

المعنى في السياقالمعنى في السياق الجملةالكلمة
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سميت هذه االستراتيجية «الصفة المضافة» ألنها تقوم على إضافة المتعلم(ة) صفة لتخصيص كلمة معينة (كلمة + 
صفة). ويمكن له أن ينطلق من العنوان أو فقرة إلضفاء صفات على كلمات معينة.

 أنطلُق من النص الوظيفي «مآثر بالدي»، وأبين للمتعلمات والمتعلمين أن الصفات إضاءة للمعنى. يمكن أن 
أقولل مثال :

المآثر (أصيلة، جميلة، تاريخية...)، وال يصح أن أقولل: المآثر (مجتهدة).
 أطلب من المتعلمات والمتعلمين أن يختاروا الصفة المناسبة لكلمات أخرى، وأكلفهم بالبحث عن صفات 

وإضافتها الى الكلمات اآلتية:

مثالل 6 الصفة المضافة

مثالل 1 إعادة القراءة

مثالل 2 توقف وفكر

عالية قائمةسميكةأسوار المآثر

قديمةكبيرةرائعةفي المغرب مآثر

 أوجه المتعلمات والمتعلمين إلى االشتغالل على كلمات أخرى من النص فرديا أو جماعيا.

تتم هذه االستراتيجية من خاللل قراءة النص أكثر من مرة لتطوير مستوى الفهم لدى المتعلمين والمتعلمات. وتتم 
من خاللل النمذجة المصحوبة بطرح أسئلة من قبيلل:

ـ ما الجزء األكثر أهمية فيما أقرأ؟
ـ ماذا يريد الكاتب أن أعرف في هذا الموضوع؟

ـ ما الذي أعجبني فيما قرأت؟
ـ ما األسئلة األخرى التي بقيت لدي؟

ـ هلل ما أقرؤه يذكرني بأي شيء آخر قرأت عنه أو سمعته أو رأيته؟ 
ملحوظة: يمكن لألستاذ(ة) أن يدرب المتعلمين والمتعلمات على مداخلل هذه االستراتيجية بطريقة متدرجة حتى 

يتأتى لهم توظيفها في نشاط واحد :

هي استراتيجية تدعو المتعلمين والمتعلمات إلى التوقف أثناء القراءة مع التفكير في الصور الذهنية واالنفعاالت 
التي تتولد لديهم. وهي تساعدهم على االنتباه للمقروء ومراقبة عملية الفهم بطرح أسئلة موجهة إجاباتها تفضي 

لتطور فهم المقروء. يمكن لألستاذ(ة) أن يدرب المتعلمين والمتعلمات على مداخلل هذه االستراتيجية بشكلل متدرج 
حتى يتأتى لهم توظيفها في نشاط واحد:

استراتيجيات الفهم
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ماذا تعلمت
 مما قرأت؟

................................................................ ................

ما الذي لم أفهمه 
فيما قرأت؟

ما الذي وجدته 
شيقا فيما 

قرأت؟

بما يمكنني أن 
أتنبأ فيما
سأقرأ؟

ما األسئلة التي 
أحتاج اإلجابة 

عنها؟

مثالل 3 الخريطة المعرفية

مثالل 1 تلخيص النص شفهيا

أداة بيداغوجية تسمح باستخدام الرموز المرئية للتعبير عن المعارف والمفاهيم واألفكار والعالقات التي تربط بينها 
في النص المقروء. وتكمن قيمتها في تمكين المتعلمين والمتعلمات من تنظيم معلومات وأفكار النص وفق 

العالقات القائمة بينها في المقروء، كما تسعف في عملية إعادة إنتاج النص المقروء إما شفهيا أو كتابيا، وهو ما 
يخدم التكاملل بين الممارسات اللغوية الثالثة: الشفهية والقرائية والكتابية، ويعطي فرصا كبيرة لتعلم اللغة في 

كليتها.

 أنطلُق من نص من النصوص القرائية ، وأوضح للمتعلمات والمتعلمين أننا سنحاولل تلخيصه شفهيا.
 أكتب أفكار النص على السبورة بعد الفهم، ثم أطلب من كلل متعلم(ة) قراءة فكرة ما شفهيا، أو ببناء خريطة 

معرفية للنص.
وأطلب منه تلخيص النص عن طريق الربط بين األفكار شفهيا أو كتابيا تبعا لمستوى التعلم .

يمكن للمتعلمات والمتعلمين إعادة تنظيم األفكار حسب ما يناسب المعنى.
 أطلب من المتعلم والمتعلمة إعادة إنتاج النص بالتناوب ليعبر كلل واحد عن فكرة ويكملل اآلخر ما بدأه.

ثالثا : نماذج تطبيقية الستراتيجيات ما بعد القراءة

لتطوير الفهم القرائي، البد من تجاوز النص نحو اإلنتاج، والتفكير، والتعبير، والذهاب أبعد من النص ذاته.
لذلك تعتمد المقاربة المقترحة استراتيجيات لما بعد القراءة كإعادة اإلنتاج، واإلنتاج انطالقا من النص...

تمكن إعادة إنتاج النص من تطوير مهارة التعبير لدى المتعلم والمتعلمة على اعتبار أنها غرض من أغراض 
القراءة.

ومن خالله يمكن لكلل متعلم(ة) أن يبتكر ويعيد إنتاج النص عبر تلخيصه أو هيكلته.

إعادة إنتاج النص



135

مثالل 2 هيكلة النص

مثالل 1 التمرين الصوتي

مثالل 2 اإلنشاد

هيكلة النص نشاط للفهم القرائي لما بعد قراءة النص، يقوم على هيكلته وتنظيم عناصره وأجزائه.
 أنطلُق من نص معطى، وأوضح للمتعلمات والمتعلمين أننا سنحاولل هيكلة النص عبر جدولل.

 أطرح أسئلة حولل عناصر نص «مآثر بالدي»:

في إطار هذه الطريقة، سيقوم المتعلمون والمتعلمات بما يأتي:
 قراءة البيت األولل من النص الشعري قراءة متأنية بصوت مسموع، وبالنظر إليه على السبورة:

 ترديده فرديا بإيقاع صوتي مناسب.
 ترديده جماعيا بالطريقة نفسها.

 الترديد باحترام الحرف األخير (الروي) في كلل مقطع: مقطع مختار من النص الشعري.
 ترديد أبيات من النص مع احترام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب الموظف.

يمكن اعتماد العناصر اآلتية إلنتاج خطاطة أو خريطة أخرى للنص: ويمكن للمتعلم(ة) تحويلل النص إلى رسم.
رابعا: نماذج تطبيقية الستراتيجيات إنشاد النص الشعري

............................................................................الشخصيات

............................................................................

............................................................................

............................................................................

المكان

الزمن

األحداث

نماذج تطبيقية الستراتيجيات اإلنشاد الشعري                                 

أحب الشعر أنشده                       أغنيه وأكتبه

أعلم المتعلمين والمتعلمات كيفية اإلنشاد اعتمادا على ما يأتي:

  اإلنشاد
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 أنشد النص الشعري مرة أو أكثر ملحنا كي يسمعه المتعلمون والمتعلمات ويقلدوا طريقة أدائه.
 أقسمهم إلى مجموعات، تتناوب الواحدة بعد األخرى على إنشاد النص الشعري.

ـ ينشد جميع المتعلمين والمتعلمات النص الشعري.
ـ أهتم بهيئة المتعلمين والمتعلمات، وطريقة التنفس السليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقاع.

ـ أراعي االنسجام في التعبير واألداء باالعتماد على التصفيق والنقر الخفيف على الطاوالت، ويمكن استعمالل 
آالت موسيقية بسيطة واستخدام آلة تسجيلل أو شريط فيديو حسب اإلمكان).

ـ أنتدب بعض المتعلمين والمتعلمات للعب دور األستاذ(ة) "المايسترو"، ويمكن تقسيمهم إلى مجموعات، فتعين كلل 
مجموعة المايسترو الخاص بها.
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موجهات اإلنتاج

موضوعي
يجيب عن
المطلوب
إنجازه:

موضوعي
مكتوب بلغة
سليمة من
األخطاء

ترتيب األفكار
واستعمالل
عالمات
الترقيم

أسئلتي

ـ هلل قمت بتوليد أفكار النص؟

ـ هلل تحدثت عن المناظر الطبيعية؟

ـ هلل تحدثت عن المآثر التاريخية؟

ـ هلل تحدثت عن أطوار الرحلة؟

ـ هلل تحدثت عن التقاليد والعادات؟

ـ هلل تحدثت عن إقبالل الزوار وآرائهم؟

ـ هلل خطي مقروء ويحترم مقاسات كتابة الحروف؟

ـ هلل الكلمات مرسومة بطريقة صحيحة؟

ـ هلل تركيب الجملل التي كتبتها سليمة؟

ـ هلل احترمت قواعد اللغة التي تعلمتها؟

ـ هلل استعملت الرصيد المناسب ؟

ـ هلل احترمت عالمات الترقيم؟

ـ هلل الفقرات متسلسلة فيما بينها؟

ـ هلل رتبت أفكاري ؟

ـ هلل استعملت أدوات الربط استعماال سليما؟

ـ هلل تجنبت تكرار العبارات والجملل؟

ـ هلل تحدثت عن المطاعم والمأكوالت والمحالت التجارية؟

النعم

   : 3 
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 : 4 

المكون

القراءة
الطالقة

ب 
قراءة المتعلم(ة) ال تستجي

ب 
ت بحس

صو
لمؤشر تغيير ال

ف المقروء.
معنى الجملة ومواق

يراعي في إنتاجه اثنتين فقط من
ث المحددة.

ت الثال
صفا

الموا

صفة واحدة 
يراعي في إنتاجه موا

ث المحددة أو 
ت الثال

صفا
من الموا

صفة منها.
ال يراعي أي موا

ب 
قراءة المتعلم(ة) ال تستجي

لمؤشرقراءة كلل جملة دفعة 
واحدة.

ت اآلتية 
ب للمؤشرا

قراءة المتعلم(ة) تستجي
كاملة:

ت نطقا 
ف والكلما

ـ ينطق المتعلم(ة)الحرو
سليما.

ـ يقرأ كلل جملة دفعة واحدة.
ف 

ب معنى كلل جملة وموق
صوته حس

ـ يغير 
ف المقروء.

من مواق

ب إنجازه؛
ضوع المنتج بالمطلو

  يربط المو
ب األفكار ترتيبا سليما،

  يراعي ترتي
ب أكثر من ثالثة أخطاء مرتبطة 

  ال يرتك
بالظواهر اللغوية المدروسة.

الفهم
يقدم إجابة واحدة خاطئة على األكثر.

يقدم إجابة واحدة خاطئة على األكثر.

يسمح له بخطأين على األكثر.

يقدم إجابتين خاطئتين على األكثر.

يقدم إجابتين خاطئتين على األكثر.

يسمح له بثالثة أخطاء.

ب في إجاباته أكثر من خطأين.
يرتك

ب في إجاباته أكثر من خطأين.
يرتك

ب في إجاباته أكثر من ثالثة 
يرتك

أخطاء

صلل
التوا

الشفهي
فهم المسموع

التعبير الكتابي

الظواهر
اللغوية

الكتابة

المهارة

درجة التحكم
متحكم

في طور التحكم 
غير متحكم

المكون
المهارة

درجة التحكم
متحكم

في طور التحكم 
غير متحكم

التطبيق 
ف
والتوظي
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القراءة
الكتابة

التعبير الكتابي
الطالقة

درجة التحكم

ب
االسم والنس

الفهم

متحكم
متحكم

متحكم
متحكم

متحكم
في 
طور
التحكم

في 
طور
التحكم

في 
طور
التحكم

في 
طور
التحكم

في 
طور
التحكم

غير
متحكم

غير
متحكم

غير
متحكم

غير
متحكم

غير
متحكم

صلل 
التوا

الشفهي
الظواهر 
اللغوية

فهم 
المسموع

 
 

 : 5 
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تتنوع االتجاهات واالختيارات في تدبير العملية ـ التعليمية التعلمية، لكنها تجمع كلها على ضرورة اعتبار 
محورية المتعلم(ة) معيارا للحكم على فعالية التدريس ونجاعته. فاليوم لم تعد طرق التدريس ترتكز على جهد 

األستاذ(ة) وحده، بلل على قدرة إشراك المتعلمين والمتعلمات في بناء التعلمات والخبرات والمهارات 
واستراتيجيات التفكير والفعلل ليتغير دور األستاذ(ة) ليصبح منشطا وميسرا وموجها ومساعدا ومحفًزا ومنظما 

لعمليتي التعليم والتعلم. من هذا المنطلق، برزت أهمية تدريب المتعلمين والمتعلمات على العملل في مجموعات 
عملل صغيرة وكبيرة، وحثهم على المشاركة والمساهمة في رفع مؤشرات التعلم وإنجاح العملية التعليمية ـ 

التعلمية  بوجه عام. 
إن التعلم في إطار المجموعات ال يعني إعفاء المتعلم(ة) من مسؤولية التعلم، وإنما هو إطار للتفاعلل الستشعار هذه 

المسؤولية اتجاه المهمة الموكولل إليه أمر إنجازها، إضافة إلى مسؤوليته في تقديم المساعدة الضرورية لباقي 
أفراد مجموعته. هكذا، إذا كان للمتعلمين والمتعلمات في إطار العملل في مجموعات أن يحققوا إنجازا ما، فهذا 

يفرض عليهم العملل بشكلل تعاوني بأقصى درجات االنخراط والجهد والكفاءة الممكنة التي تتحقق بالمشاركة 
اإليجابية، ومراجعة اإلجراءات المتخذة، وتلمس فائدتها بشكلل تفاعلي بناء يضمن تطوير فعالية اإلسهام في تنفيذ 
المهام على نحو أفضلل. وفيما يأتي بعض األسس التي يمكن اعتمادها في تشكيلل المجموعات ما دام هذا التشكيلل 

ال يأتي مصادفة:
v اإلحساس باالنتماء والقبولل واالهتمام بالعملل في إطار المجموعة الواحدة.

v األخذ بعين االعتبار ما يعرف بحركية الجماعة ومبادئها والتي تكشف عن مدى اختالف سلوكات األفراد وهم 
فرادى وفي جماعات.

v مراعاة العواملل التي تسهم في تحقيق أفضلل النتائج.
v اتباع األساليب والطرق الفعالة في المناقشة والتخطيط والتقويم الجماعي.

v معاونة األفراد على فهم ما يحدث داخلل الجماعة، وتحملل المسؤوليات، وإنجاز المهام التعلمية المنوطة بالجماعة.
v تحديد المهام واألنشطة التي ستقوم بها كلل مجموعة واإليمان بقدرتها على ذلك.

v طبيعة المهام ومدى مالءمتها لقدرات أعضاء المجموعة.
ولما كانت أغراض التعلم والتعليم مختلفة ومتنوعة، تتنوع المجموعات تبعا لهذه األغراض. وعليه يمكن أن تتخذ 

المجموعات األشكالل اآلتية:
المجموعات الثنائية: هي مجموعات تعلمية ثنائية، يشكلها األستاذ(ة)  محاوال قدر اإلمكان أن يجعلها غير 

متجانسة ولكن يجمع بين فرديها أهداف مشتركة. ويمكن أن تقوم هذه المجموعة بعملها خاللل نشاط تعليمي ـ 
تعلمي في مدة زمنية محددة أو العملل خاللل حصة أو مجموعة من الحصص تبعا لطبيعة المهمة وما تتطلبه من 

حصص. ومن مميزات هذا النوع نذكر:
v كلل متعلم(ة) في المجموعة إما يتحدث مع زميله أو يستمع إليه.

v تضمن انخراط أفرادها في العملل.
v إنها أقلل إزعاجا وتركز على التواصلل البصري واالهتمام المتبادلل.

المجموعات الثالثية: تتكون من ثالثة أفراد. وهي صالحة في حالة المهام التي تتطلب إبداعا واختالفا وتعددا في 
وجهات النظر بين أعضائها. ويبقى هذا النوع من المجموعات غير محبذ أحيانا ألن أحد المتعلمين والمتعلمات 

غالبا ما ال يجد من يتحدث معه أو يشاركه في تنفيذ المهمة.
المجموعات الرباعية: تتكون من أربعة أفراد. وتظهر فعالية هذه المجموعة عندما يكون النشاط التعليمي ـ 
التعلمي يستوجب تعدد األفكار ووجهات النظر وتعارضها في بعض األحيان. وهو ما يضمن غنى ونقاشات 

مثمرة سواء على مستوى التعلمات أو تنمية المهارات االجتماعية أو على مستوى تطوير خبرات المرافعة وتعليلل 
المواقف واآلراء.

    : 6 
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أما المجموعات التي يزيد عدد أفرادها على أربعة، فتكون في غالب األحيان موسومة باالتكالية والسلبية حتى ولو 
تم تقسيم وقت النقاش بشكلل متساو بين أفرادها. ويصعب إبقاء المتعلمين والمتعلمات هادئين أكثر الوقت. 

ولتشجيع التعلم في إطار العملل بالمجموعات، يتعين على األستاذ(ة) النهوض باألدوار التي تجعلل النشاط التعليمي 
ـ التعلمي منتظما وأكثر فعالية. ومن بين هذه األدوار نورد ما يأتي: 

v اإلفصاح عن األهداف المراد تحقيقها.
v تشكيلل المجموعات.

vشرح المهام والتحقق من فهم المطلوب.
v تفقد فعالية المجموعات.
v تقويم عملل المجموعات.

