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مـقـدمـة
ياأتي هذا الدليل في اإطار عملية المراجعة والتحيين؛ مـن حـ�سيلة التجـديدات التربـ�ية التـي �سـهدتها 
لالإ�سالح  ال�ستراتيجـــية  للروؤيــة  الأولي  التنـزيل  اإطار  فـي  يـاأتي  كما  ببالدنا،  والتك�ين  التربية  منظ�مة  
2015-2030؛ التي يندرج فيها م�سروع »القراءة من اأجل النجاح« لمعالجة اأ�سباب تراجع م�ست�ى القراءة 
اإليه  التق�يمات ال�طنية والدولية في الم��س�ع، وما ت��سلت  اأبرزته   لدى المتعلمين والمتعلمات؛ وفق ما 
الأبحاث والدرا�سات العلمية والترب�ية التي اأنجزت باإ�سراف مديرية المناهج لل�ق�ف على مكامن ال�سعف 

في تعليم القراءة وتعلمها بالمدر�سة المغربية.
يروم هذا الدليل تمكين الأ�ستاذة والأ�ستاذ من تح�سين كفايات المتعلمين والمتعلمات في اللغة العربية 
البتدائي  التعليم  من  الرابعة  ال�سنة  في  القراءة  باعتبار  الجديد،  الدرا�سي  المنهاج  م�ستجدات  با�ستخدام 

المدخل الأ�سا�س لتعلم  اللغة العربية واإعطائها مكانة ا�ستراتيجية في البرنامج.
لجدال في اأن الأ�ستاذة والأ�ستاذ هما العن�سران المح�ريان في التطبيق العملي لمنهاج اللغة العربية، 
والفاعالن ال�ساهران على تح�سين مهارات المتعلمين والمتعلمات في اللغة العربية، لذا ينبغي تمكينهما من 

تك�ين جّيد يعزز اجتهادهما في تفعيل هذا البرنامج الطم�ح.
ق�سمين متدرجين  يت�سمن  الأ�ستاذة والأ�ستاذ، وه�  اإ�سارة  الدليل رهن  ن�سع هذا  المبتغى،  لتحقيق هذا 

ومترابطين:
الق�صم الأول: الإط�ر النظري والمنهجي.  •

الق�صم الث�ني: نم�ذج تطبيقية لجذاذات درو�س اللغة العربية لل�صنة الرابعة.  •
ول�سك اأن تحقيق كل ما يطمح اإليه هذا الدليل مرتهن بمدى نجاعة الت�ظيف الأمثل لمداخله وم�سامينه 

ت�ظيفا يتطلب ما يلي:
القراءة  المتاأنية وال�اعية لختياراته وت�جهاته النظرية والبيداغ�جية.  •

ال�عي بالمقاربات المنهجية والديدكتيكية التي يقترحها.  •
ـ دليل الأ�ستاذة  الهتمام بمبداأ التكامل ال�ظيفي بين �سقي الكتاب المدر�سي )كتاب المتعلمة والمتعلمـ   •

والأ�ستاذ(.
ال�ستئنا�س بما يقدمه من نماذج تمثيلية لالأن�سطة والتمارين والجذاذات.  •

اإغناء محت�ياته، وت�س�يد بيا�ساته بمبادرات الأ�ستاذة والأ�ستاذ واجتهاداتهما الخا�سة.  •
لنف�سه  ليّدعي  البتدائي  التعليم  من  الرابعة  ال�سنة  واأ�ستاذ  اأ�ستاذة  يدي  بين  ن�سعه  الذي  الدليل  هذا  اإن 
الكمال، كما ليقدم نف�سه بديال عن تجربتهما وخبرتهما...، وعيا منا باأن نجاح اأي م�سروع ترب�ي يت�قف 
على مدى اإ�سهام العن�سر الب�سري فيه، وا�ستجابته لأهدافه، وقدرته وفاعليته في اإحداث هذا النجاح، ولي�س 

هذا على زميلتنا وزميلنا  ــ الأ�ستاذة والأ�ستاذ ــ  بعزيز، واهلل من وراء الق�سد، وه� يهدي ال�سبيل.

                  الموؤلفون 
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الق�سم الأول

اللغة    واملتعلمني يف  املتعلمات  مهارات  من حت�سني  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  متكن   •
العربية با�ستخدام م�ستجدات املنهاج اجلديد. الكف�ية التي ين�صده� الدليل

•  تعرف م�ستجدات تدري�س مك�نات اللغة العربية وفق املنهاج اجلديد لل�سنة 
الرابعة من التعليم البتدائي؛

• تطبيق ال�سرتاتيجيات املتعلقة بتدري�س اللغة العربية.
• تعرف مك�نات اللغة العربية.

• تعرف اأهداف كل مك�ن وعنا�رصه.
• تعرف ح�س�س كل مك�ن وتنفيذها.

الأهداف املرجوة من الق�صم الأول

1- اعتبارات ترب�ية.
 2- كفاية اللغة العربية يف ال�سنة الرابعة.

 3- مك�نات اللغة العربية يف ال�سنة الرابعة.
1.3. القراءة.

2.3. الت�ا�سل ال�سفهي.

3.3. الظ�اهر اللغ�ية.

4.3. الكتابة.

   4-  التق�مي والدعم.
1.4. اأهداف التق�مي.

2.4. ت�جهات واختيارات يف جمال التق�مي والإ�سهاد.

3.4. وظائف التق�مي.

4.4. الدعم.

 5-  جمالت الربنامج الدرا�سي وحماورها الفرعية.
 6-  الربنامج الدرا�سي ال�سن�ي لل�سنة الرابعة.

حمتوي�ت الق�صم

  الإطار النظري واملنهجي
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يكون المتعلم)ة(، في نهاية ال�شنة الرابعة من التعليم االبتدائي، قادرا على حل و�شعيات م�شكلة 

و / اأو اإنجاز مهمات مركبة من خالل فهم ن�شو�ص م�شموعة تتراوح كلماتها ما بين 200 و 250 كلمة، 

وفهم ن�شو�ص مقروءة تتراوح كلماتها مابين 300 و 400 كلمة، واإنتاج ن�شو�ص �شفهية وكتابية يغلب 

عليها طابع ال�شرد واالإخبار والو�شف والتوجيه والحجاج، وذلك بتوظيف ر�شيده المعرفي والمعجمي 

والقيمي، وما اكت�شبه من بنيات لغوية بطريقة �شريحة.

1- اعتبارات تربوية

ت�سكل ال�سنتان الثالثة والرابعة مرحلة و�سطى من التعليم البتدائي، وبذلك حتظيان باأهمية خا�سة؛ حيث تعتربان، من 
جهة، مرحلة دعم وتثبيت واإغناء لر�سيد احل�سيلة املكت�سبة يف ال�سنتني الأولى والثانية، كما تعتربان، من جهة ثانية، مرحلة 

متهيد وت�طئة للمرحلة امل�الية املتمثلة يف ال�سنتني اخلام�سة وال�ساد�سة.
بناء على الختيار البيداغ�جي، متت هند�سة برنامج ال�سنة الثالثة ليك�ن امتدادا طبيعيا لل�سنتني الأولى والثانية من خالل 
العمل  وم�ا�سلة  ال�سن�ي،  الربنامج  مكانة خا�سة يف  واإعطائهما  للتعلم،  مدخال  والتحدث  ال�ستماع  ال�ستمرار يف جعل 
مببداإ الإ�سمار يف تناول الظ�اهر اللغ�ية املربجمة، اإ�سافة اإلى م�ا�سلة تق�ية ح�سيلة املتعلم )ة( واإغنائها من الر�سيد املعجمي 

ال�ظيفي، ومن الأ�ساليب اللغ�ية املتن�عة، واإدراج م�رصوع ال�حدة باعتباره جمال لت�ظيف مكت�سباته وتنميتها.
اأما برنامج ال�سنة الرابعة فقد متت هند�سته ليك�ن مدخال طبيعيا لربناجمي ال�سنتني اخلام�سة وال�ساد�سة؛ �س�اء من خالل 
الت�رصيح  اأو من خالل  الن�صو�ص،  اأمناط  تنويع  مع  الربنامج  ا�صرتاتيجية يف  واإعطائها مكانة  اللغة  لتعلم  القراءة مدخال  جعل 

بالق�اعد، واإدراج م�رصوع ال�حدة.
طبيعيا  ترب�يا  ج�رصا  البتدائي  التعليم  من  والرابعة  الثالثة  ال�سنتان  اعتربت  الديدكتيكي  البيداغ�جي  املنظ�ر  هذا  وفق 

ي�سمن التدرج ال�سل�س واملتاأين للمقاربة البيداغ�جية املعتمدة يف تدبري منهاج اللغة العربية باملدر�سة البتدائية.

2- كفاية اللغة العربية يف ال�سنة الرابعة 

كفاية اللغة العربية يف ال�سنة الرابعة 

1.1.3. تعريف القراءة: 

     القراءة عملية تفكري مركبة؛ فهي عملية ع�س�ية عقلية ونف�سية يتم فيها التفاعل بني ثالثة عنا�رص: القارئ، واملقروء، 
وال�سياق؛ رغبة يف تف�سري الرم�ز املكت�بة )الكلمات والرتاكيب( وترجمتها اإلى معان مقروءة ب�ا�سطة عدة مهارات قرائية 
هي الفهم والتاأويل وال�ستنتاج والتذوق، واإبداء الراأي، اعتمادا على اخلربات القرائية للقارئ، وعلى خمزونه املعريف، ف�سال 

عن عاداته الذوقية.

1.3. القراءة

3- مكونات اللغة العربية في ال�سنة الرابعة                                
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 بناء على ذلك، فاإن القراءة تت�سمن عمليتني مت�سلتني هما )1(: 
 العملية الأولى )ميكانيكية(: ويق�سد بها روؤية القارئ للرتاكيب والكلمات واحلروف املكت�بة عن طريق اجلهاز 

الب�رصي، والنطق بها ب�ا�سطة جهاز النطق.
 العملية الثانية )عقلية(:يتم خاللها تف�سري املعنى، وت�سمل الفهم ال�رصيح )املبا�رص(، والفهم ال�سمني)غري املبا�رص اأو 

فهم ما بني ال�سط�ر(، وال�ستنتاج والتذوق، وال�ستماع، والتحليل، ونقد املادة املقروءة، واإبداء الراأي فيها.

2.1.3. اأهمية تعليم القراءة وتعلمها يف ال�سنة الرابعة:

    اإن متكن املتعلمات واملتعلمني من تنمية مهاراتهم القرائية بكيفية فعالة، يجب اأن  يتم عرب مراحل متدرجة، مما يحقق 
اأن  الدرا�سية وخارجها، وذلك من منطلق  الف�س�ل  �سياق  والتفاعل معه يف  املقروء، ومتثله،  الذاتية على فهم  القدرة  لديهم 

القراءة ت�سكل )3(: 
 ــ  مفتاحا للتعلم وحت�سيل خمتلف العل�م واملعارف التي يتطلبها جمتمع املعرفة.

 ــ  مفتاحا لتح�سني تعلم اللغة العربية وامل�اد العلمية والجتماعية والفنية التي يتم تدري�سها باللغة العربية. 
ــ  اأ�سا�سا للنجاح الدرا�سي، وحتديد ن�عية امل�ستقبل التعليمي لالأطفال.

وقد اقت�صت هذه االأهمية البالغة لتعليم القراءة وتعلمها يف اللغة العربية االنخراط يف برنامج التعليم املبكر لها، من خالل 
الرتكيز على مك�نات حمددة لها، ممثلة يف ال�عي ال�س�تي، واملبداإ الألفبائي، والطالقة، والر�سيد املعجمي، والفهم القرائي، 
وعلى خط�ات اإجرائية وا�سرتاتيجيات قرائية تراعي يف ا�ستخدامها عدة مبادئ اأهمها مبداأ » التف�ي�س التدريجي للم�س�ؤولية«، 
ومبداإ »التدري�س ال�رصيح اأو الق�سدي ملهارات القراءة«  ف�سال عن مبداإ التدرج ومبداإ التن�يع البيداغ�جي والديدكتيكي يف اأفق 

متكني املتعلم)ة( من منح معنى لقراءته داخل الف�سل وخارجه.

3.1.3. موجهات مكون القراءة:

 تدبر الأن�سطة القرائية يف خم�س ح�س�س اأ�سب�عيا تبعا ملا ياأتي:
 ــ  ا�ستثمار ن�س وظيفي واحد يف اأربع ح�س�س يف الأ�سابيع الثالثة الأولى لل�حدة؛

 ــ  ا�ستثمار ن�س �سعري واحد يف اأربع ح�س�س يف الأ�سب�ع الرابع من كل وحدة؛
 ــ  تخ�سي�س احل�سة اخلام�سة من كل اأ�سب�ع من الأ�سابيع الأربعة الأولى للن�س امل�سرت�سل؛

 ــ  مراعاة اجلانب ال�ظيفي للغة يف تنمية مهارات القراءة؛
 ــ  مت تن�يع طبيعة الن�س��س ال�ظيفية: ال�رصدية والإخبارية/ املعل�ماتية وال��سفية والت�جيهية واحلجاجية؛

1-  برنامج تنمية املهارات القرائية يف ال�سف�ف الدرا�سية الأولى، دليل املتدرب، م�رص، 2011، �س19
2- املنهاج الدرا�سي املنقح للتعليم البتدائي، الت�جيهات الرتب�ية والربامج الدرا�سية، مديرية املناهج، مار�س 2019، �س48
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 ــ  مت اإدراج �ستة ن�س��س م�سرت�سلة �سمن ن�س��س �رصدية واإخبارية ط�يلة ن�سبيا ت�ستثمر داخل الق�سم وخارجه. 
 ــ  مت اإدراج ن�س يف نهاية كل وحدة ي�ستهدف التق�مي الإجمايل ملكت�سبات املتعلمني واملتعلمات. وقد روعي يف اإعداده 
االرتباط باملجال، وُذيِّل باأ�صئلة ت�صتهدف املهارات القرائية واللغوية املدرو�صة والكتابة. ويغطي هذا التقومي االأ�صبوع اخلام�ص 

من كل وحدة .   
 ــ  ا�ستثمار الدر�س القرائي يف التدريب على ا�سرتاتيجيات املفردات: خريطة الكلمة، وعائلة الكلمة، و�سبكة املفردات، 

واملعاين املتعددة، ومفاتيح ال�سياق، وال�سفة امل�سافة، ف�سال عن التح�سي�س با�ستعمال القام��س؛
 ــ  ت�سجيع املتعلمني واملتعلمات على القراءة الذاتية واملطالعة احلرة؛ با�ستثمار ركن القراءة يف الف�س�ل الدرا�سية اأو مكتبة 

املدر�سة اأو ف�ساءات اأخرى منا�سبة لرت�سيخ الفعل القرائي لدى املتعلم)ة( داخل املدر�سة وخارجها؛
ــ  ا�ستثمار امل�اقف التي تطرحها الن�س��س ال�ظيفية، والتي ت�فر متعة البحث والكت�ساف؛

 ــ  مراعاة املهارات التي تركز عليها الدرا�سة الدولية لقيا�س التقدم يف القراءة بالعامل )PIRLS()3(، لتمكني املتعلمات 
من  املعاين  وا�صتنباط  واالأفراد،  املجتمع  حلاجات  ت�صتجيب  التي  املكتوبة  اللغة  اأمناط  خمتلف  وا�صتخدام  فهم  من  واملتعلمني 

الن�س��س املتن�عة، وا�ستثمار القراءة يف التعليم املدر�سي، ويف احلياة الي�مية بهدف ال�ستمتاع بها.
وبناء على الإطار املرجعي لهذه الدرا�سة فهي ت�سعى اإلى تقييم الكفاية القرائية ملتعلمي هذا امل�ست�ى وفق هدفني اأ�سا�سني 

هما: 
من  اأ�سناف  على  الرتكيز  خالل  من   ،)%50 )ب�زن  الأدبية  اخلربة  اكت�ساب  من  واملتعلمات  املتعلمني  متكني   

الن�س��س، ممثلة يف الن�س��س الأدبية/احلكائية.
 متكني املتعلمني واملتعلمات من ا�ستخال�س املعل�مات وا�ستخدامها )ب�زن 50%(، من خالل الن�س��س الإخبارية/ 

املعل�ماتية.
ف�سال عن الهتمام يف الختبار بتق�مي بع�س ا�سرتاتيجيات الفهم القرائي، ممثلة يف الرتكيز على ا�ستخراج معل�مة �رصيحة 

3-  ترمي، الدرا�سة الدولية لتط�ير الكفايات القرائية )PIRLS(، اإلى قيا�س مدى التحكم يف الكفايات القرائية لدى املتعلم)ة( الذي ق�سى اأربع 
�سن�ات من التمدر�س بالتعليم البتدائي. وحتدد اأهداف الدرا�سة الدولية لتق�مي تط�ر الكفايات القرائية الأ�سا�سية يف : ــ مد الدول امل�ساركة 
مبعطيات و بيانات مقارنة لإجنازات التالميذ يف جمال القراءة على امل�ست�ى الدويل؛ ــ تتبع تط�ر التح�سيل يف جمال القراءة لدى تالميذ الدول 
امل�ساركة يف الدرا�سة؛ ــ ر�سد قيمة القراءة لدى تالميذ امل�ست�ى الرابع و م�اقفهم منها؛ ــ ت�سخي�س تنظيم تعليم القراءة يف املدار�س البتدائية؛ 
- حتديد الع�امل املتحكمة يف اكت�ساب املعرفة من خالل حمت�يات و اأ�ساليب التدري�س و امل�ارد املدر�سية، و ما تق�م به الأ�رصة لت�سجيع اأبنائها 
على القراءة؛- ت�سخي�س و مقارنة املمار�سة التعليمية للمدر�سني على امل�ست�ى الدويل يف جمال القراءة؛ ــ متكني وا�سعي ال�سيا�سات و متخذي 
القرار من امل�جهات ال�رصورية ل��سع ا�سرتاتيجيات لتح�سني حت�سيل التالميذ يف جمال القراءة؛ ــ ت�سخي�س حت�سيل تالميذ م�ست�ى البتدائي يف 
ـ ت�سخي�س حت�سيل تالميذ م�ست�ى البتدائي يف جمال القراءة و مقارنته مع ما  جمال القراءة و مقارنته مع ما يحققه التالميذ على امل�ست�ى الدويل؛ـ 
حققته اأقرانهم باملغرب يف الدورات ال�سابقة؛ ــ ر�سد م�ست�ى اختالف اأداء التالميذ يف القراءة ب�سبب متغريات ال��سط الجتماعي و امل�ؤ�س�سة 
و الف�سل الدرا�سي؛ ــ اإيجاد مرتكزات ل��سع ا�سرتاتيجيات وطنية للرفع من درجة حتكم تالميذ م�ست�ى البتدائي يف الكفايات القرائية؛ ــ 
�سمان جعل تعليم القراءة م�اكبا للتط�رات احلا�سلة على امل�ست�ى الدويل؛ــ تنمية قدرات و اإمكانيات النظام الرتب�ي )امل�ساريع، املبادرات، 

اخلطط( و تعزيز ا�سرتاتيجيات و �سيا�سات و اآليات التق�مي الرتب�ي.
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واملعل�مات  الأفكار  وتاأويل   ،)%30 )بن�سبة  املعل�مات  بني  والربط  مبا�رصة  با�ستنتاجات  والقيام   ،)%20 الن�س)بن�سبة  يف 
ودجمها )بن�سبة 30%(، وفح�س وتق�مي حمت�ى الن�س وعنا�رصه ولغته )بن�سبة %20(.

4.1.3. اأهداف در�س القراءة:

يهدف الدر�س القرائي يف ال�سنة الرابعة اإلى اأن :
ــ يقراأ  املتعلم )ة(  ن�س��سا بدقة و�رصعة ، واإيقاع �س�تي يراعي عالمات الرتقيم )بطالقة(؛

ــ يرثي ر�سيده املعجمي با�ستخدام ا�سرتاتيجيات  املفردات؛
ــ ي�ظف ا�سرتاتيجيات القراءة ) ما قبل القراءة ، اأثناءها، ما بعدها (؛

ــ ي�ستخرج معل�مات �رصيحة من ن�س مقروء؛
ــ  ي�ستخرج معل�مات �سمنية من ن�س مقروء؛

ــ يحدد الفكرة العامة  يف الن�س��س التي يقروؤها؛
ــ يحدد الأفكار الرئي�سية يف الن�س��س؛

ــ  يقارن بني م�سامني الن�س��س املقروءة؛
ــ يحلل املقروء ويك�سف عنا�رصه؛

ــ  مييز اأن�اع الن�س��س م�ستخدما معل�ماته ال�سابقة؛ 
ــ يلخ�س الن�س القرائي؛

ــ يحدد اأ�سل�ب الن�س وبنيته؛
ــ يتذوق البعد الفني للن�س؛

ــ يحدد راأي/ م�قف الكاتب؛
ــ  يبدي راأيه يف املقروء.

ــ يحدد املغزى العام للن�س.
ــ يكت�سب قيما اإيجابية.

ــ ينمي ميله اإلى القراءة الذاتية، واملطالعة.

5.1.3. مكونات تعليم القراءة وتعلمها:

لباقي  ج�رصا  ي�سكل  بذلك  وه�  وتعليمها،  العربية  اللغة  لتعلم  اأ�سا�سا  مدخال  الرابعة  ال�سنة  يف  القراءة  مك�ن  ي�سكل 
املك�نات اللغ�ية التي تتخذ من فعل القراءة اأداة للتعامل مع م�سامينها. كما اأنه ميثل امتدادا ل�سريورة مك�نات التعلم املبكر 
للقراءة عرب تنمية الطالقة يف قراءة ن�س��س متن�عة، وبناء املعنى بت�ظيف ا�سرتاتيجيات املفردات، والفهم القرائي، اإ�سافة اإلى 

التحليل والرتكيب واإبداء الراأي يف املقروء.
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هي القدرة على القراءة بدقة و�رصعة واإيقاع �س�تي معرب بح�سب خ�سائ�س املقروء، ومدى ا�ستئنا�س القارئ 
بالكلمات ومتر�سه بقراءة الن�س��س)4( ها

ف
ري

ع
ت

ــ   التدرب على كيفية قراءة الكلمات )معزولة اأو يف ن�س( بدقة و�رصعة حتى يتع�دوا على قراءتها تلقائيا بقليل  
من اجلهد والرتكيز.

ــ  التدرب على تعرف الكلمات بكيفية تلقائية)فك الرم�ز، �رصعة التهجي(.
ــ  التدرب على زيادة �رصعة القراءة مع احلفاظ على الدقة.

ــ  الإكثار من فر�س القراءة اجلهرية املتكررة معززة بالت�جيهات الداعمة والتغذية الراجعة؛ 
ــ  مراعاة الفروق الفردية وم�ست�يات التالميذ يف التعليم.
ــ ت�فري فر�س متن�عة لقراءة الن�س��س ال�رصدية والتقريرية.

التعليم  حت�سني  يف  ل�ستثماره  ودقتها،  القراءة  �رصعة  يف  واملتعلمات  املتعلم�ن  يحققه  الذي  التقدم  ــ  ر�سد 
والتعلم.

ها
م

لي
ع

وت
ها 

م
عل

 ت
ق

ائ
ر

ط

يتم تق�ميها عرب الدرو�س، وخالل اأ�سابيع الدعم والتق�ية، واأثناء اأ�سابيع ت�سفية ال�سع�بات وتعميق التعلمات، 
وذلك لتحديد م�ست�ى املتعلمات واملتعلمني يف الطالقة.

ولقيا�س التمكن من الأداء القرائي، و�سعت بطاقتان يف هذا الدليل؛ الأولى تتعلق بالأ�ستاذ)ة(، التي يتخذها 
اإلى  م�جهة  فهي  الثانية  البطاقة  اأما  وم�ؤ�رصات.  معايري  باعتماد  واملتعلمني  املتعلمات  قراءة  لتق�مي  منطلقا 
املتعلم)ة( يف اإطار التق�مي الذاتي لأدائه القرائي. وت�ستثمر املعطيات والنتائج امل�ستخل�سة من تفريغ بطاقتي 

تق�مي الأداء القرائي، يف بناء اأن�سطة الدعم واملعاجلة.
ها

مي
و

ق
ت

2.5.1.3 املفردات واأمثلة تطبيقية ل�سرتاتيجيات تنميتها: 

 لتط�ير الفهم القرائي، لبد من تنمية املفردات لدى املتعلمات واملتعلمني واإغنائها عرب الدوام؛ اعتمادا على الن�س��س 
القرائية. غري اأن هذا التعلم يجب اأّل يعتمد طرائق تعليمية تلقينية مبا�رصة، بل ينبغي اأن ت�ظف له طرائق فعالة تعتمد على تفاعل 
املتعلم)ة( مع املقروء، وممار�سة دور املي�رص من لدن الأ�ستاذ)ة(. ومن اأهم هذه الطرائق ا�سرتاتيجيات املفردات ب��سفها اأن�سطة 

تفاعلية يكت�سب املتعلم�ن واملتعلمات منها ثروة لغ�ية. وفيما ياأتي مناذج هذه ال�سرتاتيجيات املمكن ا�ستخدامها:

4- National Institute for Litercy, 2001 p 23

1.5.1.3 الطالقة واأمثلة تطبيقية لأن�سطة تنميتها
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•�سبكة املفردات: اإنها جمم�ع الكلمات املرتبطة مبفردة معينة، وتنمي هذه ال�سرتاتيجية قدرة املتعلم)ة( على ت�سميم 
�سبكة معرفية تغني ر�سيده املعجمي، من خالل اكت�ساب عدد من الكلمات. كما يف املثال الآتي: اأ�سع كلمة »ح�سارة« و�سط 

دائرة على ال�سب�رة، ثم اأطلب من املتعلمات واملتعلمني ا�ستخراج بع�س املفردات ذات ال�سلة بهذه الكلمة.

وميكن اأن اأطلب من كل متعلم ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س نف�سه.  
•خريطة الكلمة: تنمي هذه ال�سرتاتيجية لدى املتعلم)ة( القدرة على ت�سميم خرائط للمفردات يف الن�س الذي يقروؤه، 
كما اأنها تغني ر�سيده املعجمي، من خالل تعرف مرادف كلمة و�سدها ون�عها مع تركيبها يف جملة مفيدة؛ ويف هذا ال�سياق 
مثال، اأنطلق من كلمة »بناء«، يف )ن�س خالدات(، لأطلب من املتعلمات واملتعلمني البحث عن ن�عها ومرادفها و�سدها، ثم 

تركيبها يف جملة مفيدة؛ وفق ال�سكل الآتي:

اأطالب املتعلمات واملتعلمني با�ستعمال كلمات اأخرى من الن�س نف�سه، بحيث يتكفل كل متعلم ومتعلمة باإعداد خريطة 
لكلمة يختارها، من الن�س، ثم يتقا�سم�ن ما ت��سل�ا اإليه باإ�رصايف وت�جيهي.

• عائلة الكلمة: م�ستقات �رصفية من كلمة معينة، ومن ا�ستخدام معل�مة يقدمها الن�س لكت�ساب معل�مات اأخرى تغني 
معجمه. ولتطبيق ذلك:

ياَحٍة يف َنْهِر  ْذَهُب يف ِرْحَلٍة �سِ ــ اأكتب كلمة »رحلة«. امل�ج�دة يف ن�س )�سياحة نهرية(، وبال�سبط يف جملة »�َسْ�َف اأَ
اْلأَمازوِن«، واأطلب من املتعلمات واملتعلمني البحث عن بع�س م�ستقاتها ال�رصفية، من قبيل: َرَحَل، َيْرَحُل، راِحٌل، َرحيٌل، 

َرّحاَلٌة...، مع تركيب بع�سها يف جمل مفيدة.

ال�صتراتيجي�ت الموظفة

ال�سفة الم�سافةمفاتيح ال�سياقالمعاني المتعددةعائلة الكلمةخريطة الكلمة�سبكة المفردات

َح�ساَرٌة

نوع الكلمة: ِا�صم

يُ�صتعمل الحجر  والحديد والإ�صمنت في بن�ء القن�طر

د: هدمالمرادف: ت�صييد بن�ء ال�صِّ
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ــ اأدّون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه: 

َرّحاَلٌة َرحيلٌ  راِحٌل َيْرَحُل َرَحَل
 اأطلب من املتعلمات واملتعلمني ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى.

ــ  يختارون كلمات ت�جد يف الن�س و ي�لدون منها عدة م�ستقات، مثل »َفِرحًا« : َفِرَح ــ َيْفَرُح  ــ َفَرٌح ــ َفْرحاٌن  ــ 
َفْرَحٌة(، واأخرى مثل : �ساهدنا ــ عاد ــ انتهى.

اإلى  ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة: باعتبار اأن للكلمة معاين متعددة يف اللغة العربية، فاإن املتعلم واملتعلمة مدع�ان   •
ا�ستخدام ال�سياق لفهم معناها داخل جملة من جمل الن�س. لذلك تق�م ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة على جرد معان متعددة 

للكلمة ال�احدة، وه� ما ي��سف لغ�يا بامل�سرتك اللفظي.
ــ اأنطلق من ن�س »فن مغربي اأ�سيل«، لٱختار جملة اأ�ستغل معهم على معانيها: َيْرمز »فن الفرو�سية التقليدية« اإلىِ َتَعلُِّق 

ّية.  ي�ِل َواْلُفرو�سِ ْعِب امْلَْغِرِبيِّ ِباخْلُ ال�سَّ
ــ اأطلب منهم قراءتها مع الرتكيز على كلمة »َتَعلََّق« ومعناها يف اجلملة. اأق�ل لهم اأن ملفردة )تعلق( معاين متعددة فاأطلب 

منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف كل جملة.
ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا:

اَلُْجْمَلُة

يَِّة تََعلََّق اْلَمغاِرَبُة ِباْلُفرو�سِ

ي�ِق اَلَْمْعنى في ال�صِّ

َجَرِة ِن ال�سَّ تََعلََّق اْلَ�َلُد ِبُغ�سْ

ْ�ُك ِباْلِحذاِء تََعلََّق ال�سَّ

اَلَْكِلَمة

تََعلََّق

اأحب

ت�سلق

الت�سق
ا�سرتاتيجية مفاتيح ال�سياق :نطبق هذه ال�سرتاتيجية على الكلمات التي لها معنى واحد ُيفهم من خالل ال�سياق.   •
والغر�س من ا�ستخدامها م�ساعدة املتعلم)ة( على التفاعل مع املقروء م�ستعمال ذكاءه ل�ستيعاب معنى كلمة من خالل الكلمات 

املفاتيح امل�ج�دة باجلملة، مثال ذلك:
الكلمات  بع�ص  منهم �رصح  اأطلب  ثم  الن�صاط،  واملتعلمني فحوى  للمتعلمات  واأ�رصح  »ال�صياحة«،  ن�ص  اأنطلق من  ــ  

م��سحا اأهمية ذكر معناها املحدد ح�سب �سياقها.
ُقُل  ــ  اأر�سم على ال�سب�رة تر�سيمة، واأ�ستغل مع املتعلمات واملتعلمني على كلمة »ت�سقل« يف جملة ) مُماَر�َسَة اْلِه�اَيِة َت�سْ
�س�ء  يف  معناها  ويتدبرون  امل�ستهدفة،  بالكلمة  املحيطة  الكلمات  واملتعلمات  املتعلم�ن  يالحظ  جملة  كل  ويف  اْلَمْ�ِهَبَة(. 