يقتضي العملل في مجموعات عددا من الشروط يمكن تحديدها في ما يأتي:
v ـ عدم تجاوز المجموعة العدد المسموح به كما وردت اإلشارة إلى ذلك. 

v الحرص على قرب المسافة بين أعضاء المجموعة فيرى بعضهم بعضا ويكون التواصلل بينهم بصوت 
مهموسة.

v االشتغالل على شكلل مثلث أو مربع أو دائرة.
v توزيع المهام بين أعضاء المجموعة بالتناوب، مع تحديد الصالحيات المتاحة لكلل عضو (ميسر/ مسير، مقرر، 

موجه، مدبر للزمن، ...).
v ـ اختيار أعضاء المجموعة بحسب طبيعة العملل المطلوب إنجازه (مجموعة متجانسة أو غير متجانسة).س 

vاختيار كلل مجموعة اسما أو شعارا لها.
v إشراك جميع أعضاء المجموعة في الحوار في إطار التعليم التعاوني.

v االحترام المتبادلل بين أعضاء المجموعة، وأعضاء المجموعات األخرى.
v ـ حسن اإلنصات واإلصغاء لآلخرين. 

v منع الحوارات الثنائية.
v التواصلل بلغة عربية سليمة بين أعضاء المجموعة.

v تحديد المطلوب إنجازه بدقة.
v تبادلل اآلراء واألفكار والمعلومات بين أعضاء المجموعة.

v التواصلل بين أعضاء المجموعة بصوت مهموس.
v إنجاز المهمات في الوقت المحدد لها.

v ـ تكافؤ الفرص بين أعضاء المجموعات. 
نموذج لتوزيع المهام بين أفراد المجموعات:

v ُتكلَّف المجموعة األولى بتحديد توقعات نص.
v ُتكلَّف المجموعة الثانية بقراءة نص وفهمه باستثمار استراتيجيات المفردات.

v ُتكلَّف المجموعة الثالثة بقراءة النص باستخراج معناه الصريح.
v ُتكلَّف المجموعة الرابعة بقراءة النص باستخراج معناه الضمني.

v ُتكلَّف المجموعة الخامسة بتحليلل عناصر النص.
v ُتكلَّف المجموعة السادسة بتركيب عناصر النص.

v تقدم كلل مجموعة عملها في الحصة المخصصة لها، وتناقشها بقية المجموعات.
يمكن أن تعد كلل مجموعة أسئلة تتعلق بالنشاط المخصص لها وتطرحه على بقية المجموعات.
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النص السماعي:1                  

ماِء، في َوَسِطِه  نافوَرُة  َتَتَميَُّزٱْلَمساِجُد في ٱْلَمْغِرِب ِبطاَبٍع ِمْعماِريٍّ َفريٍد. َيْنَفِتُح ِفناُء ٱْلَمْسِجِد َعلى ٱلسَّ

ِمَن  َمْنحوَتٍة  ِبَأْشكالٍل  ُمَزيََّنٌة  َأْقواٌس  الِة  ٱلصَّ قاَعِة  َوفي  ٱْلَجميَلِة.  ٱْلَمْغِرِبيِِّة  ِبٱْلُفَسْيِفساِء  ُمَزْخَرَفٌة  ماٍء 

ُر ٱْلُمَصّليَن ِبٱْلُخشوِع َوٱْلُخضوِع ِهللاِ َتعالى. َوفي َوَسِط  ٱْلِجْبِس، ُكِتَبْت َعَلْيها آياٌت ُقْرآِنيٌَّة ُمْختاَرٌة ُتَذكِّ

َهِذِه ٱْلقاَعِة، َتْنَتِصُب َأْعِمَدٌة َضْخَمٌة، ِلَتْحِملَل ُقبََّة ٱْلَمْسِجِد ٱلَّتي َتَتَدّلى ِمْنها ُثَرّيا َضْخَمٌة ُزيَِّنْت ِبَمصابيَح 

موِع. َكٱلشُّ

ُهنا  ٱْلُمْخَتِلَفِة  ِبَأْلواِنها  ْمِس  ٱلشَّ َة  َأِشعَّ َتْنُشُر  جاِجيَِّة،  ٱلزُّ ِبَأْشكاِلها  َصغيَرٌة  َنواِفُذ  ٱْلَمْسِجِد،  َأْعلى  َوفي 

ٱلّناِظَر  ُتْبِهُر  ساِحَرٍة   ِبَأْلواٍن  َخَشِبِه  َزْخَرَفِة  في  ٱْلَمْغِرِبيِّ  ٱلّصاِنِع  َيُد  َتَفنََّنْت  َفَقْد  ٱْلِمْنَبُر،  َأّما  َوُهناَك. 

َوُيضيُء  َبعيٍد  ِمْن  آذاُنها  ُيْسَمُع  ُمْنَتِصَبًة،  ماِء  ٱلسَّ ِإلى  َفَتْمَتدُّ  ٱْلِمْئَذَنُة  َأّما  ٱْخِتياِرها.  َوُحْسِن  ِبَجماِلها 

ِمْصباُحها ِعْنَد َمْغِرِب ُكللِّ َيْوٍم.

َحّساٍن  َوَمْسِجِد  ِبُمّراُكَش  ٱْلُكُتِبيَِّة  َكَمْسِجِد  ٱْلعاَلِميَُّة،  ُشْهَرُتها  َلها  َعريَقٍة،  ِبَمساِجَد  ٱْلَمْغِرُب  َيْزَخُر   

ناعاِت َوٱْلُفنوِن،  باِط َوَمْسِجِد ٱْلَحَسِن ٱلّثاني ِبٱلّداِر ٱْلَبْيضاِء، في َهِذِه ٱْلَمساِجِد ٱْجَتَمَعْت ُمْخَتِلُف ٱلصِّ ِبٱلرِّ

ّناِع  َد َعَظَمَة ُبيوِت ٱِهللا َوَمْنِزَلَتها في ُقلوِب ٱْلَمغاِرَبِة. َوَسَيَظللُّ ٱْلَمْسِجُد َمكاًنا َتْجَتِمُع ِفيِه َمهاراُت ٱلصُّ ِلُتَؤكِّ

َوٱْلِحَرِفيِّيَن، ِلُيْبِدُعوا َفّنًا َأصيًال َوُمَتَميِّزًا َيْحَفُظ ِلُبيوِت ٱِهللا َتعالى قيَمَتها.
                                          

عبد العزيز درادب، العربي الصغير، عدد 180،200(بتصرف).     
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النص السماعي:2                  
     

ْعِبيَِّة ٱْلَقديَمِة ٱلَّتي َعَرَفها ٱْلَمغاِرَبُة. َوِرَثها ٱْألَْحفاُد َعِن ٱْألَْجداِد. ِإنَّها  َاْلُفروِسيَُّة ِمْن َأَهمِّ ٱْلُفنوِن ٱلشَّ

جالِل، َلِكنَّ ٱلنِّساَء ٱْمَتَطْيَن َصْهَوَة  جاَعِة َوَرْمٌز ِلْلُبطوَلِة. كاَنْت ُمماَرَسُتها َحْكرًا َعلى ٱلرِّ َتْعِبيٌر َعِن ٱلشَّ

ْوَعِة َوٱلتَّْشويِق. ٱْلُخيولِل ِبُجْرَأٍة َوُمغاَمَرٍة، َفَأْضَفْيَن َجماِليًَّة فاِئَقًة َعلى َفنٍّ حاِفلٍل ِبٱلرَّ

َجَة ِبُسروٍج ِمْن ِجْلٍد َوَحريٍر، َيْلَبسوَن   َاْلُفْرساُن َوٱْلفاِرساُت في َهِذِه ٱللُّْعَبِة َيْرَكبوَن ُخيوَلُهُم ٱْلُمَسرَّ

ٍة َأْثناَء ِخياَطِتها َوَتْزييِنها ِبٱْلُخيوِط ٱلّزاِهَيِة  َوٱْألَْلواِن ٱْلَبّراَقِة.  َأْحَسَن ٱْألَْلِبَسِة ٱلَّتي َتْحظى ِبِعناَيٍة خاصَّ

ٱْلُفْرساِن  ِبَأْيدي  ويَلُة  ٱلطَّ َوٱْلَبناِدُق  ٱلنَِّهاَيِة  َخطِّ  َنْحَو  ٱْلُخيولُل  َتَتساَبُق  ٱِالْسِتْعراِض،  َحَلَبِة  َعلى 

ماَء ِبَطَلقاٍت ناِريٍَّة، ُيْسَمُع َصْوُتها في ُكللِّ َمكاٍن، َفُيْحَجَب ٱْلَفضاُء ِبُدخاِن ٱْلباروِد  َوٱْلفاِرساِت، ِلَتْمَألَ ٱلسَّّ

غاريِد .  َوَسَط ٱْلُهتافاِت َوٱلزَّ

ُم في ٱْلُمناَسباِت ٱلّديِنيَِّة َكعيِد ٱْلَمْوِلِد، َوٱْلَوَطِنيَِّة َكعيِد ٱْلَعْرِش، وٱِالْجِتماِعيَِّة كٱْلَمواِسِم  َهِذِه ٱللُّْعَبُة، ُتَنظَّ

َعلى  روِر  ٱلسُّ َوإْدخالِل  ٱْلُفْرَجِة  ِإلِقاَمِة  َوثيًقا  ٱْشِتراًكا  َوٱْلِحصاُن  ٱْإلِْنساُن  َيْشَتِرُك  فيها  َوٱْلَمْهَرجاناِت. 

ِتها  ْمُس ٱْلَمكاَن ِبَأِشعَّ جاِت. غاِلبًا ما ُتقاُم َهِذِه ٱللُّْعَبُة في ٱْلَعِشَيِة، ِعْنَدما َتْغُمُر ٱلشَّ جيَن َوٱْلُمَتَفرِّ ُنفوِس ٱْلُمَتَفرِّ

َر ٱلّسيِنماِئّيوَن َهذا ٱْلَمْشَهَد َتْصويرًا راِئعًا، َأْدَرجوُه ِضْمَن َأْفالِمِهْم.  ٱلذََّهِبيَِّة، َوَقْد َصوَّ

ُة  واِئُح ٱْلَقِويَُّة ٱْلُمْنَبِعَثُة ِمَن ٱْلَمكاِن، َوٱْألَِشعَّ ُج ِتْلَك ٱلنَّْشَوَة ٱلَّتي َتْتُرُكها في َنْفِسِه ٱلرَّ ال َيْنسى ٱْلْمُتَفرِّ

َزِة َوٱْلُمَزيََّنِة ِبِقَطٍع َمْعِدِنيٍَّة َتْخِطُف ٱْألَْبصاَر، َوٱْألَْصواُت ٱلَّتي َتْهَتزُّ َلها  روِج ٱْلُمَطرَّ ٱْلُمْنَعِكَسُة َعلى ٱلسُّ

َجواِرُحَك ِعْنَدما ُتْطِلُق ٱْلَبَناِدُق َطَلقاِتَها ٱْلُمَتناِسَقَة.
                                          

أحمد الصفريوي، مذكرات من التاريخ المغربي، ج.8، ص.242،(بتصرف).

  ِمْن ُتراِثنا
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ٱلَّتي  ٱلّراِئَعِة  ٱْألَْوقاِت  َعلى  فيها  َتْشُكُرني  َوفاَء،  َصديَقتي  ِمْن  ِبِرساَلٍة  ْلُت  َتَوصَّ باِح،  ٱلصَّ َهذا  في 

َرٍة  ساَلَة َمْرفوَقًة ِبُمَذكِّ َقَضْيناها َمعًا في َمديَنِة ِتْطواَن ٱْلَجميَلِة. كاَن ُسروري َكبيرًا ِعْنَدما َوَجْدُت ٱلرِّ

َرِة: َتْطُلُب ِمّني َوفاُء ِقراَءَتها َقْبلَل َنْشِرها في ٱْلَمَجلَِّة ٱْلَمْدَرِسيَِّة. َقَرْأُت في ٱْلُمَذكِّ

«َكثيرًا ما كاَنْت َصديَقتي ُسعاُد َوِهَي َتزوُر َبْيَتنا، ُتَحدُِّثني َعْن َمديَنِة ِتْطواَن دوَن َأْن َتْنسى َتْجديَد 

َوَمبانيها  ٱْلهاِدَئِة،  َوَشواِطِئها  بيِعيَِّة،  ٱلطَّ َمناِظِرها  َوْصِف  َعْن  َتُكفُّ  ال  َوكاَنْت  ِلِزياَرِتها.  لي  ٱلدَّْعَوِة 

َعِة. َفكاَن َكالُمها َيزيُدني َشْوقًا َوَرْغَبًة ِلِزياَرِتها. ٱْلَجميَلِة، َوُفنوِنها َوِحَرِفها ٱْلُمَتَنوِّ

َحماَمٌة  ُطها  َتَتَوسَّ َفنِّيًَّة   َلْوَحًة  ٱْلَمْغِرِب  َشمالَل  ٱْلواِقَعُة  ٱْلَمديَنُة  َبَدِت  ْيِف،  ٱلصَّ َفْصلِل  في  ُزْرُتها  َلّما 

ّليِج  لُل فيها، َشدَّْتني ٱْلِبناياُت ِبَلْوِنها ٱْألَْبَيِض، َوَهْنَدَسِتها ٱْلِمْعماِريَِّة ٱْلُمثيَرِة، َوَرْوَعِة ٱلزَّّ َبْيضاُء. َوَأنا َأَتَجوَّّ

َوٱْلُفَسْيِفساِء ٱْلُمْسَتْعَملِل في َتْزييِنها. 

ُد َأنَّ َمديَنَة ٱْلَحماَمِة ٱْلَبْيضاِء َأْرٌض ِلْلُموِسيقى َوٱْلُفنوِن ٱْلَجميَلِة، ُوجوُد َمْدَرَسِة ٱْلُفنوِن ٱْلَجميَلِة  ما ُيَؤكِّ

ْسَم َوَقواِعَدُه. َوداُر ٱلّصاِنِع َوٱْلُفنوِن ٱْلَوَطِنيَِّة ٱلَّتي ُتَوفُِّر ُفْرَصًة ِلَتَعلُِّم ٱْلِحَرِف ٱْلَيَدِويَِّة  ِبها. َفِهَي  ُتَعلُِّم  ٱلرَّ

ْرِز ٱْلَمْغِرِبيِّ َوُفُنوِنِه... ناهيَك َعِن ٱْلَمْهَرجاناِت ٱْلَفنِّيَِّة ٱلَّتي ُتقاُم فيها ُهنا َوُهناَك. ٱْلَعِريَقِة كٱلطَّ

ياَرِة  َلَقْد َقَضْيُت َأْوقاتًا َجميَلًة في َمديَنِة ٱْلُفنوِن. َوَعَرْفُت َعْنها ٱْلَكثيَر ِمَن ٱْلَمْعلوماِت ِخاللَل َهِذِه ٱلزِّ

ٱلَّتي َيعوُد َفْضُلها ِلَصديَقتي َوَفاَء.» 
                                          

المؤلفون            

 َمديَنُة ٱْلُفنوِن
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َمديَنَة  زاَر  ٱْلماضي  ٱْألُْسبوِع  في  ٱْلَمْغِرِب.  ِبالِدِه  َمناِطِق  ِف  َوَتَعرُّ َفِر،  ِبٱلسَّ َشغوٌف  َسميٌر  َأخي 

ُع َعَلْينا ما ٱْشَتراُه ِمْن َهدايا، َوُيْطِلُعنا َعلى  َوْرزازات َوَمناِطَقها. َكعاَدِتِه، َبْعَد َعْوَدِتِه ِمْن ُكللِّ َجْوَلٍة، ُيَوزِّ

َرِتِه. َوِر ٱلَّتي ٱْلَتَقَطها ِبُمَصوِّ ٱلصُّ

َعُة. َأَرْدُت َأْن ُيْطِلَعني َأخي َعلى ٱْلَمْعلوماِت ٱلَّتي َعَرَفها  َوَر، َأثاَرْتني ٱْلِبناياُت ٱْلُمَتَنوِّ َوَأنا ُأشاِهُد ٱلصُّ

َعًة َوَتَجمُّعاٍت َسَكِنيًَّة ُتحيُط ِبها َأْسواٌر ُمْمَتدٌَّة، َتْنَتهي  َعْن َهِذِه ٱْلِبناياِت، َفُقْلُت َلُه:« ِإّني َأرى ِبناياٍت ُمَتَنوِّ

واِمَع. َهذا َأْمٌر ُمثيٌر يا َأخي، َحدِّْثني َعْن ِسرِّ َذِلَك!» َأْركاُنها ِبما ُيْشِبُه ٱلصَّ

َأجاَبني َسميٌر قاِئًال:

« َسَأِصُف َلَك ما َرَأْيُت، َوَسَأْنُقلُل َلَك ما َعَرْفُت. ِاْعَلْم َأنَّ َوْرزازات َتْشَتِهُر ِبٱْلُقصوِر َوٱْلَقَصباِت. 

ِع ِبناياٍت َتْقليِديٍَّة ُشيَِّدْت ِمَن ٱلّطيِن، ُمحاَطٍة ِبسوٍر ِبِه َبْعُض ٱْألَْبراِج. َوُهَو  َوٱْلَقَصُر فيهاِعباَرٌة َعْن َتَجمُّ

َترى  فيِه  ِلْلُحبوِب.  َوٱْلَمخاِزِن  َوٱْلُبيوِت  ٱْلَمراِفِق  ِمَن  َعَددًا  َوَيُضمُّ  ِبَبْلَدٍة.  َأْشَبُه  ُمْغَلٌق  ُسّكاِنيٌّ  ٌع  َتَجمُّ

ٱْلُقصوِر  ِبِزياَرِة  غوفيَن  ٱلشَّ ّياَح  ٱلسُّ َتْسَتْهوي  َطبيِعيٍَّة،  ِبَأْلَواٍن  سوَم  َوٱلرُّ موَز  َوٱلرُّ َوٱلنُّقوَش  خاِرَف  ٱلزَّ

ٱْألََثِريَِّة ٱْلَقديَمِة في ٱْلَمْغِرِب.

ُص ٱلّطاَبُق  لُل ِمْن ِعدَِّة َطواِبَق غاِلبًا ما ُيَخصَّ  َأّما ٱْلَقَصَبُة، َفِهَي ِبناَيٌة َكبيَرٌة َتتَِّخُذ َشْكلَل ُمَربٍَّع. َتَتَشكَّ

َكِن َوٱْإلقاَمِة. َوَتَتَميَُّز ٱْلَقَصباُت ِبٱْرِتفاٍع ِنْسِبيٍّ ِفي َأْركاِنها ٱْألَْرَبَعِة  واِبِق ِللسَّ ، َوَبِقيَُّة ٱلطَّ ٱْألَْرِضيُّ ِللدَّوابِّ

يوِف، َوَكذا ِلْلُمراَقَبِة َوٱْلِحراَسِة.»  فيما ُيْشِبُه ُغَرفًا ُمْسَتِقلًَّة، ُتْسَتْعَملُل ِالْسِتْقبالِل ٱلضُّ
                                          

        الشرق األوسط، 19 مايو 2010، العدد 11495،(بتصرف)

 ُقصوٌر َوَقَصباٌت
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ٱْقِتراحاُتنا.  َعِت  َتَنوَّ ِقْسِمنا،  َمْشروِع  ِمْن  ُجْزءًا  ِلَيكوَن  ِلْلَبْحِث،  َمْوضوٍع  ٱْخِتياَر  ُأْستاُذنا  ِمّنا  َطَلَب 

َلْت َمْجموَعتي َأْن ُتْنِجَز َبْحثًا َحْولَل َمتاِحِف ٱْلَمْغِرِب. َتَحمَّْسُت ِلِالْخِتيار، ِألَنَّني ُكْنُت َعلى ِعْلٍم ِبُوجوِد  َفضَّ

ِكتاٍب في َمْكَتَبِة ٱْلَمْنِزلِل َيَتَحدَُّث َعِن ٱْلَمتاِحِف في ٱْلَمْغِرِب َوَأْنواِعها.

ُيفيُد  ما  ْلُت  َوَسجَّ َقَرْأُتُه،  ٱْلِكتاَب،  َأخْذُت  ٱْلَمْكَتَبِة،  َنْحَو  ُمْسِرعًا  ْهُت  َتَوجَّ ٱْلَمْنِزلِل،  ِإلى  َوَصْلُت  َلّما 

َمْجموَعتي في ٱْلَبْحِث. َوفي ٱْلَغِذ، َأْحَضَر ُكللٌّ ِمّنا ما َعَثَر َعَلْيِه ِمْن َمْعلوماٍت . َلّما حاَن  َوْقُت َتْقديِم 

َعْرضي، َقَرْأُت فيِه:

«َاْلُمْتَحُف َمكاٌن ُتْجَمُع َوُتْحَفُظ فيِه ٱْآلثاُر ٱْلَقديَمُة َوٱلتَُّحُف ٱلّناِدَرُة. ُتْفَتُح ٱْلَمتاِحُف ِفي َوْجِه ٱلّناِس 

ًة ِألَْغراِض ٱلتَّْعليِم َوٱلتَّْرفيِه. َوَتِتمُّ ِزياَرُتها ِإّما ِبَشْكلٍل َفْرِديٍّ َأْوِضْمَن َمْجموعاٍت. في ٱْلَمْغِرِب ِعدَُّة  َعامَّ

َأْنواٍع ِمَن ٱْلَمتاِحِف:

وٱْلِغْزالِن  رافاِت،  وٱلزَّ َوٱلنُّموِر،  َكٱْألُسوِد،  َحَيواناٍت  َوَيُضمُّ  ِبتماَرَة،  ٱْلَحَيواناِت  َحديَقِة  ُمْتَحُف    

َوَغْيَرها. 

ّساميَن وٱْلَفّنانيَن، َوُمْتَحُف ٱلتُّراِث ٱْألَماِزيِغيِّ ِبَمديَنِة َأكاديَر    َاْلَمتاِحُف ٱْلَفنِّيَُّة: َوَتْعِرُض َأْعمالَل ٱلرَّ

ٍد ٱلّساِدِس ِلْلَفنِّ ٱْلَحديِث َوٱْلُمعاِصِر  . َوُيَعدُّ ُمْتَحُف ُمَحمَّ ٱلَّذي َيْحَفُظ َمْجموَعًة ِمَن ٱْلُمَجْوَهراِت َوٱْلِحِليِّ

َأْكَبَر َهِذِه ٱْلَمتاِحِف. 

باِط،     َاْلَمتاِحُف ٱْلِعْلِميَُّة: َوفيها َتِجُد َبْعَض ٱْألََدواِت َوٱْألَْجِهَزِة ٱْلِعْلِميَِّة ٱْلَقديَمِة َكُمْتَحِف ٱْلُعلوِم ِبٱلرِّ

ُمْتَحُف ٱلنَّياِزِك ِبَأكاديَر.

َوِر َوٱْألََدواِت ٱْلَقديَمِة ٱلَّتي    َاْلَمتاِحُف ٱلّتاريِخيَُّة: َوِهي ٱلَّتي َتْحَتِفُظ ِبَبْعِض ٱْلَوثاِئِق َوٱْلُكُتِب َوٱلصُّ

باِط.» ٱْسَتْعَمَلها ٱلّناُس في َحياِتِهْم، َكُمْتَحِف ٱْآلثاِر ِبَمديَنِة ٱلرِّ

َأْنَهْيُت َعْرضي، َوَعبََّر ُأْستاذي َعْن ُسروِرِه ِبَعَملي، َوقالَل لي: «َلَقِد ٱْخَتْرَت ِمَن ٱْلَمْعلوماِت ما ُيفيُد، 

َوَأْحَسْنَت َتْنظيَمها. َأْنَت َمْشكوٌر َعلى َعَمِلَك.»                            

المؤلفون               

َمتاِحُف ٱْلَمْغِرِب
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ُه َوَأباُه  في َحيٍّ َشْعِبيٍّ َقديٍم، َتْسُكُنُه عاِئَلٌة َفقيَرٌة، كاَن شاْرلي َيْلَتقي ِبَأْصِدقاِئِه، َوَيْلَعُب َمَعُهْم، َوُيَقلُِّد ُأمَّ

؛ َلِكنَّ َمْوِهَبَتُه َلْم َتْظَهْر ِإّال ِعْنَدما  ٱْلُمَمثَِّلْيِن. َوَهَكذا َظَهَرْت ُميوُلُه  ِإلى َفنِّ ٱلتَّْمثيلِل  َبْيَن َأْقراِنِه في ٱْلَحيِّ

ُه َصْوَتها َوِهَي ُتَمثِّلُل َعلى ٱْلَخَشَبِة في قاَعِة ٱْلَعْرِض. في َهِذِه  ٱللَّْحَظِة َقَفَز شاْرلي ِإلى ٱْلَخَشَبِة،  َفَقَدْت ُأمُّ

فوَلِة ٱْلَجميَلِة. َوناَب َعْنها ِبُأْغِنَيٍة ِمْن َأغاني ٱلطُّ

َفما َلِبَث ٱْلُجْمهوُر َأْن مالَل َطَربًا َمَع ٱْألُْغِنَيِة. َوٱْنَطَلَق ُيْمِطُر ٱْلَخَشَبَة ِبٱلنُّقوِد، َفَتَوقََّف شاْرلي َعِن 

ًال ُثمَّ ُأَغّني.» ٱْلِغناِء قاِئًال: « َسَأْجَمُع ٱلنُّقوَد َأوَّ

َحكاِت ٱْلُمَتواِلَيِة ٱلَّتي َلْم  لَل َضْحَكٍة في ِسْلِسَلٍة ِمَن ٱلضَّ َوُهنا ٱْنَفَجَر ٱْلُجْمهوُر ضاِحكًا، َفكاَنْت َهِذِه َأوَّ

َتْنَقِطْع ِإلى ٱْآلِن. َيقولُل شاْرلي َعْن ِبداَيِة َحياِتِه ٱلّسيِنماِئيَِّة:« ُكْنُت في ٱْألُْستوْديو َمَع ُمْخِرٍج َكبيٍر َفَطَلَب 

ِمّني َأْن َأقوَم ِبَدْوٍر ُمْضِحٍك. َلِبْسُت ِسْرواًال َفْضفاضًا َوٱْنَتَعْلُت ِحذاًء َكبيرًا، َوَوَضْعُت َعلى َرْأسي ُقبََّعًة 

َصغيَرًة، َوَأَخْذُت ُعّكازًا، ُثمَّ َتَقدَّْمُت َوِإذا بي َأَتَعثَُّر َوَأدوُس ِرْجلَل َسيَِّدٍة، َفٱْلَتَفتُّ ِإَلْيها، َوَخَلْعُت ٱْلُقبََّعَة 

ْندوِق، َوَخَلْعُت ٱْلُقبََّعَة، َكما َفَعْلُت َمَع  ُمْعَتِذرًا. واَصْلُت َطريقي، َفُدْسُت ُصْندوقًا َخَشِبّيًا، َفٱْلَتَفتُّ ِإلى ٱلصُّ

َأُشقُّ  َبَدْأُت  ٱْلَيْوِم،  َذِلَك  َوُمْنُذ  عاِلَيًة.  َضَحكاٍت  َأْطَلقوا  َأْن  ِإّال  ريَن  ٱْلُمَصوِّ ِمَن  كاَن  َفما  ساِبقًا.  يَِّدِة  ٱلسَّ

َطريقي، َحّتى َوَصْلُت ِإلى ما َوَصْلُتُه ِمْن َنجاٍح َوَفْخٍر.»

عوِب في ُكللِّ َأْعماِلِه، ِإنَّها َحَركاُت ٱْلَجَسِد  ِاْسَتْعَملَل َهذا ٱْلُمَمثِّلُل ٱْلعاَلِميُّ ُلَغًة عاَلِميًَّة ُمْشَتَرَكًة َبْيَن ٱلشُّ

ٱْألَْكَثُر َفصاَحًة ِمَن ٱلِّلساِن. َوِلَهذا َبِقَي شاْرلي صاِمتًا في ٱْلَكثيِر ِمْن َأْشِرَطِتِه.
                                          

العربي الصغير، عدد129، يونيو2003،( بتصرف). 

   

َاْلُمَمثِّلُل ٱلّصاِمُت
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َأساِتَذِتها  َتْقديِر  َمَحللُّ  َوِهَي  ِبٱْهِتماٍم،  ِدراَسِتها  َعلى  ُمْقِبَلٌة   ، ٱِالْبِتداِئيِّ ٱلّراِبِع  ٱْلِقْسِم  في  ِتْلميَذٌة  َمالُك 

َبْرناَمِج   في  ٱلتَّْسجيلِل  َبْدِء  َعْن  ِإْعالنًا  َقَرَأْت  َصباٍح،  ذاَت  ِبٱْلَمْدَرَسِة  ٱْلَتَحَقْت  ِعْنَدما  َوُخُلِقها.  ِلِعْلِمها 

َن ِمْن ُمماَرَسِة ٱلنَّشاِط ٱلَّذي َتْهواُه. َرْت َأْن ُتشاِرَك ِلَتَتَمكَّ ٱْألَْنِشَطِة ٱْلَمْدَرِسيَِّة، َفَقرَّ

َبِت  حاَفِة. َرحَّ       عاَدْت َمالُك ِإلى ٱْلَبْيِت، َوَأْخَبَرْت ُأمَّها ِبَرْغَبِتها في ٱِالْشِتراِك في َنشاِط ٱلصَّ

ٱْألُمُّ ِبٱْلِفْكَرِة َوَسَأَلْتها َعْن َسَبِب ٱْخِتياِرها؛ َفَأجاَبْت َمالُك: ِإنَّ ٱْلُمشاَرَكَة في ٱْألَْنِشَطِة َوٱْلَبراِمِج ٱلتَّْرفيِهيَِّة 

ْخِصيََّة. ُتَنّمي ٱلشَّ

َلْت َمالُك ٱْسَمها في ٱلنَّشاِط ٱلَّذي ٱْختاَرْتُه، َفَعَرَضْت َعَلْيها ُأْستاَذُتها          في ٱْلَيْوِم ٱلّتالي، َسجَّ

َبْت َمالُك ِبٱْلِفْكَرِة، َوَشَرَعْت َتْعَملُل َمَع  ٱْلُمشاَرَكَة في ِإْصداِر َمَجلٍَّة ُتْبِرُز َأْنِشَطَة َتالميِذ ٱْلَمْدَرَسِة. َرحَّ

ُع ٱْلَعَملَل َبْيَنها َوَبْيَن َصديقاِتها َوَأْصِدقاِئها، ِلَيْبَدأوا َمْرَحَلَة ٱلتَّْنفيِذ. َمْجموَعِتها ِإلِْخراِج ٱْلَمَجلَِّة. َأَخَذْت ُتَوزِّ

         كاَنْت َمالُك  َتْسَتعيُن ِبُأْستاَذِتها َوِخْبَرِة واِلَدِتها، َوَتْعَملُل ِبُنْصِحِهما ِإلى َأْن ُأْنِجَز ٱْلَعَملُل 

ِبصوَرٍة راِئَعٍة فاَقْت ُكللُّ ٱلتََّوقُّعاِت. َوَبْعَد َأّياٍم َخَرَجِت ٱْلَمَجلَُّة ِإلى ٱلّنوِر. ُأْعِجَب ُكللُّ َمْن في ٱْلَمْدَرَسِة 

َوَأَدِبيٍَّة  ِعْلِميٍَّة  َمْوضوعاٍت  ِمْن  ْتُه  َضمَّ وِبما  ٱلّزاِهَيِة،  َوَأْلواِنها  ٱْلُمْحَكِم  َوَتْصفيِفها  ٱلّراِئَعِة  ها  ـِ ِبُحلَّت

َوَمْعلوماٍت َطريَفٍة َوُمفيَدٍة. 

      َشَكَرِت ٱْألُْستاَذُة َتالِمَذَتها َعلى ٱْلَمْجهوداِت ٱلَّتي َأْبَرَزْت ُقُدراِتِهْم؛ َفقاَلْت َمالُك: « َبلْل ُشْكرًا 

َلِك يا ُأْستاَذتي، َوُشْكرًا ِلَمْدَرَسِتنا ٱلَّتي َأتاَحْت َلنا ٱلُفْرَصَة ِإلِْظهاِر َمواِهِبنا، َوُشْكرًا ِألُمَّهاِتنا َوآباِئنا ٱلَّذيَن 

ساَعدونا ِلَيْخُرَج َعَمُلنا في َهِذِه ٱْلُحلَِّة ٱلّراِئَعِة.» 

المؤلفون             

 َمَجلَّــٌة 
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ٌن ِمْن طاِوَلٍة  ُط ُرُفوَفها َمْجِلٌس ِلْلِقراَءِة، ُمَكوَّ َص ٱْلواِلُد في ٱْلَبْيِت، ُغْرَفًة َتُضمُّ آالَف ٱْلُكُتِب، َيَتَوسَّ َخصَّ

َوِعدَِّة َكراسي، َوَفْوَق ٱلّطاِوَلِة حاسوٌب َوَدَرٌج َيْشَملُل ِعدََّة َأْقراٍص ُمْدَمَجٍة.

طاَلما الَحَظْت َهناُء َوَسعيَدُة واِلَدُهما َوُهَو َيْدُخلُل ٱْلَمْكَتَبَة َوَيغيُب فيها ِلساعاٍت. كاَنتا َتْعِرفاِن َأنَُّه َيْقَرُأ. 

َبتا ِلْلَوْقِت ٱلَّذي َيْقضيِه في ٱْلِقراَءِة ُكللَّ َيْوٍم. قاَلْت َهناُء ِألُْخِتها: «واِلُدنا ُيِحبُّ ٱْلُكُتَب.» َتَعجَّ

َفَردَّْت َسعيَدُة: «ِألَّني ال َأْعِرُف ما فيها، ِصْرُت ُمْشتاَقًة ِلِقراَءِتها.»   

قاَلْت َهناُء: «َوَأنا َأْيًضا.»   

َب ِبِهما َوَأَخَذ َيْشَرُح َلُهما ُمْحَتَوياِتها. َطَلَبْت َهناُء ِمْن واِلِدها ٱْسِتضاَفَتُهما في َمْكَتَبِتِه. َرحَّ

َأَحسَّ ٱْلواِلُد ِبٱْبَنَتْيِه َوُهما َتْشُعراِن ِبَشْيٍء ِمَن ٱْلَهْيَبِة، َفَقدََّم َلُهما َشراًبا، ُثمَّ عاَد ِلَيجولَل ِبِهما َبْيَن ُرفوِف 

ُفُهَما ِبٱْلُكُتِب ٱلَّتي َتْحَتويها َوٱْألَْقراِص ٱْلُمْدَمَجِة َوُمْحَتَوياِتها. ٱْلَمْكَتَبِة َوُهَو ُيَعرِّ

َبْعَد ِتْلَك ٱْلَجْوَلِة، َجَلَس ٱْلواِلُد ِإلى ٱْبَنَتْيِه، َيْنَتِظُر ِمْنُهما َقْولَل َشْيٍء. قاَلْت َهناُء: «يا َأبي، َهلْل َقَرْأَت 

ُكللَّ َهِذِه ٱْلُكُتِب؟»

َردََّ َعَلْيها: «َلْيَس ُكلَّها.»    

َوَسَأَلْتُه َسعيَدُة: «ِلماذا َتْقَرُأ ِلساعاٍت في ٱْلَيْوِم؟»   

َردََّ َعَلْيها: «ِلَكْي ُأَثقَِّف َنْفسي، َوَأْسَتْمِتَع ِبُمْتَعِة ٱْلِقراَءِة ٱلَّتي ال ُتضاهيها ُمْتَعٌة ُأْخرى. َوَأْنُتما ِلماذا    

ال َتْقَرآِن ٱْلُكُتَب؟»

َردَّْت َهناُء: «َنْحُن َنْقَرُأ ُكُتَبنا ٱْلَمْدَرِسيََّة.»   

وِح َكِغذاِء ٱْلَجَسِد،  َفقالَل َلها واِلُدها: «َجميلٌل، َلِكنَّها َوْحَدها ال َتْكفي ِلَتْثقيِف ٱْإلِْنساِن، َفِغذاُء ٱلرُّ   

ًعا، َغِنيًَّا.»  َيِجُب َأْن َيكوَن ُمَتَنوِّ

         محمد عز الدين التازي، مكتبة البيت، العربي الصغير، عدد 226، 2011، (بتصرف). 