عالقتها بال�سياق، على اعتبار اأنها ل حتتمل معاين اأخرى:

ِرْحـَلـــٌة
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 ــ عند التطبيق، باإمكان املتعلمات واملتعلمني ال�ستعانة مبعجم املفردات؛ حيث اأطلب من كل جمم�عة جرد معاين كلمة 
من الن�س، وو�سعها يف جملة، و�رصح معانيها من خالل ال�رصح املعجمي، مثال : كلمة »تعلق« يف الن�س: الت�سق – رغب...

اإ�سافة  املتعلم)ة( على  تنمي قدرة  امل�سافة«، لأنها  ا�سرتاتيجية ال�سفة امل�سافة: �سميت هذه ال�سرتاتيجية »ال�سفة   •
�سفة لتخ�سي�س كلمة معينة )كلمة+ �سفة(، وميكن اأن ينطلق من فقرة لإ�سفاء �سفات على كلمات معينة، مثال ذلك:

 ــ اأنطلق من ن�س »غابة عندلة«، واأبني للمتعلمات واملتعلمني اأن ال�سفات اإ�ساءة للمعنى:

اأطلب من املتعلمات واملتعلمني اختيار ال�سفة املنا�سبة لكل كلمة مع تعليل الختيار.
ــ اأكلفهم بالبحث عن �سفات واإ�سافتها اإلى الكلمات الآتية: الأزهار، ال�ستائل، الأخ�ساب، كما ميكن ت�جيههم اإلى 

ال�ستغال على كلمات اأخرى، من الن�س نف�سه، اأو ن�س �سابق، فرديا اأو جماعيا.

3.5.1.3 الفهم القرائي واأمثلة تطبيقية لتنمية ا�سرتاتيجياته:

لبناء  القراءة  القارئ والن�س و�سياق  تفاعل ق�سدي ذهني ووجداين بني  فيها  ن�سيطة يحدث  القرائي ه� عملية  الفهم   
املعنى؛ اإنه القدرة على اإدراك م�سم�ن الن�س املقروء، وا�ستخراج معانيه ال�رصيحة وال�سمنية. ولكت�ساب مفاتيح فهم املقروء 
والتفاعل معه، اأو ا�ستثماره، يحتاج املتعلم�ن واملتعلمات اإلى التدريب، ال�رصيح واملبا�رص، على الفهم با�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
القراءة التي متثل جمم�ع العمليات الذهنية واملعرفية والتقنيات التي ي�ستعملها القارئ لتحقيق اأهدافه من القراءة بكيفية فعالة؛ 
فكل قارئ ي�ستخدم، بكيفية واعية اأو غري واعية، ا�سرتاتيجيات معينة من اأجل فهم املقروء، اأو التفاعل معه، اأو ا�ستثماره. ذلك 
اأن املتعلم)ة( يح�ّسن قدرته على الفهم عندما ي�ستعمل ا�سرتاتيجيات ما قبل القراءة، واأثناءها، وما بعدها، وميكن التمثيل لها 

مبا ياأتي:

ياِق َمفاتيُح اٱل�سِّ

ممار�سة اله�اية ــ الَمْ�ِهَبة

ْراآَة اأُّمي ـــ امْلِ

َاْلَمْعنى

تط�ر

ُتَلّمع

َاْلُجْمَلُة

ُقُل اْلَمْ�ِهَبَة.   ُمماَر�َسَة اْلِه�اَيِة َت�سْ

ُقُل اأُّمي اْلِمْراآَة. َت�سْ

ليَلُةاَلْغ�بَـــُة َاْلَفْيحاُءَاْلَف�سيَحُةَالظَّ

ْخَمُةاَْلأَ�ْصجــ�ُر َقُةَال�سَّ غيَرُةَاْلبا�سِ َال�سَّ
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ا�ستراتيجيات مرحلة ما قبل القراءة

ا�صتثم�ر املعرفة القبلية و�صع توقع�ت قبلية حتديد الهدف من القراءة الت�صفح الأويل

ا�ستراتيجيات مرحلة القراءة

املراقبة الذاتية للمقروء ا�صتنت�ج العالق�ت بني اجلمل ا�صتعم�ل ال�صي�ق لفهم كلم�ت جديدة

ا�صتنب�ط الت�أويالت املمكنة ا�صتخراج البنية الع�مة للن�س ا�صتخراج املع�ين ال�رصيحة وال�صمنية

ا�ستراتيجيات مرحلة ما بعد القراءة

تقومي املقروء تلخي�س الن�س فح�س التوقع�ت القبلية

وفيما يلي بيان لأهم هذه ال�سرتاتيجيات، وكيفية ا�ستثمارها يف �سياق تنمية املهارات القرائية للمتعلمني واملتعلمات:

اكت�ساب  اأجــل  مــن  القبليـة  املعـارف  ا�ستخـدام  عــلى  اأ�ســا�سا  يرتكــز  الفهم  اإذا كان  • ا�ستثمار املعرفة القبلية:  
القرائية؛  الن�س��س  فهم  من  متكنه  والعامل  اللغة  عن  املتعلم)ة(  ميتلكها  التي  املعرفة  اأن  يعني  هذا  فاإن  جديدة،  معارف 
مبعنى اأن الفهم ي�ستحيل دون ربط املعرفة اجلديدة باملعارف القدمية،  »حيث ل ي�سبح املكت�سب اجلديد قابال لال�ستيعاب 
اإذا كان له ات�سال باملكت�سبات القدمية، فهي وحدها القادرة على تاأطري املعارف اجلديدة واخلربات التي ميكن للمتعلم  اإل 

اك�سابهَا«)5(.
 وهذه ال�سرتاتيجية يف فهم الن�س��س ت�سمى با�سرتاتيجية ال�سابق والالحق. لذا يتعني يف در�س القراءة التهيئة، من خالل 
ذلك  مثال  بالقراءة،  امل�ستهدف  الن�س  معارف  وبني  ذاكرته،  يف  املختزنة  املعرفية  املتعلم)ة(  ذخرية  بني  اجل�س�ر  متد  اأن�سطة 
الن�س ال�ظيفي: »التجارة الإلكرتونية« ففهم هذا الن�س يقت�سي ا�ستثمار معارف املتعلم)ة( ح�ل التجارة التقليدية، وح�ل 
امل�ستجدات التكن�ل�جية؛ اإذ بقدر ما تزداد معارف املتعلم القبلية وتتن�ع، بقدر ما تزداد قدرته على فهم الن�س��س القرائية. 

• ا�سرتاتيجيات و�سع توقعات قبلية: 

ــ  ا�سرتاتيجية الت�قع من خالل ال�س�رة: عندما يتلقى املتعلم ن�سا، فاإنه يلتقط ب�رصيا عالمات وم�سريات من خالل ما 
يحيط بالن�س القرائي. وت�سكل الر�س�م وال�س�ر والعناوين يف هذه احلالة عتبات لت�قع فر�سيات القراءة اعتمادا على ما ت�حي 

به. ويف هذا ال�سياق ميكن اأن تك�ن املالحظة:
 اأ( �ص�ملة لل�صورة: حيث اأوجه اهتمام املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�س�رة، واأترك له فر�سة لتاأملها، ثم اأطرح عليهم اأ�سئلة 

يٌل«، اأطالب املتعلم)ة( مثال، مبالحظة ال�س�رة ليت�قع ن�ع الفن  اأَ�سِ ت�ستهدف ال�س�رة كم�سهد �سامل؛ يف ن�س »فن َمْغِرِبيٌّ 
الذي �سيتحدث عنه الن�س.

5-  ميلود حبيبي، بيداغوجية التلقي وا�صرتاتيجيات التعلم، من ق�صايا التلقي والتاأويل، من�صورات كلية االآداب والعلوم االإن�صانية بالرباط، �صل�صلة 
ندوات ومناظرات رقم 36، 1995، �س 203.

ا�سرتاتيجيات ما قبل القراءة



17

ب( مالحظة بوؤرية لل�صورة: تن�سب املالحظة على م�سريات دقيقة يف ال�س�رة ذات عالقة مب��س�ع الن�س والتي باإمكانها اأن 

ت�سكل عتبة لبناء فر�سيات القراءة. مثال ذلك، الن�س امل�سرت�سل»حني كنت �سغريا )ج 4(« اأوجه اهتمام املتعلمني اإلى مالحظة 
ال�سخ�س الذي مت ر�سمه، فاأطلب منهم ا�ستثمار هذه املالحظة الب�ؤرية، لت�قع م��س�ع الن�س. 

ــ  ا�سرتاتيجية الت�قع من خالل العن�ان: على غرار الت�قع انطالقا من مالحظة ال�س�رة، ميكن الت�قع من مالحظة العن�ان 
قبل ال�س�رة، كما ميكن اجلمع بينهما يف الآن نف�سه. فالعن�ان يعد م�سدرا رئي�سا للت�قعات ح�ل م�سم�ن الن�س. ويف هذا 

ال�سياق ميكن اعتماد ا�سرتاتيجيات:
تكملة العنوان ك�إ�ص�ءة للن�س: مثال ذلك ن�س »الغابات«  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات تكملته باخلرب املنا�سب املت�قع،  اأ( 

من خالل ربطه مبالحظة ال�س�رة.
ب( توقع حدث من خالل العنوان: مثال ذلك، ن�س »غابة يف �سندوق«؛ اأدع� املتعلمني واملتعلمات اإلى مالحظة العن�ان ، 

من اأجل ت�قع ما �سيحدث لهذه الغابة؛ بذكر التح�لت التي �ستطراأ عليها. 
ج( ربط العنوان بجزء من الن�س: يهدف هذا الن�صاط اإلى ا�صتثمار العنوان الإيجاد الرتابط بينه وبني جملة اأو فقرة دالة يف 

ت�قعات  بناء  ق�سد  الن�س،  الأولى يف  العن�ان واجلملة  قراءة  اإلى  املتعلم)ة(  اأدع�   ، نهرية«  »�سياحة  ن�س  مثال ذلك،  الن�س. 
مل�سم�نه.

   )6(Nichols )1983(توقع اأ�صئلة يجيب عنه� الن�س:  من اأجل تي�سري ا�ستخدام العناوين م�سريات ت�قعية، اقرتح نيك�ل )د

على املدر�س اأن يكتب عن�ان الن�س يف ال�سب�رة، ثم يطالب تالميذه بتحرير خم�سة اأ�سئلة اإلى ع�رصة، ليتنب�ؤوا اأج�بة لها يف 
ثنايا الن�س. وبعد ذلك يقراأ التالميذ الن�س لريوا فيما اإذا كانت هناك اأج�بة لأ�سئلتهم. ومثال ذلك، ن�س »خالدات«، اأوجه 

املتعلمني واملتعلمات اإلى اقرتاح �س�ؤال �سيجيب عنه الن�س.

• ا�سرتاتيجية حتديد الهدف من القراءة: 
  ويف هذا ال�سياق اأ�ستخدم يف مرحلة، ما قبل القراءة ا�سرتاتيجية اجلدول الذاتي، وترتبط هذه ال�سرتاتيجية يف ج�هرها 
بال�سرتاتيجيات امليتامعرفية، ملنح معنى للقراءة لدى املتعلم)ة(؛ اأ�ستخدم )ماذا اأعرف؟ ـ  ماذا اأريد اأن اأعرف؟  ـ  ماذا تعلمت؟(:

ماذا تعلمت؟ ماذا اأريد اأن اأعرف؟ ماذا اأعرف؟

ماذا اأعرف؟ ماذا اأريد اأن اأعرف؟ ماذا تعلمت؟

وكمثال على ذلك ن�س »احل�سارة«.
ــ يف العم�د الأول، اأطلب، مثال، من املتعلمني واملتعلمات ما يعرف�نه عن م��س�ع احل�سارة املغربية.

6- Nichols.J.(1983) Using Prediction to increase Area interest and understanding, Journal of reading. Vol, 27 n° 3, p 436-443
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ــ يف العم�د الثاين،  اأطلُب منهم التعبري يف كلمات حمددة عما يريدون معرفته عن هذه احل�سارة؟
ــ اأخربهم اأن اخلانة الثالثة يف اجلدول �س�ف تتم تعبئتها، يف ختام احل�سة الرابعة، ملناق�سة ما تعلم�ه.

ا�سرتاتيجيات مرحلة القراءة

• ا�سرتاتيجية ا�ستعمال ال�سياق لفهم كلمات جديدة: باعتبار اأن الكلمة تك�سب معناها من خالل ال�سياق الذي وردت 
فيه، فاإن املتعلمني واملتعلمات مدع�ون اإلى ا�ستخدام ال�سياق لفهم معنى كلمة داخل جملة من جمل الن�س. لذلك مت اعتماد 
و�سندا يف  واملتعلمات،  للمتعلمني  املعجمي  الر�سيد  اإثراء  دعامة يف  ال�سياق  مفاتيح  وا�سرتاتيجية  املتعددة  املعاين  ا�سرتاتيجية 

�سريورة بناء املعنى. وقد �سبق عر�س اأمثلة تطبيقية يف كيفية ا�ستعمال ال�سياق مفتاحا للفهم.

• املعنى ال�سريح واملعنى ال�سمني: اأو املعنى احلريف واملعنى ال�ستلزامي؛ فالأول يركز على ما ه� حا�رص على �سطح الن�س 
ب�سكل �رصيح )7(  اإنه القدرة على فهم املفردات واجلمل والفقرات، وتعرف م��س�ع الن�س وفكرته الرئي�سة، اأو اأفكاره اجلزئية 
الن�س، مثال ذلك، ن�س» قيمتها يف ما تبدعه«  البحث عن املعنى ال�رصيح يف �سطح  اإذ يكفي  دون بذل جمه�د ذهني كبري؛ 
 ، ْ�تي اْلَجْهَ�ريَّ َمِة؟ تق�دنا نح� معنى مبا�سر في الن�س)ِلأَنَّ �سَ َحقَّ اْلآلِت ِباْلُمَقدِّ ُه اأَ ْبُل َنْف�سَ فالإجابة عن �س�ؤال: ِلماذا َيرى الطَّ

دُّ الّنا�َس، َوَتْجِذُبُهْم ِلاِلْحِتفاِل(. َرباتي اْلُمَجْلِجَلَة، َت�سُ َو�سَ
اأما الثاين؛ املعنى ال�صمني اأو اال�صتلزامي؛ فهو القدرة على ا�صتنباط امل�صكوت عنه بني ثنايا ال�صطور، ذلك اأن االإجابة 
مت�فرة يف الن�س، لكنها غري مبا�رصة، بل تتطلب من املتعلمني واملتعلمات بذل جمه�د ذهني للربط بني ما فهم�ه من الن�س وبني 
خرباتهم ال�سابقة وذخريتهم املعرفية. ويكفي مثال على ذلك ال�س�ؤال املطروح يف اأن�سطة الن�س ال�سابق)قيمتها يف ما تبدعه(:  
ْبَلَة ِمْن اأَْولدُه؟  فالإجابة غري �رصيحة يف الن�س، مما يقت�سي من املتعلمني واملتعلمات ا�ستنباطها من  فَّ َوالطَّ ْبُل الدُّ مِل اْعَترَبَ الطَّ
خالل الربط بني الطبل من جهة والطبلة والدف من جهة ثانية، فه� الأب فهم من اأ�رصة واحدة، وهي �سلة غام�سة ل تكت�سب 

الن�سجام اإل من خالل ال�سلة اجلامعة بني هذه الآلت جميعها، اإنها اآلت اإيقاعية.         
•  ا�ستنباط التاأويالت املمكنة: ارتباطا باملعنى ال�رصيح واملعنى ال�سمني، ميكن الق�ل اإن الفهم ه� البحث عن املعنى 
احلريف للن�س، من خالل الإجابة عن �س�ؤال ماذا يق�ل الن�س؟ اأما التاأويل فه� البحث عن املعنى ال�سمني للن�س، من خالل 
الإجابة عن �س�ؤال: ماذا يريد اأن يق�ل الن�س؟ فالفهم يركز على ا�ستجالء م�سم�ن الن�س، اأما التاأويل فه� منح بع�س عنا�رص 
الن�س دللت م�سك�ت عنها يف الن�س؛ اإنه بحث عما وراء الن�س )8( . ولت��سيح ذلك نقف عند ن�س » حقنا اأن نفتخر« فقد 
مت طرح جملة من الأ�سئلة ذات ال�سلة بفهم م�سم�ن الن�س، اأما التاأويل فيتجلى يف مطالبة املتعلمني واملتعلمات بال�ستدلل 

على بع�س القيم الثاوية يف الن�س، من قبيل: للم�اطن حق�ق وعليه واجبات.

7-  Erick Falardeau, Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire, Revue 
des sciences de L’éducation, vol 29, n0 3.P 683.

8- Ibid. p 686.
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لتط�ير الفهم القرائي، لبد من جتاوز الن�س نح� الإنتاج، والتفكري، والتعبري، والذهاب اأبعد من الن�س ذاته؛ لذلك تعتمد 
املقاربة املقرتحة ا�سرتاتيجيات ملا بعد القراءة تروم اإعادة اإنتاج الن�س عرب تلخي�سه اأو ك�سف هيكلته:

• تلخي�س الن�س:  فهذه ال�سرتاتيجية مهمة، على اعتبار اأنها متد اجل�س�ر بني بيداغ�جيا القراءة وبني بيداغ�جيا الكتابة؛ 
فاملتعلم)ة( با�ستيعابه لعنا�رص الن�س الرئي�سة اأثناء القراءة، مطالب يف مرحلة ما بعد القراءة باإعادة تركيب هذه العنا�رص بطريقة 
جديدة ومتميزة باخت�سارها، مما ي�سفي على ن�ساطه طابع الإنتاج/الكتابة. ويف هذا ال�سياق ميكن مطالبته بتلخي�س الن�س يف 

فكرة عامة، اأو ا�ستثمار اأفكار الن�س الرئي�سة امل�ستخل�سة اأثناء القراءة لإن�ساء تلخي�س لها.
• بناء الن�س اأو هيكلته:  فهذه ال�سرتاتيجية هي �سريورة للفهم القرائي، اإذ ترتكز على ا�ستثمار ح�سيلة اأن�سطته لتنظيمها 
يف خطاطة اأو خريطة ذهنية. ويف هذا ال�سياق ميكن، مثال، ت�جيه املتعلمني واملتعلمات اإلى ك�سف تنظيم عنا�رص الق�سة يف 

ن�س)اأديبة باله�اية( وتنظيمها يف خطاطة، وفق ال�سكل الآتي: 

الأ�سبوع الخام�س الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الثالث الأ�سبوع الثاني الأ�سبوع الأول
ت�سل�سل اأ�سابيع 

الوحدة

تقويم ح�صيلة 

الوحدة ودعمه�

ن�س �صعري ن�س وظيفي 3 ن�س وظيفي 2 ن�س وظيفي 1 الحامل 

الديداكتيكي
ن�س م�صتر�صل واحد

خم�س ح�ص�س

اأربع ح�ص�س للن�س 

ال�صعري، وح�صة 

للن�س الم�صتر�صل

اأربع ح�ص�س للن�س الوظيفي وح�صة للن�س الم�صتر�صل
عدد الح�س�س 

الأ�سبوعية

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة
المدة الزمنية 

للح�سة الواحدة

150 دقيقة 150 دقيقة 150 دقيقة 150 دقيقة 150 دقيقة الغالف الزمني

اأَديبٌَة ِب�لِْهوايَِة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ماذا؟(. َاْلَحَدُث اْلعامُّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُة)َمْن؟(. ئي�سَ يَُّة الرَّ ْخ�سِ َال�سَّ

ماُن)َمتى؟(............................ َالزَّ

َاْلَمكاُن )اأَْيَن(............................

6.1.3. جدول توزيع الح�س�س الأ�سبوعية لمكون القراءة
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7.1.3. جدول تنفيذ الح�س�س الأ�سبوعية لمكون القراءة

املراحل و العمليات   ت�سل�سل
احل�س�س

 الن�سو�س
القرائية ت�سل�سل الأ�سابيع

ما قبل القراءة: التهيئة، والمالحظة والت�قع، والقراءة الح�سة 1

الن�س ال�ظيفي) 1(
الأ�سبوع الأول

اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 2ة
اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 3

ما بعد القراءة: و�سعية، النطالق، والقراءة، والتركيب والتق�يم الح�سة 4
التهيئة، والمالحظة والت�قع، والقراءة، والفهم والتحليل، 

والتركيب والتق�يم الح�سة 1 ن�س م�ستر�سل  
ج ) 1(

ما قبل القراءة: التهيئة، واملالحظة والت�قع، والقراءة  : التءة الح�سة 1  

الن�س ال�ظيفي) 2(
الأ�سبوع الثاني

اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 2 1
اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 3

ما بعد القراءة: و�سعية، النطالق، والقراءة، والتركيب والتق�يم الح�سة 4
والتحليل،  والفهم  والقراءة،  والت�قع،  واملالحظة  التهيئة، 

والرتكيب والتق�مي الح�سة 2   ن�س م�ستر�سل  
ج ) 2(

ما قبل القراءة: التهيئة،  واملالحظة والت�قع، والقراءة الح�سة 1

الن�س ال�ظيفي) 3 (
الأ�سبوع الثالث

اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 2
اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 3

ما بعد القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والرتكيب والتق�مي الح�سة 4
والتحليل،  والفهم  والقراءة،  والت�قع،  واملالحظة  التهيئة، 

والرتكيب والتق�مي الح�سة 3   ن�س م�ستر�سل  
ج ) 3(

ما قبل القراءة: التهيئة،  واملالحظة والت�قع، والقراءة الح�سة 1

الن�س ال�سعري
الأ�سبوع الرابع

اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 2  
اأثناء القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والفهم والتحليل الح�سة 3  

ما بعد القراءة: و�سعية النطالق، والقراءة، والرتكيب والتق�مي الح�سة 4
والتحليل،  والفهم  والقراءة،  والت�قع،  واملالحظة  التهيئة، 

والرتكيب والتق�مي الح�سة 4   ن�س م�ستر�سل  
ج ) 4(

تقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه� : ت�صفية ال�صعوب�ت وتعميق التعلم�ت الأ�سبوع الخام�س
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يف  والتحدث  ال�ستماع  مك�ن  يف  واملتعلمات  املتعلمني  ملكت�سبات  امتدادا  الرابعة  ال�سنة  يف  ال�سفهي  الت�ا�سل  يعترب 
مراعاة  مع  واحدة  مبعدل ح�سة  واحد،  اأ�سب�ع  يعالج يف  �سماعي،  ن�س  با�ستثمار  اأن�سطته  وتدبر  الأولى،  الثالث  ال�سن�ات 
الفهم  القدرة على  املتعلم)ة(  اإك�ساب  الن�س��س  امل�ستهدف. ويت�خى من هذه  امل��س�ع  تناول  الن�س يف  اأبعد من  الذهاب 

والتحليل والرتكيب والتق�مي وال�ستثمار واملقارنة والتلخي�س عن طريق الإن�سات والرتكيز.

1.2.3. اأهداف التوا�سل ال�سفهي

يهدف الت�ا�سل ال�سفهي يف ال�سنة الرابعة اإلى حتقيق جمم�عة من الأهداف التعلمية، تتمثل يف اأن:
يحرتم املتعلم)ة( اآداب الت�ا�سل املتعلقة بالإن�سات والتحدث يف م�اقف التحاور والنقا�س.  •

يفهم املعاين الفرعية وال�سمنية للن�س��س امل�سم�عة.  •
يعيد ما �سمعه باأ�سل�به ال�سخ�سي.  •

يحدد الفكرة العامة يف الن�س��س التي ي�ستمع اإليها.  •

يربط بني ما ي�ستمع اإليه بتجاربه ومعل�ماته ال�سابقة.  •
يتحاور مع رفاقه بلغة عربية ف�سيحة.  •

يت�ا�سل بطريقة مالئمة؛ ح�سب �سياقات ت�ا�سلية خمتلفة.  •
يطلب معل�مات واإر�سادات بلغة عربية ف�سيحة ومي�رصة.  •

يعيد �سياغة امل�سم�ع �سفهيا بالرتتيب.  •
يت�ا�سل �سفهيا با�ستعمال ر�سيد معجمي وظيفي يف حدود ما ي�سمح به من�ه العقلي وم�ست�اه الدرا�سي.  •

يعرب عن م�قفه من خطاب م�جه له اأو لغريه.  •
يناق�س �سفهيا ما ي�سمعه من اأفكار ومعل�مات.   •

يعرب عن اأفكاره واآرائه يف امل��س�عات امل�سم�عة ويعللها.  •
يحاكي اأدوارا، وي�سخ�س م�اقف مرتبطة بامل�سم�ع.  •

2.2.3. التمرن على مهارات التوا�سل ال�سفهي

تخ�س�س ح�سة اأ�سب�عية من 30 دقيقة للتمرن على مهارات الت�ا�سل ال�سفهي با�ستثمار ن�س �سماعي)9(   كل اأ�سب�ع؛ 
يقدم معارف ومعل�مات للتحاور يف م��س�عات ذات �سلة باملجالت املقررة.

وي�ستثمر الن�س يف الت�ا�سل ال�سفهي ق�سد حتقيق الأهداف الآتية:
يكت�سب املتعلم)ة( القدرة على الفهم والتحليل انطالقا من ال�ستماع والإن�سات.  •

9-  اأدرج الن�س ال�سماعي يف دليل الأ�ستاذ)ة(، ومت القت�سار يف كتاب املتعلم)ة( على الإ�سارة اإليه يف كل اأ�سب�ع من خالل العن�ان وال�س�رة.

2.3. التوا�سل ال�سفهي
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يكت�سب القدرة على الرتكيب وال�ستثمار.  •
يتدرب على ا�ستعمال ر�سيد وظيفي واأ�ساليب ومعل�مات يحتاجها اأثناء ت�ا�سله ال�سفهي داخل املدر�سة وخارجها.  •
اإبداء  و  واملناق�سة  احل�ار  واآداب  التخاطب  ق�اعد  وعلى  وا�سرتاتيجياته،  ال�سفهي  الت�ا�سل  مهارات  على  يتدرب   •
الراأي، وتقبل الراأي الآخر، وح�سن الإ�سغاء، وتكييف م�سم�ن اخلطاب واأ�سل�به بح�سب املقام وامل�قف الت�ا�سلي، وح�سب 

مكانة املَخاطب واأح�اله.
• يت�سبع مببادئ الرتبية على القيم الجتماعية والآداب العامة والجتاهات الإيجابية للت�ا�سل والتفاعل مع الآخر.

3.2.3. اأوجه ا�ستثمار اأن�سطة التوا�سل ال�سفهي

  ) الإ�سالمية،...  الرتبية  العل�م،  الجتماعيات،   ( العربية؛  اللغة  مادة  غري  درا�سية  م�اد  ال�سفهي يف  الت�ا�سل  ُي�ستعمل 
من اأجل حت�سيل املعرفة، وتنمية القدرات واملهارات والقيم التي ت�ساعد املتعلم)ة( على التح�سيل الدرا�سي، واإمناء �سخ�سيته 

مدر�سيا واجتماعيا.
اأنم�ط الأن�صطة ال�صفهية عبر مكون�ت اللغة العربيةالمكون

القراءة

• التهيئة، مالحظة ال�س�رة، و�سع ت�قعات ح�ل م�سم�ن الن�س بناء على م�ؤ�رصات ن�سية و�سياقية.
• مرحلة الفهم والتحليل.

• فهم املقروء.
• اإعادة بناء الن�س �سفهيا باأ�سل�ب �سخ�سي.

• اإبداء الراأي �سفهيا يف ما يطرحه الن�س من ق�سايا وم�اقف وم��س�عات. 
• حماكاة اأدوار وت�سخي�س م�اقف مرتبطة باملقروء.

الظواهر

اللغوية

• تقدمي متارين وو�سعيات لتدريب املتعلمني واملتعلمات على:
 ــ مالحظة الظ�اهر اللغ�ية وفهمها.

 ــ الإجابة �سفهيا عن الأ�سئلة باحرتام ق�اعد احل�ار واآداب الت�ا�سل، وكذا ق�اعد اللغة.

التعبير

الكت�بي

) الإن�ص�ء 

يف مرحلة الإعداد العام للم��س�ع: ) مرحلة التخطيط(
• تقدمي اأ�سئلة اأو و�سعيات لتدريب املتعلمني واملتعلمات على:

  ــ الإن�سات اجليد لفهم امل��س�ع والتعليمات.
  ــ املناق�سة اجلماعية لتحديد عنا�رص امل��س�ع.

  ــ تقبل راأي الآخر، واحرتام ق�اعد التخاطب اأثناء املناق�سة.
يف مرحلتي الإنتاج والت�سحيح؛ ) كتابة امل�س�دة واملراجعة(

• تقدمي اأ�سئلة اأو و�سعيات بق�سد:
  ــ تعبري �سفهي يتعلق بامل��س�ع املعالج.

  ــ اإبداء الراأي يف اإنتاج الزمالء والزميالت.
  ــ طرح اأ�سئلة اأو تقدمي اأفكار تتعلق بامل��س�ع.