 َمْكَتَبـــٌة 
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صوَن ُدْمَيًة ِلُكللِّ ِحكاَيٍة ُيريدوَن ِرواَيَتها؛  ُوِجَدْت ِصناَعُة ٱْلَعراِئِس ُمْنُذ ُعصوٍر، َفَقْد كاَن ٱْلُقَدماُء ُيَخصِّ

َوَبَدلَل َأْن َيقوَم ٱْألَْشخاُص ِبَأْدواٍر ُمْخَتِلَفٍة َعلى َخَشَبِة ٱْلَمْسَرِح، كاَنْت َهِذِه ٱلدُّمى ِهَي ٱلَّتي َتقوُم ِبِتْلَك 

ٱْألَْدواِر. َوِلَذِلَك ُصِنَعْت َهِذِه ٱْلَعراِئُس  ِإّما َعلى َشْكلِل ِإْنساٍن َأْو َعلى َشْكلِل َحَيواٍن.

ُك ٱْلَعراِئِس ِبٱْرِتداِء ُقّفاٍز َأْبَيَض َأماَم  َوَأْنواُع ٱْلَعراِئِس َكثيَرٌة، َفِمْنها َعراِئُس ٱْلَيَدْيِن، َحْيُث َيقوُم ُمَحرِّ

ِستاٍر َأْسَوَد، َوَيقوُم ِبِعدَِّة َحَركاٍت. َفَيَتَخيَّلُل ٱْلُمشاِهُد َأنَّ ٱْلَيَدْيِن ُهما كاِئٌن َحيٌّ َأْو َحماَمٌة َتطيُر َأْو َأْرَنٌب 

َم َمْشَهدًا َمْسَرِحّيًا  َيْلهو. َوَيْسَتطيُع ُكللُّ واِحٍد في َمْنِزِلِه َأْن َيْسَتْخِدَم ُقّفازاِتِه َوَيْرُسَم َعَلْيها ُصَورًا َوُيَقدِّ

ِبَنْفِسِه.

َي  . َوَقْد ُسمِّ للِّ َوَقْد َعَرَف ٱْلَعَرُب َنْوعًا آَخَر ِمَن ٱْلَعراِئِس َنَقلوُه َعِن ٱلّصيِنّييَن، ِإنَُّه َمْسَرُح َخيالِل ٱلظِّ

ْوَء َيْأتي َخْلَف َأْشكالِل ٱْلَعراِئِس َفَيْرُسُم ُصَوَرها َعلى شاَشٍة َبْيضاَء َيراها ٱْلُمشاِهدوَن.  ِبَذِلَك ِألَنَّ ٱلضَّ

، ُثمَّ  َوُيْمِكُن ِألَيِّ َشْخٍص َأْن َيَضَع في َمْنِزِلِه ِستارًا َأْبَيَض َعلى باٍب َمْفتوٍح َخْلَفُه ُمضاٍء ِبِمْصباٍح َقِويٍّ

َم َمْشَهدًا َمْسَرِحّيًا. َيْسَتْعِملَل َأْشكاًال ِمَن ٱْلَوَرِق ٱْلُمَقّوى َأْو َيْسَتْعِملَل َيَدْيِه ِلُيَقدِّ

ُكها ٱْلّالِعبوَن ِمْن َأْعلى ٱْلَمْسَرِح  َوَأْحَدُث َعراِئِس ٱْلَمْسَرِح ِهَي ٱلَّتي َيِتمُّ َتْحريُكها ِبٱْلُخيوِط، َوُيَحرِّ

ُج.  ِبواِسَطِة ُخيوٍط ِلَيْصَنعوا َمشاِهَد َيَتَمتََُّع ِبها ٱْلُمَتَفرِّ

           خالد سليمان، اللغة العربية س5، ص. 149 148،(بتصرف).

 َمْسَرُح ٱْلَعراِئِس
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لَل، َوَبْيَنما ِهَي ُمْسَتْغِرَقٌة في ٱْسِتْمتاِعها ِبٱْلَمشاِهِد  َجَلَسْت ُدعاُء َأماَم ٱلتِّْلفاِز ُتشاِهُد َبْرناَمَجها ٱْلُمَفضَّ

ُم َنْشَرَة ٱْألَْخباِر. ِاْلَتَفَتْت َخْلَفها، َفَسِمَعْت َجدَّها َيقولُل: َوٱْألَْحداِث، ِإذا ِبٱلّصوَرِة َتْخَتفي، َوَيْظَهُر ُمَقدِّ

«ُعْذرًا ُبَنيَّتي، حاَن َوْقُت ٱلنََّْشَرِة ٱْإلِْخباِريَِّة،  َوُأريُد َمْعِرَفَة ما َيْحُدُث في ِبالِدنا َوٱْلعاَلِم.»   

َعلى  ُمشاَهَدُتُه  َأْو  َغدًا،  ٱلتِّْلفاِز  شاَشِة  َعلى  ِلْلَبْرناَمِج  ِإعاَدٍة  ُمشاَهَدُة  َفِبِإْمكاني  َجّدي،  َعَلْيَك  «ال    

ٱْإلِْنِترنيت.»

كاَنِت ٱْألَْخباُر َتَتالَحُق ُمْخَتِلَفَة ٱْألَْنواِع َوٱْلَمصاِدِر،  َوَلّما ٱْنَتَهِت ٱلنَّْشَرُة ،ٱْسَتْفَسَرْت ُدعاُء َجدَّها قاِئَلًة:

«َكْيَف َتْأتينا َهِذِه ٱْألَْخباُر ٱْلُمباِشَرُة َوٱْلَفْوِريَُّة َعْبَر شاَشِة ٱلتِّْلفاِز؟»

َر َوساِئلِل ٱِالتِّصالِل َجَعلَل ٱْلَخَبَر في ُمَتناَولِل ٱْإلِْنساِن.» «ِإنَّ َتَطوُّ

«َهذا َصحيٌح. َلِكْن َكْيَف َنْحُصلُل َعلى ٱْلَخَبِر؟»

َرْبِط  َعلى  َوَتْعَملُل  ٱْألَْرِض،  َحْولَل  َتدوُر  َرٍة   ُمَتَطوِّ ٱْصِطناِعيٍَّة  َأْقماٍر  َعلى  ٱلدَُّولِل  َبْعُض  «َتَتَوفَُّر 

َوٱلتِّْلفاِز  َكٱْإلِذاَعِة  ٱْلَمْعروَفِة  ٱِالتِّصالِل  َوساِئلِل  ِبواِسَطِة  َذِلَك  َوَيِتمُّ  ٱْلعاَلِم،  ُدَولِل  َبْيَن  ٱْلَفْوِريِّ  ٱِالتِّصالِل 

َوٱْإلِْنِترنيت...»

«َوماذا َيْسَتفيُد ٱلّناُس ِمْن ُكللِّ َهذا؟»

َعٍة،  «ُكللٌّ َيْسَتفيُد َحَسَب ٱْهِتماماِتِه، َفَأْنُتْم َمْعَشَر ٱْألَْطفالِل ُتفيُدُكْم َهِذِه ٱْلَوساِئلُل في ٱْكِتساِب َثقاَفٍة ُمَتَنوِّ

َوٱِالْسِتْمتاِع ِبما ُيفيُد ِمْن َبراِمَج  ِلْألَْطفالِل َوَغْيِرها.»

«َوَأْنُتُم ٱْلِكباُر، فيَم ُتفيُدُكْم؟»

«ِبٱلنِّْسَبِة ِإَلْينا، ُيْصِبُح ٱْلعاَلُم َوما َيَقُع فيِه ِمْن َأْحداٍث في ُمَتناَولِل َأْسماِعنا َوَأْبصاِرنا، َفَكَأنَّنا َنعيُش في 

َقْرَيٍة َصغيَرٍة.» 
                       المؤلفون 

َاْلعاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة   
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ْسَم َوٱلتَّْلويِن، َوَيْمضي ُجللَّ َوْقِتِه في َرْسِم َلَوحاٍت َفنِّيٍَّة.  َلٌة، َفِمّنا َمْن َيْعَشُق ٱلرَّ ِلُكللٍّ ِمّنا ِهواَيٌة ُمَفضَّ

لَِّة، َوَيْقضي في ُمماَرَسِتها َوْقتًا ُمْمِتعًا َيقوُم  باَحَة َأِو ٱْلَجْرَي َأْو ُكَرَة ٱْلَقَدِم َأْو ُكَرَة ٱلسَّ َوِمّنا َمْن َيْهوى ٱلسِّ

َوٱْلموسيقى  َوٱْلِغناَء  ْقَص  ٱلرَّ َيْهوى  َمْن  َوِمّنا  َوٱْلعاِفَيِة...  ِة  حَّ ِبٱلصِّ َعَلْيِه  َتعوُد  َبَدِنيٍَّة  ِبأْنِشَطٍة  فيِه 

َوٱلتَّْصويَر...

َجْيراِت َوَأْسقيها، َوَأْعَتني ِبٱْلُوروِد َوُأَنّقي ٱْلَحشاِئَش ِمْن َحْوِلها، َوَأْجَمُع  َأنا َأْهوى ٱْلَبْسَتَنَة. َأْغِرُس ٱلشُّ

ٱْألَْوراَق ٱْلُمَتساِقَطَة ِمْن َعلى َأْرِضها. ساَعَدْتني ُأْسَرتي َعلى ُمماَرَسِة ِهواَيتي.  َفَأبي ُيراِفُقني ِالْخِتياِر 

تاِئلِل َويوصيني ِبُحْسِن ِرعاَيِتها، َأّما ُأّمي، َفَتْحمي َمْغروساِت ٱْلُبْستاِن َوَتْحَفُظها ِمَن ٱلتََّلِف  ما ُأريُد ِمَن ٱلشَّ

َوُتساِعُدني في َسْقِيها.

ٱْلَمْدَرِسيَِّة،  ِبواِجباتي  ٱْلِقياِم  في  َوٱلنَّجاِح  ِق  ٱلتََّفوُّ َعلى  ساَعَدْتني  َوٱْلَعَملَل.  ْبَر  ٱلصَّ َعلََّمْتني  ِهواَيتي 

ٱْخَتَلَفْت  َفَمْهما  ُمْمِتٍع.  َوْقٍت  ِلَقضاِء  َوُفْرَصًة  ِللتََّعلُِّم  َوسيَلًة  ِهواَيتي  في  َأرى  َوُكْنُت  َأْوقاتي.  َمْت  َوَنظَّ

ِهواياُتنا َوَتَعدََّدْت، َفٱْلُمِهمُّ َأْن َتكوَن ُمفيَدًة َوناِفَعًة َلنا.  

المؤلفون                   

   

َاْلِهواياُت في َحياِة ٱْألَْطفالِل 
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َصديُقنا وائلٌل ِطْفلٌل َذِكيٌّ ُمثاِبٌر، َيْدُرُس في ٱْلِقْسِم ٱلّراِبِع، َيْلقى ٱِالْحِتراَم َوٱلتَّْقديَر ِمْن ُكللِّ َصديقاِتِه 

غيَرِة. إذا ُزْرَتها َوَجْدَت فيها َكثيرًا ِمْن َأَدواِت  َوَأْصدقاِئِه. َيْقضي وائلٌل َوْقَت َفراِغِه في َوْرَشِتِه ٱلصَّ

ْسِم َوٱْألَْلواِن َوٱْألَْوراِق َوٱْألَْخشاِب َوَغْيِرها ِمَن ٱْلَموادِّ ٱْلقاِبَلِة ِإلِعاَدِة ٱِالْسِتْعمالِل. ساَعَدُه واِلداُه َعلى  ٱلرَّ

ِإْنشاِء َهِذِه ٱْلَوْرَشِة، ِألَنَُّه موَلٌع ِبَتْحويلِل ٱْألَْشياِء ٱلَّتي َتْنَتفي ٱْلحاَجُة ِإَلْيها. َفُهَو َمْوهوٌب  في ٱلتَّْشكيلِل.

َلها ِإلى َحقيَقٍة، ِفْكَرُة ِإْنتاِج  َيَتَمتَُّع وائلٌل ِبُقْدَرٍة َكبيَرٍة َعلى ٱْإلِْبداِع َوٱلتََّخيُّلِل. َوِمْن َبْيِن ٱْألَْفكاِر ٱلَّتي َحوَّ

َنِة.  َلها ِمْن َبقايا ُقصاصاِت ٱْلَوَرِق ٱْلُمَلوَّ َلْوَحٍة َفنِّيٍَّة َجميَلٍة َشكَّ

صاِص، ُثمَّ َقصَّ ٱْلَوَرَقَة َوَأْلَصَقها ِبَحَذٍر َشديٍد ِبواِسَطِة  ًال، َمْوَجَة َبْحٍر ِبَقَلِم ٱلرَّ َرَسَم َصديُقنا وائلٌل َأوَّ

ْمِغ َأْسَفلَل ٱللَّْوَحِة. َبْعَد َذِلَك، َرَسَم  َزْوَرقًا َعلى َوَرَقٍة ُبنِّيٍَّة، َيِقُف في َوَسِطِه َشْخٌص َوِبَيِدِه ِمْجداٌف.  ٱلصَّ

ٱلّداِئِريِّ  ْمِس  ٱلشَّ َشْكلَل  َرَسَم  ُثمَّ  ٱْلعاِلَيِة،  ْرقاِء  ٱلزَّ ٱْلَمْوَجِة  َأْعلى  في  َوأْلَصَقها  ِبٱْلِمَقصِّ  ٱْلَوَرَقَة   َقصَّ 

ها َوَأْلَصَقها في َأْعلى ٱللَّْوَحِة. . َقصَّ َتها َعلى َشْكلِل ُمَثلَّثاٍت َعلى َوَرٍق ِمَن ٱللَّْوِن ٱْألَْصَفِر ٱلذََّهِبيِّ َوَأِشعَّ

ْوَرِق.هاِهَي  ْمِس وٱلزَّ يوَر َوَأْلَصَقها َبْيَن ٱلشَّ َوَأخيرًا، َرَسَم وائلٌل ُطيورًا َعلى َوَرَقٍة َسْوداءَ، َوَقصَّ ٱلطُّ

يوُر َتْحَت َشْمٍس ُمْشِرَقٍة،  ْوَرقًا في َعْرِض ٱْلَبْحِر ُتَحلُِّق َفْوَقُه ٱلطُّ َلْوَحُة واِئلٍل  جاِهَزٌة، ِإنَّها َتْعِرُض زَّ

َسْوَف ُيَعلُِّقها في َبْهِو ٱْلَبْيِت.  

المؤلفون                   

ِهواَيُة واِئلٍل
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ُمْنُذ ِصَغِرها، َوَسْلمى َتْعَتني ِبَتْرِبَيِة ُطيوِر ٱلّزيَنِة في َمْنِزلِل ُأْسَرِتها. ما كاَنْت ُطيوُرها ِلَتعيَش ُكللَّ 

َمَعها  َوٱلتَّعاُملِل  َتْرِبَيِتها  َعلى  َسًة  ُمَتَمرِّ غيَرُة  ٱْلصَّ ٱْلهاِوَيُة  َتُكِن  َلْم  َلْو  َوُطَمْأنيَنٍة،  َسعاَدٍة  في  ٱْلَوْقِت  َهذا 

ِبرْفٍق. َفِهَي َعلى ِعْلٍم ِبَطريَقِة ٱِالْعِتناِء ِبها.

ها َخديَجَة ٱلَّتي ٱْكَتَشَفْت َمْوِهَبَتها، َوِهَي ُتداِعُب ٱْلَحّماَم في ٱْلَحداِئِق َوٱلّساحاِت  َيعوُد َفْضلُل َذِلَك ِإلى ُأمِّ

يوِر، َيْسُكُن في ٱْلَقْرَيِة  ٱْلُمجاِوَرِة.  غيَرُة ِبَرُجلٍل َقضى َسَنواٍت في َتْرِبَيِة ٱلطُّ ٱْلُعموِميَِّة. َسِمَعِت ٱْلِبْنُت ٱلصَّ

َلْم َتَتردَّْد في َطَلِب ِلقاِئِه ِلَتْسَتفيَد ِمْن َمْعِرَفِتِه  ِبَتْرِبَيِة ُطيوِر ٱلّزيَنِة.

يوَر َوُأريُد َتْرِبَيَتها، َوال َأْرَغُب في َضَرِرها.  ُجلِل: «َأنا ُأِحبُّ ٱلطُّ غيَرُة ِللرَّ َأْثناَء ٱللِّقاِء، قاَلِت ٱْلِبْنُت ٱلصَّ

ِجْئُتَك ِلُتَعلَِّمني َكْيَف َأْرعاها ِبِرْفٍق َوُحبٍّ ِلَتكوَن َسعيَدًة َمعي.»

ُجلُل ِلَسْلمى َمْجموَعًة ِمَن ٱلنَّصاِئِح ٱْلُمفيَدِة َوُهَو َيقولُل َلها:   َقدََّم  ٱلرَّ

ـ «َتَذكَّري ما َسَأقوُلُه َلِك، وَسَيكوُن َلِك ما ُتريديَن.

يوَر َأَحبَّْتِك. ُكلَّما َأْحَبْبِت ٱلطُّ ـ 

ٍة َجيَِّدٍة. يوُر ِبِصحَّ ُكلَّما كاَن َمكاُن َعْيِشها َنظيفًا، كاَنِت ٱلطُّ ـ 

ّيًا، ُكلَّما كاَن َصْوُتها َعْذبًا. ُكلَّما كاَن َطعاُمها ِصحِّ ـ 

يوَر ُتِحبُّ ٱْلَعْيَش في َفضاٍء َرْحٍب. َوال َتْنَسْي َأنَّ ٱلطُّ ـ 

ْقَزَقِة  ٱلزَّ َوُصعوَبُة  ٱْلَعْطِس  َكْثَرُة  يوِر  ٱلطُّ َمَرِض  َعالماِت  ِمْن  َأنَُّه  ِاْعَلمي  َوذاَك،  َهذا  َوَقْبلَل  ـ 

َوٱلتَّْغريِد».

ها: «َلَقْد َتَعلَّْمُت ٱْلَيْوَم ما َسُيْسِعُدني َوُيْسِعُد ُطيوري.  ُجلَل، َوعاَدْت َوِهَي َتقولُل ِألُمِّ َشَكَرْت َسْلمى ٱلرَّ

ُشْكرًا َلِك ُأّمي.».  

        خالد الصفتي، هوايات ومواهب، الدار الثقافية للنشر، (بتصرف)

يوِر ِهواَيُة َتْرِبَيِة ٱلطُّ
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َتْجِذُب ٱْألَْلعاُب ٱْإلِِلْكتروِنيَُّة ٱْلَكثيَر ِمَن ٱْألَْطفالِل، ِلُسهوَلِة َتْحميِلها َوٱللَِّعِب ِبها َعلى ٱْألَْجِهَزِة ٱلذَِّكيَِّة. 

ْفلِل ِبَنْفِسِه، َوُحبَّ ٱْلُمغاَمَرِة َوِزياَدَة ٱْلَخيالِل َوٱْإلِْبداِع، َوُتساِعُد  ُتَنّمي ٱْألَْلعاُب ٱْإلِِلْكتروِنيَُّة ٱلتَّْعليِميَُّة ِثَقَة ٱلطِّ

ٱْلِقياِم  َعلى  ٱْلُقْدَرَة  َوُتَنّمي  ِبٱْلَفْوِز،  َوٱلتََّشبُِّث  َوٱْلُمحاَوَلِة  ْبِر  ٱلصَّ َعلى  ُدُه  ُتَعوِّ َفِهَي  ٱلذَّكاِء،  َتْنِمَيِة  َعلى 

ِبَمْجموَعٍة ِمَن ٱْلَمهامِّ في ٱْلَوْقِت َنْفِسِه.

ِتِهْم، َوَعلى  َوغاِلبًا ما َيْقضي ٱْألَْطفالُل َوْقًتا َطويًال َأماَمها دوَن َأْن َيْشُعروا ِبَذِلَك، ِمّما ُيَؤثُِّر َعلى ِصحَّ

ًة ٱْألَْلعاَب ٱْإلِِلْكتروِنيََّة ٱْلَعنيَفَة ٱلَّتي ُتَؤثُِّر  َتْحصيِلِهُم ٱلدِّراِسيِّ َوٱْلُقْدَرِة َعلى ٱلتَّْركيِز َأْثناَء ٱلدِّراَسِة، َوخاصَّ

. َوٱْإلِْفراُط في َهِذِه ٱْألَْلعاِب، َوٱِالْسِتْخداُم ٱْلخاِطُئ َلها، َوسوُء ٱْخِتياِر ُلَعِب ٱْلفيْديو ُيَؤّدي  ِبَشْكلٍل َسْلِبيٍّ

ُكللُّ َذِلَك ِإلى ِزياَدِة ٱْلُعْنِف ِعْنَد ٱْألَْطفالِل، َكما ُيَؤّدي ِإلى ٱْلُعْزَلِة، َوَيَتَسبَُّب َأْيضًا في َضياِع ٱْلَوْقِت.

ٱْلُعيوِن  َأْمراِض  ِمْثلَل:  يَِّة  حِّ ٱلصِّ ٱْلَمشاِكلِل  ِمَن  ٱْلَعديَد  ُيَسبُِّب  ٱْإلِِلْكتروِنيَِّة  ٱللَّْوحاِت  ٱْسِتْعمالِل  َوَكْثَرُة 

ْلِبّياِت، ُيْمِكُنني َأْن: َوٱْلَعموِد ٱْلِفَقري، َوَمشاِكلَل في ٱلتَّْركيِز. َوِلَذِلَك، َوِمْن َأْجلِل َتَجنُِّب َهِذِه ٱْلسَّ

ُص َوْقتًا َمْحدودًا ِللَِّعِب َعلى ٱللَّْوحاِت ٱْإلِِلْكتروِنيَِّة؛ ُأَخصِّ ـ 

ُأباِدُر ِبِشراِء َأْلعاٍب ُتَنّمي َذكائي؛ ـ 

ال َأْجَعلُل ِمَن ٱللُّْعَبِة َوسيَلًة لِلتَّْرفيِه َوَحْسُب؛ ـ 

ُأشاِرُك َأْصِدقائي َوَصديقاتي ٱْألَْلعاَب ٱْلَجماِعيََّة؛ ـ 

ُأثاِبُر َعلى ِقراَءِة ٱْلِقَصِص َقْبلَل ٱلنَّْوِم، َوْلَتُكْن ِقَصصًا ُمَسلَِّيًة هاِدَئًة.   ـ 

المؤلفون            

َأنا َوٱْألَلعاُب ٱْإلِِلْكتروِنيَُّة
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َم  ْتَبِة ٱْألولى. َكرَّ غاِر. شاَرَك باِسٌم فيها، َوفاَز ِبٱلرُّ ِة ٱْلَقصيَرِة ِللصِّ َأقاَم نادي ٱْألََدِب ُمساَبَقًة في ٱْلِقصَّ

َتُه قاِئًال: « في  ٱلّنادي باِسمًا، َوفي َحْفلِل َتْوزيِع ٱْلَجواِئِز، َوَقَف باِسٌم ِلَيَتَسلََّم جاِئَزَتُه، ُثمَّ َأَخَذ َيْحكي ِقصَّ

ٱلثَّاِلَثِة ِمْن ُعْمري، ُكْنُت ُأْنِصُت ِلْلِحكاياِت ٱلّراِئَعِة ٱلَّتي َتْرويها َجدَّتي ٱْلَحنوُن، َوُكْنُت ُأشاِهُد ٱْلِقَصَص 

َرَة ٱلَّتي َتْشَتريها لي ُأّمي ُكللَّ َشْهٍر. َوفي ٱلّراِبَعِة ِمْن ُعْمِري، كاَنْت َتْروي لي ُأّمي ِحكاياٍت  ٱْلُمَصوَّ

َناِقَصًة ِألُْكِمَلَها... 

ما َأْرَوَع ِتْلَك ٱْألَّياَم ٱْلَجميَلَة! َوَأنا في ٱلّساِبَعِة ِمْن ُعْمري، ُكْنُت َأْقَرُأ ِقَصَص ٱْألَْطفالِل ٱْلَمْكتوَبَة، 

وُأشاِرَك َأْصِدقائي َوَصديقاتي في َتْمثيِلَها َعلى َخَشَبِة ٱْلَمْسَرِح ِبَمْدَرَستي ٱْلَعزيَزِة. في َشْهِر ِفْبراير ِمْن 

ُكللِّ عاٍم، ُكْنُت َأْذَهُب َمَع ُأْسَرتي ِإلى َمْعِرِض ٱْلِكتاِب ِبَمديَنِة ٱلّداِر ٱْلَبْيضاِء، ِلِشراِء ٱْلَقَصِص َوٱْلُكُتِب 

َوٱْألَْقراِص ٱْلُمْدَمَجِة.

َعني َأبي َوُأّمي َعلى ِكتاَبِة ِقَصٍص  ٍة َقصيَرٍة. َشجَّ لَل ِقصَّ  َكُبْرُت، َوَكُبَرْت َأْحالمي ٱْلَجميَلُة، َوَكَتْبُت َأوَّ

ُأْخرى، َأّما ُأْستاُذي َفَقْد َطَلَب ِمّني َأْن َأْنُشَرها في َمَجلَِّة ٱْلحاِئِط ٱْلَمْدَرِسيَِّة. َجّدي ُهَو َمْن َأْخَبَرني ِبُمساَبَقِة 

َعْتني ُأْسَرتي ِألُشاِرك في ٱْلُمساَبَقِة.  غاِر. َشجَّ ٍة ِلْألَُدباِء ٱلصِّ َنادي ٱْألََدِب ِبداِر ٱلثَّقاَفِة، ِالِْخِتياِر َأْفَضلِل ِقصَّ

َقدَّْمُت َطَلَب ُمشاَرَكتي َمْرفوقًا ِبُمساَهَمتي ٱْلَقَصِصيَِّة. َبْعَد ُأْسبوٍع، ِاتََّصلَل بي ُمديُر ٱْلُمساَبَقِة، َوَأْخَبَرني 

َه لي َوِألُْسَرتي ٱلدَّْعَوَة ِلُحضوِر َحْفلِل َتْوزيِع ٱْلَجواِئِز.» لِل، َوَوجَّ َأنَّني َحَصْلُت َعلى ٱْلَمْرَكِز ٱْألَوَّ

غيِر وُهَو ُيعاِنُق َأْفراَد ُأْسَرِتِه.   ِتِه، َوَقَف ٱْلَجميُع ُمَصفِّقًا ِلْألَديِب ٱلصَّ َأْنهى باِسٌم ِحكاَيَة ِقصَّ

المؤلفون            

غيُر َاْألَديُب ٱلصَّ
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َيْعَشُقُه  َشراٌب.  َأْو  ِمْنُه  َطعاٌم  َيْخلو  ال  ٱْلَحالَوِة،  ِبِشدَِّة  َيَتَميَُّز  ٱْلَبياِض،  ناِصَعُة  ِغذاِئيٌَّة  مادٌَّة  ُر  كَّ َالسُّ

غاُر َوُيِحبُُّه ٱْلِكباُر. َفِمْن َأْيَن َيْأتي؟ َوما ٱْلَمراِحلُل ٱلَّتي َيُمرُّ ِمْنها؟ ٱلصِّ

ِر ِمْن َنباٍت؛ َوِمْن َهِذِه ٱْلمادَِّة ُيْسَتْخَرُج، َوُيْصَنُع َقْبلَل ٱْلُوصولِل إَلْينا َدقيقًا َأْو َقواِلَب َأْو  كَّ ِإنَّ َأْصلَل ٱلسُّ

كَِّريِّ ٱلَّذي َيْخَتفي في َأْحشاِء ٱلتُّْرَبِة، َوِصْنُف  َمْنَدِر ٱلسُّ باٍت. َوَهذا ٱلنَّباُت ِصْنفاِن ٱْثناِن: ِصْنُف ٱلشَّ ُمَكعَّ

ِر ٱلَّذي َيْعلو َفْوَق ٱلثَّرى.  كَّ َقَصِب ٱلسُّ

ْفراِء َأْو ٱْلَحْمراِء، َكما َيْحَتوي َعلى «ٱلّساكاروز» َوُهَو مادٌَّة  كَِّريُّ ِبُجذوِرِه ٱلصَّ َمْنَدُر ٱلسُّ َوَيَتَميَُّز ٱلشَّ

بيِع. َتَتَوقَُّف ِصياَنُة ُحقوِلِه َأساسًا َعلى ِإزاَلِة ٱْألَْعشاِب  َمْنَدِر، في َفْصلِل ٱلرَّ ِريٌَّة ُحْلَوٌة. َيِتمُّ َبْذُر ٱلشَّ ُسكَّ

ٱْلِغاللُل،  ُتْجَمُع  ٱْلَخريِف  َفْصلِل  َوفي  ٱلتُّْرَبِة.  ِمَن  ُه  َيْمَتصُّ ٱلَّذي  ٱْلِغذاِء  في  ُتضاِيَقُه  ال  َحّتى  َفْيِليَِّة،  ٱلطُّ

َوَتْخَضُع َبْعَد َذِلَك ِلْلَعَمِلّياِت ٱْلَكفيَلِة ِبَتْحويِلها.

ًال، ُثمَّ ِبٱْلَغْسلِل  كََّر، في ِرْحَلِتِه ِمَن ٱْلَحْقلِل ِإلى ٱْلماِئَدِة: ِإنَُّه ُيعاَلُج ِبٱلتَّْقطيِع َأوَّ َوٱْآلَن َهّيا ِبنا ِلَنْصَحَب ٱلسُّ

ُض  ثاِنيًا، ُثمَّ ُيْطَحُن َوُيْمَزُج ِبماٍء َدَرَجُة َحراَرِتِه ُمْرَتِفَعٌة، ُثمَّ ُيْسَتْخَلُص ِمَن َهذا ٱْلَخليِط َعصيٌر. َوَيَتَعرَّ

ٱْلَعصيُر ٱْلُمْسَتْخَلُص، َبْعَد َذِلَك، ِلِسْلِسَلٍة ِمَن ٱْلُمعاَلجاِت، آِخُرها ٱلتَّْصِفَيُة، ِلْلُحصولِل َعلى َعصيٍر ُسكَِّريٍّ 

ِر. َبْعَد َذِلَك ُيْغَسلُل ِبٱْلُبخاِر، ِلَيصيَر َدقيقًا صاِفَي ٱْلَبياِض، َوَتقوُم ٱْآلَلُة  كَّ خاِثٍر، ُتْفَرُز ِمْنُه ِبلَّْوراُت ٱلسُّ

داِخلَل ٱْلَمْعَملِل ِبَتْعِبَئِتِه.  

نقال عن: «قراءتي» السنة الخامسة ابتدائية، 1984، ص. 198.

   

كَّــُر َالسُّ
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يَِّتِه،  ناعاُت ٱْلَمْغِرِبيَُّة.» َوِألََهمِّ  َأْعَدْدُت َمَع َزميالتي َوُزَمالئي في َمْجموَعِتنا َمْشروعًا ُعْنواُنُه «ٱلصِّ

َطَلَبْت ِمّنا ُأْستاَذُتنا َتْقديَمُه ِلَجماَعِة ٱْلَفْصلِل. َبْعَد ِقراَءِة ٱْلُعْنواِن، َوَقْبلَل ِقراَءِة ٱْلَمْشروِع َطَلْبُت ِمْن ٱْلَجميِع 

َوُزَمالئي،  «َزميالتي  ٱْلَكِلَمَة:  َأَخْذُت  َتَوقُّعاِتِهْم.  َقدَّموا  َأْن  َبْعَد  َسَنَتناَوُلها.  ٱلَّتي  ناعاِت  ٱلصِّ َأَهمِّ  َتَوقَُّع 

ناعاِت:  ِليَِّة ٱْلُمَتَوفَِّرِة فيِه. َوِمْن َبْيِن َهِذِه ٱلصِّ ناعاِت في ٱْلَمْغِرِب َتْعَتِمُد َعلى ٱْلَموادِّ ٱْألَوَّ َأَتْعَلموَن َأنَّ ٱلصِّ

ٱْلَبْحِر  َعلى  واِحلَل  ٱلسَّ َيْمَتِلُك  َفُهَو  ُمِهّمًا،  ُجْغراِفّيًا  َمْوِقعًا  ٱْلَمْغِرُب  َيْحَتللُّ  َمِكيَُّة:  ٱلسَّ ناعاُت  َالصِّ  .1

ِط َشماًال َوَعلى ٱْلُمحيِط ٱْألَْطَلِسيِّ َغْربًا، َوُهَو ِبَذِلَك َيَتَوفَُّر َعلى ِمياٍه ِإْقليِميٍَّة َغِنيٍَّة ِبَثَرواٍت َسَمِكيٍَّة  ٱْلُمَتَوسِّ

ئيِسيَِّة  ناعاِت ٱْلِغذاِئيَِّة ٱْلَقديَمِة في ٱْلَمْغِرِب، َوٱْلِحَرِف ٱلرَّ َكبيَرٍة، ِلَذِلَك ُتْعَتَبُر ِصناَعُة ٱْألَْسماِك ِمَن ٱلصِّ

ِلُسّكاِن ٱْلَمناِطِق ٱلّساِحِليَِّة. 

َاْلفوْسفاُط: َيْحَتللُّ َبَلُدنا ٱْلَمْرَتَبَة ٱلّثاِنَيَة َعلى ُمْستوى ٱْلعاَلِم في َتْصديِر مادَِّة ٱْلفوْسفاِط، َوَتقوُم َعلى   .2

ًة ِصناَعُة ٱْألَْسِمَدِة ِبَأْنواِعها ٱلَّتي ُتَغّطي ٱِالْحِتياجاِت  ناعاِت ٱْلَمَحلِّيَِّة، َوخاصَّ َهِذِه ٱلثَّْرَوِة ٱْلَكثيُر ِمَن ٱلصِّ

ٱْلَمَحلِّيََّة.

ذاِت  َعِة  ٱْلُمَتَنوِّ ٱلتَّْقليِديَِّة  ْخُرِفيَِّة  َوٱلزُّ ٱْلِجْلِديَِّة،  ِبصناعاِتها  ِبالدي  َتْشَتِهُر  ٱلتَّْقليِديَُّة:  ناعاُت  َالصِّ  .3

ٱْلَجْوَدِة ٱْلعاِلَيِة.

َغِنيٌّ  َفُهَو  َوَمْأَكلٍل،  َمْشَرٍب  ِمْن  ِإَلْيِه  َنْحتاُج  ما  ُكللَّ  َلنا  ُيَوفُِّر  ٱْلَحبيُب  َبَلُدنا  ٱْلِغذاِئيَُّة:  ناعاُت  َالصِّ  .4

ِبٱْلَمصاِدِر ٱْلماِئيَِّة ٱْلجاِريَِّة َوٱْلَجْوِفيَِّة، َوٱلتُّْرَبِة ٱْلِخْصَبِة، ما َجَعَلُه ُيْنِتُج َأْجَوَد َأْنواِع ٱْلُخْضَرواِت َوٱْلَفواِكِه 

َوُيَصدُِّرها ِإلى ٱْألَْسواِق ٱْلعاَلِميَِّة. 

ناعاِت، َمَع َأنَّ َبَلَدنا َيَتَوفَُّر َعلى ِصناعاٍت ُأْخرى  َزميالتي ُزَمالئي، َسَأْكَتفي ِبَهِذِه ٱْألَْنواِع ِمَن ٱلصِّ

ناعاِت.»    يًَّة َعْن َهِذِه ٱلصِّ ال َتِقللُّ َأَهمِّ

نقال عن: «قراءتي» السنة الخامسة ابتدائية، 1984، ص. 198.