  ــ اإقناع الآخرين ب�جهة النظر ال�سخ�سية مع احرتام ق�اعد التخاطب.
  ــ مناق�سة اأفكار الآخرين.
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10-  نبيل علي، اللغة واحلا�س�ب، جملة عامل الفكر، العدد الثالث – 1987، �س: 78 -79

4.2.3. توزيع ح�س�س مكون التوا�سل ال�سفهي

  يقدم ن�س �سماعي يف ح�سة واحدة كل اأ�سب�ع؛

جدول توزيع ح�س�س مكون التوا�سل ال�سفهي

المدة الزمنية للح�سة الح�س�س الأ�سبوعية اأ�سابيع الوحدة الديدكتيكية

30 د الأ�صبوع الأول  الن�س ال�صم�عي الأول

30 د الن�س ال�صم�عي الث�ني الأ�صبوع الث�ني

30 د الن�س ال�صم�عي الث�لث الأ�صبوع الث�لث

30 د الن�س ال�صم�عي الرابع الأ�صبوع الرابع

تقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�: ت�صفية ال�صعوب�ت وتعميق التعلم�ت الأ�صبوع الخ�م�س

5.2.3. تنفيذ احل�س�س الأ�سبوعية ملكون التوا�سل ال�سفهي

جدول تنفيذ الح�س�س الأ�سبوعية لمكون التوا�سل ال�سفهي ) الن�س ال�سماعي(

مراحل الح�سة وعملياتها عنا�سر المكون ت�سل�سل الأ�سابيع

التهيئة، الت�صميع، فهم الم�صموع، تحليل الم�صموع، ا�صتثم�ر الم�صموع وتقويمه الأ�صبوع الأول  الن�س ال�صم�عي الأول

التهيئة، الت�صميع، فهم الم�صموع، تحليل الم�صموع، ا�صتثم�ر الم�صموع وتقويمه الن�س ال�صم�عي الث�ني الأ�صبوع الث�ني

التهيئة، الت�صميع، فهم الم�صموع، تحليل الم�صموع، ا�صتثم�ر الم�صموع وتقويمه الن�س ال�صم�عي الث�لث الأ�صبوع الث�لث

التهيئة، الت�صميع، فهم الم�صموع، تحليل الم�صموع، ا�صتثم�ر الم�صموع وتقويمه الن�س ال�صم�عي الرابع الأ�صبوع الرابع

تقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�: ت�صفية ال�صعوب�ت وتعميق التعلم�ت الأ�صبوع الخ�م�س

    

مما مييز اللغة العربية �سدة التما�سك بني عنا�رص منظ�متها؛ واملتجلية يف العالقة احلميمية بني الرتاكيب وال�رصف، والتداخل 
ال�سديد بني منظ�متي ال�رصف وال�س�تيات، ودوره يف بنية الكلمة العربية، وكذا العالقة ال�ثيقة بني ال�رصف واملعجم، حيث 
تنفرد اللغة العربية بارتباط عملية الك�صف عن املعجم بعملية التحليل ال�رصيف. هذه املميزات جعلت اللغة العربية اأْغنى اللغات 

ال�سامية، �س�تا و�رصفا وتركيبا ومفردات ونح�ا.. مما جعلها تت�سف باخل�سائ�س التالية )10( :

3.3. الظواهر اللغوية



24

• التو�سط اللغوي: حيث تعرف ت�ازنا يف معظم ظ�اهرها اللغ�ية يف نظم الكتابة، ويف تركيبها ال�رصيف، ويف نظامها 
النح�ي، ويف خا�سيتها الإعرابية.

• حدة اخلا�سية ال�سرفية: ملا تتميز به من الطراد ال�رصيف بجانب اطراد ال�ستقاق، كما تعرف ظاهرة التعدد ال�رصيف.
• املرونة النحوية: وخا�سة الإعراب؛ حيث تتميز باحلرية الن�سبية التي نلحظها يف ترتيب الكلمات داخل اجلمل العربية، 
مما ي�ؤدي اإلى مرونة التعبري العربي، ثم اإن خا�سيتها الإعرابية تك�سف عن كثري من العالقات ال�ظيفية التي تربط بني الكلمات.

يلحقها من عنا�رص على م�ست�ى احلروف  ي�سبقها وما  ما  اللغ�ية على  العنا�رص  تعتمد  ال�سياقية: حيث  احل�سا�سية   •
التقعيد  لنظام  العامة  الركائز  اإحدى  ال�سياقية  احل�سا�سية  هذه  يجعل  وال�رصف..مما  النح�  م�ست�ى  على  وكذا  وال�س�تيات، 

اللغ�ي.
الق�اعد  واملتعلمة  املتعلم  اللغ�ية، لكت�ساب  املنظ�مة  التقعيد يف  نظام  وت�ظيف  لفهم  در�س  ه�  الق�اعد  فدر�س  لذا، 
ال�سابطة لالأ�ساليب والرتاكيب واجلمل وال�سيغ ال�رصفية وكيفية ر�سم الكلمات، والتي متكنه من ال�ستعمال ال�سليم للغة العربية. 
اللغ�ي، يف  للدر�س  الأ�سا�س  املرتكز  العربية  اللغة  مادة  والإمالء يف  والتح�يل  وال�رصف  الرتاكيب  تعترب مك�نات  هنا  ومن 
تكامل مع مك�نات القراءة والت�ا�سل ال�سفهي والكتابة. فالهتمام بتدري�س الق�اعد اهتمام بدرا�سة بع�س ظ�اهر اللغة العربية 

من حيث اأن�ساقها النح�ية وال�رصفية والر�سمية، وبنياتها ال�س�تية والرتكيبة، مما يتطلب تقريبها للمتعلم واملتعلمة.
 لقد مت اعتماد مبداإ » ال�ست�سمار« يف مترير برامج الظ�اهر الأ�سل�بية والرتكيبية والإمالئية، وذلك يف ال�سن�ات الثالث، 
ويف ال�سنة الرابعة اعتمد مبداأ »الت�رصيح« بتلك الظ�اهر اللغ�ية، وبالق�اعد ال�سابطة ل�ستعمالها، على اأن هذا الت�رصيح نف�سه، 

يتدرج من التح�سي�س اإلى التلم�س فالكت�ساب اإلى الرت�سيخ والتعميق.

 1.3.3. اأهداف الظواهر اللغوية

 تهدف الظ�اهر اللغ�ية املدرو�سة اإيل ما ياأتي:
اأن يتعرف املتعلم واملتعلمة الظ�اهر الرتكيبة وال�رصفية والإمالئية املقررة.  • 

 • اأن ي�ستثمر املتعلم واملتعلمة الظ�اهر اأثناء الإجنازين ال�سفهي والكتابي.
 • اأن يح�سن املتعلم واملتعلمة الأداء الت�ا�سلي �سفهيا وكتابيا.

 • اأن يفهم املتعلم واملتعلمة الن�س��س ويحلالنها.

2.3.3. خ�سائ�س وموجهات تناول الظواهر اللغوية

• اتخذ الن�س القرائي ال�ظيفي منطلقا اأ�سا�سيا لدرو�س ال�رصف والتح�يل و الرتاكيب والإمالء، ويف حالة عدم ت�فره على 
ال�س�اهد والظ�اهر اللغ�ية امل�ستهدفة، ا�ستعني بن�س��س م�ازية، اأو اأمثلة، ذات �سلة مب��س�ع املجال، اأو كلمات تروج للظاهرة.
• مت احلر�س على تب�سيط املفاهيم والق�اعد اللغ�ية للم�ساعدة على فهمها واإدراكها وا�ستيعابها وت�ظيفها يف �سياقات 

لغ�ية ت�ا�سلية دالة �سمن اإنتاجات �سفهية وكتابية مالئمة.
• روعي من خالل التح�سي�س والتلم�س جتنب الإغراق يف تفريع الق�اعد اللغ�ية والإمالئية املدرو�سة، ور�سد ال�ستثناءات 
اللغ�ية لبع�س الظ�اهر وحالتها املعقدة على م�ست�ى الفهم وال�ستعمال والر�سم الإمالئي ليك�ن الهدف الأ�سا�س من تدري�س 
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الظ�اهر اللغ�ية ه� ت�ظيفها يف �سياقات ت�ا�سلية، واأثناء الإنتاجني ال�سفهي والكتابي، ويبقى بناء مفاهيمها والتدرب على 
ق�اعدها وا�ستعمالتها جمرد و�سيلة ل غاية.

3.3.3. توزيع ح�س�س الظواهر اللغوية

    ميرر كل در�س من درو�س اللغة يف ح�ستني، مبعدل ح�سة واحدة يف كل اأ�سب�ع.

جدول توزيع ح�س�س الظواهر اللغوية

مدة الح�سة عدد الح�س�س الأ�سبوعية العنا�سر اأ�سابيع الوحدة

30 د ح�صة واحدة ال�صرف والتحويل

30 دالأ�صبوع الأول ح�صة واحدة الإمالء

30 د ح�صة واحدة التراكيب

30 د ح�صة واحدة ال�صرف والتحويل

30 دالأ�صبوع الث�ني ح�صة واحدة التراكيب

30 د ح�صة واحدة الإمالء

30 د ح�صة واحدة ال�صرف والتحويل

30 دالأ�صبوع الث�لث ح�صة واحدة التراكيب

30 د ح�صة واحدة الإمالء

30 د ح�صة واحدة ال�صرف والتحويل

30 دالأ�صبوع الرابع ح�صة واحدة التراكيب

30 د ح�صة واحدة الإمالء

تقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�، وت�صفية ال�صعوب�ت، وتعميق التعلم�ت الأ�صبوع الخ�م�س

4.3.3. تنفيذ ح�س�س الظواهر اللغوية

اأ�سابيع ال�حدات الدرا�سية  اللغ�ية املربجمة لهذه ال�سنة، تن�عت �سيغ تنظيمها وت�زيعها على  اعتبارا مل�سامني الظ�اهر 
لتمكني املتعلمني واملتعلمات من اكت�سابها وفق برجمة ح�س�سية منا�سبة.

يرتكز الدر�س اللغ�ي، يف غالبه، على طريقة ا�ستقرائية معدلة تق�م على النطالق، من ) الن�س / الأمثلة( لتتم مالحظة 
الظاهرة، فتحليلها، و�س�ل اإلى ا�ستنتاج القاعدة، اأو اأجزاء منها، ثم التطبيق عليها.

 اأما اخلط�ات الديدكتيكية فتم حتديدها يف ما يلي:
و�صعية النطالق؛ وفيها:

 ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات على �سيغ العمل.
 ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات با�ستثارة معل�ماتهم عن مكت�سبات ذات �سلة باملفه�م اجلديد.
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• املالحظة والكت�ص�ف؛ ) األحظ واأكت�صف(، ويف هذه املرحلة )11(:

   ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات الن�س/ الأمثلة قراءة �سامتة.
  ــ  اأطرح اأ�سئلة الفهم، اإذا تعلق الأمر بن�س، على اأن تك�ن هذه الأ�سئلة معدة بكيفية  تفرز الإجابة عنها جمال تت�سمن 

�س�اهد الظاهرة املدرو�سة، اأدونها على ال�سب�رة مرتبة بح�سب ترتيب اأجزاء القاعدة.
   ــ  اأثري انتباه املتعلمني واملتعلمات اإلى مالحظة اجلمل اأو الكلمات املكت�بة بل�ن مغاير يف الن�س/ الأمثلة. 

  ــ  اأطرح اأ�صئلة، اأو اأطالب املتعلمني واملتعلمات بالقيام بن�صاط/ اأن�صطة تهدف اكت�صاف الظاهرة.
• التحليل؛ ) اأحلل(، وي�ستمل على الأن�سطة التالية )12(:

    ــ اأطرح اأ�سئلة هادفة اإلى عزل الظاهرة ثم حتليلها ، لي�ستنتج املتعلم�ن واملتعلمات اأجزاء القاعدة، فاأدونها على جانب 
من ال�سب�رة .

ال�صتنت�ج؛ ) اأ�صتنتج (: مب�ساركة املتعلمني واملتعلمات، يتم جتميع ال�ستنتاجات اجلزئية، و�سياغتها يف تركيب ي�سهل   •
عليهم الحتفاظ به لت�ظيفه يف تعلماتهم الالحقة.

اأن�صطة التطبيق؛ ) اأطبق (: جملة من الأن�سطة ال�سفهية والكتابية وهي ن�عان:  •
الأل�اح،  كتابية على  اأو  �سفهية،  تطبيقات  باإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  بها مكت�سبات  م  اأق�ِّ التقومي اجلزئي:  اأن�صطة   *

واأعترب نتائجها م�ؤ�رصا ملدى ال�ستيعاب اجلزئي للظاهرة، لأ�ستكمل معهم بناء املفه�م، اأو اأعيد النظر يف ما تقدم.
م بها مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز التطبيقات: * اأن�صطة التقومي النه�ئي: اأق�ِّ

 ــ  ينجز املتعلم�ن واملتعلمات ما اأراه منا�سبا من الأن�سطة ال�اردة يف كتاب املتعلم )ة(. كما ميكنني اقرتاح تطبيقات م�ازية 
اأراعي فيها م�ست�ى املتعلمني واملتعلمات ، واخل�س��سيات املرتبطة بحالة الق�سم امل�سرتك،اأو متعدد امل�ست�يات، اأو ذلك الذي ي�سك� 

من �سع�بات واإكراهات بيداغ�جية )ذوو الحتياجات اخلا�سة، املتعرثون، املتعلم�ن الذين مل ي�ستفيدوا من التعليم الأويل....(.
اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه لالأخطاء،  اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك،    ــ  

وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
* الت�صحيح:  ــ اأدع� املتعلمني واملتعلمات اأول اإلى متابعة الت�سحيح اجلماعي على ال�سب�رة، مع احلر�س على مناق�سة 
امل�سيب، للتاأكد من ا�ستيعابه، من جهة، وتبني ا�سرتاتيجيته يف ال��س�ل اإلى احلل، من جهة ثانية. اأما مناق�سة املخطئ، فمن �ساأنها 

ك�سف ال�سبيل التي اأو�سلت اإلى اخلطاأ، لأخذها بعني العتبار لحقا يف ح�س�س الدعم، واأثناء بناء التعلمات الالحقة. 
 ــ  اأدع� املتعلمني واملتعلمات ثانيا اإلى الت�سحيح الفردي يف دفاترتهم اأو كتبهم.

التقومي والدعم: اأدون، يف دفرت املالحظات، التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة اأثناء الإجناز،   •
والتي مل ُيفْد تنبيهي اإياهم من جتاوزها ، وكذا التي اأفرزها الت�سحيح، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، واأثناء تدبري الالحق من الدرو�س.

11-   ينبغي تغييب الكتب؛ حتى ل ين�سغل املتعلم�ن واملتعلمات عن  متابعة الدر�س مب�سامينها، من جهة، وحتى تظهر فاعليتهم احلقيقية يف الدر�س.  
12- لبناء املفه�م، و�س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم 

يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة
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جدول تنفيذ الح�س�س الأ�سبوعية لمكون الظواهر اللغوية

مراحل الح�سة وعملياتها         ت�سل�سل الأ�سابيع               عنا�سر المكون 

و�صيعية النطالق،  المالحظة والكت�ص�ف، التحليل ، ال�صتنت�ج، 

التدرب، التطبيق، الت�صحيح،  التقويم والدعم.

ال�صرف والتحويل

التراكيب

الإمالء

الأ�صبوع الأول

و�صيعية النطالق،  المالحظة والكت�ص�ف، التحليل ، ال�صتنت�ج، 

التدرب، التطبيق، الت�صحيح،  التقويم والدعم.

ال�صرف والتحويل

التراكيبالأ�صبوع الث�ني

الإمالء

و�صيعية النطالق،  المالحظة والكت�ص�ف، التحليل ، ال�صتنت�ج، 

التدرب، التطبيق، الت�صحيح،  التقويم والدعم.

ال�صرف والتحويل

التراكيبالأ�صبوع الث�لث

الإمالء

و�صيعية النطالق،  المالحظة والكت�ص�ف، التحليل ، ال�صتنت�ج، 

التدرب، التطبيق، الت�صحيح،  التقويم والدعم.

ال�صرف والتحويل

التراكيبالأ�صبوع الرابع

الإمالء 

تقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�: ت�صفية ال�صعوب�ت وتعميق التعلم�ت الأ�صبوع الخ�م�س

  

ت�يل ال�سنة الرابعة ملك�ن الكتابة اأهمية خا�سة؛ باعتباره حمطة لإدماج املكت�سبات ال�سابقة، وفر�سة للتعامل مع اللغة يف 
�سياقات كتابية خمتلفة، ت�سمح بت�ظيف التعلمات املرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية والق�اعد ال�سابطة لها.

 1.4.3. اأهداف الكتابة
يهدف مك�ن الكتابة يف ال�سنة الرابعة اإلى حتقيق الأهداف التعليمية الآتية:

والتح�يل  وال�ستبدال  والرتتيب  وال��سل  بالإكمال  ق�سرية  وفقرات  جمل  لإنتاج  كتابية  اأن�سطة  املتعلم)ة(  ينجز   •
والت��سيع والتعليق والتلخي�س وت�ليد الأفكار من ن�س م��س�ع.

ي�ستثمر يف كتاباته الظ�اهر اللغ�ية والإمالئية املدرو�سة ال�ستثمار الأن�سب.  •
يرتجم اأفكاره، ويعرب عنها عن طريق الكتابة والإبداع ال�سخ�سي.  •

يعرب كتابة عن م��س�ع يت�سل باملجال وفق خط�ات الكتابة التفاعلية.  •
يعرب كتابة عن م�ساهداته وم�ساعره واهتماماته من خالل الكتابة التفاعلية وامل�ستقلة.  •

يعرب بجمل اأو فقرات اأو ن�س��س ق�سرية عن م�رصوع ال�حدة، اأو بع�س حمت�ياته.  •
ينمي مهاراته اللغ�ية والت�ا�سلية، واليدوية والعقلية حلل امل�سكالت.  •

4.3. الكتابة
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2.4.3. عنا�سر مكون الكتابة

يت�سمن مك�ن الكتابة التطبيقات الكتابية، والتعبري الكتابي )الإن�ساء (، وم�رصوع ال�حدة.

1.2.4.3. التطبيقات الكتابية 

تعترب احل�سة املخ�س�سة لإجناز اأن�سطة التطبيقات الكتابية؛ وذلك ب�سبط كلمات اأو جمل خمتارة من الن�س بال�سكل التام 
تبعا للظ�اهر املدرو�سة، واإجناز متارين كتابية لتطبيق هذه الظ�اهر.

* الن�س التطبيقي: فر�سة لتدريب املتعلمني واملتعلمات على مهارة �سبط كلمات اأو جمل خمتارة من الن�س بال�سكل 
التام، تبعا للظ�اهر املدرو�سة؛ من خالل حتديد العالقات بني الكلمات �سمن الرتكيب العربي الف�سيح. لذا فاإن �سبط الكلمات  
يعترب مبثابة رائز لختبار قدرة املتعلم )ة( على ت�ظيف مكت�سبه اللغ�ي، �س�اء على م�ست�ى املعجم والفهم ، الذي تلعب فيه 
القراءة دورا هاما، اأم على م�ست�ى متكنه من الق�اعد الرتكيبية وال�رصفية، اإذ اأن ال��س�ل اإلى �سكل ن�س، اأو جزء منه، يعترب خري 
م�ؤ�رص لقيا�س مدى حتقق جانب من كفاية اللغة العربية، ويعك�س يف احلقيقة ن�ع قراءته ومدى فهم م�سم�نه، ووظيفة اإعراب 
جمله، ومتييز �س�ر�سيغة ال�رصفية ال�اردة فيه، كما يعك�س ب�س�رة عامة مدى قدرة املتعلم )ة( على القراءة ال�سليمة ملكت�ب 

غري م�سك�ل.
ولأن الأمر لن يك�ن �سهال، يف البداية، على املتعلمني واملتعلمات، ولتدريبهم على هذه املهارة اجلديدة ينبغي مراعاة  

مبداإ التدرج بحيث اأعتمد ال�سكل املنظ�ر على مرحلتني،  ووفق ما ياأتي:
يف املرحلة الأوىل )الوحدات 1، 2، 3(، اأعتمد ال�صكل املنظور الكلي:  ♦

واأثناءها  كلماته،  لي�ست�سمروا  كتبهم،  يف  للن�س  مرة  من  لأكرث  للن�س  �سامتة  قراءة  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأدع�   •
ي�سجل�ن الكلمات ال�سعبة، اأو اجلديدة عليهم.

اأعني من يقراأ الن�س قراءة جهرية ل�رصح ما ا�ستع�سى عليهم فهمه من الكلمات.   •
اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء.  •

اأكتب اجلزء امل�ستهدف من الن�س غري م�سك�ل على ال�سب�رة، ثم اأطالب املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى دفاترهم.  •
اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.  •

اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم.   •
اأحجب عنهم الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل  لينطلق�ا يف �سبط ما نقل�ه اإلى دفاترهم.  •

لالأخطاء،  والتنبيه  للت�سجيع،  ال�سف�ف  بني  اأمر  ذلك،  واأثناء  لالإجناز،  املنا�سب  ال�قت  واملتعلمات  للمتعلمني  اأترك   •
وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.

اأك�سف عن الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل، لي�سحح املتعلم�ن واملتعلمات ما قد ارتكب�ه من اأخطاء.    •

يف املرحلة الث�نية )الوحدات 4، 5، 6(، اأعتمد ال�صكل املنظور اجلزئي:  ♦

اأتبع اخلطوات ال�صابقة نف�صها اإال اأين اأركز على �صبط ما له ارتباط  بالظواهر اللغوية املدرو�صة؛ بحيث اأكتب على   •
ال�سب�رة الكلمات واجلمل التي حتت�ي هذه الظ�اهر.
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اأعتمد ال�سكل املنظ�ر اجلزئي؛ وهي �سيغة ل تختلف عن �سابقتها اإل بتخطي الكلمات واجلمل ذات العالقة بالظ�اهر   •
املدرو�سة لتق�مي مدى متكن املتعلمني واملتعلمات من ق�اعدها الرتكيبية وال�رصفية.

التم�رين التطبيقية: يتم فيها اإجناز متارين كتابية لتطبيق الظ�اهر اللغ�ية املدرو�سة، وا�ستثمارها وتثبيت املكت�سبات يف    *
جمال الر�سيد املعجمي والظ�اهر الرتكيبية وال�رصفية والإمالئية، حيث تركز هذه التمارين على البعد ال�ظيفي اأكرث من اجل�انب 

ال�سكلية للغة، ما دام اأن للمتعلم )ة( فر�سا اأخرى للرت�سيخ والتعمق يف امل�ست�يات الدرا�سية الالحقة.

 2.2.4.3. التعبري الكتابي ) الإن�ساء (

تخ�س�س ح�س�س للتعبري الكتابي ) الإن�ساء( يف ال�سنة الرابعة مل�ا�سلة اإجناز اأن�سطة كتابية للتمرن على مهارات الكتابة 
اأو ن�س  اأو فقرة  التفاعلية يف ال�حدة، والهتمام على متكني املتعلمني واملتعلمات من مهارات التعبري الكتابي لإنتاج جمل 
اإن�سائي ق�سري وب�سيط، وت�ظيف مهارات التلخي�س والتعليق والت��سيع والتح�يل وكتابة تقرير وتكملة ن�س ، على اأن يك�ن 

امتدادا للقراءة والت�ا�سل ال�سفهي.
يعترب التعبري الكتابي تت�يجًا لكل املكت�سبات يف خمتلف مك�نات اللغة العربية.  •

الن�س��س؛              باأن�اع  والت�ا�سل  التعبري  وخ�سائ�س  الإن�سائية  الكتابة  تقنيات  على  واملتعلمات  املتعلمني  تدريب  يتم   •
) ال�رصدية والإخبارية وال��سفية واحلجاجية (.

ي�جه املتعلم�ن واملتعلمات اإلى العناية ب�سالمة اللغة وو�س�ح املعاين يف التحرير الإن�سائي، مع تدريبهم على ذلك،   •
وا�ستح�سار �سالمة اللغة وو�س�ح املعاين حني تق�مي تعبريهم الكتابي من خالل معايري وم�ؤ�رصات دقيقة ومعلنة.

يراعى يف امل��س�عات اأن تك�ن مرتبطة باأن�اع الن�س��س املختارة، وباأهداف الت�ا�سل واأ�ساليبه املق�س�دة،  •
احل�سيلة  وت�ستثمر  املدرو�سة،  اللغ�ية  والظ�اهر  الأ�ساليب  خمتلف  ت�ظف  واأن  املقررة،  الدرا�سية  املجالت  ومب�سامني 

املعرفية واملعجمية و مهارات التحرير املكت�سبة، وذلك بطريقة مندجمة ومن�سجمة.
تك�ن امل��س�عات املطل�ب اإنتاجها ب�سيطة ن�سبيا يف ال�سنة الرابعة على م�ست�ى ال�سكل وامل�سم�ن، ثم يتم الرتقاء   •

بها تدريجيا يف ال�سنتني اخلام�سة وال�ساد�سة من البتدائي.
تخ�س�س ال�حدة الأولى للكتابة التفاعلية بت�ليد الأفكار متا�سيا مع ال�سن�ات الثالث الأولى، يف حني تخ�س�س ابتداء   •
تقرير  التلخي�س والتعليق والت��سيع والتح�يل وكتابة  املتعلم )ة( مهارات  بت�ظيف  الكتابي  التعبري  الثانية لإجناز  ال�حدة  من 

وتكملة ن�س، والتعبري امل�جه لكتابة ن�س اإر�سادي.
ينظم الأ�ستاذ )ة( ح�سة التعبري الكتابي لت��سيح كيفيات اإنتاج جمل اأو فقرة اأو ن�س اإن�سائي ق�سري وب�سيط وت�ظيف   •
املتعلمات  وتدريب  اإر�سادي  ن�س  لكتابة  امل�جه  اأو  احلر  والتعبري  والتح�يل  والت��سيع  والتعليق  والتلخي�س  الت�ليد  مهارات 

واملتعلمني على ذلك يف ال�حدة الأولى، من خالل املراحل الآتية: 
واملتعلمات  املتعلمني  اأناق�س  الكتابة، حيث  والتح�سري مل��س�ع  املطل�ب  الهدف  بت��سيح  الأمر  يتعلق  التخطيط:   •
م��س�ع الكتابة، واأخطط مبعيتهم كيفية البحث عن معل�مات وق�سا�سات ح�ل امل��س�ع، ثم اأوجههم الى جمعها من امل�ارد 
املتاحة يف حميطهم، ومن م�سادر مالئمة مل�ست�اهم واملجالت الربنامج الدرا�سي. وميكن ا�ستثمار ما اكت�سبه يف الن�س��س ويف 

الظ�اهر اللغ�ية. 
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امل�صودة: تتمثل يف مرحلة بداية الكتابة، حيت ي�رصع املتعلم�ن واملتعلمات يف القيام مبحاولة تدريجية لكتابة اجلملة   •
اأو الفقرة ح�سب املطل�ب، وذلك بعد اأن اأقدم  من�ذجا ت��سيحيا لكيفية الجناز املطل�ب اإذا كان بالإمكان ذلك، كما اأق�م 
بت�سجيع حماولتهم الأولية، وتتبع اإجنازاتهم وتقدمي الت�جيه وامل�ساعدة والت��سيحات العملية، وم�ساركة بع�سهم يف الكتابة 

عند احلاجة. 
التعديل والتنقيح: ت�سكل مرحلة مهمة يف عملية الكتابة؛ حيث تتم مراجعة الكلمات امل�ستعملة وتراكيب اجلمل   •
والأ�ساليب امل�ظفة يف عالقتها بالأفكار املراد التعبري عنها. وميكن خالل هده املرحلة تغيري ال�سياق والرتاكيب باحلذف، اأو 

الإ�سافة، اأو اإعادة التنظيم مع مراعاة التعبري بلغة عربية ف�سيحة ومي�رصة تنا�سب م�ست�ى املتعلمني.
املراجعة: مرحلة  يتخللها ح�ار بيني وبني جماعة الق�سم، اأو بني املتعلمات واملتعلمني فيما بينهم ح�ل كتاباتهم،   •
حيث يقرا متعلم)ة( ما كتبه على زمالئه يف جمم�عة �سغرى اأو على جماعة الق�سم، ويناق�س�نه ويبدون مالحظاتهم يف اإطار 

الحرتام املتبادل.
العر�س: ي�سكل املرحلة التي ي�سل بها املنتج اإلى �سيغته النهائية بلغة عربية ف�سيحة و مي�رصة، وبخط وا�سح و مقروء.  •

3.2.4.3 م�سروع الوحدة 

اآلية خلدمة  اإنه، من جهة مبثابة  باملتعلم )ة( وجدانيا ومعرفيا ومهاريا.  اإطارا بيداغ�جيا لالرتقاء  يعترب م�رصوع ال�حدة 
التكامل بني خمتلف م�اد املنهاج الدرا�سي. ومن جهة ثانية، فر�سة للتعامل مع اللغة يف كليتها مبا هي وعاء لال�ستعمال اللغ�ي 
للمتعلمات  اإن امل�رصوع ي�سمح  املنجزة والتعلمات املكت�سبة.  ال�سفهية والكتابية وتت�يج ملختلف الأن�سطة  مبختلف ممار�ساته 
واملتعلمني بتنمية قدراتهم على الختيار والتخطيط وجمع املعل�مات والبيانات وتنظيمها وا�ستثمارها يف اإجنازه، كما يذكي 

فيهم احل�س التعاوين وروح النتماء واملبادرة والبحث.
واعتبارا لقيمة امل�رصوع واأهميته يف تفعيل اأدوار احلياة املدر�سية وا�ستدماج اأن�سطتها يف قلب ال�سف الدرا�سي، خ�س�س 
له منهاج اللغة العربية يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ح�سة اأ�سب�عية م�ستقلة ينجز خاللها املتعلم�ن واملتعلمات املهام والن�سطة 

ذات ال�سلة به وفق التنظيم الآتي:
مرحلة تنظيم امل�رصوع والتخطيط له: اأ�صاعد املتعلمني واملتعلمات على اختيار مو�صوع م�رصوع الوحدة يف ارتباط   •
مبجال ال�حدة الدرا�سية، ي�ستجيب لهتماماتهم وتتما�سى مع اإمكاناتهم، واحلاجات التي �سيعرب عنها رواد الق�سم الدرا�سي. 
واأناق�س معهم طريقة العمل ومراحل الإجناز وخطة التنفيذ واأدواته وو�سائله واآلياته. واأوزع عليهم املهام والأدوار، واأو�سحها 

لهم، واأحيلهم اإلى م�سادر املعل�مات والبيانات.
مرحلة تنفيذ امل�رصوع: اأق�د املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�رصوع يف اإجناز م�رصوعهم وتنفيذه وفق اخلطة التي ر�سم�ها،   •
مع ت�سجيعهم على تدوين مالحظاتهم واآرائهم بخ�س��س ال�ثائق والبيانات وال�س�ر والق�سا�سات التي ميكن اأن تك�ن جزءا 
ح املجال لفرتة وجيزة  من ملف امل�رصوع وم�ارد حلفز املتعلمني واملتعلمات على الإنتاج اللغ�ي. ويف نهاية كل اأ�سب�ع ُيف�سَ

ح�ل ما اأُجِنز من اأعمال.
مرحلة اإمت�م اإجن�ز امل�رصوع: تت�خى هذه املرحلة ف�سح املجال للمتعلمني واملتعلمات لإمتام م�رصوعهم.  •

مرحلة عر�س امل�رصوع وتقوميه: تروم هذه املرحلة متكني املتعلمني واملتعلمات بالتناوب من تقدمي ح�سيلة عملهم يف   •
م�رصوع ال�حدة، وذلك بتن�يع �سيغ العر�س؛ ) تقريرمكت�ب، عر�س وفق خطاطة، عر�س �سفهي...( وما اأراه منا�سبا ويف 
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املتعلمني واملتعلمات  لباقي  املجال  ح  ُيف�سَ لديهم. كما  اللغ�ي  الكت�ساب  املتعلمني واملتعلمات، وبح�سب درجات  متناول 
لإبداء مالحظاتهم واقرتاحاتهم بهدف التج�يد والتح�سني انطالقا من معايري حمددة ووا�سحة يتخذونها منطلقا لتق�مي امل�رصوع 

املنفذ.
اآداءهم، ب�سكل  م  املتعلمني واملتعلمات يف خمتلف مراحل امل�رصوع، واأ�ساعدهم واأوجههم واأق�ِّ اأ�ساحب  ملحوظة:   •

م�ستمر وم�اكب لكل العمليات.
وميكن اعتماد البطاقة الآتية لبناء م�رصوع ال�حدة:

بطاقة م�سروع الوحدة

الوحــدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.المجــ�ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنـــوان الم�صــروع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.اأهــداف المــ�صــروع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احل�سة الأوىل: التخطيط )30 د(
بت�جيه مني يتم التخطيط للم�رصوع تبعا ملا ياأتي: 

ت�زيع املتعلمني واملتعلمات اإلى جمم�عات �سغرية ل يتعدى اأفرادها ال�ستة.  •
عر�س جمم�عة من امل��س�عات املرتبطة باملجال على املجم�عات.  •

فتح املجال لقرتاح م��س�عات اأخرى.  •
اختيار كل جمم�عة م��س�عا لال�ستغال عليه.  •

ت�زيع املهام والأدوار بني اأ فراد املجم�عة.  •
حتديد اخلط�ات الإجرائية لتنفيذ امل�رصوع.  •

تقدمي امل�ساعدة والت�جيهات بخ�س��س املعل�مات والبيانات.  •

 احل�سة الثانية: الإجناز )30 د(
  بت�جيه مني يق�م املتعلمني واملتعلمات مبا ياأتي:

تها. مناق�سة كل جمم�عة املعل�مات والبيانات وال�س�ر...التي ح�رصَّ  •
اختيار ما ينا�سب امل�رصوع واخلطة املحددة لتنفيذه.  •

مبا�رصة املهام والأدوار التي اأوِكلت لكل فرد من اأفراد املجم�عة وفق الت�جيهات املحددة.  •
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احل�سة الثالثة: تتمة الإجناز )30 د(
بت�جيه مني يق�م املتعلم�ن واملتعلمات مبا ياأتي:

تقا�سم الأعمال املنجزة داخل كل جمم�عة ومناق�ستها.  •
حت�سني الأعمال يف �س�ء نتائج املناق�سة بالتعديل والتنقيح والت�سحيح، اأو احلذف، اأو الإ�سافة.  •

و�سع الإخراج النهائي للم�رصوع وخطة عر�سه.  •

احل�سة الرابعة: العر�س)30 د(
    بت�جيه مني يق�م املتعلم�ن واملتعلمات مبا ياأتي:

• عر�س امل�ساريع يف �سيغتها النهائية با�ستخدام و�سائل العر�س املختلفة املتاحة ) العر�س ال�سفهي، العر�س على احلائط، 
العر�س با�ستخدام ال��سائط الرقمية...( بت�ظيف خمتلف املمار�سات اللغ�ية ال�سفهية والقرائية والكتابية.