ناعاُت ٱْلَمْغِرِبيَُّة  َالصِّ
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ّياَرِة. ِعْنَد ُوصوِلنا ِإلى ٱْلَوْرَشِة، ٱْسَتْقَبَلْتنا ٱْبَنُة خاَلتي ٱْلَمْسؤوَلُة   َذَهْبُت َمَع َأبي ِإلِْصالِح َعَجَلِة ٱلسَّ

َعْنها. َوَقْد َأثاَر ٱْنِتباهي َكْثَرُة ٱْلَعَجالِت ٱْلُمَرتََّبِة في ُكللِّ ٱْلَمكاِن، َكما َأنَّ ُحبَّ ٱْسِتْطالعي َجَعَلني َأْسَأُلها: 

«ِممَّ ُيْصَنُع ٱْلَمّطاُط؟» َأجاَبْتني ُمْبَتِسَمًة: «ُيْصَنُع ٱْلَمّطاُط، يا ُبَنيَّتي، ِمْن مادٍَّة ُتْسَتْخِرُج ِمْن َشَجٍر َيْحِملُل 

َجَرُة، َيكوُن ساِئًال َأْبَيَض َكٱْلَحليِب ِعْنَد ُخروِجِه ِمْن  بيِعيُّ ٱلَّذي ُتْخِرُجُه َهِذِه ٱلشَّ ٱْسَمها. َوٱْلَمّطاُط ٱلطَّ

َجَرِة، ُثمَّ َيْخَضُع ِللتَّْجميِد َقْبلَل َأْن ُيْنَقلَل ِإلى ٱْلَمْصَنِع.» ِجْذِع ٱلشَّ

«كريستوف  «ِاْكَتَشَفُه  َأجاَبْتني:  ٱْلَمّطاَط؟»  ٱْكَتَشَف  ٱلَّذي  «َوَمِن  َسَأْلُتها:  ٱْلَكالِم  َعِن  َتَوقُِّفها  َوَأْثناَء 

كولومبس». َوكاَن َذِلَك في ِإْحدى ٱْلُجُزِر. َلَقْد الَحَظ َأنَّ َبْعَض ُسّكاِنها، َيْلَعبوَن َوَيْجروَن َوراَء ُكراٍت 

. َوكاَن َبْعُض ُسّكاِنها َيْجَمعوَن  ِتها َوُقْدَرِتها َعلى ٱلنَّطِّ َصَنعوها ِمَن ٱْلَمّطاِط، َوٱْنَتَبَه ِإلى َطراَوِتها َوُقوَّ

ُب ِإَلْيها ٱْلماُء. َكما َصَنعوا ِمْنها َأْحِذَيًة َمّطاِطيًََّة  َجَرِة، َوَيُرّشوَنها َعلى ِثياِبِهْم َفال َيَتَسرَّ ُعصاَرَة َهِذِه ٱلشَّ

ِر  ْمِس. َوَمَع ٱلتََّطوُّ ِة ٱلشَّ ٍة ِبُعصاَرِة ٱْلَمّطاِط، ُثمَّ َتْرُكها َتِجفُّ َتْحَت َأِشعَّ َعْن َطريِق َملْلِء َقواِلَب خاصَّ

َقَلِم  ِمْمحاِة  ِصناعاُت  َظَهَرْت  َوَهَكذا  ٱلرَّصاِص.  َقَلِم  َأَثِر  َمْحِو  في  ٱْلَمّطاِط  فاِئَدُة  َظَهَرْت  ناِعيِّ  ٱلصِّ

ٱلرَّصاِص.

َسريَعَة  ٱْلِبداَيِة  في  َوكاَنْت  َوٱْلَعَرباِت،  ٱلدَّّراجاِت  ِإطاراِت  ُصْنِع  في  ٱْلَمّطاُط  ٱْسُتْعِملَل  َذِلك،  َوَبْعَد 

ِصناعُة  َرْت  َتَطوَّ ُثمَّ  َة،  َوٱْلُقوَّ الَبَة  ٱلصَّ ٱْلَمّطاَط  ُتْكِسُب  َطريَقٌة  ٱْكُتِشَفْت  ٱْلَوْقِت  ُمروِر  َوَمَع  ٱْلَعَطِب، 

ٱْلَمّطاِط الِحقًا، حيَنما ٱْخُتِرَع ٱْإلِطاُر ٱْلَمْنفوُخ ِبٱْلَهواِء. َهِذِه، َعزيَزتي، َبْعُض ٱْلَمْعلوماِت َعِن ٱْلَمّطاِط.»

مجلة العربي، عدد227،  نونبر1987، (بتصرف).

ِصناَعُة ٱْلَمّطاِط
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كاَن َأبي ُمزاِرعًا ُيِحبُّ ٱلتُّْرَبَة، َنباَتها َوَقَمَحها َوَشَجَرها، َوكاَن ال ُيْبِعُدُه َعْن ِخْدَمِتها ِإّال ٱْلَمَرُض، 

َوكاَن ُيِحبُّ ٱْلَحَيواَن، َوَيْسَتْيِقُظ َمَع ٱلدَّواِجِن َوٱْلَعصافيِر، َوَيْحُلُم َأماَم ٱلّطاحوَنِة َوَيْحنو َعلى ٱْلِمْحراِث، 

َوكاَن َيْعِرُف َأْبقاَرُه ِمْن ِخاللِل ُعيوِنها. كاَن ُيِحبُّنا، َكما ُيِحبُّ َأْهلَل َقْرَيِتِه. كاَن َكثيَر ٱْلَعَملِل َقليلَل ٱْلَكالِم، 

َوحيَن َيَتَكلَُّم َيقولُل َقْوًال َحَسنًا.

ْدها  ْيَعُة َسُتْصِبُح َيْومًا َلَك، َفَتَعهَّ ْيَعَة: «َوَلدي! َلَقْد َكُبْرُت، َوَهِذِه ٱلضَّ لُل ٱلضَّ ذاَت َلْيَلٍة قالَل لي َوُهَو َيَتَأمَّ

ِبٱْلِخْدَمِة َوٱْلِعناَيِة، َوٱْرَع َأَخواِتَك َوِإْخواَنَك َوٱْلماِشَيَة َوٱلدَّواِجَن، ُكْن َرُجًال، َوُكْن َصبورًا!»

لُل ٱْلُحقولَل، َوفي َيِدِه آثاُر ٱْلَفْأِس َوٱْلِمْحراِث َوٱلتُّراِب، َوفي  َوِعْنَد ٱْلَفْجِر، ماَت والدي، ماَت َوُهَو َيَتَأمَّ

يوِر َوصوِف ٱْلَغَنِم. ْيحاِن َوٱللََّبِن َوريِش ٱْلطُّ َمالِبِسِه َتْخَتِلُط َرواِئُح ٱللَّْيموِن َوٱلرَّ

ْرَع،  قالَل ِرجالُل ٱْلَقْرَيِة: «ما ماَت َمْن َتَرَك َخليَفَتُه!» َوُكْنُت َأنا ٱْلَخليَفَة، ِلَذِلَك َأْحَبْبُت ٱلتُّْرَبَة َوٱلزَّ

َوخاَلْطُت ٱْألَْبقاَر َوٱلدَّواِجَن، َوَحَنْوُت َعلى ٱْلِمْحراِث َوٱْلِمْذراِة، َكما كاَن واِلدي َيْفَعلُل. عاَنْقُت ٱلتُّْرَبَة، 

َمَنْحُتها ِعْشقي َوُجْهدي، َوَلبَّْيُت َطَلباِتها، َفَلْم َتْبَخلْل ِبَأْطَيِب ِثماِرها.

ْيَعِة َوَمصيِرها.  ُز في ٱْلضَّ َوذاَت َيْوٍم َأْدَرْكُت َفْجَأًة َأنَّ ُعُمري َقْد َتجاَوَز ٱْلَخْمسيَن، َفَبَدَأْت َأْحالمي َتَتَركَّ

َوفي َمساِء َيْوٍم ُقْلُت ِلَوَلدي ٱْلَكبيِر ما َسَبَق َأْن قاَلُه لي َأبي َقْبلَل َأْن ُيَودَِّع ٱلدُّْنيا. ُقْلُت َلُه َذِلَك ِلَيْبقى 

َعطاُء َضْيَعِة ٱْألَْجداِد ُمْسَتْرِسًال.  

                    محمد العربي الخطابي، مجلة «مناهلل»، عدد6، يوليوز 1976، ص.57،

                    وزارة الشؤون الثقافية، (بتصرف).

َضْيَعُة ٱْألَْجداِد
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ْرديِن  ْغلِل، َتْنَصبُّ في َوْحَدِتها ٱلنِّهاِئيَِّة ِعْنَدما ُتَصفَُّف ُعَلُب ٱلسَّ َبًة ِمَن ٱلشُّ كاَن ٱْلَمْعَملُل َيُضمُّ َأْنماطًا ُمَركَّ

في  ِلُتَعبََّأ  ِبُتَؤَدٍة،  َتْحَتها  َيدوُر  ِحزاٌم  ُكها  ُيَحرِّ ُصفوٍف  في  ِبٱْنِتظاٍم  ًة  ُمَتراصَّ ٱْألَْلواِن  زاِهَيَة  فيِحيَُّة،  ٱلصَّ

ْخَمِة ِإلى ٱْلميناِء؛ َوُهناَك شاِحناٌت ُأْخرى ُتْقِبلُل في ُكللِّ  لُل في ٱلّشاِحناِت ٱلضَّ ناديِق ٱْلَخَشِبيَِّة. ُتَحمَّ ٱلصَّ

ْت َعَلْيِه َطَبقاُت ٱْلِمْلِح َتفاِديًا ِلَفساِدِه َقْبلَل َأْن َيِصلَل ِإلى ٱْلَمْعَملِل. َوما  ْرديِن، ُرشَّ َلًة ِبَأْكداِس ٱلسَّ َوْقٍت ُمَحمَّ

ْرديِن َتِصلُل َحّتى َيكوَن ُكللُّ َشْيٍء ُمَعّدًا ِالْسِتْقباِلها...  َتكاُد ُحموَلُة ٱلسَّ

َوٱْرِتطاِم  َوُسْرَعٍة،  َوَضجيٍج  َهَرٍج  في  ُحموَلِتها  ِمْن  ٱلّشاِحناِت  ِإْفراِغ  َعَمِليَِّة  في  ٱْلَجميُع  ُيشاِرُك 

ناديَق في َصهاريَج  َبْعِضِهْم َبْعضًا... َحّتى ٍإذا ٱْنَتهى َذِلَك َيْنَصِرُف ُكللٌّ ِإلى َأداِء َدْوِرِه، َفطاِئَفٌة ُتْفِرُغ ٱلصَّ

َوِإزاَلِة  ْرديِن،  ٱلسَّ ِلَغْسلِل  ٱْإلِْبَطْيِن  ُيقاِرُب  ما  ِإلى  َأْيديها  َتْغِمُس  َوُأْخرى  ٱْلُمَملََّحِة،  ِبٱْلِمياِه  َمْألى  َكبيرٍة 

ْأِس َوٱْألَْحشاِء،  قيَقِة، َوَوْضِعِه في َصناديَق ُتْحَملُل ِإلى ٱلّطاِوالِت، َوثاِلَثٌة َتْعَملُل َعلى ِإزاَلِة ٱلرَّ ُقشوِرِه ٱلرَّ

ِلَيُمرَّ ِمْن َجديٍد في َصهاريَج َصغيَرٍة َأْنَظَف، َوِمْن ُهناَك ِإلى ٱْلُفْرِن، َحْيُث ُيْسَلُق َقْبلَل َأْن ُيَعبََّأ في ٱْلُعَلِب، 

ْبِخ ٱْألَخيِر، َوِمْن ُهناَك، ُتْمَسُح ٱْلُعَلُب ٱلّساِخَنُة  ْيُت َوُتْخَتُم َعَلْيِه ٱْلُعَلُب، ِلَتُمرَّ في ُفْرِن ٱلطَّ َوُيَصبَّ َعَلْيِه ٱلزَّ

ْيِت َوُتَرتَُّب في َصناديِق ٱلتَّْصديِر ِإلى ٱلّشاِحَنِة....   ِبُنشاَرِة ٱْلَخَشِب ِإلزاَلِة ما َقْد َيْعَلُق ِبَجواِنِبها ِمَن ٱلزَّ

 مبارك ربيع، ٱلريح ٱلشتوية (بتصرف).

ْرديِن  َمْعَملُل َتْصبيِر ٱلسَّ
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َعلى ِإْحدى ٱلتِّاللِل، َنَبَتْت َشَجَرٌة َوحيَدٌة، ِاْمَتدَّْت ُجُذوُرَها َعميًقا ِفي ٱلتَُّراِب، َوَشَمَخْت َعاِلّيًا. َتَمتََّع 

َأْقضي  «ِلماَذا  َأْمِرَها:  ِفي  ُر  َوُتَفكِّ َتَتَساَءلُل  َكاَنْت  َلِكنَّها  ٱْألَْطياُر...  َأْغَصاَنَها  َوَعاَنَقْت  ّواُر،  ٱلزُّ ِبِظلِّها 

ْيِر َوٱْإلِْنساِن.» ُعْمري ِفي َهذا ٱْلَمكاِن؟ ُأِريُد ٱِالْنِطالَق َكٱلطَّ

َجَرُة ُمْسَتْغِرَقًة ِفي ٱلتَّْفِكيِر، ِإْذ َحطَّ ُعْصُفوٌر َصغيٌر َعَلى ُغْصِنها. وقالَل: «ما باُلِك  َبْيَنَما كاَنِت ٱلشَّ

َجَرُة َمْهموَمًة!؟ » َأيَُّتها ٱلشَّ

َفِر،  َجَرُة، َوقاَلْت: «َحياتي َتْخلو ِمَن ٱلتَّْغييِر، َوَأْشُعُر ِبَقَلٍق كِبيٍر، َأْرَغُب في ٱلتََّنقُّلِل َوٱلسَّ َدِت ٱلشَّ َتَنهَّ

َجَرُة َقليًال، ُثمَّّ قاَلْت: « َوَأْنَت َأيُّها ٱْلُعْصفوُر، ِلماذا َأراَك  َجِر.» َصَمَتِت ٱلشَّ َوٱلتََّخلُِّص ِمَن ٱْلَوْحَدِة َوٱلضَّ

ُمَتَألِّمًا َوَغْيَر َمْسروٍر؟»

 َأجاَب ٱْلُعْصفوُر: «ال َأْعَتِقُد ِبَأنَّني َأْحَسُن ِمْنِك حاًال، َوال َأْهَدُأ ِمْنِك باًال.»

َيراِن، َوَتْسَتطيُع َأْن َتكوَن في ُكللِّ َمكاٍن.» َنَزلَل  َجَرُة: « َولِكنََّك َعلى ٱْألََقللِّ َتَتَمتَُّع ِبِنْعَمِة ٱلطَّ قاَلِت ٱلشَّ

َجَرِة، َوقالَل: « َلْم َأُعْد َقِوّيًا َكٱْألَْمِس، َوُكللَّ َيْوٍم َيْزداُد َعْجزي.» ِاْبَتَعَد ٱْلُعْصفوُر  ٱْلُعْصفوُر ِإلى ِجْذِع ٱلشَّ

َجَرِة، ُثمَّ َسَأَلها: «َهلْل َتْسَمحيَن  ُر. َوَبْعَد َلَحظاٍت، َرْفَرَف ِبَجناَحْيِه َوَحلََّق َفْوَق ٱلشَّ َجَرِة، َوَأَخَذ ُيَفكِّ َعِن ٱلشَّ

لي ِبَأْن آُخَذ ِمْنِك ِبْضَعَة ُبذوٍر؟» 

َجَرُة: «ِبُكللِّ ُسروٍر.» َتناَولَل ٱْلُعْصفوُر َبْذَرًة ِبِمْنقاِرِه، َوطاَر ِبها ِإلى ٱْلجاِنِب ٱْآلَخِر ِمَن  َأجاَبِت ٱلشَّ

ٱلتَّلَِّة، َوَأْلقى ِبها في ٱْألَْرِض. ُثمَّ َرَجَع وٱْلَتَقَط َبْذَرًة ُأْخرى، َوَحَمَلها إلى ٱْلُبَحْيَرِة، َوَأْلقى ِبها َقريبًا ِمْن 

ِإْحدى ِضفاِفها. َوعاَد ٱْلُعْصفوُر ِلَيْجَمَع ُبُذورًا ُأْخرى، َوَيْنُثَرها في َأماِكَن ُمْخَتِلَفٍة.  

 لبنى صفدي عباسي، مدونة حي بن يقظان، 21 مارس 2013، (بتصرف)

   

  
َجَرُة   َاْلُعْصُفوُر َوٱلشَّ
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َاْلغاباُت َفضاٌء ِمْن ُمْخَتِلِف ٱلتَّضاريِس، ِمساحاُتها ُتَغّطي ُجْزءًا ُمِهّمًا ِمْن ِمساحاِت َأْرِضنا، َتْفِرُش 

ُعْرَس   ُيْحيي  َجْوٌق  َكَأنَّها  َوٱْصَطفَّْت  َعْت  َوَتَنوَّ َوَتكاَثَفْت  َأْشجاُرها  َتشاَبَكْت  َوَقْد  ٱْألَْخَضَر،  ِبساَطها 

ماِء، َفِهَي ِحْضٌن داِفٌئ ِلُمْخَتَلِف ٱْلَحَيواناِت، َوِسْحٌر َتَتراَقُص  بيَعِة، َلَقْد ٱْرَتَفَعْت َأْعناُقها ُتطاِولُل َحدَّ ٱلسَّ ٱلطَّ

َعلى َأْلحاِن ُطيوِرِه َأْغصاُن ٱْألَْشجاِر.

ِث، َوُتَخلُِّصُه ِمَن  لُل َأْشجاُرها َسّدًا َمنيعًا في َوْجِه ٱلّريِح، َفَتْمَتصُّ ٱْلُغباَر، َوُتَنّقي ٱْلَهواَء ِمَن ٱلتََّلوُّ ُتَشكِّ

ياِح، َوِهَي ِدْرٌع َحصيٌن َيْمَنُع  ُفُه ِلَتْجَعَلُه صاِفيًا َلطيفًا، َوُتَخفُِّف ِمْن ُسْرَعِة ٱلرِّ ِة، َوُتَلطِّ ٱْلغازاِت ٱلّسامَّ

ْحراِء ِإلى ِضفاِفنا ٱْلَخْضراِء. َكما َأنَّها َتْمَنُع َتَدْهُوَر ٱلتُّْرَبِة َوَتآُكَلها، َوَتْحمي َينابيَع  َزْحَف ِرمالِل ٱلصَّ

ٱْلِمياِه. 