        3.4.3. توزيع ح�س�س مكون الكتابة 
 ميرر كل در�س من درو�س مك�ن الكتابة  يف اأربع ح�س�س؛ مبعدل ح�سة واحدة اأ�سب�عيا.

جدول توزيع ح�س�س مكون الكتابة

مداخل الت�سريف الديدكتيكي لمكون الكتابة

م�سروع الوحدة
التعبير الكتابي 

) الإن�ساء(
التطبيقات الكتابية         ت�سل�سل الأ�سابيع 

ح�صة واحدة ح�صة واحدة ح�صة واحدة الح�س�س الأ�سبوعية

30 د 45 د 45 د المدة الأ�سبوعية

3 ح�ص�س اأ�صبوعية: �ص�عت�ن اأي ) 120 د( اأ�صبوعي�. الغالف الزمني الأ�سبوعي

يخ�ص�س الأ�صبوع الخ�م�س لتقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�، وت�صفية ال�صعوب�ت وتعميق التعلم�ت
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تختلف  املراحل  فاإن  الأخرى،  ال�حدات  اأما يف  الأولى،  ال�حدة  اأ�سابيع  اجلدول يف  اإليها يف  امل�سار  املراحل  وفق  التفاعلية  الكتابة  تنجز   -13
باختالف املهارات، كما يف ال�حدة 6 مثال.

   4.4.3. تنفيذ احل�س�س الأ�سبوعية ملكون الكتابة

جدول تنفيذ الح�س�س الأ�سبوعية لمكون الكتابة في الوحدة الأولى )13(

المراحل والعمليات ت�سل�سل الح�س�س ت�سل�سل الأ�سابيع    عنا�سر مكون الكتابة 

و�صعية النطالق، الن�س التطبيقي، التم�رين التطبيقية، 

الت�صحيح، التقويم والدعم
الح�صة الأولى التطبيق�ت الكت�بية

الأ�صبوع الأول
التهيئة، والتخطيط الح�صة الأولى التعبير الكت�بي

و�صعية النطالق، وتحديد مو�صوع الم�صروع الح�صة الأولى م�صروع الوحدة

و�صعية النطالق، الن�س التطبيقي، التم�رين التطبيقية، 

الت�صحيح، التقويم والدعم
الح�صة الأولى التطبيق�ت الكت�بية

الأ�صبوع الث�ني
التهيئة، وكت�بة الم�صودة الح�صة الث�نية التعبير الكت�بي

التهيئة، واإنج�ز الم�صروع الح�صة الث�نية م�صروع الوحدة

و�صعية النطالق، الن�س التطبيقي، التم�رين التطبيقية، 

الت�صحيح، التقويم والدعم
الح�صة الأولى التطبيق�ت الكت�بية

الأ�صبوع الث�لث
التهيئة، والمراجعة، والتنقيح الح�صة الث�لثة التعبير الكت�بي

التهيئة، واإتم�م اإنج�ز الم�صروع، وتنقيحه الح�صة الث�لثة م�صروع الوحدة

و�صعية النطالق، الن�س التطبيقي، التم�رين التطبيقية، 

الت�صحيح، التقويم والدعم
الح�صة الأولى التطبيق�ت الكت�بية

الأ�صبوع الرابع
التهيئة، والعر�س، والن�صر، والمن�ق�صة الح�صة الرابعة التعبير الكت�بي

التهيئة، وعر�س الم�صروع، ومن�ق�صته الح�صة الرابعة م�صروع الوحدة

يخ�ص�س الأ�صبوع الخ�م�س لتقويم ح�صيلة الوحدة ودعمه�، وت�صفية ال�صعوب�ت، وتعميق التعلم�ت الأ�صبوع الخ�م�س

4- التقويم والدعم                          
1.4.اأهداف التقومي:

ت�ستهدف عملية التق�مي الك�سف عن م�اطن الق�ة التي يجب تعزيزها، وعن التعرثات التي ينبغي جتاوزها؛ وهي عملية 
متكن الأ�ستاذ)ة( من اتخاذ تدابري مالئمة ودقيقة لتفعيل كفايات املتعلم)ة( وتط�يرها. ومن ثم يجب اأن يرتكز التق�مي، �س�اء 

الت�سخي�سي منه، اأو التك�يني، اأو الإجمايل، على مبداأ تق�مي الكفايات التي اكت�سبها املتعلم)ة(.
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2.4.وظائف التقومي:

اإ�سهادية، وه� ي�سمل املكت�سبات املعرفية     للتق�مي ثالث وظائف رئي�سة: وظيفة ت�جيهية، ووظيفة تعديلية، ووظيفة 
واملهارية وامل�اقف، ويعتمد معايري وم�ؤ�رصات بغية تق�مي اإنتاج املتعلم)ة( من زوايا خمتلفة.

حتدد املعايري �صفات العمل املنتظر من اإنتاج املتعلم)ة(، ويتم حتديدها عند �صياغة الكفاية، وي�صرتط فيها اأن تكون م�صتقلة 
بع�سها عن بع�س بهدف حتقيق الإن�ساف، وتنق�سم اإلى ق�سمني: معايري احلد الأدنى، ومعايري الإتقان؛

ــ معايري احلد الأدنى: هي معايري اأ�سا�س يعترب التمكن منها �رصوريا لمتالك الكفاية.
 ــ  معايري الإتقان: هي معايري تتعلق بج�دة املنتج، كما تتيح قيا�س م�ست�ى الأداء يف فرتات زمنية مت�الية.

 اأما امل�ؤ�رصات فهي و�سيلة لأجراأة املعايري، وهي مرتبطة بال��سعية، وتك�ن واقعية وملم��سة وقابلة للمالحظة والقيا�س. 
ومن وظائفها: ت��سيح املعيار وحتديد م�ست�ى التمكن منه ومن الكفاية.

 ينبغي التذكري اأن لبع�س اأ�سكال التق�مي اأكرث من دور: منها الدور الت�سخي�سي والتك�يني الذي من خالله نح�سل على 
نتائج وبيانات تفيد يف عملية التخطيط للدرو�س، وتفيد يف عملية  التدخل املبكر مل�ساعدة املتعلمني و املتعلمات على حتقيق 

الكفاية املطل�بة، وهناك كذلك الدور اجلزائي للتق�مي لعتماده يف قرارات نهاية ال�سنة.
الب�سيطة  واملهارات  واملفاهيم  املعارف  على  البتدائي،  التعليم  نهاية  يف  الإ�سهاد  اأجل  من  املعتمد  التق�مي  ين�سب 
والعتيادية، ومبدى قدرة املتعلم)ة( على ال�ستماع وفهم التعليمات وفك الرم�ز والت�ا�سل �سفهيا واإ�ساريا واأيق�نيا وكتابيا. 
ويتم ذلك، يف اإطار قيا�س القدرة على الندماج يف بنية التعلم والتكيف مع املحيط والتفاعل الإيجابي مع متغرياته. وه� تق�مي 
يروم التحقق من مدى ت�فر املتعلم)ة( على امل�ا�سفات اخلا�سة مبلمح التخرج من هذا ال�سلك التعليمي، بال�ق�ف على ما 
اكت�سبه من كفايات ت�ا�سلية اأ�سا�س والقدرة على ت�ظيفها يف و�سعيات مركبة، وما اكت�سبه من ر�سيد لغ�ي ومعريف ومهاري 
ي�ؤهله ل�ستيعاب خمتلف الظ�اهر الجتماعية والثقافية واتخاذ م�اقف منها، وقدرته على التفاعل الإيجابي مع حميطه املحلي 
واجله�ي وال�طني والعاملي، واأن ميتلك القدرة على ال�ستبطان الأويل لقيم املبادرة، والتناف�س الإيجابي، والعمل اجلماعي، 
والعتماد على النف�س، واإدراك احلق�ق وال�اجبات، والت�ا�سل مع املحيط، وال�عي مبتطلبات الندماج فيه، وذلك ا�ستعدادا 

ل�سلك التعليم الثان�ي الإعدادي املندرج يف �سريورة احلفاظ على مكت�سباته يف التعليم البتدائي وتط�يرها.

3.4.الدعم:

لرت�سيخ  فر�سة  يعترب  اإذ  التعلمية،  التعليمية  العملية  لنجاعة  �رصطا  ويعترب  التعلم؛  �سريورة  اأ�سا�س يف  مكانة  الدعم  يحتل 
م�اطن الق�ة، واأداة وقاية من تراكم التعرثات التي قد ت�سيب املتعلمني واملتعلمات وت�ؤدي بهم اإلى الف�سل والهدر الدرا�سيني.
 يرتبط الدعم بنتائج التق�مي، بحيث يبنى على بيانات ومعل�مات ت�ستخرج من اإنتاج املتعلم)ة( عرب تق�مي ت�سخي�سي اأو 

تك�يني، ي�ساحب العملية التعليمية التعلمية، ويتتبع عمل املتعلم)ة( وجمه�داته.
ويقرتح الدعم حل�ل منا�سبة لتجاوز ما يع�ق مناء الكفاية، ويركز على معايري احلد الأدنى التي مل يح�سل التمكن منها، 

دون اإغفال املتعلمني واملتعلمات املتمكنني من معايري ااحلد الأدنى.
ز؛ يتم تدبريه يف ح�س�س خا�سة وب�سيغ خمتلفة منها: والدعم ن�عان: دعم ف�ري؛ يالزم بناء التعلمات، ودعم مركَّ

 ــ  �سيغة العمل اجلماعي؛ اإذا تبني لالأ�ستاذ)ة( اأن جل املتعلمني واملتعلمات ي�سرتك�ن يف �سع�بات معينة، يك�ن الدعم 
يف احل�س�س املخ�س�سة له، واأثناء اإر�ساء امل�ارد.

ــ  �سيغة العمل يف جمم�عات �سغرية؛ اإذا تبني لالأ�ستاذ)ة( اأن بع�س املتعلمني واملتعلمات ي�اجه�ن �سع�بات م�سرتكة.
ـ  �سيغة العمل الفردي؛ وه� م�جه لكل متعلم)ة( على حدة، كلما اأمكن لالأ�ستاذ)ة( تنظيم عمل املتعلمني واملتعلمات    ـ 
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بكيفية فردية، اإما با�ستعمال بطاقات التق�مي الذاتي اأو متارين خمتارة من الكتاب املدر�سي.
اإطار  يف  دعم  تنظيم  ذلك  بعد  يليه  معينة،  ملدة  جماعي  دعم  اإجراء  مثال  ميكن  حيث  خمتلفة،  ب�سيغ  الدعم  اإجناز  يتم 

جمم�عات �سغرية.

4.4.التقومي والدعم يف الربنامج ال�سنوي:

   للتق�مي عالقة وطيدة باإجناز الدرو�س وبناء الكفاية امل�ستهدفة ، لذلك متت برجمة التق�مي املرتبط مبادة اللغة العربية لل�سنة 
الرابعة من التعليم البتدائي كما يلي:

التقومي الت�صخي�صي: وه� تق�مي قبلي يهدف اإلى معرفة مدى تر�سخ مكت�سبات اأو تعلمات اأو مهارات �سابقة؛ �س�اء    •
م�اطن  حتديد  من  التق�مي  من  الن�ع  هذا  ن  وميكِّ در�س.  اأو  وحدة  اأو  اأ�سدو�س  كل  بداية  اأويف  الدرا�سية،  ال�سنة  م�ستهل  يف 
الق�ة وال�سعف لدى املتعلمني واملتعلمات بالن�سبة للمكت�سبات ال�سابقة ل��سع خطة لتق�ية التعلمات اأوخطة عالجية مالئمة 

مل�ساعدتهم على جتاوز ال�سع�بات و�سد الثغرات بق�سد حتقيق احلد الأدنى من التمكن الذي ي�سمن م�سايرة بناء الكفاية. 
ف  التقومي املرحلي: وه� تق�مي يتخلل مراحل اإجناز الدرو�س ومقاطعه. ومن خ�سائ�س هذا الن�ع من التق�مي اأنه ي�ظَّ  •

عرب مراحل تبدو منف�سلة، لكنها يف احلقيقة يربطها خيط ناظم، وعالقة جدلية.
معرفية،  ق�سايا  من  الدر�س  له  روج  ما  لتق�مي  حمطة  اأنه  خ�سائ�سه  ومن  الدر�س،  نهاية  يف  ويك�ن  النه�ئي:  التقومي   •

ومفاهيم اأ�سا�سية.
التقومي الذاتي: وه� التق�مي الذي يق�م به املتعلم�ن واملتعلمات ب�سكل جماعي اأوجمم�عاتي اأو ثنائي اأو فردي، اإما   •

بطر يقة مبا�رصة، اأو غري مبا�رصة اأثناء االنتهاء من اإجناز ن�صاط تعلمي ما.
  اأما يف ما يتعلق بالدعم، فنظرا لبعده التك�يني فه� يتخذ �س�را ثالثا: 

لالأ�ستاذ)ة(  الفر�سة  يتيح  بحيث  التعلمية؛  التعليمية  العملية  ل�سريورة  م�ساحبا  يك�ن  وه�الذي  املندمج:  الدعم   •
لتدارك الهف�ات التي تعرتي التح�سيل لدى املتعلمني واملتعلمات. وبالإ�سافة اإلى هذا الن�ع هناك الدعم امل�ؤ�س�ساتي، والدعم 

اخلارجي.
وبالرج�ع اإلى كتاب املتعلمة واملتعلم، جند اأن كل در�س قد ختم باأن�سطة ومتارين تق�ميية، بق�سد التاأكد من مدى حتقق 

هدف/ اأهداف الدر�س.
  ولتتبع اأعمال املتعلمني واملتعلمات بكيفية م�ستمرة خالل ال�سنة، خ�س�س الربنامج ال�سن�ي ثمانية اأ�سابيع كاملة للتق�مي 

والدعم من اأ�سل )34( اأ�سب�عا؛ اأي ما يقارب 24%، وهي ن�عان:
اأ�ص�بيع تقومي ح�صيلة الوحدات الدرا�صية ودعمه�؛ وهي الأ�سابيع ال�ستة ال�سن�ية ) 6، 11، 16، 22، 27، 32(؛ وتن�سب   ـــ 

اأن�سطتها على تق�مي ما مت تقدميه يف كل وحدة درا�سية.
ويف هذا ال�سدد، ينبغي تخ�سي�س ح�سة القراءة امل�سرت�سلة  لتنمية امليل  اإلى القراءة الذاتية واملطالعة، با�ستثمار اأركان   ـــ 

القراءة يف الف�س�ل الدرا�سية، اأو ف�ساءات اأخرى منا�سبة لرت�سيخ الفعل القرائي داخل املدر�سة وخارجها. 
من  ت�سجيله  مت  ما  دعم  على  اأن�سطتها  وتن�سب  الدرا�صية؛  ال�صنة  من  والث�ين  الأول  الأ�صدو�صني  اأ�صبوع� دعم ح�صيلة  ـــ   
�سع�بات يف ال�حدات الثالث لكال الأ�سدو�سني بناء على ما اأ�سفرت عنه نتائج التق�مي، والأ�ستاذ)ة( مدع�)ة( بهذا ال�سدد 

اإلى بناء الدعم الذي ينا�سب متعلميه ومتعلماته لك�نه الأدرى مب�اطن ق�تهم و�سعفهم، بعيدا عن الرجتال والعف�ية.
وينبغي يف هذين الأ�سب�عني عدم اإغفال:
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 ـــ  اأن�سطة احلياة املدر�سية؛ ) اأن�سطة الن�ادي الرتب�ية والثقافية والفنية وال��سائط ال�سمعية الب�رصية...(.
 ـــ تخ�سي�س ح�سة القراءة امل�سرت�سلة لتعزيز املهارات القرائية من خالل:

ـ تلخي�س الن�س كامال يف جمل اأو عنا�رص منا�سبة مل�سامني اأجزائه الأربعة.   
ـ ك�سف هيكلة الن�س كامال )اخلطاطة ال�رصدية(.   

ـ التحقق من �سحة الفر�سيات يف احل�سة الرابعة.   
تنفيذ احل�ص�س الأ�صبوعية لتقومي ح�صيلة الوحدة ودعمه�   *

  يقدم يف اأ�سب�ع تق�مي ح�سيلة ال�حدة ودعمها ن�س يعالج يف �سبع ح�س�س تبعا للمك�نات كالتايل:
القراءة: يعالج الن�س التق�ميي يف احل�س�س الأ�سب�عية الأربع وفق اخلط�ات املنهجية للن�س ال�ظيفي.  •

الظواهر اللغوية: بناء على ما �سجله الأ�ستاذ)ة( من مالحظات يبني ما ينا�سب متعلميه ومتعلماته من اأن�سطة كفيلة   •
بت�سفية ال�سع�بات وتعميق التعلمات. 

الكت�بة: يعالج الن�س على ثالثة م�ست�يات:  •
ال�صبط ب�ل�صكل: يتم وفق منهجية التعامل مع ن�س التطبيقات الكتابية. ـــ 

الأن�صطة التقوميية: يتم اإجناز اأن�سطة التطبيقات اللغ�ية املرافقة للن�س التق�ميي.  ـــ 
التعبري الكت�بي)الإن�ص�ء(: يتم اإجناز اأن�سطة الكتابة املرافقة للن�س.  ـــ 

5- مجالت البرنامج الدرا�سي ومحاورها الفرعية                        

مح�ور الم�ص�مين الفرعية على �صبيل التمثيل ل الح�صرالمج�لت

الح�ص�رة 

المغربية

اأ�س�ل  املغربية،  احل�سارة  مظاهر  تن�ع  املغربية،  للح�سارة  التاريخية  الأ�س�س  املغربية،  احل�سارة  مفه�م 
وروافد احل�سارة املغربية، عالقة احل�سارة املغربية باحل�سارات املتفاعلة معها تاريخيا، اإ�سهامات احل�سارة 
امل�روث  يف  الطف�لة  واأهمية  قيمة  وخ�س��سيتها،  املغربية  اله�ية  مميزات  الك�نية،  الإن�سانية  املغربية 
احل�ساري املغربي، دور الرجل و املراأة املغربيني يف بناء ال�رصح احل�ساري ال�طني، القيم الإ�سالمية وال�طنية 

والإن�سانية امل�ؤطرة للح�سارة املغربية ... اإلخ. 

الحي�ة الثق�فية 

والفنية

احل�سارة  اأ�سا�س  رافد  والفن  الثقافة  ال�سع�ب،  والفن يف حياة  الثقافة  دور  والفنية،  الثقافية  احلياة  مفه�م 
ال�طنية والعاملية، مظاهر احلياة الثقافية والفنية املغربية )ال�طنية واملغربية واملحلية(، مناذج اإنتاجات ثقافية 
وفنية مغربية يف املعمار والآداب والفكر وامل��سيقى، م�قع الطفل يف جمال احلياة الثقافية والفنية، امل�ؤ�س�سات 
الثقافية يف املجتمع، مناذج من الإبداعات الثقافية املغربية يف جمالت خمتلفة، القيم امل�ؤطرة للحياة الثقافية 
والفنية، اإ�سهامات ن�سائية مغربية يف جمال الثقافة والفن، اإبداعات طف�لية عاملية ومغربية يف الثقافة والفن، 
تنمية احل�س الثقايف والفني لدى الطفل من خالل اأن�سطة احلياة املدر�سية، القيم والق�اعد امل�ؤطرة للحياة 

الثقافية والفنية...الخ. 
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6- الغالف الزمني الأ�سبوعي

الهواي�ت

ممار�سة  يف  الفراغ  وقت  ا�ستثمار  اأهمية  ريا�سية،..(  فنية،  اأدبية،   ( اله�ايات  اأن�اع  اله�اية،  مفه�م 
اله�ايات  تاأثري  الطفل ملمار�سة ه�ايات مفيدة،  اإلى ه�ايات مف�سلة، ت�جيه  الطفل  ه�اية مف�سلة، مي�ل 
اليجابي على حت�سيل الأطفال الدرا�سي و�سل�كهم داخل املدر�سة والبيت، اله�اية ال�سخ�سية واجلماعية، 
الت�تر  التخفيف من  اله�ايات يف  اجتماعية و�سداقات جديدة، دور  اإن�ساء عالقات  اله�ايات يف  فائدة 

و�سغ�طات العمل...الخ.
الفالحة 

وال�صن�عة 

والتج�رة

تعرف عامل الفالحة وال�سناعة والتجارة، اأهمية الفالحة وال�سناعة والتجارة يف القت�ساد ال�طني، تعرف 
بع�س النتاجات الفالحية وال�سناعية، مناذج من الأعمال التجارية، اأن�اع الفالحة وال�سناعة والتجارة، 

اأن�سطة فالحية تقليدية وع�رصية، تاأثري الع�امل الطبيعية واجلغرافية يف الإنتاج الفالحي، التجارة... الخ.

الغ�بة

الغابة،  تهدد  التي  الأخطار  الغابات،  اأن�اع  املجالت،  الغابة ودورها يف خمتلف  اأهمية  الغابة،  مك�نات 
حماية الغابة من الأخطار التي تهددها، ا�ستغالل الغابة كم�سدر للطاقة، مناذج من الغابات، اأن�اع الأ�سجار 

يف الغابات...الخ.

ال�صي�حة
تعرف ال�سياحة، اأن�اع ال�سياحة، ف�ائد ال�سياحة، دور ال�سياحة يف القت�ساد ال�طني، ت�سنيف ال�سياحة، 

وكالت الأ�سفار، تنظيم الرحالت والأ�سفار، املناطق ال�سياحية باملغرب، الطفل وال�سياحة...الخ.

توزيع المدد والح�س�س عنا�سرها المكونات

  120 = 4 x 30 الن�س الوظيفي / ال�صعري القراءة

 30 = 1 x 30 الن�س الم�صتر�صل

30 = 1 x 30 الن�س ال�صم�عي التوا�صل ال�صفهي

30 = 1 x 30 ال�صرف والتحويل

x 30 1 = 30الظواهر اللغوية التراكيب

30 = 1 x 30 الإمالء

45 = 1 x 45 التطبيق�ت الكت�بية

x 45 1 = 45الكت�بة التعبير الكت�بي )الإن�ص�ء(

30 = 1 x 30 م�صروع الوحدة

390 دقيقة = 6 �ساعات ون�سف المجموع
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د
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د

د

د

د

د

د



38

7- التوزيع الأ�سبوعي لمكونات اللغة العربية وعنا�سرها                    
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س
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در
ال

س
و�

در
ال

س
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ال

1
القراءة

الن�س ال�ظيفي
الن�س 

ال�ظيفي1)ح1(
الن�س ال�ظيفي2 

)ح1(
الن�س ال�ظيفي3 

)ح1(
الن�س ال�سعري 

)ح1(
الن�س التق�ميي 

)ح1(

2
ل 

�ص
وا

الت

ي
�صفه

ال
الن�س ال�سماعي

الن�س ال�سماعي1
الن�س ال�سماعي2

الن�س ال�سماعي3
الن�س ال�سماعي4

تق�مي ودعم 
احل�سيلة

3
القراءة

الن�س ال�ظيفي
الن�س 

ال�ظيفي1)ح2(
الن�س ال�ظيفي2 

)ح2(
الن�س ال�ظيفي3 

)ح2(
الن�س ال�سعري 

)ح2(
الن�س التق�ميي 

)ح2(

4
هر 

وا
ظ

ال

وية
اللغ

ف 
ال�رص

والتح�يل
الدر�س 1

الدر�س 2
الدر�س 3

الدر�س 4
تق�مي ودعم 

احل�سيلة

5
القراءة

الن�س ال�ظيفي
الن�س 

ال�ظيفي1)ح3(
الن�س ال�ظيفي2 

)ح3(
الن�س ال�ظيفي3 

)ح3(
الن�س ال�سعري 

)ح3(
الن�س التق�ميي 

)ح3(

6
هر 

وا
ظ

ال

وية
اللغ

ب
الرتاكي

الدر�س 1
الدر�س 2

الدر�س 3
الدر�س 4

تق�مي ودعم 
احل�سيلة

7
القراءة

الن�س ال�ظيفي
الن�س 

ال�ظيفي1)ح4(
الن�س ال�ظيفي2 

)ح4(
الن�س ال�ظيفي3 

)ح4(
الن�س ال�سعري 

)ح4(
الن�س التق�ميي 

)ح4(

8
هر 

وا
ظ

ال

وية
اللغ

الإمالء
الدر�س 1

الدر�س 2
الدر�س 3

الدر�س 4
تق�مي ودعم 

احل�سيلة

9
القراءة

الن�س امل�سرت�سل
الن�س امل�سرت�سل 

)ج1(
الن�س امل�سرت�سل 

)ج2(
الن�س امل�سرت�سل 

)ج3(
الن�س امل�سرت�سل 

)ج4(
الن�س امل�سرت�سل 
)الأجزاء الأربعة (

10
كت�بة

ال
ت 

التطبيقا
الكتابية

ت1
التطبيقا

ت12
التطبيقا

ت3
التطبيقا

ت4
التطبيقا

ت
التطبيقا

11
كت�بة

ال
التعبري الكتابي

املهارة 1
املهارة2

املهارة3
املهارة4

التعبري الكتابي

12
كت�بة

ال
م�رصوع ال�حدة

التخطيط
الإجناز

تتمة الإجناز
العر�س

اختيار اأح�سن 
م�رصوع
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1-  الح�سارة المغربية

ت انطالق ال�سنة الدرا�سية، وتق�يم ت�سخي�سي
اإجراءا

1

الن�س ال�ظيفي: 
حقنا اأن نفتخر

الن�س ال�سماعي
اأمجاد مدر�سة 

عريقة
اأق�سام الكلمة 

)1(
عنا�سر الجملة 

الفعلية )1(
التاء المرب�طة

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

ت�ليد الفكار 
انطالقا من ن�س 

الم��س�ع 
)التخطيط(

انتاج م�سروع عن 
مظهر من مظاهر 
الح�سارة المغربية:
معلمة 

ف 
- ي�س

عمرانية من معالم 
الح�سارة المغربية

ف �سع�ره 
- ي�س

ازاء المعلمة

الن�س الم�ستر�سل: 
حكمة القدر )ج.1(

2

الن�س ال�ظيفي : 
ت

خالدا
الن�س ال�سماعي 
ك 

ع�دة  المل
محمد الخام�س

اأق�سام الكلمة  
)2(

عنا�سر الجملة 
الفعلية )2(

التاء المب�س�طة
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 

اللغ�ية المكت�سبة

ت�ليد الفكار 
انطالقا من ن�س 

الم��س�ع
) كتابة م�س�دة(

 الن�س الم�ستر�سل: 
حكمة القدر )ج.2(

3

الن�س ال�ظيفي : 
ب ال�سعبي

الم�سرو
الن�س ال�سماعي  

برلمان الطفل
ال�سم: المذكر 
ث  )1(

والم�ؤن
عنا�سر الجملة 

ال�سمية )1(
التاء المرب�طة 
والتاء المب�س�طة

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

ت�ليد الفكار 
انطالقا من ن�س 

الم��س�ع
 )المراجعة 

والتنقيح(
الن�س الم�ستر�سل: 

حكمة القدر )ج.3(

4

الن�س ال�سعري: 
مهد الح�سارة

الن�س ال�سماعي
ب 

مدر�سة الط
وال�سيدلة

ال�سم المفرد 
والمثنى 

والجمع)2(
عنا�سر الجملة 

ال�سمية )2(
التاء المرب�طة 
والتاء المب�س�طة

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

ت�ليد الفكار 
انطالقا من ن�س 

الم��س�ع  
)العر�س والن�سر(

الن�س الم�ستر�سل: 
حكمة القدر )ج.4(
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2-  الحياة الثقافية والفنية

1
الن�س ال�ظيفي: الكنز العظيم

الن�س ال�سماعي:
الم��سيقى الهادئة

ال�سم النكرة 
ف بــ )ال( 

والمعر
عنا�سر الجملة 
الفعلية: الفعل 

والفاعل
همزتا ال��سل 

والقطع )1(
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 

اللغ�ية المكت�سبة

التلخي�س
)1(

اإنتاج م�سروع 
عن مظهر من 
مظاهر الحياة 

الثقافية و الفنية 
ب الأطفال

واأد
ث فيه عن 

يتحد
فن تزخر به 

منطقته.
ث فيه 

- يتحد
عن �سخ�سية 

مرم�قة.