َعْشواِئيٍَّة،  ِبَطريَقٍة  ٱْلُمْخَتِلَفِة  َحياِتِه  ُشؤوِن  في  َأْخشاَبها  َفٱْسَتْثَمَر  َمَعها،  ٱلتَّعاُملَل  ٱْإلِْنساُن  ُيْحِسِن  َلْم 

َوباَتِت  َشَفَقٍة،  َأْو  َرْحَمٍة  ِبال  فٱْلَتَهَمْتها  ِإْسَمْنِتيٍَّة،  ِبَمباٍن  َأراضيها  َوٱْسَتْبَدلَل  ِللّنيراِن،  ُعْرَضًة  َوَتَرَكها 

َمٍة. ٱِالْسِتفاَدُة ِمْنها َغْيَر ُمَنظَّ

ُتحاِولُل ٱْلغاباُت َتْجديَد َمواِرِدها ِلَتْرَتِسَم َعلى ُمَحّياها ِمْن َجديٍد َمالِمُح ٱلنَّضاَرِة، َهّيا يا َأْصِدقائي َويا 

َصديقاتي َنْعَملْل َمعًا َعلى ِحماَيِتها َكْي َتْبقى في َحياِتنا َرْمزًا ِلْلَجمالِل َوَمْصَدرًا ِلْلَخْيِر َوٱْلَعطاِء. 

َوْلَيُكْن ِشعاُرنا: «َغْرُس ٱْألَْشجاِر َوِرعاَيُتها َوِحماَيُتها ِمْن َأيِّ ٱْعِتداٍء واِجٌب َعَلْينا َجميعًا ٱْلِقياُم ِبها.»

المؤلفون

 ِرَئُة ٱْألَْرِض 
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َأنا َشَجَرٌة َعريَقٌة، ُأَعدُّ ِمْن َأْقَدِم ٱْألَْشجاِر ٱلَّتي َزَرَعها ٱْإلِْنساُن َوٱْسَتفاَد ِمْنها، ُكللُّ ما ِفيَّ ُمفيٌد، ِلَذِلَك 

َجَرِة ٱْلُمباَرَكِة. ُأْعَرُف ِبٱلشَّ

ُر َطويًال، َوال َأْحتاُج ِإلى ِعناَيٍة َكبيَرٍة ِمْثلَل باقي ٱْألَْشجاِر، ِثماري َتْحَتوي َعلى َفواِئَد َكثيَرٍة،  ُأَعمِّ

َعلى  ِالْحِتوائي  َنَظرًا  ِبَكْثَرٍة،  ٱلّناُس  َيْسَتْهِلُكني  َزْيٍت،  َأْفَضلَل  ُيَعدُّ  ِثماري  ِمْن  ُيْسَتْخَرُج  ٱلَّذي  ْيُت  َوٱلزَّ

ِة ٱْلَقْلِب َوٱْألَْوِعَيِة  ٱْلَموادِّ ٱْلِغذاِئيَِّة ٱْلُمفيَدِة، َفَأنا قاِدَرٌة َعلى ِشفاِء ٱْلَعديِد ِمَن ٱْألَْمراِض، َوُأحاِفُظ َعلى ِصحَّ

ٱلدََّمِويَِّة، َوَأْمَنُح ٱْلِجْسَم ٱلّطاَقَة َوٱْلَحَيِويََّة.

لُل  ُيَجمِّ َوَمْنَظري  ٱْألَْمراِض،  َبْعِض  ِعالِج  في  ُتساِهُم  َأْوراقي  َفِإنَّ  ٱْلِغذاِئيَِّة،  َفواِئدي  ِإلى  ِبٱْإلِضاَفِة 

في  َتْنَتِشُر  َوِظاللي  ٱْلُخْضَرِة،  داِئَمُة  َأنَّني  ُخصوصًا  ِإضاِفيًا،  ِسْحرًا  بيَعِة  ٱلطَّ َعلى  وُيْضفي  ٱْلَمكاُن، 

ُف ٱْألَْجواَء. ٱْلَمكاِن ٱلَّذي َأكوُن فيِه. َوَأَلطِّ

 َأنا ِمَن ٱْألَْشجاِر ٱلَّتي َتْسَتطيُع ٱلتَّالُؤَم َوٱلتََّكيَُّف َمَع َمناِطَق َوَأْجواٍء َعديَدٍة، َكما يوَجُد ِمّني َأْنواٌع 

يَِّة  ُع ِثماري في َطْعِمها َوَكمِّ َكثيَرٌة، َوَبْعُض َأْشجاري َلها ِثماٌر َخْضراُء َوَبْعُضها ِثماُرها َسْوداُء. َتَتَنوَّ

ْيِت ٱْلَمْوجوَدِة فيها، َوِمْن َجمالياِت َقْطِف ِثماري َأّني َأْجَمُع ٱْلعاِئَلَة َوَيْقِطفوَنني ِضْمَن ُطقوٍس ُمْمَتِلَئٍة  ٱلزَّ

ِبٱْلَفَرِح َوٱْلَبْهَجِة. 

َفَمْن َأكوُن يا َأْصِدقائي َويا َصديقاتي؟ َوَهّال َحدَّْثُتموني َعْن َأْشجاِر ِبالدي ٱْألُْخرى؟

وزي وزي، آخر تحديث: 12 أبريلل، 2018، (بتصرف).

َجَرُة ٱْلُمباَرَكُة َالشَّ
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ّماِن: «َبْيني َوَبْيَنِك َقراَبٌة، َأْثماُرنا َلذيَذٌة، َوَأْوراُقنا َجميَلٌة، َوُجذوُرنا  ُيْحكى َأنَّ َنْخَلًة قاَلْت ِلَشَجَرِة ٱلرُّ

راِسَخٌة.»

ّماِن: «يا َمْرَحبًا ِبٱْلَعزيَزِة، ِمْن َأْيَن َأْنِت يا ُأْختاُه؟»  قاَلْت َشَجَرُة ٱلرُّ

ماِء، َوَأْصلي ثاِبٌت في ٱْألَْرِض، َيْرعاني     ٱلنَّْخَلُة: «َأنا ِمْن َبساتيِن ِفجيَج، َرْأسي شاِمٌخ في ٱلسَّ

، َوَأْحَتمي ِبُصخوِر  ٱْلَفّالُح، َفُأْعطيِه ما َلذَّ َوطاَب ِمْن َأْنواِع ٱلتُّموِر ٱْلُحْلَوِة. َأعيُش في ُمناٍخ َصْحراِويٍّ

ِجبالِل ٱْألَْطَلِس ٱْلَكبيِر؛ َوَأْنِت ِمْن َأْيَن؟»

ّماِن: «َأنا ِمْن ُربوِع َوَسِط َوَطِننا ٱْلَحبيِب، ِمْن ٱْلفقيه بن صالح، َأْرَتوي ِبِمياِه  َأجاَبْتها َشَجَرُة ٱلرُّ   

ٱْلَينابيِع ٱْلَعْذَبِة، َوَأعيُش في َمناٍخ داِفٍئ ُمْعَتِدلٍل َوفي ُمْنَبَسٍط. َأَتَنفَُّس ٱْلَهواَء ٱلنَِّقيَّ ٱْلُمْنِعَش، َفَأنا َشَجَرُة 

ّماِن ٱْلَكبيَرُة ذاُت ٱْلُفروِع ٱْلَكبيَرِة ٱْلُمْنَتِشَرِة.» ٱلرُّ

  َردَّْت َعَلْيها ٱلنَّْخَلُة: «َأْهًال ِبٱْألُْخِت ٱْلَعزيَزِة، ما َعطاُؤِك ِللّناِس يا ُأْختاُه؟»  

ّماِن ٱللَّذيَذَة، ذاَت ٱْلَفواِئِد ٱْلَكثيَرِة.»  ّماِن: «َأنا َأْمَنُح ٱلّناَس َثَمَرَة ٱلرُّ   َأجاَبْتها َشَجَرُة ٱلرُّ

قاَلِت ٱلنَّْخَلُة: «َأْهًال بِك يا ُأْختي، ما َأْسَعَدني ِبِلقاِئِك! َنْحُن ِمْن َوَطٍن واِحٍد. َأْنِت ِمْن َوَسِطِه يا ُأمَّ    

. ما َأْخَصَب ُتْرَبَتُه ٱلَّتي ُتَغّذينا! َوما َأْعَذَب ٱْلِمياَه ٱلَّتي َتْروينا! َوما  ْرِقيِّ ّماِن، َوَأنا ِمْن َجنوِبِه ٱلشَّ ٱلرُّ

َأْسَعَد ٱْلَفّالَح ٱلَّذي َيْرعانا! َوال ُيْمِكُننا ِنْسياُن َأَخواٍت ُأْخَرياٍت َيِعْشَن َمَعنا في َبَلِدنا ٱْلَحبيِب. َهالَّ َحدَّْثِتني 

َعْنها يا ُأْختي؟»

المؤلفون

ّمانُة  َالنَّْخَلُة َوٱلرُّ
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قاَلْت َشَجَرُة ٱْلَكَرِز، َوِهَي َتْضَحُك ِلجاَرِتها َشَجَرِة ٱللَّْيموِن: «َكْم ُيْسِعُدني يا َصديَقتي َأْن ُأشاِهَد ُبْستاَننا 

َهذا َجميًال َوراِئعًا!»

ني َكَذِلَك، َلِكْن َهلْل َلِك َأْن َتقولي َكْيَف صاَر  َردَّْت َعَلْيها َشَجَرُة ٱللَّْيموِن: «َنْعَم يا َصديَقتي! َوَأنا َيُسرُّ

ُبْستاُننا َجميًال؟»

بيُع ُهَو ٱلَّذي َصَنَع ٱْلَجمالَل.» َفكََّرْت َشَجَرُة ٱْلَكَرِز، َوقاَلْت: «ٱلرَّ

َذِلَك  في  َوشاَرَكْتنا  َوراِئعًا،  َجميًال  ُبْستاَننا  َجَعْلنا  َجميعًا  َنْحُن  َصديَقتي!  ٱللَّْيموِن: «يا  َشَجَرُة  قاَلْت 

ٱْلَعصافيُر، َوٱلّساِقَيُة، َوَأْشجاُر ٱللَّْوِز َوَأْشجاُر ٱْلِمْشِمِش، َوَأْشجاُر ٱْلُبْرُتقالِل...»

َأَطللَّ ٱْلُبْستاِنيُّ قاِدمًا َيْحِملُل َفْأَسُه َوِمْجَرَفَتُه. َأْدَرَكْت َشَجَرُة ٱللَّْيموِن َأنَّها َنِسَيْت َأْن َتْذُكَر َدْوَر ٱْلُبْستاِنيِّ 

ٱْلَوْقِت  في  َسقانا  َفَقْد  َجميعًا،  َخَدَمنا  ٱلَّذي  ٱْلُبْستاِنيُّ  ذا  ُهَو  ها  «ُاْنُظري!  َفقاَلْت:  ٱْلَجمالِل،  ُصْنِع  في 

ٱْلُمناِسِب، َوَجَمَع ِبَفْأِسِه ٱلتُّراَب َحْولَل ُجذوِرنا، َوَقصَّ ٱْألَْغصاَن ٱْلياِبَسَة.»

ْمِس َدْورًا ُمِهّمًا  ْمُس ِبَوْجِهها ٱلذََّهِبيِّ َوفي َعْيَنْيها َتساُؤلٌل ما. َتَذكََّرْت َشَجَرُة ٱللَّْيموِن َأنَّ ِللشَّ َأَطلَِّت ٱلشَّ

َأْيضًا في َهذا ٱْلَجمالِل، َفتاَبَعْت َتقولُل: «َوَشْمُسنا ٱلّراِئَعُة ُتْهدينا نوَرها َوَحراَرَتها، َوَهَكذا صاَر ُبْستاُننا 

َجميًال.»

َجَرَتْيِن، َفٱْبَتَسموا َجميعًا  َسِمَع ٱْلُبْستاِنيُّ َوَفْأُسُه َوٱْلَعصافيُر، َوٱْألَْشجاُر َجميعًا، َوٱلّساِقَيُة، َحديَث ٱلشَّ

باِح.  ْمُس ِلُتشاِرَك َأْصِدقاَءها َسعاَدَتُهْم في َهذا ٱلصَّ روا َعْقَد َصداَقٍة داِئَمٍة، َوَأَطلَِّت ٱلشَّ َوَقرَّ

ناصف عبد اهللا، مجلة أسامة، العدد 263، كانون ٱلثاني 1980، (بتصرف).

 َاْلُبْستاُن ٱْلَجميلُل
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ِعْنَد ُوصوِلنا ِإلى ُمّراُكَش، َلَفَتِت ٱْنِتباَهنا َأْسواُرها ٱْلَوْرِديَُّة، َوَوَقْفنا َمْشدوهيَن َأماَم َأْشجاِر ٱلنَّخيلِل 

ٱْلباِسَقِة، َوَبَهَرْتنا ٱْلُخْضَرُة ٱْلُمْنَتِشَرُة...يا َلُه ِمْن َمْشَهٍد راِئٍع! َمديَنٌة َتُحفُّها ِقَمُم ٱْألَْطَلِس ٱْلُمَغّطاُة ِبٱلثُّلوِج، 

َسماٌء صاِفَيٌة َزْرقاُء َوَجوٌّ ُمْعَتِدلٌل، ِتْلُكْم ِهَي َطبيَعُة َمديَنِة ٱْلَبْهَجِة.

داِخلَل ٱْألَْسواِر، َتُعمُّ َحَرَكٌة َكثيَفٌة، ُمْمَتِزَجٌة ِبُهتافاِت ٱْلباَعِة َوَأْصواِت َأْصحاِب ٱْلَعَرباِت ٱْلَمْجروَرِة 

َعِة َوٱْألَْطباِق ٱْلُمْخَتِلَفِة. ِبٱْلُخيولِل، َوراِئَحِة ٱلتَّواِبلِل ٱْلُمَتَنوِّ

ياَحِة، ُمْحَتِضَنُة َأْشَهِر ساَحٍة في ٱْلعاَلِم: ساَحِة جاِمِع ٱْلَفنا... ُمّراُكُش ُمْلِهَمُة ٱْلَفّنانيَن، عاِصَمُة ٱلسِّ

َعٌة َوِحكاياٌت َغريَبٌة، ُكللُّ  ُة ٱْلَبَشِر، َوَحَلقاٌت ُمَتَنوِّ َدٌة، َوَضجَّ ساَحٌة َتُشدُّ ُسّياَح ٱْلعاَلِم ُكلِِّه... ُلغاٌت ُمَتَعدِّ

َذِلَك َلْيَس ِإّال ُجْزءًا َيسيرًا ِمّما في ٱلّساَحِة.

ّياُح َوال َيْلَبثوَن َأْن َيعودوا ِإَلْيها. فيها َتْكَتِشُف ٱْلَعديَد ِمَن ٱْألَماِكِن ٱْألََثِريَِّة َكٱْلُكُتِبيَِّة  َمديَنٌة َيزوُرها ٱلسُّ

َوَقْصِر ٱْلَبديِع َوَقْصِر ٱْلباِهَيِة... ُتْبِهُرَك ٱْلَمديَنُة ٱْلَقديَمُة ِبَأْسواِرها ٱلّتاريِخيَِّة، َوٱْلَمديَنُة ٱْلَحديَثُة ِبَأْحياِئها 

ٱلّراِقَيِة. َوِبَفْضلِل ِمساحاِتها َتْسَمُح ٱْلَمديَنُة ِبَجْوَلٍة َعلى ٱْألَْقداِم  َأِو ٱْلَعَرباِت ٱْلَمْجروَرِة ِبٱْلُخيولِل. َكما 

َتْسَتطيُع َأْن َتَتَمتََّع ِبَحداِئِقها، َفَهِذِه َحديَقُة «ماجوريلل»، َوِتْلَك َحداِئُق َقْصِر ٱْلباِهَيِة، َوُهنا َبساتيُن ٱْلَمناَرِة.

كيَنِة. َوفي ٱللَّْيلِل َيسيلُل ُلعاُبَك َأماَم راِئَحِة ٱْألَْطِعَمِة َوٱْألَْشِرَبِة، َفَتْقُعُد  َأماِكُن َتْبَعُث َعلى ٱِالْسِتْرخاِء َوٱلسَّ

َعلى ٱْلَكراسي، ِلَتْلَتِهَم ما َيْحلو َلَك.

وَلَك في ٱْلَمديَنِة ُكللُّ ما َتْشَتهي، َوُكللُّ ما َيْخُطُر َعلى باِلَك، َوفيها َيْحلو ٱلتََّمتُُّع َلْيًال َوَنهارًا...َوَقْبلَل 

ْنِجيََّة ٱْلُمّراُكِشيََّة»...  هيَر: «َالطَّ َصها ٱلشَّ َق َتَخصُّ َأْن ُيغاِدَرها ٱلّزاِئُر ال ُبدَّ َأْن َيَتَذوَّ

                                                                                  المؤلفون

   

ياَحِة عاِصَمُة ٱلسِّ
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مالُل  ُمْرَتِدَيًة  ْحراِء ٱْمَتدَّْت َأماَمنا ٱلرِّ   َحكى َأبي َعْن ِرْحَلٍة قاَم ِبها َمَع َأِصدقاِئِه َفقالَل :« في َقْلِب ٱلصَّ

ٱلَّتي   ٱْلَجداِولُل  َوَتْخَتِرُقها  ٱلنَّخيلُل  ُجها  ُيَتوِّ واَحًة  َوَصْلنا  َحْوِلنا.  ِمْن  ٱلدُّْنيا  َيْكسو  ٱلذََّهِب  ِبُصْفَرِة   ِلباسًا 

ِة َشْمٍس حاِرَقٍة. واَحٌة ُمَتَميَِّزٌة ِبَجْوَدِة ُتموِرها، ِمّما َجَعَلها  َيَتَرْقَرُق فيها ٱْلماُء َعلى َمْهلٍل، َيَتَألَْألُ َتْحَت َأِشعَّ

َنِة. ْمِس َعلى َمداِر ٱلسَّ ِة ٱلشَّ مالِل ٱلذََّهِبيَِّة َوَأِشعَّ ِقْبَلًة ِللّساِئحيَن َقْصَد ٱلتََّمتُِّع ِبٱلرِّ

يِح»  «ٱلشِّ ِبراِئَحِة  ِر  ٱْلُمَعطَّ ْحراِء  ٱلصَّ َعبيَر  َأْسَتْنِشُق  ٱلّراِئِع،  ٱْلَمكاِن  َهذا  ِإلى  َأْنُظُر  َوَأنا  ُكْنُت   

ْمِليَُّة َأْكَثَر َتباُعدًا َوَأَشدَّ َرْوَعًة َوَجماًال.  ْحراِء َبَدْت ُكْثباُنها ٱلرَّ ْلنا داِخلَل ٱلصَّ ْعَتِر». َوِعْنَدما َتَوغَّ َو«ٱلزَّ

مالِل. كاَنْت َأْرُض  َلِة ِبٱلرِّ ديَدِة ٱْلُمَحمَّ ياِح ٱلشَّ ماُء ِبٱلرِّ َهبَّْت َعَلْينا عاِصَفٌة َرْمِليٌَّة، َفٱْمَتَألَِت ٱْألَْرُض َوٱلسَّ

ْحراَء ٱلّشاِسَعَة قاِحَلًة  ْحراِء ساِخَنًة ُمْلَتِهَبًة َكَأنَّها َجْوُف ُفْرٍن ُمتَِّقٍد، َوَأْيَنما َولَّْيُت َوْجهي َوَجْدُت ٱلصَّ ٱلصَّ

ياَح  ٱْلُمَتالِحَقَة َتُهبُّ َعَلْيها ِلَتْجَعَلها َتْنساُب َوَتْلَتوي  مالَل َوٱلرِّ لُل ٱلرِّ ْمُس َأَبًدا. َوُكْنُت  َأَتَأمَّ ال َتغيُب َعْنها ٱلشَّ

َكٱْألَفاعي.