الن�س الم�ستر�سل: محكمة 
الأل�ان )ج.1(

2
الن�س ال�ظيفي : فن مغربي اأ�سيل

الن�س ال�سماعي 
الخط المغربي

ال�سم النكرة 
ف 

والمعر
بالإ�سافة

عنا�سر الجملة 
الفعلية: الفعل 

والفاعل 
والمفع�ل به

همزتا ال��سل 
والقطع )2(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التلخي�س
)2(

 الن�س الم�ستر�سل: محكمة 
الأل�ان )ج.2(

3
الن�س ال�ظيفي : قيمتها بما تبدعه

الن�س ال�سماعي: 
احتفال ب�سيام 

الأطفال
اأ�سماء الإ�سارة 

)1(
ب 

ف 
العط

)ال�او، الفاء، ثم( 
)1(

الهمزة المت��سطة 
على الياء )1(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التعليق
الن�س الم�ستر�سل: محكمة 

الأل�ان )ج.3(

4
ب

الن�س ال�سعري: ِع�سرة الكت
الن�س ال�سماعي: 
ت

ق�س�ر تافيالل
اأ�سماء الإ�سارة 

)2(
ف 

العط
ب)ال�او، الفاء، 

ثم ( )2(
الهمزة المت��سطة 

على الياء )2(
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 

اللغ�ية المكت�سبة
الت��سيع

)1(
الن�س الم�ستر�سل: محكمة 

الأل�ان )ج.4(
5
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3-  الهوايات

1
الن�س ال�ظيفي: اله�اية والحياة

الن�س ال�سماعي:
ت واأن�اعها

اله�ايا
الأ�سماء 

الم��س�لة )1(
الفعل الالزم

الهمزة المت��سطة 
ف )1(

على الأل
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 

اللغ�ية المكت�سبة
الت��سيع

)2(
- اإنتاج م�سروع 
عن ه�اية يف�سلها 

ويمار�سها اأو 
يرج� ممار�ستها:
ث فيه 

- يتحد
عن اأهمية 

ت 
ممار�سة ه�ايا

ثقافية و فنية و 
ريا�سية في حياة 

الأطفال
ف فيه لعبة 

- ي�س
ريا�سة �سارك 

فيها اأو �ساهدها.
- ي�سرح فيه 

ق�اعد ممار�سة 
ه�اية ريا�سية 

يف�سلها

ت 
الن�س الم�ستر�سل: حين كن

�سغيرا )ج.1(

2

الن�س ال�ظيفي : الم�هبة 
واله�اية

الن�س ال�سماعي 
ك ه�اية ؟

هل لدي
الأ�سماء 

الم��س�لة )2(
الفعل المتعدي

الهمزة المت��سطة 
ف )2(

على الأل
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 

اللغ�ية المكت�سبة

التح�يل
)1(

ت 
 الن�س الم�ستر�سل: حين كن

�سغيرا )ج.2(

3
الن�س ال�ظيفي: اأديبة باله�اية

الن�س ال�سماعي: 
راوية الق�س�س

ال�سمائر المت�سلة
الفاعل ظاهر

الهمزة المت��سطة 
على ال�او )1(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التح�يل
)2(

ت 
الن�س الم�ستر�سل: حين كن

�سغيرا )ج.3(

4
الن�س ال�سعري: الريا�سة ه�اية وفخر

الن�س ال�سماعي: 
ت 

اله�ايا
والأن�سطة

ال�سمائر االمنف�سلة
الفاعل �سمير

الهمزة المت��سطة 
على ال�او )2(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التح�يل
)3(

ت 
الن�س الم�ستر�سل: حين كن

�سغيرا )ج.4(
5

ت ــ ن�س: اأع�سق ال�سحافة.
ت وتعميق التعلما

تق�يم ح�سيلة ال�حدة الثالثة ودعمها: ت�سفية ال�سع�با
17
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4-  الفالحة وال�سناعة والتجارة

1

الن�س ال�ظيفي: من البن اإلى القه�ة
الن�س ال�سماعي:
اأميرة ال�سحراء

الما�سي المبني 
للمجه�ل

)1( 
المفع�ل به ظاهر 

و�سمير  )1(
الهمزة المتطرفة 

)1(
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

كتابة تقرير: 
التخطيط 
والم�س�دة

-اإنتاج م�سروع 
عن ن�صاط من 

الأن�سطة الفالحية 
اأو ال�سناعية 
والتجارية.

ث فيه عن 
-يتحد

ن�صاط تتميز به 
منطقته؛

ف حرفة 
-ي�س

تعرفها منطقته،
ث عن 

-يتحد
ن�صاط تجاري 

ت�ستهر به منطقته

الن�س الم�ستر�سل: 
الحاجة اأّم الٱختراع )ج.1(

2

الن�س ال�ظيفي : اإبداع �سناعي 
تقليدي

الن�س ال�سماعي: 
ب 

اأيادي الذه
الأبي�س

الما�سي المبني 
للمجه�ل

)2( 
المفع�ل به ظاهر 

و�سمير  )2(
الهمزة المتطرفة 

)2(
ت كتابية 

تطبيقا
ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

كتابة تقرير: 
التنقيح  والعر�س

الن�س الم�ستر�سل: 
الحاجة اأّم الٱختراع )ج.2(

3

الن�س ال�ظيفي: التجارة الإلكترونية
الن�س ال�سماعي: 
ت 

ف احترف
كي

التجارة؟

الم�سارع  المبني 
للمجه�ل

)1( 
ب الفاعل

نائ
)1( 

ف الممدودة 
الل

والمق�س�رة
)1( 

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التعبير الكتابي: 
كتابة ن�س اإر�سادي 
التخطيط والم�س�دة

الن�س الم�ستر�سل: 
الحاجة اأّم الٱختراع )ج.3(

4

الن�س ال�سعري: ر�سل ال�سناعة
الن�س ال�سماعي: 
ت 

�سناعة الزي�
النباتية

الم�سارع  المبني 
للمجه�ل

)2( 
ب الفاعل

نائ
)2( 

ف الممدودة 
الل

والمق�س�رة 
)2(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التعبير الكتابي: 
كتابة ن�س اإر�سادي 

)المراجعة 
والعر�س(

الن�س الم�ستر�سل: 
الحاجة اأّم الٱختراع )ج.4(

5
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5-  الغابة

1
ت

الن�س ال�ظيفي: الغابا
الن�س ال�سماعي:

نعمة الغابة
الفعل ال�سحيح: 

تعريفه )1(
ب الم�سارع 

ن�س
ال�سحيح )1(

ف في 
ف الأل

حذ
اأ�سماء الإ�سارة )1(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

الت��سيع )1(
- اإنتاج م�سروع 
عن الغابة: اأن�اع 

ت 
الغابا

وف�ائدها.
ث عن 

- يتحد
غابة في منطقته.
ث عن 

- يبح
طرق حماية 

الغابة من 
الأخطار التي 

تهددها.

الن�س الم�ستر�سل: ال�سلحفاة 
الحكيمة )ج.1(

2
الن�س ال�ظيفي : غابة في �سندوق

الن�س ال�سماعي 
غابة المعم�رة

الفعل ال�سحيح 
)2(

اأن�اعه

ب الم�سارع 
ن�س

ال�سحيح والجملة 
الم�ؤولة )2(

ف في 
ف الأل

حذ
اأ�سماء الإ�سارة )2(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

الت��سيع )2(
الن�س الم�ستر�سل: ال�سلحفاة 

الحكيمة )ج.2(

3

الن�س ال�ظيفي: غابة عندلة
الن�س ال�سماعي: 
الغابة و الت�ازن 

البيئي
الفعل المعتل: 

تعريفه واأن�اعه )1(
جزم الم�سارع 

ال�سحيح )1(
ف الالم في 

حذ
الأ�سماء الم��س�لة 

)1(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

تكملة ن�س 
�سردي: التخطيط  

والم�س�دة
الن�س الم�ستر�سل: ال�سلحفاة 

الحكيمة )ج.3(

4

الن�س ال�سعري: الغابة المفق�دة
الن�س ال�سماعي: 
غاباتنا في خطر

الفعل المعتل )2(
جزم الم�سارع 

ال�سحيح والجملة 
ال�سرطية )2(

ف الالم في 
حذ

الأ�سماء الم��س�لة 
)2(

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

تكملة ن�س 
�سردي:  المراجعة 

والعر�س
الن�س الم�ستر�سل: ال�سلحفاة 

الحكيمة )ج.4(
5

عة.
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6-  ال�سياحة

1
الن�س ال�ظيفي: ال�سياحة

الن�س الم�ستر�سل: �سائح في اإمليل
)ج.1(

الن�س ال�سماعي:
اأن�اع ال�سياحة

ت
دعم عام وتثبي

)1( ـ )2( ـ  )3( 
ـ  )4( 

الن�ا�سخ الفعلية 
)1(

ت
دعم عام وتثبي

)1( ـ )2( ـ  )3( 
ـ  )4( 

ت كتابية 
تطبيقا

ح�ل الظ�اهر 
اللغ�ية المكت�سبة

التعليق
اإنتاج م�سروع عن 

ال�سياحة: 
ف �سفرا قام 

- ي�س
به.

ب 
- يكت

ت عن 
معل�ما

مكان يف�سل ق�ساء 
ف فيه.

عطلة ال�سي
ف م�قعا 

- ي�س
ب 

�سياحيا بالقر
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الق�سم الثاين
 مناذج اجلذاذات التطبيقية ملكونات اللغة العربية

تنويه

اللغة  املتعلمات واملتعلمني يف  الأ�ستاذة والأ�ستاذ من حت�سني مهارات  متكني   •
العربية با�ستخدام م�ستجدات املنهاج اجلديد. الكف�ية التي ين�صده� الدليل

•  تدار�س مناذج  اجلذاذات التطبيقية لتدري�س مك�نات اللغة العربية.
• التخطيط لتدري�س مك�نات اللغة العربية على غرار مناذج  اجلذاذات التطبيقية.
•  ال�ستئنا�س بالنم�ذج التطبيقي لأن�سطة التق�مي التك�يني ال�اردة يف الأ�سب�ع 

اخلام�س من كل وحدة.
• ا�ستثمار عدة التق�مي التك�يني ل��سع ا�سرتاتيجية مالئمة للدعم واملعاجلة. 

الأهداف املرجوة من الق�صم الث�ين

• ال�حدة الأولى: احل�سارة املغربية.
• ال�حدة الثانيــة: احلياة الثقافية والفنية.

• ال�حدة الثالثــة: اله�ايـــات.
• ال�حدة الرابعــة: الفالحة وال�سناعة والتجارة.

• ال�حدة اخلام�سة: الغابة.
• ال�حدة ال�ساد�سة: ال�سياحة.          

حمتوي�ت الق�صم

لقد حر�س الدليل على:
د اأ�ساليبهم التعليمية وطرائق التدري�س الي�مية. 1. ترتيب اجلذاذات بح�سب ال�حدات تلبية حلاجة املدر�سني اإلى ما ُي�حِّ

2.  مت اإغناء اجلذاذات مبا من �ساأنه اأن يتيح لالأ�ستاذ)ة( اإمكانية انتقاء من الأن�سطة والأ�سئلة، اأو تي�سريها، ما ينا�سب احل�سة الزمنية 
للدر�س )30د اأو 45د (، من جهة، وما ي�ساير م�ست�ى املتعلمات واملتعلمني، من جهة ثانية، واأخريا ما يراعي خ�س��سيات 
بيداغ�جية )ذوو الحتياجات اخلا�سة،  يعاين من �سع�بات واإكراهات  امل�ست�يات ، ق�سم  اأو متعدد  الق�سم؛   ق�سم م�سرتك 

املتعرثون، الذين مل ي�ستفيدوا من التعليم الأويل، ال�افدون من اأق�سام الرتبية غري النظامية...(.
3. التاأكيد على اأن ل مربر للتخ�ف من الت�سييق على حرية الأ�ستاذ و الأ�ستاذة واإغالق باب الإبداع  والجتهاد اأمامهما.
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جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الأول الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة الن�س الوظيفي: حقنا اأن نفتخر مكون القراءة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يقراأ المتعلم)ة( ن�س »حقنا اأن نفتخر« بطالقة.
ــ ي�ظف ا�ستراتيجية المعاني المتعددة.

ــ يكت�سب الثروة اللغ�ية وتنمية المفردات واإغناوؤها.
ــ يتعرف المتعلم)ة( روافد الح�سارة المغربية وخ�سائ�سها، ودورها في الح�سارة الك�نية.

ــ يتعرف دور الدليل/ الحجة في بناء الن�س الحجاجي.
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر،  م�ارد رقمية ...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين...

رابع� : اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 للقراءة

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن بع�س املاآثر التاريخية التي لزالت �ساهدة 

على احل�سارات التي عرفها املغرب.
- اأ�ستهل احل�سة باأ�سئلة تعطي لقراءتهم معنى، من خالل ملء خانتي هذا اجلدول يف بداية احل�سة، يف حني 

متالأ اخلانة الثالثة اأثناء التق�مي:
ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن امل��س�ع

املاآثر  بع�س  ذكر  خالل   من  املغرب  عرفها  التي  احل�سارات  تعرف  على  واملتعلمات  املتعلمني  اأ�ساعد  ــ 
التاريخية التي ل تزال �ساهدة عليها يف قريتهم اأو مدينتهم اأوجهتهم )�س: 8(.

المالحظة

 والتوقع

ــ ت�سمية املعامل احل�سارية ال�اردة يف ال�س�رة )ما يالحظ�نه يف ال�س�رة( )�س: 8(
• معامل ح�سارية قدمية: �س�معة ح�سان...

• قراءة العن�ان » حقنا اأن نفتخر«.
ــ اأدع� املتعلمات واملتعلمني اإلى ا�ستثمار معل�ماتهم، وامل�ؤ�رصات التي متت مالحظتها اأو قراءتها لختيار 

الت�قع )مع التعليل(.
ويف درو�س لحقة �سيتم القت�سار على مطالبتهم ب��سع ت�قع انطالقا من امل�ؤ�رصات املحددة.

القراءة

ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.
ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بالقراءة النم�ذجية)قراءة م�جهة(.

ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 
ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...

ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.
ــ اأ�ستف�رص املتعلمني و املتعلمات عن �سبب اعتبار الكاتب احل�سارة املغربية عريقة.التقويم والدعم

 1- مناذج اجلذاذات التطبيقية للوحدة الأوىل
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احل�سة الثانية

و�صعية 

النطالق

اأمهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري بعن�ان الن�س ال�ظيفي، 
و مب�سم�نه العام، انطالقا من اأ�سئلة حمددة.

قراءة الن�س

ــ اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية اأراعي فيها اإيقاع القراءة املعربة وال�سليمة. 
ــ  يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة.
ــ  يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم)التق�مي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الداء 

القرائي. 

الفهم

ــ اأت�قف اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ا�ستخراج مرادف بع�س الكلمات، من 
فقرات الن�س املحددة، والتي �سبق لهم تدوينها )�س:9(، من قبيل:

)َاْلِفْقَرُة4 (. يَُّة )َاْلِفْقَرُة1(   • �َسَكن�ا )َاْلِفْقَرُة2(   • َمْعرَباً)َاْلِفْقَرُة 3(   • َنْعَتزُّ   • َالّنْف�سِ
ــ  ا�ستثماراً ل�سرتاتيجية املفردات/ املعاين املتعددة؛ اأكتب على ال�سب�رة جملة »ِاْنَت�رَصَْت َح�ساَرُة امْلَْغِرِب يف 

اْلأَْنَدُل�ِس« واأبني للمتعلمني واملتعلمات كيفية حتديد معناها )النمذجة(.
ـ اإنتاج جمل اأخرى بالكلمة نف�سها، )�س: 9(.  ـ باإجناز بقية الن�صاط املرتبط بهذه اال�صرتاتيجية.ـ  ــ  اأطالبهم:ـ 

التقويم والدعم
املفردات  م�ستثمرين  اأولى،  مرحلة  يف  الن�س  م��س�ع  عن  مفيدة  بجمل  واملتعلمات  املتعلم�ن  يعرب  ــ  

امل�رصوحة.
احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

الن�س:  بالتذكري مب��س�ع  واملتعلمني  املتعلمات  مطالبة  بالالحق، من خالل  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمّهد   
احل�سارة املغربية.

قراءة الن�س

وال�صليمة.  املعربة  القراءة  �رصوط  مراعاة  مع  قراءة جهرية  الن�ص  قراءة  على  واملتعلمات  املتعلمون  يتناوب 
)ميكن اأن تك�ن القراءة ثنائية)هام�سة((

يق�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

الفهم والتحليل

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة ح�ل م�سم�ن الن�س )�س: 9(، متعلقة مبا ياأتي:
ماهي روافد احل�سارة املغربية؟  •

ما الع�امل امل�ؤثرة يف احل�سارة املغربية؟  •
اأطالبهم بتحديد الفقرة املنا�سبة لكل فكرٍة:  •

     ــ تعريف احل�سارة)الفقرة )1((
�ساَرِة امْلَْغِرِبيَِّة. )الفقرة)2(( ِديُد َرواِفِد احْلَ      ــ حَتْ

ْغرايِفِّ يِف ِبناِء َح�ساَرِة امْلَْغِرِب      ــ َبياُن َدْوِر امْلَْ�ِقِع اجْلُ
�ساَرِة«     َبَكَة ُمْفَرَدِة »احْلَ ُل �سَّ كِّ اأطالبهم يف )�س: 9( با�ستخِراج َبْع�َس امْلُْفَرداِت، ِمَن اْلِفْقَرِة )1(، الَِّتي ُت�سَ  •

َداِن اأَنَّ َح�ساَرَة امْلَْغِرِب َعريَقٌة:  اأطالبهم يف )�س: 9( با�ستخِراج َدِليَلنْيِ ِمَن النَّ�سِّ ُي�ؤَكِّ  •
�ساراِت اْلِفيِنيِقيَِّة َواْلَقْرطاِجيَِّة َوالّروماِنيَِّة(. :)ج: َتاأَثََّرْت َح�ساَرُة امْلَْغِرِب ِباحْلَ ــ الأول َدليٌل تاِريِخيٌّ

ا ِلْلَح�ساراِت ِمْن اأَْفِريِقيا اإَِلى اأُوُرّبا...(. : )ج: كاَن امْلَْغِرُب مَمَرًّ ــ الثاين َدليٌل ُجْغرايِفٌّ
اأطالبهم يف )�س: 9( بال�ستدلل ِمَن النَّ�سِّ َعَلى َما َيِلي:   •

• ِلْلُم�اِطُن ُحق�ٌق، َوَعَلْيِه واِجباٌت.
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احل�سة الرابعة

و�صعية 

النطالق

اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري مب��س�ع الن�س:  ــ 
احل�سارة املغربية.

قراءة الن�س
يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة املعربة وال�صليمة.  ــ 

ــ  يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

التركيب 

والتقويم

قبيل: ماهي احل�سارة؟ وما  9(، من  للن�س )�س:  للتاأكد من فهمهم  اأ�سئلة  املتعلمني واملتعلمات  اأ�ساأل  ــ  
روافد احل�سارة املغربية؟ وما الع�امل التي �ساهمت يف اإ�سعاعها؟...

اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على: ــ 
تلخي�س الن�س �سفهيا يف ثالث جمل مفيدة.  •

َلِة  اإبداء اآرائهم يف ما ورد يف ختام الفقرة الأخرية من الن�س » َفاإِنَّ ِمْن واِجِبنا اأَْن ُن�ْسِهَم ِبَدْوِرنا يف ُم�ا�سَ  •
فاِظ َعَلْيِه«. �ساَرِة، َواحْلِ ِْح َهِذِه احْلَ ِبناِء �رصَ

اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب:  •
ماذا تعلمت؟

• مناق�سة الت�قع الذي مت بناوؤه قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
ــ  الت��سع يف امل��س�ع بتحديد اأَهم املعامل احل�سارية يف جهتهم اأو مدينتهم اأو قريتهم والتي ت�ؤكد تن�ع 

روافد احل�سارة املغربية.
ــ  التهي�ؤ للن�س الالحق »خالدات« بالبحث عن اأ�سماء ن�ساء مغربيات خلدن ذكرهن يف تاريخ احل�سارة 

املغربية.

التقويم والدعم

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد اخلال�سة التي انتهى اليها الكاتب يف الن�س:
بناء  م�ا�سلة  بدورنا يف  امل�ساهمة  ي�ست�جب  الإن�ساين،  التاريِخ  العريقة يف  ِبَح�سارتنا  الفتخار  )ج: حق 

�رصحها(.
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جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي 

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الأول

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: اأجماد مدر�سة عريقة التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي » اأمجاد مدر�سة عريقة« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( عراقة جامعة القرويين، واأهميتها العلمية والح�سارية قديما وحديثا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع

للمتعّلمني  املعريف  للم�ست�ى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  يل  تبقى  ملح�ظة: 
�سة للدر�س. واملتعّلمات، وللمّدة الزمنية املخ�سّ

ــ ميكن الت�رصيح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ من يذكر اأ�سماء بع�س املدار�س واجلامعات املغربية ؟ اأين تقع ؟  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
• ماذا تالحظ�ن يف هذه ال�س�رة، يف )�س: 10(      • من يت�ّقع ا�سم هذه املعلمة ؟      • ما دورها ؟  

 • يف اأي جمال من املجالت الآتية ميكن ت�سنيفها: معلمة علمية اأم معلمة اأثرية؟
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: ) اأجماد مدر�سة عريقة(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 

اأي�سا:  )معطيات احل�سارة املغربية(  

الت�صميع الأول

اأَْمـج�ُد َمْدَر�َصٍة َعريَقٍة

ْت فاطمُة  �سَ ْنيا.  َلَقْد َمرَّ على ِبنائي اأكرُث مْن اأحَد َع�رَصَ َقْرنًا، حنَي اأ�سَّ �سالِميٍَّة يف اٱلدُّ ُل َمْدَر�َسٍة اإِ اأنا اأَوَّ
اٱلتَّف�سرُي،  �ُس؛  ُتَدرَّ كاَنْت  اٱلَّتي  اٱلُعل�ِم  َبنْيِ  وِمْن  واٱلتَّدري�ِس.  الِة  لل�سّ جاِمعي  245هـ  عاَم  اٱلِفْهِريَُّة  البننَي  اأُمُّ 

، واٱلَق�ساُء، واٱْلأََدُب. بُّ ْغرافيُة، واٱلطِّ �ساُب، َواٱلّتاريُخ، َواٱجْلُ يُف، واٱحْلِ واٱحلديُث، واٱلنَّْحَ�ُ واٱللُّغُة، واٱلتَّ�رصْ
اٱحُلْظَ�ُة  اٱْلِعلِم  �سي  مِلَُدرِّ واٱلتَّْبجيِل، فكان  اٱِلعتناِء  كاِمَل  ْوَلْ�ُه  اأَ اٱْلأُ�ْستاِذ،  ْيِخ  اٱل�سَّ ِبقيَمِة  اٱملغاربُة  �َسَعَر  ملّا 
ٍم وحب�ٍب وزي�ٍت  َنِة؛ ِمْن حَلْ ُم َلُهْم ُكلُّ ما َيْحتاج�َن اإليِه ِط�اَل اٱل�سَّ ْعِب.. حيُث ُيَقدَّ ْولِة واٱل�سَّ اٱْلكاِمَلُة ِعْنَد اٱلدَّ
ْ�َن  َكِن يف فا�َس، َفُهْم  ل َيَتقا�سَ انًا، وُمْلَزمنَي باٱل�سَّ ْكنى جَمّ و�َسْمٍن و�ساب�ٍن، كما كان�ا َيَتَمتَّع�َن ِبَحقِّ اٱل�سُّ

اأُْجَرًة؛ فاٱلأُْجَرُة على اٱلتَّدري�ِس، يف اٱلغالِب،  كانْت َمْعدوَمًة، اأْو َتكاُد.
اٱلإِجازَة  ُيْعط�َن  ي�ُخ  اٱل�سُّ كان  َبْل  َلبِة،  ِللطَّ اٱمتحاٍن  اأَيُّ  ُيْجرى  َيُكْن  ومَلْ   ، ايِنٌّ  جَمّ ِرحابي  َالتَّعليُم يف   
ُه اأ�ساِتَذتي َوَطَلَبتي ، َفُيْلقي ُكلُّ  ُ ُم َحْفٌل َيْح�رصُ ِة، كان  ُيَنظَّ قنَي،  ومع هذه اٱلإجاَزِة اٱخلا�سَّ ِلَتالميِذِهُم اٱملُتَف�ِّ
اٱلقا�سي يف  َعيََّنُه  اٱْلأْجِ�َبِة،  اٱلعل�ِم، فاإذا ُوفَِّق يف  َتِلِف  خُمْ اأ�سئلًة يف  اأَْكَمَل ِدرا�َسَتُه  اٱلَّذي  اٱلّطالِب  اأُ�ْستاٍذ على 

َبَقِة اٱلرابعِة ِلْلُعلماِء. اٱلطَّ
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َتِلِف اٱلُع�س�ِر، مْن َطراُبُل�َس وت�ُن�َس واٱجَلزائِر.. َحّتى َبَلَغ عدُدُهْم     َدَر�َس بي َطَلَبٌة َت�اَردوا َعليَّ يف خُمْ
�َسْبَعِمَئٍة، بينما مل َيُكْن عدُد اٱلأ�ساتذِة َيَتجاَوُز يف اٱلغاِلِب اٱلأْربعنَي، واٱ�ْسَتَمرَّ هذا اٱلنَّظاُم اٱلتَّقليديُّ حتى َعْهِد 
َلِت اٱْلرَباِمُج، َحْيُث اأُْدِرَجِت اٱْلعل�ُم  ين جامعًة ؛ َفُعدِّ ريَّ اٱِل�ستقالِل عاَم 1956،  ُثمَّ اأُْدِخَل نظاٌم َحديٌث، �سَ
يعِة بفا�َس، َوِلأُ�س�ِل اٱلّديِن ِبتْط�اَن،  ْت َبنَي اأَْح�ساين ُكلِّيَّاٌت؛  ِلل�رصَّ �سَ يَِّة، كما اأُ�سِّ اٱحْلديثُة، وبع�ُس اٱللُّغاِت اٱحْلَ

وِللُّغِة مُبراك�َس، َوجاَمعُة اْبِن ي��ُسَف بها َكَذِلَك.
ِة، وِباأَجْماِد  ائعُة َت�ْسَهُد ِبقيَمِتِهُم اٱلِعْلِميَِّة اٱلَفذَّ َج يفَّ ُعَلماٌء اأَْفذاٌذ، ل َتزاُل اآثاُرُهُم اٱلرَّ  وطيَلَة ُعْمِري ، َتَخرَّ

َمْعَلَمٍة َح�ساِريٍَّة َمغربّيٍة عريَقٍة . َفَهْل َعَرْفُتْم َمْن اأَنا؟  
معطيات احل�سارة املغربية اجلزء الأول الطبعة الثالثة  1963 دار الكتب العربية الرباط �صفحة 119 وما بعدها

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صمع  ــ 
املتعلمني واملتعّلمات. كما اأدع�هم اإلى الرتكيز والنتباه اإلى ما �ساأقروؤه ل�ستيعاب م�سم�ن الن�س، مع 

مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
   • ما ا�سم هذه املدر�سة؟          • من اأ�س�سها؟

وترتيب  والإن�سات  ال�ستماع  اأثناء  الرتكيز  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأنبه  ثانية  مّرة  الن�س  ت�سميع  قبل  ــ 
الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س:

ترتيبه� ح�صب م�صمون الن�سالفكرة

تطّ�ر املدر�سة بعد ال�ستقالل
تاأ�سي�س املدر�سة ودورها يف تدري�س خمتلف العل�م 

انتجت املدر�سة علماء اأفذاذا
طريقة ح�س�ل الطلبة على الإجازة

اعتناء املغاربة بال�سيخ الأ�ستاذ

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سمع الن�س مرة ثانية مع تنبيه املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل: اأجماد: جمع جمد: ال�رصف والعز والّنبل، عريقة: قدمية 
جّدا، قرنان مثنى قرن: ــ من الزمان: مائة �سنة ، التبجيَل: التعظيم والت�قري، احلظ�ة: املكانة واملنزلة، 
جّمانا: بال ثمن وبدون مقابل، ل يتقا�س�ن اأجرة: الفعل تقا�سى يتقا�سى: اأي ل يقب�س�ن ثمنا، رحابي: 
ت�اردوا  املتفّ�ق، معدومة: غري م�ج�دة،  للطالب  العامل  �سهادة مينحها  الإجازة:  �ساحة،  جمع رحبة: 

علّي: ح�رصوا بالت�ايل ال�احد بعد الآخر، اأفذاذ: جمع فذ: املتفّرد يف مكانته وكفايته.
ــ ميكن  يل ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات، من قبيل:

ــ ا�سرتاتيجية املعاين املتعّددة: فباعتبار اأن للكلمة يف اللغة العربية معان متعّددة، فاإن املتعّلم واملتعّلمة مدع�ان 
اإلى ا�ستخدام ال�سياق لفهم معناها داخل جملة من اجلمل. لذلك تق�م ا�سرتاتيجية املعاين املتعّددة على 

جرد معان متعّددة للكلمة ال�احدة، وه� ما ي��سف لغ�يا بامل�سرتك اللفظي.
ــ اأنطلق من الن�س ال�سماعي، واأختار اجلملة الآتية لأ�ستغل عليها مع املتعلمني واملتعّلمات، وهي: )ملّا �شعر 

املغاربة بقيمة ال�شيخ الأ�شتاذ، اأولوه كامل العناية والتبجيل(
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة اجلملة، مع الرتكيز على كلمة )اأولوه( ومعناها يف اجلملة، واأق�ل 

لهم اأن كلمة ) اأولوه( من الفعل ) اأوىل ــ يويل (، واأن لهذا الفعل معان متعّددة. ثم اأطلب منهم �رصح هذا
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املادية واملعن�ية  الناحية  العناية والتبجيل: اعتن�ا به من  اأول�ه كامل  الفعل ح�سب �سياقه يف كّل جملة. ) 
وعّظم�ه تعظيما تاما(

ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا، اأو على �سكل جمم�عات. 
ــ ميكن اأن اأكتب اأي�سا على بطاقات اأو على ال�سب�رة، املعاين الآتية اخلا�سة بكلمة ) اأوىل ( ، ثم اأطلب من 

كل جمم�عة رفع البطاقة اخلا�سة مبعنى الكلمة ح�سب �سياق اجلملة التي وردت فيه.
للمعنى في ال�صي�قالجملةالكلمة

اأولى

ــ اأوله املدينَة 
ــ  اأوله ثقَته

ــ اأوله على اأم�ال اليتيم
ــ  اأوله ظهره

ــ  كان الأحرى اأن ي�ليه اهتماما
ــ اأوله معروفا

جعله واليا عليها
منحه اإياها // و�سعها فيه

اأو�ساه عليها
�سّد عنه ومل يلتفت اإليه

اأن يهتم به
�سنع اإليه 

فهم الم�صموع

اأعيد ت�سميع اجلزء  اأن  اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكن يل  اأعددتها  اأ�سئلة الفهم، التي  ــ اأطرح 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن اأرّكز عليها. 
ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وترتيب الأفكار بطريقة �سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:

 • من اأ�ّس�س املدر�سة ؟       • ما العل�م التي كانت تدّر�س فيها ؟
 • كيف كان املغاربة يعتن�ن بال�سيخ الأ�ستاذ ؟     

 • ما الطريقة التي كان يح�سل بها الطلبة املتفّ�ق�ن على الإجازة ؟    
 • عرفت املدر�سة تطّ�رات يف النظام والربامج بعد ال�ستقالل، اأذكرها.

 • ماذا اأعطت هذه املدر�سة يف املجالني العلمي واحل�ساري ؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عن: 
• ال�سبب الذي جعل فاطمة الفهرية ت�ؤ�س�س هذه املدر�سة.

• ت�سمية هذه املدر�سة بجامعة القرويني.
• الأدوار الدينية والعلمية والثقافية واحل�سارية التي لعبت هذه املدر�سة قدميا وحديثا.  

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
1. اختزال الن�س يف �ست كلمات مفاتيح، من قبيل: مدر�صة ــ ال�صالة ــ التعليم ــ ال�صيخ ــ الإج�زة ــ ج�معة

ــ ميكن ع��سا من ذلك اأن اأدّون على ال�سب�رة الكلمات الآتية على اأن يختار منها املتعلم�ن واملتعلمات 
الكلمات املفاتيح:

)ــ مدر�صة ــ ال�صالة ــ التعليم ــ ال�صيخ ــ الإج�زة ــ ج�معة ــ ال�صتقالل ــ علم�ء ــ علوم ــ طلبة (

2. اإن�ساء جملة فعلية تت�سّمن كلمة: مدر�سة ، واأخرى اٱ�سمية حتت�ي على كلمة: جامعة.
3. تلخي�س الن�س، )عن طريق العمل باملجم�عات( يف فقرة ق�سرية ل تتجاوز ثالثة اأ�سطر معتمدين على 

امل��سحات الآتية : )دور القرويني الديني والعلمي، اأهّمية ال�صيخ الأ�صت�ذ فيه� ، حتّوله� اإىل ج�معة (

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• حتديد ن�عية الن�س: )مقالة اإخبارية(.

• اإبراز وظيفته: )تعليمية ، تثقيفية، ح�سارية(.
• الك�سف عن طبيعة املعل�مات املدرجة يف الن�س: )تاريخية، علمية، اجتماعية واقت�سادية، ح�سارية(.

• ا�ستخال�س العربة من الن�س: )الدور احل�ساري للقرويني قدميا وحديثا(.
بالن�سبة  معروفة  اأم  جديدة  )اأهي  معل�ماته  ويف  ؟(  �سعبة  اأم  �سهلة  )اأهي  الن�س  لغة  يف  الراأي  اإبداء   •
للمتعلمني واملتعّلمات ؟( ثم يف العالقة بني العن�ان وال�س�رة ) اأهناك تنا�سب بينهما اأم ل ؟( واأخريا،    

ما الذي اأعجب املتعّلم اأو املتعّلمة يف الن�س ؟
•فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ل�سم املعلمة قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س ال�سرف و التحويل

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الأول

ال�سرف والتحويل: اأق�سام الكلمة)1( ح�سة من ) 30  د( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتعرف المتعلم)ة( اأق�سام الكلمة.
ــ  ي�ظف المتعلم)ة( اأق�سام الكلمة في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

.... نٌّ ، �سِ • تك�ين كلمات ذات معان من حروف كلمة » فل�سطني«؛ مثل: فيل، يل، لي�س، يف، �َسنَّ
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

• ت�صنيف الكلمات املكونة يف الن�صاط ال�صابق ح�صب نوعها ) ا�صم، فعل، حرف(.

الن�س

 التطبيقي

•  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

اإلى مالحظة الكلمات املكت�بة بالل�ن  انتباههم  اأثري  •  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الن�س قراءة فردية، و 
الأزرق : 

اأَر�سم اجلدول الآتي على ال�سب�رة، ثم اأطلب منهم و�سع كل كلمة مل�نة يف اخْلانة املنا�سبة.  •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يف  اإِّل  تامٌّ  َمْعنًى  َلها  َلْي�َس  َكِلَمٌة 
ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة

ٍ َحَدٌث )َعَمٌل( يف َزَمٍن ُمَعنيَّ ّمي ِبها َمكانًا َكِلَمٌة ُن�سَ

التحليل

• اأطلب منهم تعيني الزمن التي حدثت فيه امل�ساركة ) املا�سي اأم احلا�رص اأم امل�ستقبل(.
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل كلمة تدل على ح�س�ل عمل يف زمن خا�س.  •

اأطلب منهم ا�ستخراج، �سفهيا، ما تبقى من اأفعال يف الن�س.) ج:ا�ْسَتْ�َطن�ا، اْحَتّل�ا، َتاأَثََّرِت(.  •
اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأفعال،اأحدد لهم اأزمانها.  •

اأ�ساأل: ماذا اأ�سمي بهذه الكلمات: َحماٌم، َقْمٌح، َقَلٌم، اأَ�َسٌد، َيٌد؟ ) ج: طري، نبات، اأداة،...(   •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ال�سم كلمة ن�سمي بها اإن�سانا، اأو حي�انا، اأو نباتا، اأو اأي �سيء اآخر.  •
اأطلب منهم ا�ستخراج، �سفهيا، ما تبقى من اأ�سماء يف الن�س.) ج: احل�سارة، الأمازيغ،....(  •

ُهْم مِمَِّن ا�ْسَتْ�َطن�ا امْلَْغِرَب، اأَِو اْحَتّل�ا  �ساَرِة امْلَْغِرِبيَِّة اْلأَمازيُغ َواْلَعَرُب، َوَغرْيُ �ساَرَك يف اإِمْناِء احْلَ
�ساراِت ها ِمَن احْلَ ُه، ِلَذِلَك َتاأَثََّرِت َح�ساَرُة امْلَْغِرِب ِبَغرْيِ اأَْر�سَ



51

• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء،اأحدد لهم م�سمياتها.
اأطرح عليهم ال�س�ؤال الآتي: ماذا تعني الكلمات الآتية؛ يف، على، اإلى؟  •

اأطلب منهم تركيب اإحدى الكلمات يف جملة مفيدة.  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج : احلرف كلمة ليظهر معناها كامال  اإل مع غريها.  •

اأطلب منهم ا�ستخراج، �سفهيا، ما تبقى من حروف يف الن�س.  •
اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بحروف.  •

ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستناجات  جتميع  على  معهم  اأتعاون   •
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ما اأراه منا�سبا من اأن�سطة )اأطبق( يف ال�سفحة: )11(.  •
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثنائها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

كتب  اأو  الدفاتر  على  الفردي  وينتهي  جماعيا،  بعده  ثم  ثنائيا،  الأول  يف  الت�سحيح  يك�ن  اأن  ميكن   •
املتعلمني و املتعلمات.

اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •
الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم والدعم

الجناز       اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
والتي نبههم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

. �ِل َعَمٍل يف َزَمٍن خا�سٍّ • َاْلِفْعُل َكِلَمٌة َتُدلُّ َعلى ُح�سَ
ّمي ِبها اإِْن�سانًا، اأَْو َحَي�انًا، اأْو َنباتًا، اأَْو اأَيَّ �َسْيٍء اآَخَر.  • اِل�ْسُم َكِلَمٌة ُن�سَ

ها. ْرُف َكِلَمٌة ل َيْظَهُر َمْعناها كاِماًل اإِّل َمَع َغرْيِ • َاحْلَ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الأول

الرتاكيب: عنا�سر اجلملة الفعلية )1( ح�سة من ) 30  د( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتعرف المتعّلم )ة( الجملة الفعلية، وعنا�سرها.
ــ ي�ظف المتعلم )ة( الجمل الفعلية في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س .

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق 

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

ــ تك�ين ثالث جمل مفيدة خْمتلفة الرتكيب من الكلمات الآتية: ) على،  يركب، احل�سان، الفار�س(.
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

ــ اأي اجلمل املكونة يف الن�صاط ال�صابق هي جملة فعلية؟ وملاذا؟

المالحظة 

والكت�ص�ف

اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى  • لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

•  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اجلملتني قراءة �سامتة.

�سارِة يف ما ُيفيُد اْلُعْمراَن. 1. ِا�ْسَتْعَمَل امْلَْغِرِبيُّ َكِلَمَة احْلَ
�سارِة يف ما ُيفيُد اْلُعْمراَن. 2.  َامْلَْغِرِبيُّ ا�ْسَتْعَمَل َكِلَمَة احْلَ

�سارِة يف ما ُيفيُد اْلُعْمراَن. ــ  ِا�ْسَتْعَمَل امْلَْغِرِبيُّ َكِلَمَة احْلَ
�سارِة يف ما ُيفيُد اْلُعْمراَن ــ َامْلَْغِرِبيُّ ا�ْسَتْعَمَل َكِلَمَة احْلَ

اأَر�سم الرت�سيمتني الآتي على ال�سب�رة، ثم اأطلب منهم تاأطري كل جملة بح�سب ن�ع كل كلمة:  •

�سارِة احْلَ َكِلَمٌة ِا�ْسَتْعَمَل امْلَْغِرِبيُّ �سارِة احْلَ َكِلَمٌة امْلَْغِرِبيُّ ِا�ْسَتْعَمَل
ا�سم ا�سم فعل ا�سم ا�سم ا�سم ا�سم فعل

اأطلب منهم مقارنة اجلملتني بتحديد ن�ع الكلمة التي تبتدئ بها كل منهما.  •
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التحليل

• اأطلب منهم تعيني رتبة الذي قام بالفعل يف كل جملة بذكر العدد الرتتيبي املنا�سب له.
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل ي�سبق الذي قام به.

• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة ي�سبق فيها الفعل الذي قام به.
• اأطلب منهم تعيني اأي اجلملتني ابتداأت بالفعل والذي قام به.
• اأ�ساأل: ماذا اأ�سمي اجلملة التي تبتدئ بالفعل والذي قام به . 

• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: اجلملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل.
• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية.

ال�صتنت�ج

• اأطلب من بع�سهم قراءة ال�ستنتاج الذي دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل.

التطبيق

 11( ال�سفحتني:  اأطبق( يف   ( اأن�سطة  من  منا�سبا  اأراه  ما  باإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  مكت�سبات  اأق�م    •
و12(،

 واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •

املعاجلة الف�رية. 
. . . . . . اأو: َتْخَتِلُف . . . . . . ــ ِاْخَتَلَفِت. . . . . . اأو: َيْفَتِخُر. . . . . الن�صاط )2(: ِاْفَتَخَر.  •

. . . . . ُب امْلُحاَفَظُة. . اأو: جَتِ . . . .                       َوَجَبِت امْلُحاَفَظُة.

الت�صحيح

•  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي كتابيا اأو �سفهيا.
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم والدعم

يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات و ال�سع�بات، ، التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز   •
والتي نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

ْمَلُة اْلِفْعِليَّةُ ِهَي الَّتي َتْبَتِدُئ ِبِفْعٍل. َاجْلُ
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جذاذة تطبيقية لدر�س الإمالء

الأ�سبوع الأول الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية

الإمالء: التاء املربوطة ح�سة من ) 30  د( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتعرف المتعلم)ة( التاء المرب�طة وم�ا�سع ر�سمها.
ــ ير�سم المتعلم)ة( التاء المرب�طة ر�سما �سحيحا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

ــ اإعطاء كلمات خمت�مة بتاءات مرب�طة.
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة من خالل الن�صاط االآتي: 

ــ تعليل ر�صم التاءات مربوطة يف الكلمات املعطاة يف الن�صاط ال�صابق.

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  ــ لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

بالل�ن  املكت�بة  الكلمات  اإلى مالحظة  انتباههم  اأثري  و  فردية،  قراءة  الن�س  املتعلمات  و  املتعلم�ن  يقراأ   •
الأزرق : 

• اأر�سم اجلدول على ال�سب�رة، ثم اأطلب منهم حتديد خ�سائ�س الكلمات املل�نة. 

ْرُف  احْلَ
الَّذي 

َقْبَل الّتاِء، 
َوَحَرَكُتُه

ُمْفَرٌد/ َجْمٌع ٌر / ُم�ؤَنٌَّث ُمَذكَّ ِا�ْسٌم / ِفْعٌل 
َحْرٌف

النُّْطِق ِبالّتاِء 
ِعْنَد اْلَ�ْقِف 

َعَلْيها
َاْلَكِلماُت

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

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

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

�ساراِت. َدْت َحياَة امْلُْجَتَمِع، َوَظلَّْت َقناًة مِلُروِر َكثرٍي ِمَن احْلَ �ساَرٍة َج�سَّ ُيْعَترَبُ َامْلَغاِرَبُة ُبناًة حِلَ
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التحليل

اأطلب منهم حتديد، �سفهيا، ن�ع كل كلمة خمت�مة بتاء مرب�طة. ــ 
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: تر�سم التاء مرب�طة يف الأ�سماء فقط.  •

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء خمت�مة بتاء مرب�طة.  •
اأطلب منهم حتديد، �سفهيا، عدد وجن�س كل كلمة خمت�مة بتاء مرب�طة.  •

اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: تر�سم التاء مرب�طة يف الأ�سماء املفردة امل�ؤنثة، ويف اجلمع املذكر.  •
اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء خمت�مة بتاء مرب�طة تطبيقا لال�ستنتاج.  •

ــ اأطلب منهم حتديد، �سفهيا، حركة احلرف الذي ي�سبق التاء املرب�طة يف كل كلمة خمت�مة.
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: تر�سم التاء مرب�طة يف الأ�سماء اإذا كانت م�سب�قة بفتحة اأو باألف..  •

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء خمت�مة بتاء مرب�طة تطبيقا لال�ستنتاج.  •
اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجمع: �ساٍع، ما�ٍس، ... .  •

اأطرح عليهم ال�س�ؤال الآتي: هذا اجلمع للمذكر اأم للم�ؤنث؟  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: تر�سم التاء مرب�طة يف جمع املذكر اإذا كانت م�سب�قة باألف.  •

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء خمت�مة بتاء مرب�طة تطبيقا لال�ستنتاج.  •

ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستنتاجات  جتميع  على  معهم  •اأتعاون 
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

• اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز اأن�سطة ) اأطبق( يف ال�سفحة: )12(
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

•ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز             اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  •يف 
و التي نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

ر ْمِع امْلَُذكَّ  • ُتْكَتُب الّتاُء َمْرب�َطًة يف اْلأَ�ْسماِء اٱمْلُْفَرَدِة امْلُ�ؤَنََّثِة َويف اجْلَ
ْو ِباأَِلٍف.  •  ُتْكَتُب الّتاُء َمْرب�َطًة يف اْلأَ�ْسماِء اٱمْلُْفَرَدِة اإِذا كاَنْت َم�ْسب�َقًة ِبَفْتَحٍة اأَ

ِر اإِذا كاَنْت َم�ْسب�َقًة ِباأَِلٍف. ْمِع امْلَُذكَّ  • ُتْكَتُب الّتاُء َمْرب�َطًة يف اجْلَ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الأول

ح�سة واحدة من 45 دقيقة الكتابة التطبيقات الكتابية

اأول: اأهداف الدر�س:

__ يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
__  ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية 

املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:
 ــ ما اجلملة الفعلية؟ من يركب جملة فعلية؟ 

ــ ما اأق�سام الكلمة؟  ما الفرق بينها؟
ــ متى تكتب التاء مرب�طة؟ من يعطينا كلمة خمت�مة بتاء مرب�طة، ويعلل ر�سمها؟

الن�س التطبيقي

لي�ست�سمروا  )�س:13(   كتبهم،  للن�س يف  مرة  من  لأكرث  �سامتة  قراءة  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأدع�   •
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

اأعني من يقراأ الن�س قراءة جهرية ل�رصح ما ا�ستع�سى عليهم فهمه من الكلمات.   •
اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:  •

ــ متى بداأ الهتمام بالفلكل�ر؟
ــ ماذا ي�سم الفلكل�ر؟

اأكتب اجلزء امل�ستهدف من الن�س غري م�سك�ل على ال�سب�رة، ثم اأطالب املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى   •
دفاترهم.

اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.  •
اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم.   •

اأحجب عنهم الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل  لينطلق�ا يف �سبط ما نقل�ه اإلى دفاترهم.  •
اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه   •

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
اأك�سف عن الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل، لي�سحح للمتعلمني واملتعلمات ما قد ارتكب�ه من اأخطاء.    •



57

التم�رين 

التطبيقية

• اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها 
لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

1.  اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ِمثاًل ِلُكلِّ َنْ�ٍع: 
 . . .. ـــ َحْرٌف . . . . ـــ ِفْعٌل . . . .     ـــ ِا�ْسٌم .

، يف َتْر�سيَمٍة، َنْ�َع ُكلِّ َكِلَمٍة:  ُ  2.  اأَُبنيِّ
      ـــ َعْن  ـــ َبداأَ  ـــ َطريٌق                                                       

3.  اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلًة ِفْعِليًَّة
ْن�ساِن ِلْلِكتاَبِة. ُل اإِلى ُجْمَلٍة ِفْعِليٍَّة: ِاْكِت�ساُف اْلإِ 4.  اأَُح�ِّ

ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط )اأُْنِتُج(:  •
َن ِفْقَرًة. ) امل�سهد بكتاب املتعلم)ة((. ُ َعِن امْلَ�ْسَهِد ِبَثالِث ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأَُك�ِّ ــ اأَُعربِّ

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

• ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز            اأثناء  ومتعلمة  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
والتي نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الأول

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
 التعبري الكتابي: توليد الأفكار

انطالقا من ن�س املو�سوع ــ التخطيط
الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  ي�لد المتعّلم )ة( اأفكارا انطالقا من �س�ر اأو ن�س م��س�ع.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في ت�ليد الأفكار.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات.

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

ــ ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ال�سابقة                      مكت�سباتهم  من  انطالقا  الأفكار  ت�ليد  مهارات  على  واأدربهم  واملتعلمات  املتعلمني  اأهيء  ــ 
) الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي، الظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية...( ح�ل م��س�ع املجال، التي ميكن 

اأن ت�ساعدهم يف ت�ليد الأفكار.

التخطيط

ــ اأقراأ امل��س�ع الآتي قراءة جهرية:
متعّددة  واأل�صنة  خمتلفة  اأجن��س  فيه  تتع�ي�س  بلدا  جعله  وثق�يف،  ح�ص�ري  بتنّوع  يتميّز  لأنه  بوطني  اأعتز  مغربي  اأن�      

)�س:13(.
ــ اأطرح �س�ؤال للتاأكد من فهمهم، من قبيل: مباذا يعتز الكاتب؟ 

ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات على قراءة امل��س�ع ال�سابق مع �سديق اأو �سديقة.
ــ  اأطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات املفاتيح.

ــ  اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات املفاتيح، )الكلمات الأ�سا�س يف الن�س(.
ــ  اأ�ساعد على و�سع خطاطة اأولية للمنتج املنتظر، من قبيل:

م� هي روافد 

احل�ص�رة املغربية؟ 

متيّز املغرب بثق�فته 

املتنوعة، اأذكره�.

من هم �صك�ن

 املغرب؟

تنّوعت األ�صنة املغ�ربة، 
اأ�صمي هذه اللغ�ت 

واللهج�ت.

كت�بة فقرة اأحتّدث فيه� 

عن: مظ�هراحل�ص�رة 

املغربية
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ــ  اأوجههم اإلى كتابة فقرة، بناء عما ت��سل�ا اإليه من اإجابات، يتحدث�ن فيها عن مظاهر احل�سارة املغربية، 
وفق ما ياأتي:

 . . . .          ــ  الروافد احل�سارية املتعّددة: القرطاجني�ن.
 . . . .          ــ ثقافة املغاربة املتن�عة: عربية، اإ�سالمية، اأمازيغية، �سحراوية.

 . . . .         ــ  تعاي�س خمتلف �سكان املغرب: الأمازيغ، العرب.
 . . . .         ــ  متيز املغرب بغنى لغاته ولهجاته الرثية: العربية، الأمازيغية، احل�سانية.

ــ   اأحافظ على ج� العمل من خالل:
    ــ  التجّ�ل بني ال�سف�ف.

    ــ  تقدمي امل�ساعدات ملن يحتاج اإليها.
    ــ  ت��سيح ما ا�ستغلق عليهم.

    ــ  التنبيه اإلى الأخطاء املرتكبة، والأفكار التي حتتاج اإلى تعديل يف اإطار املعاجلة الف�رية.      

التقويم والدعم

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد بع�س مظاهر احل�سارة املغربية.
الإجناز،  اأثناء  املالحظات،  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  ــ  اأدّون 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة الم�ستر�سلة

الأ�سابيع 1 و 2 و  3 و 4        الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية

اأربع ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة القراءة امل�سرت�سلة: حكمة القدر القراءة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يقراأ المتعّلم )ة( الجزء الأول من الن�س الم�ستر�سل »حكمة القدر« بطالقة.
ــ  يكت�سب المتعلم )ة( معل�مات عن ذكرى الم�سيرة الخ�سراء.

ــ  يتعّرف المتعّلم عنا�سر الق�سة وبنيتها
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة للقراءة

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة اجلزء الأول من الن�س بذكر ما يلي:
• ت�اريخ الأعياد ال�طنية الآتية: عيد العر�س ــ عيد ال�ستقالل ــ عيد امل�سرية اخل�رصاء  املغربية .

المالحظة 

والتوقع

فاأطرح عليهم  العامة،  اأجل املالحظة  14، من  املتعلم )ة( �س:  املثبتة يف كتاب  ال�س�رة  اأعر�س عليهم  ــ  
اأ�سئلة، من قبيل:

• ماذا تالحظ�ن يف ال�س�رة؟  • �سف�ا مكّ�ناتها؟    • ما الأل�ان الطاغية على ال�س�رة؟    • ما منا�سبتها؟
ــ  اأوجه املتعّلمني واملتعلمات اإلى �رصح عن�ان الن�س ) حكمة القدر(

ــ  ا�ستنادا اإلى املالحظات ال�سابقة، اأطلب منهم  ت�ّقع م��س�ع الن�س، ثم اأق�م بتدوين الت�قعات يف مكان 
حمّدد، ليع�دوا اإليها يف ما بعد:

اجلزء الأول: 
) من : يف �ساحة احلي ..... اإىل: بلى(

. . . . . . . . . . .

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

. . . . . . . . . . .

التوقع�ت
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القراءة

ــ تخ�س�س هذه احل�سة للجزء الأول من الن�س، فقط. 
ــ اأقراأ فقرة من اجلزء الأول من الن�س، قراءة جهرية و�سليمة ومعرّبة اأراعي فيها عالمات ال�قف  وال�ستفهام 

والتعّجب، واأ�سّخ�س امل�اقف.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، واأطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، اأو تدوينها 

يف الدفاتر.
منتبهني  �سليمة،  قراءة  الن�س  من  الأول  اجلزء  بقية  )هام�سة(  م�ستقّلة  قراءة  واملتعّلمات  املتعّلم�ن  يقراأ  ــ 

لعالمات ال�قف وال�ستفهام والتعجب، واأمر بني ال�سف�ف لتقدمي امل�ساعدة.
ــ يتعاقب�ن على قراءة اجلزء الأول من الن�س وي�سلح�ن اأداءهم القرائي يف ما بينهم ) تق�مي الأقران( بناء على 

�سبكة مالحظة الأداء القرائي.
ــ ي�رصح�ن املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اثناء القراءة اجلهرية، من قبيل:

 )تعرب: جتتاز، ت�ست�يل عليه: تتمّكن منه، متعّجبة: منبهرة. ( ثم يرّكب�نها يف جمل مفيدة. 
ــ اأكّلف بع�س املتعّلمني واملتعّلمات بالبحث عن معاين تلك الكلمات ب�ا�سطة القام��س.

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية �سبكة املفردات مل�ساعدة املتعلمني واملتعلمات على اكت�ساب اأكرب عدد من الكلمات 
ذات ال�سلة باإحدى كلمات الن�س، بغر�س اإغناء ر�سيدهم املعجمي، وتنمية قدرتهم على الفهم.

املتعلمني  اأطلب من  ثم  ال�سم�سي،  ال�سب�رة، كما يف املخّطط  اأ�سع كلمة »ال�صحراء« و�سط دائرة على  ــ 
واملتعّلمات ذكر جميع املفرادات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح.

ــ  اأطلب منهم اأن يكتب�ا كلمة ترتبط بال�سحراء، ويل�سق�نها يف ال�سبكة )قد نكتبها على ال�سب�رة(.
ــ  اأطلب من كل متعّلم ومتعّلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل:

احلي، الأطف�ل، الكرة، املنزل، الطريق، م�ء..... 

ــ للتاأكد من فهم املتعلمني واملتعّلمات للمقروء، اأطلب منهم:
• حتديد ال�سخ�سيتني م��س�ع الن�س.

• الك�سف عن مرحلتهما العمرية: اأهما ر�سيعان  اأم طفالن اأم  �سيخان؟
ــ اأدع�هم يف )�س: 16( اإلى: 

ال�صحراء

واحة
رم�ل

ن�قة

رق�صة القدرخيمة

جمل

ح�ص�نية

نخيل
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1. حتديد العنا�رص الآتية:
اأحا�سي�س عمر الفعل الذي قام به عمر اللعبة التي يلعبها الأطفال مكان لعب الأطفال

الده�سة واخلجل قذف الكرة فاأ�ساب ليلى كرة القدم �ساحة احلي
2. تعيني:

بداية احل�ار بداية ال�رصد
اأعتذر يف �ساحة احلي

 3. الإجابة عن الأ�سئلة املتعّلقة باحل�ار:
تعيني الأمكنة ال�اردة 

يف احل�ار من اأنهى احل�ار؟ من بداأ احل�ار؟ من املتحاوران؟

الطريق، احلي، ال�سحراء 
املغربية ليلى عمر ليلى وعمر

    
4. ا�ستخراج ما يدل على املعاين الآتية:

ا�ستغراب حممد ا�ستغراب ليلى عبارات 
التاأدب قب�ل العتذار طلب العتذار املعنى

اأيف ا�سمي 
ما يدع� اإلى 

الت�ساوؤل؟

عمر ماء 
العينني؟

يا اأختي، 
يا اأخي 

اأقبل اعتذارك اأعتذر ما يدل عليه

ــ اأ�ساعد يف )�س: 16( املتعلمني واملتعلمات على:
1. تلخي�س هذا اجلزء من الن�س �سفهيا يف ثالث جمل مفيدة.

• ميكن يل اأن اأختار طريقة اأخرى لتلخي�س الن�س �سفهيا، فاأ�سع جدول ي�ستمل على عدة جمل، ثم اأطلب 
من املتعلمني واملتعلمات اأن يختاروا ثالث جمل تلخ�س الن�س، كما ه� مبنّي يف هذا اجلدول:

الأطفال يلعب�ن يف احلي عمر قذف الكرة 

اأ�سابت ليلى ح�ار بني عمر وليلى
ا�سمه عمر ماء العينني طلب منها عمر العتذار فقبلته

     • اأ�ساعد من وجدوا �سع�بة يف تلخي�س الن�س ب�ا�سطة اجلمل، باأن اأدّون لهم الن�س على ال�سب�رة، فاأترك 
فيه فراغات، ثم اأطلب منهم مالأها مبا ينا�سب من الكلمات، من قبيل:

 ــ اختاروا من الكلمات التالية ما ينا�سب كل فراغ يف الن�س:
   + قائمة الكلمات:  ) عمر ــ العتذار ــ الكرة ــ ليلى (

.فقبلته ( . . . . . .منها . . . . . . .، ثم طلب. . . . . . ..فاأ�سابت.. . . . . .     + الن�س:  ) قذف عمر..