قاِئظًا  َيْومًا  ِاْسَتْقَبْلنا  ٱْلَخْيَمَة:  َيْدُخلُل  َوُهَو  َزميلي  َفقالَل  َنْسَمٌة،  فيِه  َتُهبُّ  ال  ساِكنًا  َحْوَلنا  ٱْلَجوُّ  كاَن   

ُمْحِرقًا َوَودَّْعناُه ِبَلْيلٍل هاِدٍئ َرْطٍب َعليلٍل.»

 

                                                                                  المؤلفون

ْحراِء ِرْحَلٌة في ٱلصَّ
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ْيِفيَُّة، َوَحللَّ َمَعها َمْوِعُد َسَفِرنا ِإلى َطْنَجَة ِلَقضاِء َأّياٍم َمَع َأْهِلنا ُهناَك.  َلّما َرِكْبنا  َحلَِّت ٱْلُعْطَلُة ٱلصَّ
ّياَرَة َسَأَلني َأخي:  ٱلسَّ

ـ «ماذا َتْعِرفيَن َعْن َمديَنِة َطْنَجَة يا َأَسمهاُن؟» 

ِط. ـ «ِإنَّها َمديَنٌة في َشمالِل ٱْلَمْغِرِب، َوُتِطللُّ َعلى ٱْلُمحيِط ٱْألَْطَلِسيِّ َوٱْلَبْحِر ٱْألَْبَيِض ٱْلُمَتَوسِّ
 َهِذِه ُفْرَصُتنا ِلَنْعِرَف َعْنها ٱْلَكثيَر.» 

الِم َوٱلتَّْرحيِب َوَتناُولِل ٱلّشاِي، ُقْلُت   َوَصْلنا َمديَنَة َطْنَجَة َفَوَجْدنا َعّمي َوُأْسَرَتُه في ٱْنِتطاِرنا. َبْعَد ٱلسَّ
ِلٱْبِن َعّمي َأْحَمَد:

ْثنا َعْن َمديَنِتَك يا َأْحَمُد!»  ـ «َحدِّ
لُل شاِطَئ  ّياُح ِلَشساَعِة َشواِطِئها، َوَكثيٌر ِمْنُهْم ُيَفضِّ مالِل. َيْعَشُقها ٱلسُّ ـ «َمديَنتي ُيَسّموَنها َعروَس ٱلشَّ

َأْشقار ٱْلَمْشهوَر ِبَمغاَرِة ِهَرْقلل.» 
ـ «َوما َمغاَرُة ِهَرْقلل؟» 

ِتنا ٱْإلِْفريِقيَِّة.»  ـ «ِإنَّها َكْهٌف َعميٌق ُمْظِلٌم، َلُه َفْتَحٌة ُمضيَئٌة َتتَِّخُذ َشْكلَل قارَّ
قاَلْت َأْسَمهاُن: «َسَنْطُلُب ِمْن َأبي َأْن َيْأُخَذنا ِإلى ُهناَك.» 
قالَل ِإْسماعيلُل: «َوَسآُخُذ ُصَورًا ِلْألَماِكِن ٱلَّتي ُزْرناها.» 

َوَنواِفِذها  َوساحاِتها،  ٱْلُمْلَتِوَيِة  يَِّقِة  ٱلضَّ ِبَأِزقَِّتها  ٱْلَقديَمِة  ٱْلَمديَنِة  في  لَل  ِلَنَتَجوَّ َخَرْجنا  باِح،  ٱلصَّ في   
ٱْلَمْطِليَِّة ِبٱْألَْزَرِق َوٱْألَْخَضِر.

باَدَرْتني َأْسَمهاُن قاِئَلًة: «ُاْنُظْر يا ِإْسماعيلُل، في َهذا ٱلّسوِق يوَجُد ُكللُّ َشْيٍء: َمقاٍه َوَمطاِعُم َوَمتاِجُر 
َوَمالِبُس َتْقليِديٌَّة.» 

قالَل َأْحَمُد: «ُهنا ٱْلجاِمُع ٱْلَكبيُر َوُهناَك َكنيَسُة «ٱْلِقّديِس أْندرو»، َوَمْعَبُد «موشي ناحون». َهذا ما 
ُيَميُِّز ٱْلَمْغِرَب ِبالَد ٱِالْنِفتاِح َوٱلتَّساُمِح َوَقبولَل ٱِالْخِتالِف.»

َقْبلَل ٱْلَغداِء، ُعْدنا ِإلى ٱْلَبْيِت َيْغُمُرنا َشْوٌق ِلِزياَرِة َبِقيَِّة َمآِثِر َطْنَجَة. 
                                                                                   المؤلفون

مالِل َعروُس ٱلشَّ
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بيِعيَِّة     ِاْنَتَظْرنا ُوصولَل خالي َوَأْبناِئِه ِمْن ُأوروبا، َفَهِذِه ُمناَسَبٌة ِلَنزوَر ِبُرْفَقِتِهْم َبْعَض ٱْألَماِكِن ٱلطَّ

ياِحيَِّة. ٱلَّتي َتْزَخُر ِبها ِبالُدنا. كاَن َأبي َقْد َهيََّأ ُكللَّ ما َيْلَزُم ِلَهِذِه ٱْلَجْوَلِة ٱلسِّ

كاَن ُيَحدُِّثني َأنا َوَأخي َعْن « ضاية عوا» ٱْلُبَحْيَرِة ٱْلواِقَعِة َبْيَن «ِإْفران» و«إيموزار» َحّتى َعِشَقْتها 

ُأُذني َقْبلَل َأْن َتراها َعْيني، َفَطَلْبُت ِمْنُه َأْن َنزوَرها َمَع ُأْسَرِة خالي.

ِعْنَد ُوصولِل خالي َوُأْسَرِتِه  َلّبى واِلدي َطَلبي، َفٱْنَطَلْقنا ِمْن ُمّراُكَش ِإلى خنيفَرة َحْيُث َتناَوْلنا َغداَءنا 

ّياِح ُضيوِف ٱْلُبَحْيَرِة. ِلَنكوَن َبْعَد ٱْلَعْصِر ِمْن َبْيِن ٱلسُّ

«ضاَيُة َعّوا» َتناُم هاِدَئًة َوديَعًة ُمْسَتْسِلَمًة ِلُوجوِدها َبْيَن ِسْلِسَلٍة ِمَن ٱْلِجبالِل، ُتَغّذيها ِمياُه ٱلثُّلوِج  ٱلَّتي 

واِرَفُة  ٱْألَْغصاِن،  ُمَتَدلَِّيُة  َأْشجاٌر  َجَنباِتها  َبْعَض  َتْكسو  ْكلِل،  ٱلشَّ داِئِريَُّة  ِإنَّها  تاُء.  ٱلشِّ َأْقَبلَل  ُكلَّما  َتَتساَقُط 

ّياُح ِمَن ٱْلَمْغِرِب َوخاِرِجِه. ِتها ٱلسُّ ْمُس ِلَيْنَعَم ِبَأِشعَّ اللِل، َلِكنَّها َتْتُرُك َأْمِكَنًة َتَتَسلَّلُل ِمْنها ٱلشَّ ٱلظِّ

لُل َفْوَق َسْطِح ماِء ٱْلُبَحْيَرِة ! َوَكْم َتَمنَّْيُت َأْن َأْرَكَب ٱْألَْلواَح  غيَرُة َوَنْحُن َنَتَجوَّ َكْم َأْعَجَبْتنا ٱْلَمراِكُب ٱلصَّ

راِعيََّة ٱلَّتي ُتداِعُب َوْجَه ٱْلماِء َوَقِد ٱْنَتَصَب َعَلْيها َأْصحاُبها ُمْمِسكيَن ِبِحزاٍم َحديِديٍّ ُيحيُط ِبِشراِعها،  ٱلشِّ

ُيْفِلُت ِمْنُهْم َأْحيانًا َفَيْسُقطوَن، َوَلِكْن ال َيْلَبثوَن َأْن َيعودوا ِلَبْدِء ٱْلُمحاَوَلِة ِمْن َجديٍد!

َقَضْينا َيْومًا راِئعًا ٱْسَتْمَتْعنا فيِه ِبَهذا ٱْلَمكاِن ٱْلَجميلِل. َشَكْرنا واِلدي َوَطَلْبنا ِمْنُه َأْن َيْأُخَذنا ِلِزياَرِة  

َمديَنِة َوْجَدَة.

 

                                                                                  المؤلفون

 ما َأْعَجَب ٱْلَمكاَن!
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النص السماعي التقويمي للوحدة السادسة :
     

ِاْغَتَنْمُت ِإْحدى ٱْلُعَطلِل ٱْلَمْدَرِسيَِّة َفَطَلْبُت ِمْن َأبي َأْن َيْأُخَذني ِلِزياَرِة َمديَنِة َوليلي ٱلَّتي َسِمْعُت َعْنها 

ِة ِلَدْوَلِة ٱلّروماِن ِبٱْلَمْغِرِب. ًة َوَأنَّها ِمَن ٱْآلثاِر ٱْلهامَّ َأْشياَء َكثيَرًة، خاصَّ

َلّما ٱْبَتَعْدنا َعْن َمديَنِة َزْرهون ِبَبْعِض ٱْلكيلوِمْتراِت، ِإذا َنْحُن َأماَم َوليلي ٱلَّتي كاَن ُجْزٌء َكبيٌر ِمْنها 

ُمَغّطى ِبٱلتُّراِب، ِإلى َأِن ٱْكُتِشَفْت، َفِإذا ِهَي َمديَنٌة َعظيَمٌة، َتَهدََّمْت َأْكَثُر آثاِرها َوَلْم َتْبَق ِمْنها ِإّال ُجْدراٌن 

ّكاِن َيُدللُّ َعلى َذِلَك َتَعدُُّد َأْسواِقها، َوَتْشَهُد  َمُن. َلَقْد كاَنْت َكثيَرَة ٱلسُّ َرها ٱلزَّ َعَلْيها ُرسوٌم َبديَعٌة، َوَأْعِمَدٌة َكسَّ

ٱْلَمعاِبِد،  ِخاللِل  ِمْن  يَتَجّلى  َكبيرًا   رًا  َتَطوُّ ٱلّروماِن  ُحْكِم  َفْتَرِة  ِخاللَل  َعَرَفْت  َوَقْد  ٱْلباِقَيُة.  آثاُرها  ِبِه 

ْلنا، َفِإذا َقْوٌس  ْيتوِن، َوٱْلَمناِزلِل ٱْلُمَزيََّنِة ِبَلَوحاِت ٱْلُفَسْيِفساِء. َتَجوَّ َوٱْلَمْحَكَمِة َوٱْلَحّماماِت، َوَمعاِصِر ٱلزَّ

ِلَدْوَلِة  ٱْلِمْعماِريِّ  ٱْلَفنِّ  َعَظَمِة  َعلى  َتُدللُّ  َوُهناَك  ُهنا  َوٱْلَحَيواِن  ِلْإلِْنساِن  َتماثيلُل  َوِإذا  ُطها،  َيَتَوسَّ َفْخٌم 

ّياِح ٱْلَمغاِرَبِة َوٱْألَجاِنِب.  ٱلّروماِن... َلْم َنُكْن َوْحَدنا َنزوُر َهِذِه ٱْآلثاَر، َبلْل كاَن ِإلى جاِنِبنا َعَدٌد ِمَن ٱلسُّ

ياِحيَُّة، ِإْذ ُيَمثِّلُل َأَحَد َأَهمِّ ٱْلَمواِقِع  يَُّتُه ٱلّتاريِخيَُّة َوٱلسِّ َيْكَتسي َهذا ٱْلَمْوِقُع طاَبعًا خاّصًا، ِمْن َحْيُث َأَهمِّ

ٱْألََثِريَِّة في ٱْلَمْغِرِب َوَأْكَثِرها ِإْقباًال ِمَن ٱلّزاِئريَن.

ُعْدُت ِإلى َمديَنتي َوَأنا ُمْعَجٌب ِبما شاَهْدُتُه ِمْن آثاٍر، َوما ٱْخَتَزْنُتُه ِمْن َمْعِرَفٍة ِلِبالدي، َفٱْزداَد َتْقديري 

ياِحيَِّة.  َوٱْفِتخاري ِبَهذا ٱْلَوَطِن ٱْلَعظيِم َوِبمآِثِرِه ٱلسِّ

المؤلفون

 َوليلــي
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  : 8 

الوحدة

األولى: الحضارة
المغربية

الثانية: الحياة
الثقافية والفنية

الثالثة: الهوايات

األسبوع

التاء المربوطة2
تشتهر كلل مدينة مغربية قديمة بمآثر تاريخية خاصة بها. تشهد على 
حياة سكانها وقدرتهم على رد هجومات الغزاة والطامعين. وتخبر 

الناظرين بروعة وجمالل الهندسة المغربية الفاتنة.

سمعت رنات الهاتف المحمولل، فتوجهت إلى حيث كان، لقد كنت 
أنتظر أن ينقلل إلي صوت أبي، لكنه حملل إلي رسالة إلكترونية.

قالل رجلل يوصي ابنه: إذا أسأت فاندم، واذا تصدقت فاكتم، وأكثر 
من الحسنات واحذر المعاصي، واختر أصدقاءك بعناية.

أقام الخليفة مأدبة، دعا إليها كبار القوم. وبعد أن أكلل الحاضرون، 
قاموا لغسلل أيديهم. فقام الخليفة وأخذ يصب الماء على يدي شيخ. 

تساءلل المدعوون عن سبب ذلك ، فأخبرهم أنه كان أستاذه.

بدأت هواية تربية الطيور منذ الصغر. أخذت مسألة تربيتها مأخذ 
الجد، كنت أعتني بمأكلها وصحتها. ورأفت بها رأفة البنت الحنون 

حتى اطمأنت لوجودها معي.

ألقى فؤاد سؤاال على رؤوف: ما الهواية المفيدة؟ أجابه الصديق 
بتأن: هي الهواية التي تمتع صاحبها وتعلمه الصبر والعملل 
الدؤوب، وتجعلل التفاؤلل عنوانا لحياة ال بؤس وال شقاء فيها.

التاء المبسوطة

همزة الوصلل

همزة القطع

الهمزة المتوسطة 
على اْللف

الهمزة المتوسطة 
على الواو

4

2

4

2

4

النص اْلمالئي المقترحالظاهرة اْلمالئية
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الوحدة

الرابعة: الفالحة
والتجارة 
والصناعة

الخامسة: الغابة

السادسة: السياحة

األسبوع

الهمزة المتطرفة2
لجأ إسماعيلل إلى الحديقة الستنشاق الهواء النقي ولالستمتاع برؤية 

السماء الزرقاء الحافلة بالطيور المحلقة بهدوء وتباطؤ نحو 
األشجار.

صحا الجو، فقررت هدى وأختها دنيا الذهاب إلى المصنع في 
أقصى المدينة إلجراء مقابلة مع السيد رضا مدير اْلنتاج بالمصنع 

لتعرف مراحلل تصنيع الدمى.

عجبت ألمر هؤالء الناس وهم يقطعون تلك اْلشجار ويكسرون هذه 
األغصان، دون أن يكثرتوا بنداءات هاتين الجمعيتين المتطوعتين 

لحماية الغابة من بطش أولئك المخربين.

الغابة هي الرئة التي تتنفس منها األرض. لقد باتت مهددة 
باإلنقراض بسبب طمع بعض الناس الذين يقطعون أشجارها بشكلل 

غير قانوني. ويلقون بأكياس القمامة فيها.

كانت هذه أولل مرة يفارق فيها الصبي أمه وأهله وقريته. ولما جاء 
اليوم الموعود، وجد نفسه في المحطة جالسا القرفصاء منكس 

الرأس كئيبا. وسمع أباه يقولل : أنا أرجو أن أعيش حتى أتمكن من
رؤيتك عالما.

إذا سئلل الناس عن الذي يخبئه لهم المستقبلل، سترتجف أفئدتهم، ألن 
كلل شيء سيتغير: فهذه الصناعات ستصبح أكثر تطورا، وتلك 
الطائرات أكثر سرعة، وستالمس المئذنات السحاب. أما غزو

الفضاء فستطرأ عليه تحسينات التعد وال تحصى.

ركب اإلنسان البحر منذ القدم، ولكنه لم يلجأ إلى بناء الموانئ إال 
بعد أن اشتدت عليه األخطار والخسائر. وكان قبلل اللجوء إليها، 

يرسو في المرافئ الطبيعية الصخرية أو في وسط الماء قرب 
الشواطئ.

األلف الممدودة 
واأللف المقصورة

حذف األلف في 
أسماء اإلشارة

حذف الالم في 
أسماء الموصولة

دعم سنوي عام

دعم سنوي عام

تقويم ودعم

4

2

4

2

4

5

النص اْلمالئي المقترحالظاهرة اْلمالئية