التركيب 

والتقويم

2. • اإبداء املتعلمني واملتعلمات اآراءهم يف �سل�ك عمر وليلى.
     ــ اأ�ساعد املتعلم )ة( على اإبداء راأيه يف �سل�ك عمر من ناحيتني:

      + اخلطاأ: لعب عمر الكرة  يف احلي       + ت�صحيح اخلطاأ: طلبه االعتذار // القبول ب�رصوط االعتذار
    ــ اأنتقل اإلى �سل�ك ليلى، فاأ�ساعد املتعلم)ة( على اإبداء راأيه يف:

      + طريقة قبولها االعتذار ب�رصوط       + معرفتها اجليدة ب�سكان احلي
      + ذكاوؤها يف اإدارة احل�ار واكت�ساف اأ�س�ل عمر ال�سحراوية
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التهيئة للقراءة

تربط  اأ�سئلة  القدر(، من خالل طرح  ن�س )حكمة  من  الثاين  اجلزء  لقراءة  واملتعلمات  املتعلمني  اأهيئ  ــ 
ال�سابق بالالحق، من قبيل: 

      + ملاذا طلب عمر العتذار من ليلى ؟                 + ما ال�سم العائلي لعمر ؟
      + ما املنطقة املغربية التي ينتمي اإليها عمر ؟

القراءة

ــ تخ�س�س هذه احل�سة للجزء الثاين من الن�س، فقط. 
ــ اأقراأ فقرة من اجلزء الثاين من الن�س، قراءة جهرية و�سليمة ومعرّبة اأراعي فيها عالمات ال�قف  وال�ستفهام 

والتعّجب، واأ�سّخ�س امل�اقف.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي. واأطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، اأو تدوينها 

يف دفاترهم.
منتبهني  �سليمة،  قراءة  الن�س  من  الثاين  اجلزء  بقية  )هام�سة(  م�ستقّلة  قراءة  واملتعّلمات  املتعّلم�ن  يقراأ  ــ 

لعالمات ال�قف وال�ستفهام والتعجب، واأمر بني ال�سف�ف لتقدمي امل�ساعدة للمتعرثين.
ــ يتعاقب�ن على قراءة اجلزء الثاين من الن�س وي�سلح�ن اأداءهم القرائي يف ما بينهم ) تق�مي الأقران( بناء 

على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.
ــ ي�رصح�ن املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اثناء القراءة اجلهرية، من قبيل:

 ) ماأل�فة: معتادة، �سدفة: ما يحدث عر�سا دون اتفاق اأو م�عد، ال�ساعد: ما بني امِلرفق والكتف من 
الأعلى. ( ثم يرّكب�نها يف جمل مفيدة. 

ــ اأكّلف بع�س املتعّلمني واملتعّلمات البحث عن معاين تلك الكلمات ب�ا�سطة القام��س.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية ال�سفة امل�سافة مل�ساعدة املتعلمني واملتعلمات على اإ�سافة �سفة لتخ�سي�س كلمة معينة 

) كلمة + �صفة (، اأو النطالق من فقرة لإ�سفاء �سفات على كلمات معّينة.
ــ اأنطلق من اجلزء املقروء، واأبني للمتعلمني واملتعلمات اأن ال�سفات اإ�سافة للمعنى. ميكن اأن اأق�ل مثال: 
�صدفة: عجيبة ) اأو غريبة، جميلة، رائعة، مف�جئة...(  ول ي�سح اأن اأق�ل: �صدفة ) �صغرية، كبرية، طويلة، ق�صرية...(.

عن  بالبحث  واأكلفهم  اأخرى،  لكلمات  املنا�سبة  ال�سفة  يختاروا  اأن  واملتعلمات  املتعلمني  من  اأطلب  ــ 
�سفات واإ�سافتها اإلى الكلمات الآتية:

  علم وطني              جميل            حمبوب           جّذاب

  اأعي�د بالدي            متنوعة           كثرية             رائعة

  �صحراوؤن�                مغربية           عزيزة             حمّررة            

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�ستغال على كلمات اأخرى من الن�س فرديا اأو جماعيا.
امل�صرية اخل�رصاء.........    الأ�صم�ء الع�ئلية..........     امل�ص�بقة.......... البطولت.........

ــ للتاأكد من فهم املتعلمني واملتعّلمات للمقروء، اأطلب منهم )�س: 16(:
• حتديد الطرفني املتحاورين يف هذا اجلزء.     • اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى حتديد ما يلي:

امل�سارك�ن فيها منا�سبتها م��س�ع امل�سابقة م�ست�اه الدرا�سي ا�سم مدر�سة عمر
ليلى+ عمر+ 
بع�س التالميذ

ذكرى امل�سرية 
اخل�رصاء ثقايف ال�سنة الرابعة امل�سرية اخل�رصاء

اجلزء الثاين: 
)من قوله: �سمت عمر قليال ..... اإىل قوله: كتب كثرية(
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• تعيني الأو�ساف التي ا�ستعملها ال�سارد يف احل�ار، وا�ستثمارها يف جمل مفيدة:
اخل�رصاء احلمراء املغربيّة الوطنيّة

عجيبة امل�ألوفة القويّة املعروفة

    
• تتميم املقاطع بجمل فعلية من احل�ار، ثم ي�س�غ املتعلم )ة(على من�ال العبارات جمال مفيدة:

. . . . . . . اأجل، اإنّني. . . . . . . . ل�صك اأن معّلمك. . . . . . . . ف�أن� .

ــ ميكن يل اأن اأ�سيف اإلى املتعلمني واملتعلمات اأن�سطة اأخرى غري م�ج�دة يف كتاب املتعلم، من قبيل ما ياأتي:
• حتديد معنى الل�ن الأخ�رص يف عبارة ) امل�سرية اخل�رصاء (.

• حتديد العالقة بني الل�ن الأخ�رص يف هذه العبارة والل�ن الأحمر يف العلم ال�طني.
• حتديد الهدف من اإجراء م�سابقة ثقافية مبنا�سبة ذكرى امل�سرية اخل�رصاء.

• ملاذا ا�ستعانت ليلى بخزانة الكتب يف امل�سابقات الثقافية؟
• ما الفائدة من امل�ساركة يف امل�سابقات الثقافية ؟

التركيب 

والتقويم

ــ  اأ�ساعد يف )�س: 16( املتعلمني واملتعلمات على:
1. • تلخي�س هذا اجلزء من الن�س �سفهيا:

• اأطلب من املتعلمني واملتعلمات تلخي�س الن�س عن طريق الربط بني الأفكار.
الثق�فية   امل�ص�بقة  امل�ص�ركة يف  قبال  ليلى وعمر  اخل�رصاء   امل�صرية  مبن��صبة ذكرى  ثق�فية  م�ص�بقة  الأ�صت�ذ)ة(  نّظم 

 ليلى وعمر قّررا التع�ون من اأجل الإعداد للم�ص�بقة الثق�فية.

ــ ميكن للمتعلمني واملتعلمات اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإعادة �رصد الن�س بالتناوب ليعرب كل واحد عن فكرة ويكمل الآخر ما 

بداأه.                    
2.• اأن يعّلق املتعلم�ن واملتعلمات على ذكرى امل�سرية اخل�رصاء بجملة واحدة فعلية اأو اإ�سمية.

اأعظم  ما  ــ  اأجمل  ما  ــ  اأروع  ما  با�ستعمال:  اإنتاج جمل  منه  يطلب  باأن  املتعرث)ة(  )ة(  املتعلم  اأ�ساعد  ــ 
.......... اأو ي�سيف �سفة منا�سبة اإلى عبارة: امل�سرية اخل�رصاء................   

3.• اأن يعرب املتعلم�ن واملتعلمات عن اعتزازهم بالأعياد ال�طنية:
 ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على اإنتاج جمل فعلية مفيدة تبتدئ بــ: اأفتِخر بــ ...، اأعتّز بــ ...، اأتب�هى....، 

اأت�رصّف ...

4. يف اإطار ا�سرتاتيجة » اإعرف وطنك« اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما يلي:
   ــ ذكر اأ�سماء:

   + بع�س ال�سالطني العل�يني الذين بايعتهم القبائل ال�سحراوية.          + اأ�رص �سحراوية. 
اإلى ثالث  اأن الأقاليم ال�سحراوية تنق�سم يف اململكة املغربية  اأذّكر املتعلمني واملتعلمات  اأن  ــ ميكن يل    

جهات، واأقرتح عليهم الالئحة التالية، ليختاروا منها اأ�سماء اجلهات الثالث:

جهة كلميم واد ن�ن
جهة درعة تافياللت

جهة العي�ن ال�ساقية احلمراء
جهة الداخلة واد الذهب
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اأهيئ املتعلمني واملتعلمات اإلى قراءة اجلزء الثالث من ن�س: )حكمة القدر(، من خالل طرح اأ�سئلة تربط 
ال�سابق بالالحق، من قبيل:

      + فيم �سي�سارك عمر وليلى؟
      + ما املنا�سبة؟

القراءة

ــ تخ�س�س هذه احل�سة للجزء الثالث من الن�س، فقط. 
ــ اأقراأ فقرة من اجلزء الثاين من الن�س، قراءة جهرية و�سليمة ومعرّبة اأراعي فيها عالمات ال�قف  وال�ستفهام 

والتعّجب، وي�سّخ�س امل�اقف.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي. واأطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، اأو تدوينها 

يف الدفرت اأو يف و�سيلة اأو مكان اأراه منا�سبا لذلك.
منتبهني  �سليمة،  قراءة  الن�س  من  الثالث  اجلزء  بقية  )هام�سة(  م�ستقّلة  قراءة  واملتعّلمات  املتعّلم�ن  يقراأ  ــ 

لعالمات ال�قف وال�ستفهام والتعجب، واأمر بني ال�سف�ف لتقدمي امل�ساعدة للمتعرثين.
ــ يتعاقب�ن على قراءة اجلزء الثالث من الن�س وي�سلح�ن اأداءهم القرائي يف ما بينهم ) تق�مي الأقران( بناء 

على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.
ــ ي�رصح�ن املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اثناء القراءة اجلهرية، من قبيل:

البهيجة: احل�سنة،  الأث�اب اجليدة واجلديدة،  احُللل:  العال، حب�ر: فرح و�رصور،  املرفرفة يف   ) اخلفاقة: 
تغمر: ، جتذب: ت�سحر وتفنت ( ثم يرّكب�نها يف جمل مفيدة. 

ــ اأكّلف بع�س املتعّلمني واملتعّلمات البحث عن معاين تلك الكلمات ب�ا�سطة القام��س.
م�ستقات  ا�ستقاق  على  واملتعلمات  املتعلمني  مل�ساعدة  )ال�ستقاق(  الكلمات  عائلة  ا�سرتاتيجية  اأ�ستثمر  ــ 

�رصفية من كلمة واحدة، ومن ا�ستخدام معل�مة يقدمها الن�س ومعل�مات اأخرى تغني معجمه. 
ــ اأكتب كلمة ) جتذب(، امل�ج�دة يف جملة ) ويف طريقهم� جتذبهم� امل�ص�بيح امللّونة(، واأطلب من املتعلمني 
واملتعلمات البحث عن فعلها )جذب(، ثّم اأ�ساألهم عن مرادفها )فنت(، واأطلب منهم �سياغتها على من�ال 

)جتذب( اأي )تفنت(.
ــ اأدّون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه:

جْذب جّذاب جمذوب ج�ذب يجذب جذب

فنْت ــ فتون فتّ�ن مفتون ف�تن يفنت فنت

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ال�ستغال على كلمات اأخرى من الن�س فرديا اأو جماعيا.
ــ يختارون كلمات ت�جد يف الن�س وي�لدون منها عّدة م�ستقات، مثل: م�صرَتك، يحمل، انظر، جه�د، امللّونة، 

اخلّف�قة.

اجلزء الثالث : 
) من قوله: ويف طريقهما جتذبهما امل�سابيح امللونة.... اإىل قوله  : وم�ستقبلنا م�سرتك!(
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ــ للتاأكد من فهم املتعلمني واملتعّلمات للمقروء، اأطلب منهم الإجابة عما يلي:
• ما املكان الذي ابتداأ به هذا اجلزء الثالث ؟

• اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية )�س: 17(:
مل�ذا اأح�س عمر ب�ل�رصور؟

م�ذا تذّكرت ليلى ؟ م� الذي اأث�ر ليلى انتب�ه وعمر؟

يح�س وكاأنه يعي�س يف العي�ن اأو 
الداخلة..

جهاد وبط�لة اآبائها واأجدادها امل�سابيح املل�نة/ الأعالم ال�طنية 
اخلفاقة

• ا�ستخراج من الن�س العبارات املعرّبة عن املعاين الآتية:

رقم املنزل مغربية ال�صحراء مدينت�ن مغربيت�ن
مالحم الأب�ء 

والأجداد
مظ�هر الحتف�ل

َمْنِزيل،  َهذا  ُاْنُظْر، 
َع  ْقَم َالّتا�سِ َيْحِمُل َالرَّ

َع�رَصَ

ْرنا  حيَنما َحرَّ
نا  ْحراَء، اأَْر�سَ َال�سَّ

يَِّبَة، عاَنْقنا  َالطَّ
اإِْخ�اَننا

َكاأَنَّني يف َاْلُعي�ِن اأَِو 
َالّداْخَلةِ 

اإِنَّني اأُِحبُّ 
ْكَرياِت  َهِذِه َالذِّ

َوَامْلُنا�َسباِت ِلأَنَّها 
ُرين ِبِجهاِد  ُتَذكِّ

َوُبط�َلِة اآباِئنا 
َواأَْجداِدنا!

َويف َطريِقِهما 
ِذُبُهما َامْلَ�سابيُح  جَتْ

َنُة، َاْلأَْعالُم  َامْلَُل�َّ
ّفاَقُة َاْلَ�َطِنيَُّة َاخْلَ

    
• تتمة العبارات الآتية باأخرى من الن�س، ثم �سياغة جمل على من�الها.

اأنظر هذا .... اأ�صعر بـ ..... ك�أنّني يف... اإنّني .....هذه ... لأنه� تذكرين بـ....

  
ــ ميكن يل اأن اأ�سيف اإلى املتعلمني واملتعلمات اأن�سطة اأخرى غري م�ج�دة يف الكتاب املتعلم )ة( ، من قبيل 

ما يلي:
ُن� ُم�ْصرَتٌَك، َوُم�ْصتَْقبَُلن� ُم�ْصرَتٌَك! ( ــ  �رصح ق�ل عمر: )َفم��صين� ُم�ْصرَتٌَك، َوح��رصِ

• اأ�سارت ليلى اإلى بط�لت اآبائها واأجدادها، ما املق�س�د بذلك ؟
• جرد كل الأمكنة ال�اردة يف الن�س.
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التركيب والتقويم

ــ اأ�ساعد يف )�س: 17( املتعلمني واملتعلمات على:
1.  هيكلة الن�س:

اأو  ذهنية  خطاطة  عرب  الن�س  هيكلة  �سيحاول�ن  اأنهم  واملتعلمات  للمتعلمني  واأو�سح  الن�س  من  اأنطلق  ــ 
جدول.

ــ اأنتقل اإلى طرح اأ�سئلة على املتعلمني واملتعلمات ح�ل عنا�رص احلكاية:

عمر ــ ليلى ال�صخ�صي�ت

فرحة عمر وليلى بذكرى امل�صرية اخل�رصاء اأح��صي�صه�

الطريق الع�م املك�ن

تنقل عمر وليلى، م�ص�هدتهم� ملظ�هر الحتف�ل، 

و�صولهم� اإىل منزل ليلى
الأحداث

الحتف�ل بذكرى امل�صرية اخل�رصاء املن��صبة

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات العتماد على العنا�رص ال�سابقة لتح�يل الن�س اإلى ر�سم اأو �سكل. وهذا 
التح�يل ي�سمى خطاطة اأو خريطة ذهنية.

ــ ميكن يل ال�ستئنا�س باخلطاطة الذهنية التالية، على اأن اأترك جمال الإبداع للمتعلمني واملتعلمني للك�سف 
عن م�اهبهم يف التخطيط والتنظيم:

الطريق الع�م

ال�صخ�صي�ت:

 عمر وليلى

اأح��صي�صهم� 
الفرحة

الأحداث: التنقل، 
امل�ص�هدة، الو�صل، 

اإىل منزل ليلى

املن��صبة: ذكرى امل�صرية 

اخل�رصاء

2. اأن يعرب املتعلم�ن واملتعلمات عن اإعجابهم بامل�سرية اخل�رصاء.     
3. اأن ي�سف كل متعلم )ة( مدينته اأو قريته وهي حتتفل بذكرى امل�سرية اخل�رصاء.

4. اأن يذكر املتعلم�ن واملتعلمات منا�سبات اأخرى دينية ووطنية يفرح فيها املغاربة ويحتفل�ن بذكراها.
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة للقراءة

تربط  اأ�سئلة  من خالل طرح  القدر(،  )حكمة  الن�س:  من  الرابع  اجلزء  لقراءة  واملتعلمات  املتعلمني  اأهيئ 
ال�سابق بالالحق، من قبيل:

      + ملاذا حتّب ليلى الذكريات واملنا�سبات ال�طنية ؟
      + اأذكر ا�سم مدينتني من ال�سحراء املغربية.

القراءة

ــ تخ�س�س هذه احل�سة للجزء الرابع من الن�س، فقط. 
ــ اأقراأ فقرة من اجلزء الرابع من الن�س، قراءة جهرية و�سليمة ومعرّبة اأراعي فيها عالمات ال�قف  وال�ستفهام 

والتعّجب، وت�سخي�س امل�اقف.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، واأطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، اأو تدوينها 

يف الدفرت اأو يف و�سيلة اأو مكان اأراه منا�سبا لذلك.
منتبهني  �سليمة،  قراءة  الن�س  من  الرابع  اجلزء  بقية  )هام�سة(  م�ستقّلة  قراءة  واملتعّلمات  املتعّلم�ن  يقراأ  ــ 

لعالمات ال�قف وال�ستفهام والتعجب، واأمر بني ال�سف�ف لتقدمي امل�ساعدة للمتعرثين.
ــ يتعاقب�ن على قراءة اجلزء الرابع من الن�س وي�سلح�ن اأداءهم القرائي يف ما بينهم ) تق�مي الأقران( بناء على 

�سبكة مالحظة الأداء القرائي.
ــ ي�رصح�ن املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اثناء القراءة اجلهرية، من قبيل:

 )حكمة: التدبري ال�سديد، القدر: ق�ساء اهلل تعالى وحكمه، �سخمة: كبرية ، املجيدة: الرفعية والعالية ( ثم 
يرّكب�نها يف جمل مفيدة. 

ــ اأكّلف بع�س املتعّلمني واملتعّلمات البحث عن معاين تلك الكلمات ب�ا�سطة القام��س.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة لدع�ة املتعلمني واملتعلمات اإلى ا�ستخدام ال�سياق لفهم معنى الكلمة 

داخل جملة من اجلمل.
ــ اأنطلق من اجلزء الرابع من الن�س، واأختار منه جملة اأ�ستغل معهم على معانيها: )اإِذا َجَمْعن� َرْقَمْي َمْنِزلَْين�، 

ُل ِب�َصْيٍء؟!( َفَهْل يوحي اإِلَْيِك احَْل��صِ

ــ اأطلب منهم قراءتها مع الرتكيز على كلمة )اأوحى( ومعناها يف اجلملة. اأق�ل لهم اأن لفعل )اأوحى( معاٍن 
متعددة، فاأطلب منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف اجلملة: ) األهم، واأ�ص�ر اإىل(. 

ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لالإ�ستغال عليه جماعيا: 
املعنى يف ال�صي�ق اجلملة الكلمة

اأنزل عليه ال�حي الر�س�ل  اإلى  تعالى  اهلل  اأوحى 
�سلى اهلل عليه و�سّلم 

 اأوحـــى
اأف�ساه  اأوحى ال�سديق اإلى �سديقه ب�رّص

اأر�سلتها اإليهم اأوحت البنت بر�سالة اإلى اأهلها
اأ�سابها خ�ف ه اأوحت نف�سُ

�ساح�ا اأوحى الأطفال و�سط ال�ساحة
ــ للتاأكد من فهم املتعلمني واملتعّلمات للمقروء، اأطلب منهم اإجناز مايلي يف )�س: 17(:

• حتديد ا�سم املكان الذي ابتداأ به هذا اجلزء وا�سم املكان الذي اختتم به.
• اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى الإجابة عما يلي )�س: 17(:

اجلزء الرابع: 
من قوله: حني و�سال اإىل احلي..... اإىل نهاية الن�س
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الفهم والتحليل

مل�ذا دخال؟ اأين دخل عمر وليلى؟ عن اأي حدث حتيل �صنة 1975؟ اأين ت�صكن ليلى؟

• ال�ست�سهاد من الن�س مبثال عن:    ــ ال�رصد                 ــ احل�ار
ــ اإمتام ما يلي من خالل الن�س، ثم �سياغة جمل على من�ال العبارات:

يا لك من ... م�ذا تريد اأن......؟ ي�..... هل ..... ؟ اأم� اأن� فــ.....

ــ القراءة ال�ظيفية:    
ــ تركيز املتعلم )ة( على ال�رصد فقط، وقراءة اجلملة التي وردت فيها كلمة )�سخم(، ثم �سياغتها يف جملة مفيدة.
ــ ميكن يل اأن اأ�سيف اإلى املتعلمني واملتعلمات اأن�سطة اأخرى غري م�ج�دة يف الكتاب املتعلم )ة( ، من قبيل ما يلي:
حترير   ( ال�طنية:  بالقيم  �سلة  ذات  وعبارات  كلمات  الن�س  من  واملتعلمات  املتعلم�ن  ي�ستخرج  اأن   •

ال�سحراء، البط�لت ال�طنية، اأحداث تاريخية...(
• حتديد املتعلمني واملتعلمات طبيعة املعل�مات التي �سي�ستخل�سها عمر وليلى من الكتب: معل�مات: 

علمية ــ تاريخية ــ دينية ــ طبيعية ــ عمرانية ــ وطنية .
• ليلى لها مكتبة �سخمة يف منزلها، ما معنى ذلك؟

• تف�سري دور عمر يف اكت�ساف �رص رقمي املنزلني ولي�ست ليلى.
• جرد املتعلمني واملتعلمات لالأمكنة ال�اردة يف الن�س، وا�ستخال�س دللتها: 

املكتبة ال�صحراء املنزل املك�ن

حت�صيل العلم........ التحرير......... ال�صكن........... دللته 

التركيب والتقويم

ــ اأ�ساعد  يف )�س: 17( املتعلمني واملتعلمات على:
1. تلخي�س هذا اجلزء من الن�س �سفهيا.

ــ اأكتب اأفكار الن�س على ال�سب�رة بعد الفهم، ثم اأطلب من كّل متعلم )ة( قراءة فكرة ما �سفهيا.
ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات تلخي�س الن�س عن طريق الربط بني الأفكار.

 عمر اكت�صف �رص اجلمع بني رقم منزله ورقم منزل ليلى ←رّحبت ليلى بعمر يف منزله� ← فتحت ليلى لعمر الب�ب ← 
ليلى دخلت مع عمر اإىل املكتبة للبحث يف كتب البطولت الوطنية.

ــ ميكن للمتعلمني واملتعّلمات اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.
• اأطلب من املتعلم واملتعلمة اإع�دة �رصد الن�س ب�لتن�وب، ليعّب كل واحد عن فكرة، ثم يكمل الآخر م� بداأه الأول.

2. اأن يعرب املتعلم�ن واملتعلمات عن اآرائهم يف ما يلي:
ــ �سل�ك ليلى.                          ــ دور امل�سابقات والأن�سطة الثقافية يف املنا�سبات ال�طنية.

مت�اكالن،  اأم  جمتهدان  خامالن،  اأم  جمدان  اإيجابيان،  اأم  )�سلبيان  ليلى:  و�سخ�سية  عمر  �سخ�سية  ــ 
مت�ساحمان.....(

ــ دور املكتبة يف التثقيف.
ــ  العالقة بني بداية اجلزء الأول من الن�س) �سل�ك عمر يف البداية: قذف الكرة فاأ�سابت ليلى( وبني نهاية 

اجلزء الرابع من الن�س ) �سل�ك ليلى يف نهايته: ا�ست�سافت عمر يف املنزل ا�ستعدادا للم�سابقة الثقافية( 
ــ الن�س: من حيث لغته ) �سعبة، �سهلة، جديدة..( واأفكاره )دقيقة، جديدة، حتتاج اإلى اإ�سافات، مفيدة...( 

وبنيته احلكائية ) م�س�قة، مت�سل�سلة، رتيبة، متقّطعة .....(
3. العربة من الن�س:

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الهدف من هذا الن�س امل�سرت�سل: ملاذا اأّلف الكتاب هذا الن�س؟
4. قيم الن�س:

العامة على  امل�سلحة  تقدمي  )التعاون،  الن�س:  ال�اردة يف  القيم  ا�ستخال�س  املتعلمني واملتعلمات  اأطلب  ــ 
امل�سلحة اخلا�سة، ت�سجيع البحث والدرا�سة، املناف�سة امل�رّصفة.......(

5. اأختم هذه احل�سة بالك�سف عن ت�قعات املتعلمني واملتعلمات قبل بداية قراءة الن�س ومناق�ستها.
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جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي 

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الثاين       

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:    عودة  امللك حممد اخلام�س التوا�سل ال�سفهي

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي  »ع�دة الملك محمد الخام�س« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة(: ــ مالحم التحرير وال�ستقالل التي قادها الملك محمد الخام�س.

ــ ا�ستمرار هذه المالحم ال�طنية مع الملك الح�سن الثاني محرر ال�سحراء.
ــ الملك محّمد ال�ساد�س باني الح�سارة الحديثة.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع

للمتعّلمني  املعريف  للم�ست�ى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  يل  تبقى  ملحوظة: 

�سة للدر�س. واملتعّلمات، وللمّدة الزمنية املخ�سّ
ــ  ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....

ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ  من يذكر اأ�سماء بع�س الأعياد ال�طنية ؟ وما تاريخها ؟ 

ــ  اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(،  �س: 20 لإجناز الآتي:
ــ نالحظ ال�س�رتني ثم ن�سف مك�ناتهما.

ــ من ال�سخ�سية التي تكّرر ح�س�رها يف ال�س�رتني؟
ــ ما املنا�سبة التي متثلها كل �س�رة؟

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )ع�دة امللك حممد اخلام�س(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب 
م�سدره اأي�سا:  )مثلث امل�ت: ق�سة انطالقة جي�س التحرير املغربي(

ــ ميكن يل اأن اأ�صيف هذا الن�صاط فاأربط ال�صورة بالعنوان، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإمتام العنوان 
باإحدى العبارات الآتية :

                                                   
ع�دة امللك حممد اخلام�س

 من ال�سفر

من املنفـى

من الق�رص
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الت�صميع الأول

ٍد اخْل�ِم�ِس َعْوَدُة امْلَِلِك حُمَمَّ

ٍد اٱْلخاِم�ِس ُظْهَر َيْ�ِم 20 ُغ�ْسٍت 1953، َو�َسَعَر اٱْلَمغاِرَبُة  ْرِعيِّ ُمَحمَّ َر َخَبُر َنْفِي َمِلِك اٱْلَمْغِرِب اٱل�سَّ ِاْنَت�سَ
حى  ياِم اْلإِ�ْسالِم. َوُهَ� َيْ�ُم َعَرَفَة. َلْيَلِة عيِد اٱْلأَ�سْ ِه في َيْ�ٍم ِمْن اأَْقَد�ِس اأَ ْبعاِد َمِلِكِهْم َعْن َعْر�سِ هاَنِة ِباإِ ِبُعْمِق اٱْلإِ

اٱْلُمباَرِك.
َذْبِح  اٱْلَمغاِرَبُة َعْن  َواٱْمَتَنَع  اٱْلَمْمَلَكِة،  اَأْنحاِء  ُة ُمظاَهراٍت في �َسّتى  اٱلَنّا�ُس َوهاج�ا، َوقاَمْت ِعدَّ َب  َغ�سِ
دوَن َكِلَمَة اٱللَّطيِف ِبُخ�س�ٍع َعظيٍم، َوَيْلَتِم�س�َن ِمَن  جاُل اإِلى اٱْلَم�ساِجِد ُيَردِّ ِحياِتِهْم َيْ�َم اٱْلعيِد، َواٱْلَتَجاأَ اٱلرِّ اأُ�سْ
ْفراِد اأُ�ْسَرِتِه  ِحَيِة في �َسبيِل اإِْرجاِع َمِلِكِهِم اٱْلَحبيِب، َواأَ ْبَر ِلْلِقياِم ِب�اِجِبِهْم، َواٱلَتّ�سْ جاَعَة َواٱل�سَّ َة َواٱل�سَّ اٱهلِل اٱْلُقَ�ّ

�ْسَرِة اٱْلَمْغِرِبَيِّة اٱْلَكبيَرِة. لى اأَْح�ساِن اٱْلأُ غيَرِة اٱْلَكريَمِة اإِ اٱل�سَّ
حيِق!  ِه، َوَمِلُك اٱْلِبالِد في َمْنفاُه اٱل�سَّ �ُسدِّ ُيّ َعلى اأَ َوَبَداأَِت اٱْلُمقاَوَمُة في اٱْلُمِدِن اٱْلُكْبرى، َواٱْلَقْمُع اٱْلَفَرْن�سِ
ٍد اٱْلخاِم�ِس ِمَن  َلِت اٱْنِت�ساراٍت كاَنْت �َسَنداً ِلَعْ�َدِة ُمَحَمّ َكّ َواٱ�ْسَتَعَلْت ناُر َمعاِرِك َجْي�ِس اٱلَتّْحريِر َواٱْلِفداِئييَن، َف�سَ
اٱْلَمْنفى ِبَمَدَغ�ْسَقَر، َواٱِلْنِطالَقِة ِلَتفاُو�ِس َجالَلِتِه َعلى اٱِل�ْسِتْقالِل ِمَن اٱْل�ْسِتْعماِر اٱْلَفَرْن�سي ، ِتْلَك اٱْلُمفاَو�ساُت 
ميَن.  َرفاِء اٱْلُمَنعَّ لى َعْر�ِس اأَْجداِدِه اٱل�سُّ اأْ�ِس اإِ ْرِعيِّ َمْرف�َع اٱلرَّ اٱَلّتي اٱْنَتَهْت ِباٱ�ْسِتْقالِل اٱْلَمْغِرِب َوَعْ�َدِة اٱْلَمِلِك اٱل�سَّ
َل ما َفَعَل اٱْلَمِلُك َبْعَد اٱِل�ْسِتْقالِل ُهَ� اٱْلِقياُم ِبِزياَرٍة اإِلى َمْيداِن َمْعَرَكِة اٱِل�ْسِتْقالِل َيْ�َم 14 ي�لي�َز  كاَن اأََوّ

 

ُم َعلى اأَْرواِحِهِم اٱلّطاِهَرِة. ْبراِر، َواٱلَتَّرحُّ َهداِءاٱْلأَ ِه َعلى ُقب�ِر اٱل�سُّ �سنة 1956 َواٱْلُ�ق�ُف ِبَنْف�سِ
اِمعيَن في  َدّ ُغزاِتِه َواٱلَطّ ها اٱْلَمْغِرُب �سِ َواٱْن�ساَفْت َهِذِه اٱْلَمْلَحَمُة اإِلى َمالِحِم اٱْلِجهاِد اٱلَعظيَمِة الَّتي خا�سَ

َخْيراِتِه.
ِلَتْحريِر  َرِة  اٱلُمَظفَّ راِء  اٱْلَخ�سْ اٱْلَم�سيَرِة  َمْلَحَمُة  اإَِلْيِه،  ِلُت�ساَف  َهِبيَِّة َط�ياًل  اٱلذَّ اٱْلَمالِحِم  ِجلُّ  �سِ َيْنَتِظْر  َوَلْم 
اٱْلَمِلِك  َعْهِد  في  َواٱلنَّماِء  اٱْلِبناِء  َم�سيراِت  ِمْن  َتالها  َوما  اٱلثَّاني  ِن  اٱْلَح�سَ اٱْلَمِلِك  َلُه  اٱْلَمْغف�ِر  ِبِقياَدِة  ْحراِء  اٱل�سَّ

ٍد اٱل�ّساِد�ِس باني اٱْلَح�ساَرِة اْلَحديَثِة. ُمَحمَّ
 اأحمد عبد ال�سالم البقايل »مثلث امل�ت« ، ق�سة انطالقة جي�س التحرير املغربي، ن�رص املندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني 

واأع�ساء جي�س التحرير الطبعة الثانية 2009 دار اأبي رقراق للطباعة والن�رص )بت�رصف(
اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صمع  ــ 
مع  الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما ا�سم امللك الذي افُتِتح به الن�س ال�سماعي ؟         • ما ا�سم امللك الذي اخُتِتم به الن�س ال�سماعي؟
ــ قبل ت�سميعي الن�س مّرَة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات واأدع�هم 

اإلى ملء الفراغات الآتية باأفكار ومعل�مات من الن�س، ثم اأدّون اخلريطة الذهنية على ال�سب�رة:
                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ النفي: .

. . . . . . . . . . . . . رّد فعل املغاربة:                               احلدث الأكرب:                                النتيجة: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        نفي امللك ال�رصعي                             . . . . . . . . . . . . . . . . . ي�م العيد: .
.         حممد اخلام�س         . . . . . . . . . . . . . . يف امل�ساجد: .

.. . . . . . . . . . يف املدن الكربى:.
                                             ا�ستمرار املالحم الذهبية يف عهد:                         

         امللك حممد اخلام�س            امللك احل�سن الثاين                 امللك حممد ال�ساد�س
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
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الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سمع الن�س مرة ثانية مع تنبيه املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل: الإهانة: الحتقار والإذلل، هاج�ا: ثاروا، مظاهرات 
جمع مظاهرة: احت�ساد النا�س يف ال�ساحات العم�مية تاأييدا مللك اأو زعيم ) امللك حممد اخلام�س يف الن�س( 
واحتجاجا على اآخر ) الفرن�سي�ن يف الن�س(، التم�س: طلب  ــ رجا، القمع: القهر والتعذيب ــ الزجر، 
منفاه ــ املنفى: املكان الذي يقيم فيه املُبَعد عن بلده، �سند: عماد، ملحمة: انت�سار كبري وبط�لت، غزاته: 

الأعداء املهاجم�ن، املظّفرة: املنت�رصة والغالبة.
ــ ميكن يل ا�ستثمار بع�س ا�سرتتيجيات املفردات، من قبيل:

الر�سيد املعجمي للمتعلمني واملتعلمات.  ــ ا�سرتاتيجية خريطة الكلمة: ت�ّظف هذه ال�سرتاتيجية لإغناء 
والغر�س منها اأن يتعّرف املتلعم )ة( مرادف كلمة و�سدها ون�عها مع تركيبها يف جملة مفيدة.

ــ اأنطلق من الن�س ال�سماعي، واأختار اجلملة الآتية لأ�ستغل عليها مع املتعلمني واملتعّلمات، وهي: )وملك 
البالد يف منف�ه ال�صحيق( واأطلب من املتعلمني واملتعّلمات قراءتها، و�رصحها، ثم اأختار كلمة )ال�صحيق( واأق�ل 

لهم: �س�ف تبحث�ن عن مرادف للكلمة و�سدها.
ــ اأ�سع الكلمة يف و�سط الدائرة وفق ال�سكل اأ�سفله، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن معناها 

ثم �سّدها. 
ــ اأطلب منهم اأن يذكروا ن�عها: ا�سم اأو فعل اأو حرف.

ــ اأجعلهم ي�ظف�نها يف جملة.                الن�ع: ا�صم      
                                            

  املعنى: البعيد              ال�صحيق                  ال�سد: القريب

                                     اجلملة: �ص�فر عبد اهلل اإىل بلد �صحيق
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ا�ستعمال كلمات اأخرى من الن�س، بحيث يتكّلف كل متعلم ومتعلمة 

باإعداد خريطة لكلمة يختارها من الن�س، ثم يتم تقا�سم ما مت الت��سل اإليه باإ�رصايف وت�جيهي.

فهم الم�صموع

اأعيد ت�سميع اجلزء  اأن  اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكن يل  اأعددتها  اأ�سئلة الفهم، التي  ــ اأطرح 
الذي ي�سّكل �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء الفراغات يف الر�سم ال�سابق بالأفكار املنا�سبة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 • متى نفي امللك حممد اخلام�س؟       

 • تنّ�عت احتجاجات املغاربة بعد نفي امللك ال�رصعي حممد اخلام�س، نذكرها ح�سب ما يلي:
   ــ ي�م عيد الأ�سحى: ..........................
  ــ يف امل�ساجد:.................................
 ــ يف املدن الكربى:.............................

• ما الذي نتج عن هذه الحتجاجات ؟
املالحم  هذه  نذكر  ال�ستقالل.  بعد  والنماء  والتطّ�ر  البط�لت  مالحم   على  املغرب  مل�ك  حافظ   •

بح�سب:
    ــ امللك حممد اخلام�س: .....................................
    ــ امللك احل�سن الثاين:.......................................
    ــ امللك حممد ال�ساد�س: .....................................
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص )ة( املتعّلمني واملتعّلمات عن: 
• دللة وق�ف امللك حممد اخلام�س على قب�ر ال�سهداء.

• معنى الل�ن الأخ�رص يف امل�سرية اخل�رصاء ) رمزية الل�ن(. )ال�سالم(
• تف�سري املدة الق�سرية بني نفي امللك ال�رصعي حممد اخلام�س وع�دة جاللته منت�رصا ومعلنا عن ال�ستقالل: 

)من 20 غ�ست 1953 اإلى 14 ي�لي�ز 1956(.
 • تف�سري ترديد املغاربة لكلمة اللطيف يف امل�ساجد.

ــ يف اإطار ا�سرتاتيجية  » اأتعرف وطني « اأدع� ااملتعلمني واملتعلمات اإلى ما يلي:
 • ذكر اأ�سماء بع�س ال�سهداء املغاربة ) وي�ستح�سن اأن تك�ن هذه الأ�سماء ذات �سلة باملدينة اأو القرية اأو 

املنطقة التي يقطن بها املتعلم )ة( (
 • التعريف باملدار�س احلرة خالل فرتة ال�ستعمار.

 • الدور ال�طني للمراأة املغربية خالل فرتة املقاومة، وبعد مرحلة ال�ستقالل.
 • اأمثلة عن بع�س املنجزات احل�سارية للملك احل�سن الثاين وامللك حممد ال�ساد�س.    

تحليل الم�صموع

ــ ميكن يل تق�سيم املتعلمني واملتعلمات اإلى جمم�عات لإجناز الأن�سطة الآتية:
1. ال�صخ�صي�ت:

ــ  اأدّون على ال�سب�رة الر�سم الآتي، ثم اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات اإجناز ما يلي:
 • اأن يجرد  املتعّلم )ة( ال�سخ�سيات ال�اردة يف الن�س ال�سماعي،  ثم ي�سنفها ح�سب الأدوار الآتية:

ال�سخ�سيات

                       �سامية                      حمتجة                         مقاومة                           معادية 

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

2. املكـ�ن: 
ــ اأنتقل اإلى عن�رص املكان واأطرح  على املتعّلمني واملتعّلمات اأ�سئلة، من قبيل: 

• حّددوا الأمكنة ال�اردة يف الن�س ال�سماعي ، ثم اك�سف�ا عن اأدوارها ) دللة املكان(.
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املدن الكبى امل�ص�جد املغرب املك�ن

ذات بعد حّترري: 
حتّ�ل الحتجاجات 

اإلى مقاومة رغم 
القمع الذي تعّر�س له 

املقاوم�ن

ال�حدة،  ديني:  بعد  ذو 
الق�ة  املغاربة  ا�ستلهام 
من  وال�سرب  وال�سجاعة 
اهلل تعالى للقيام ب�اجبهم 

ال�طني

ذو بعد وطني 
وح�ساري: التحام 

املغاربة ح�ل العر�س، 
مقاومة جي�س التحرير 
والفدائيني لالإ�ستعمار، 

 ...

دوره يف الن�س

3.  تنظيم الأحداث:
اإلى اأحداث الن�س ال�سماعي، واأدّونها على ال�سب�رة، ثم اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات ترتيبها  اأنتقل  ــ 

وفق اخلطاطة ال�رصدية التالية:
• الأحداث غري مرّتبة:    ــ ا�ستعال معارك جي�س التحرير والفدائيني �سد الفرن�سيني.

                                        ــ ا�ستقالل املغرب وا�ستمرار ملحمة البناء والتطّ�ر.
                                        ــ نفي امللك ال�رصعي حممد اخلام�س.

                                        ــ التفاو�س مع امللك ال�رصعي من اأجل ا�ستقالل املغرب.
                                        ــ رف�س املغاربة ذبح الأ�ساحي والحتجاج يف امل�ساجد واملدن الكربى. 

• جدول ترتيب الأحداث:
النه�ية مفتوحة

) ال��سعية 
النهائية(

احلل: بالن�سبة 

للفرن�سيني
امل�صكل املطروح: 

بالن�سبة للفرن�سيني
العن�رص املحّول: 

حدث فاجاأ 
الفرن�سيني

البداية )ال��سعية 

البدئية( بالن�سبة 
للم�اطنني املغاربة

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

 4. املغزى من الن�س:                         
ــ اأختم هذه املرحلة من حتليل امل�سم�ع باأن اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات ا�ستخال�س الر�سالة التي اأراد 

الكاتب اإي�سالها، فاأطرح عليهم ال�س�ؤال الآتي:
• ما الفائدة من هذا الن�س ال�سماعي؟

ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعّلمات على ا�ستخال�س ما يلي: ن�سال ال�سعب املغربي وت�سحياته اإلى جانب ن�سال 
وت�سحيات مل�كه يف �سيبل حترير ال�طن وبنائه وتط�يره.

ــ اأطلب من املتعّلمني واملتعلمات �سياغة هذا املغزى باأ�سل�بهم ال�سخ�سي يف جملتني، الأولى فعلية والثانية 
ا�سمية.   
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ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• حتديد ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

• اإبراز قيمة الن�س: 
 ــ القيمة التاريخية: )�رصد حقبة مهمة من تاريخ املغرب احلديث ف�سلت بني مرحلتني: مرحلة ال�ستعمار 
ومرحلة ال�ستقالل(  ) ميكن يل يف هذه احلالة اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ببع�س الأ�سئلة لتحديد القيمة 
التاريخية للن�س، من قبيل: انق�سم زمن الأحداث يف الن�س ال�سماعي اإلى مرحلتني، ما هما ؟ مباذا ات�سفت 

املرحلة الأولى؟  مباذا متّيزت املرحلة الثانية ؟ ....(
  ــ  القيمة ال�طنية:  

  1. مقاومة املغاربة للدفاع عن امللك ال�رصعي حممد اخلام�س. ) ميكن يل اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات 
ببع�س الأ�سئلة ل�ستخال�س هذه القيمة ال�طنية، من قبيل: ماذا فعل املغاربة بعد نفي امللك ال�رصعي حممد 

اخلام�س؟   ما الإ�سم الذي ن�سّمي به هذه الأفعال النبيلة ؟(
  2. دور امللك احل�سن الثاين وامللك حممد ال�ساد�س يف التحرير ال�طني والتعمري احل�ساري. ) ميكن يل اأن 
اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ل�ستخال�س هذه القيمة باأ�سئلة من قبيل: وا�سل امللك احل�سن الثاين ملحمة 

التحرير، اأذكروها .    مب متّيز عهد امللك حممد ال�ساد�س ؟..(
• ا�ستخال�س العربة من الن�س:

الن�س  من  ا�ستفادوها  التي  واحلكم  والدرو�س  الف�ائد  ا�ستخال�س  واملتعلمات  املتعّلمني  من  اأطلب  ــ 
ال�سماعي،  بطرح اأ�سئلة من قبيل: 

العب امل�صتف�دة من الن�ص�ط الن�ص�ط

ــ الفرج بعد ال�سدة
ــ ل ي�سيع حق وراءه طالبه

ــ التحام ال�سعب مع العر�س اأ�سا�س الن�رص
....................................
....................................

اأم  املغاربة  بع�س  فيها  �سارك  الحتجاجات  ــ 
كّلهم ؟

ــ اإلى متى ا�ستمرت هذه الحتجاجات ؟
ــ ما نتيجة هذه الحتجاجات؟

ــ اإذن، ما الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأحداث
اأنتقل اإلى ت�جيه املتعّلمني واملتعّلمني للتعبري عن اآرائهم يف الن�س ال�سماعي وما طرحه من ق�سايا وطنية: 

1. اأطلب من املتعلم )ة( اأن يعرّب عن اعتزازه بــ:
 ــ  وطنه املغرب.
 ــ  هّ�يته املغربية.

 ــ  ح�سارته العريقة.
 2.  اأطلب من املتعلم )ة( اأن ي�سيد بــ:

ــ  ت�سحيات امللك حممد اخلام�س الذي ف�سل النفي على اأن ي�سّلم ال�طن للمعّمر.
ــ  امللك احل�سن الثاين �سانع امل�سرية اخل�رصاء وحمّرر ال�سحراء.

ــ  امللك حممد ال�ساد�س باين احل�سارة املغربية احلديثة. 
ــ  ت�سحيات ال�سهداء من اأجل طرد ال�ستعمار وحترير ال�طن.

3. اأطلب من املتعّلم )ة( اأن يعرّب عن راأيه يف:
 ــ رف�س املغاربة ذبح اأ�سحية العيد.

 ــ تنّ�ع اأ�سكال غ�سب املغاربة بعد نفي امللك حممد اخلام�س.
 ــ زيارة امللك حممد اخلام�س لقب�ر ال�سهداء والرتّحم عليهم.

 ــ لغة الن�س ال�سماعي )�سعبة، �سهلة...(، واملعل�مات ال�اردة فيه: ) مفيدة، جديدة، معروفة، حتتاج اإلى 
اإ�سافات ..(. 

• فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات للمنا�سبة التي متثلها ال�س�رة قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الثاين       

ح�سة واحدة من  45 دقيقة

 التعبري الكتابي: توليد الأفكار

 انطالقا من ن�س املو�سوع ــ كتابة

امل�سّودة

الكــتابـــة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ ي�سّمم المتعّلم )ة( فقرة لالأفكار التي خّطط لها ووّلدها .
ــ  يكتب المتعلم )ة( م�سّ�دة وفق الت�سميم الذي بناه.

ــ  ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته م�سّ�دة ت�ليد الأفكار.
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية ...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

ــ اأ�رّصح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأهيء املتعلمني واملتعلمات اإلى احل�سة الثانية ) كتابة امل�سّ�دة( من ت�ليد الأفكار انطالقا من امل��س�ع 

ال�سابق، بطرح �س�ؤال اأو �س�ؤلني لربط ال�سابق بالالحق، من قبيل:
ــ ما هي روافد احل�سارة املغربية ؟

ــ من هم �سكان املغرب ؟
ــ اأذّكر املتعلمني واملتعلمات ب�رصورة ت�ظيف مكت�سباتهم ال�سابقة ) الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي، 

الظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية...( ح�ل م��س�ع املجال اأثناء كتابة امل�سّ�دة.

الم�صودة

ــ اأطلب يف )�س: 23( من املتعلمني واملتعلمات بناء ت�سميم للفقرة التي �سيكتب�نها بال�ستعانة بالعنا�رص 
الآتية:

اأ( ـ الك�سف عن مميزات احل�سارة املغربية انطالقا من الأفكار الآتية:

1. تفاعل احل�سارة املغربية مع ح�سارات اأخرى.
2. تعاي�س خمتلف �سكان املغرب منذ القدمي اإلى الي�م.

3. تن�ع ثقافة �سكان املغرب.
4. اختالف لغات ولهجات ال�سكان.

ب( ـ التعبري عن العتزاز باله�ية املغربية 
 ج( ـ  قدرة املغرب على املحافظة على اأ�سالته 

ــ اأنتقل اإلى ت�جيه املتعلمني واملتعلمات اإلى كتابة م�سّ�دة اأولى للفقرة، بالرتكيز عما يلي:
 • العمل الثنائي بينهم.

 • ا�ستعمال جمل فعلية وجمل اٱ�سمية اأثناء ال�سياغة.
التفاعل احل�ساري يف املغرب،  تعاي�س خمتلف �سكان  ال�سابقة )   • الإكثار من الأمثلة لت��سيح الأفكار 

املغرب، تن�ع الثقافة املغربية، تعدد الأل�سنة اللغ�ية املغربية(
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ــ الربط بني الأفكار بت�ظيف اأدوات الربط، من قبيل : ) و، ثم، اأي�سا، كما، بالإ�سافة..(
ــ احرتام عدد الأ�سطر املكت�بة: من 7 اإلى 10 �سط�ر.

ــ ا�ستثمار ما اكت�سب�ه من ر�سيد معجمي ومن ظ�اهر اأ�سل�بية يف املجال.
ــ ا�ستثمار الكلمات والعبارات الآتية:

ملتقى احل�سارات ــ عه�د قدمية ــ حقب وفرتات ــ تعاقبت ــ تعاي�ست ــ ال�سلم ــ الأمن ــ ال�ستقرار ــ 
الأ�سالة ــ التمّيز ــ العزة والكرامة ــ الختالف ــ التعّدد ــ التنّ�ع ــ الت�سامح.  

ــ اأحافظ على ج� العمل من خالل:
ــ التجّ�ل بني ال�سف�ف.

ــ تقدمي امل�ساعدات ملن يحتاج اإليها.
ــ ت��سيح ما ا�ستغلق عليهم.

ــ  التنبيه اإلى الأخطاء املرتكبة، والأفكار التي حتتاج اإلى تعديل يف اإطار املعاجلة الف�رية.      

التقويم والدعم

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد خط�ات ت�سميم فقرة امل�سّ�دة، والعنا�رص ال�رصورية لكتابتها.
الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  واملتعلمات، يف  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
والتي مل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري 

الدرو�س.
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الثالث

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:    برملان الطفل التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

__ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »برلمان الطفل« ويحّلله.
__ ي�ستخل�س المتعلم )ة(:  __ دور الملك محمد ال�ساد�س في الإعالن عن تاأ�سي�س برلمان الطفل.

                                     __ اإ�سهام الطفل )ة( المغربي )ة( في التح�سي�س بق�سايا الأطفال من خالل البرلمان. 
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنجاز الح�س�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

للمتعّلمني  املعريف  للم�ست�ى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  يل  تبقى  ملحوظة: 

�سة للدر�س. واملتعّلمات، وللمّدة الزمنية املخ�سّ
ــ ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
• من يدافع عن املتهمني وال�سحايا يف املحاكم؟    •  من يعرّب اآراء امل�اطنني وامل�اطنات ويدافع عنها؟

• يف اأي مكان يتم الدفاع عن م�سالح امل�اطنني وامل�اطنات؟
ــ  اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، �س:  26 لإجناز الآتي:

• ما امل�ؤ�س�سة التي متثلها ال�س�رة الأولى؟
• ما منا�سبة ح�س�ر الأطفال والطفالت يف ال�س�رة الثانية والثالثة؟

م�سدره  واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  الطفل(،  برملان   ( الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 
اأي�سا:  )املر�سد ال�طني حلق�ق الطفل(.

                       

الت�صميع

 الأول

ْفِل  بَْرمَل�ُن الطِّ

َلِبَنًة   ، اٱل�ّساِد�ِس  ٍد  ُمَحمَّ اٱْلَمِلِك  اٱْلَجالَلِة  �ساِحِب  ِمْن  ِبَقراٍر  ْفِل  اٱلطِّ َبْرَلماِن  َتاأْ�سي�ِس  َعْن  ْعالُن  اٱْلإِ كاَن 
ْنجازاً  اإِ َو  ْطفاِل،  ِلاْلأَ ْلِفْعِلَيِة  اٱ َواٱْلُم�ساَرَكِة  َواٱلّديُمْقراِطيَِّة  اٱْلُم�اَطَنِة  َعلى  اٱلتَّْرِبَيِة  َمْدَر�َسِة  ِبناِء  في  اأُْخــرى 

اٱْلأَْطفاِل.  ُحق�ِق  َعْن  فاِع  ِللدِّ َنبياًل  َح�ساِريًا  َوَطِنيًا 
ال�ّساِمَيِة  اٱلَتّْ�جيهاِت  ِمـَن  َواْنِطـالقًا  َعـ�اِتِقِهْم،  َعـلى  اٱْلُمْلقاِة  ِباٱْلأَماَنِة  ْلَبْرَلماِنّييَن  اٱ ْطفاِل  اٱْلأَ ِمَن  َوَوْعيًا 
ِبـناِء  في  َوُيــ�ْسِهِم  ِبـَدْوِرِه،  ِلَيق�َم  ـْفِل  اٱلطِّ َبـْرَلـماِن  َتـْفعيِل  روَرِة  ِب�سَ ِمْنُهْم  َواإيمـانا  اٱْلَجـالَلِة،  ِل�ساِحِب 
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ِن  اأْ ِباٱل�سَّ اإِْلماِمِهْم  َطريِق  َعْن  َواٱْلَ�َطِنيَِّة،  اٱْلِجَهِ�يَِّة  اٱلتَّْنِمَيِة  في  ّييَن  �سا�سِ اأَ �ُسَركاَء  َوِاْعِتباِرِهْم  ْجياِل.  اٱْلأَ
ِاتََّفَق  َتْمييٍز،  ْفِل دوَن  اٱلطِّ َمَع  اٱلتَّعاُمِل  اٱْلأَ�سا�ِس في  ِهَي  ْفِل  اٱلطِّ َثقاَفَة ُحق�ِق  ِباأَنَّ  ِمْنُهْم  ْدراكًا  َواإِ اٱْلَمَحّلي، 
َوَتْفعيِل  َواٱلتَّ�ساُوِر  َواٱْلِح�اِر  اٱلتَّْنظيِم  َعَلْيِه  في  ُيْعَتَمُد  ميثاٍق  ِع  َو�سْ َعلى  ِباٱْلإِْجماِع  ْلَبْرَلماِني�َن  اٱ ْطفاُل  اٱْلأَ

: ُبن�ِدِه  َوِمْن  ياِت.  اٱلتَّْ��سِ
ديُمْقراِطَيٍّة. �ُس�َس  َواأُ َق�اِعَد  َعلى  قاِئَمٌة  ُحك�ِميٍَّة،  َغْيُر  ٌة  �سَ ُم�ؤَ�سَّ ْفِل  اٱلطِّ َبْرَلماُن   -

َعَلْيها  �ساَدَقْت  اٱلَّتي  ْفِل  اٱلطِّ ِلُحق�ِق  اٱْلُمتَِّحَدِة  اٱْلأَُمِم  اٱتِّفاِقَيِة  ِمَن  َمْرِجِعيََّتُه  ْفِل  اٱلطِّ َبْرَلماُن  َي�ْسَتِمدُّ   -
.1993 عاَم  اٱْلَمْغِرِبَيُّة  اٱْلَمْمَلَكُة 

ْلَبْرَلماِن:  اٱ اأَْهداِف  َوِمْن 
َواٱلَتّ�ساُمِح. َواٱْلُم�اَطَنِة  اٱلّديُمْقراِطَيِة  َعلى  َالتَّْرِبَيُة   -

اٱلَتّْح�سي�ِس  َو  ْفِل،  اٱلطِّ ُحق�ِق  َثقاَفِة  َتْفعيِل  في  َوَدْوِرِهْم  اٱْلأَْطفاِل  َلدى  اٱْلُم�ساَرَكِة  ُحق�ِق  َتْفعيُل   -
َيِتها. َهمِّ ِباأَ

ِمَن  ِلَعَدٍد  َوُيتيُح   ، ْفِل  اٱلطِّ ِلُحق�ِق  اٱْلُمتَِّحَدِة  اٱْلأَُمِم  اٱتِّفاِقَيِة  ِلَتْنفيِذ  اأَ�سا�سًا  ْفِل ِجهازاً  اٱلطِّ َبْرَلماُن  ُيْعَتَبُر  اإِذاً، 
َوُم�ساَءَلِة  اآراِئِهْم  َعْن  َواٱلتَّْعبيِر  َواٱلتَّ�ساُوِر  اٱِلْلِتقاِء  اإِْمكاِنَيَة  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  اٱْلَمْمَلَكِة  اأَْنحاِء  ُمْخَتِلِف  ِمْن  ْطفاِل  اٱْلأَ
ْلَبْرَلماُن  اٱ َوَيَتَ�ّخى  ف�َلَة.  اٱلطُّ َتُهمُّ  اٱلَّتي  ُخ�س��سًا  اٱْلَ�َطِنيَِّة،  اٱلَق�سايا  ِمَن  َعَدٍد  ِن  اأْ ِب�سَ اٱْلُحك�َمِة  اأَْع�ساِء 
َتْنِمَيِة  ِخالِل  ِمْن  اِعَدِة  اٱل�سَّ اٱْلأَْجياِل  َلدى  اٱلّديُمْقراِطَيِّة  َوِقَيِم  اٱْلُم�اَطَنِة  َثقاَفِة  َتْر�سيِخ  في  �ْسهاَم  اٱْلإِ َكَذِلَك 
ِلإِثاَرِة  ْطفاِل  اٱْلأَ ِمَن  َمْجم�َعٍة  ماَم  اأَ ِة  اٱلُفْر�سَ اإِتاَحِة  اإِلى  َيْهِدُف  َكما  َوواِجباِتها،  ِبُحق�ِقها  َوْعِيها 

ِباأَْطفاِلِه. َجديٍر  َمْغِرٍب  في  َوحاجاِتها  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  ف�َلِة  الطُّ غالِت  اٱْن�سِ
املر�صد الوطني حلقوق الطفل )بت�رصف(  

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صمع  ــ 
مع  الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �سيقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما الذي مّت تاأ�سي�سه؟                          • من اأ�س�سه؟       
ــ قبل ت�سميعي الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات واأدع�هم 

اإلى ملء اخلانات بالأفكار املنا�سبة، ثم اأدّون اجلدول على ال�سب�رة :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الهدف من تاأ�سي�س برملان الطفل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التفاق بالإجماع بني الأطفال الربملانيني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من بن�د امليثاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من اأهداف امليثاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفر�سة التي يتيحها الربملان لالأطفال 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيم التي ي�سعى الربملان اإلى تر�سيخها
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الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:امل�اطنة: �سفة امل�اطن ) الذي له حق�ق وامتيازات 
تكفلها له الدولة كاحلرية وامل�ساواة والعدل واإبداء الراأي، وباملقابل عليه اللتزام بال�اجبات التي تفر�سها 
عليه(، الدميقراطية: �سكل من اأ�سكال ال�سلطة واحلكم يع�د فيه القرار اإلى ال�سعب ) وتتم ب�سكل مبا�رص 
اأو عن ن�اب عن ال�سعب(، الأمانة امللقاة على عاتقهم:  املُكلف�ن بها، الت�جيهات: التعليمات، ال�سامية: 
العالية والرفيعة، ي�سهم: ي�سارك وي�ساعد، اإملامهم: معرفتهم، فهمهم، اإدراك: فهم ومعرفة، ميثاق: و�سع 
وثيقة تت�سمن جمم�عة من الق�انني والق�اعد املتفق عليها من اأجل احرتامها يف املمار�سة، البن�د جمع َبند: 
ِفقرة اأو مادة يف الق�انني والتفاقيات، �سادقت: وافقت على ـ اأقّرت، الت�سامح: التعاي�س بني النا�س يف 

ود ووئام وت�ساكن، الق�سايا جمع ق�سية: امل�ساألة، يت�خى: ياأمل ـ يرغب يف.
ــ ميكن يل ا�ستثمار بع�س ا�سرتتيجيات املفردات، من قبيل:

ــ ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة: ت�ّظف هذه ال�سرتاتيجية لت�ليد م�ستقات �رصفية من كلمة معينة، والهدف منها 
ه� ا�ستخدام معل�مة يقدمها الن�س لكت�ساب معل�مات اأخرى تغني معجمه.

ــ اأكتب كلمة »تفعيل« امل�ج�دة يف جملة ) و�صع ميث�ق يعتمد عليه يف التنظيم واحلوار والت�ص�ور وتفعيل التو�صي�ت (، 
واأطلب من من املتعّلمات واملتعلمني البحث عن فعلها ) فّعل(، ثم اأ�ساألهم عن مرادفها  

 ) ن�ّسط(، واأطلب منهم �سياغتها على من�ال ) تفعيل( اأي ) تن�سيط(.
ــ اأدّون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه:

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى.
اإجم�ع، متييز،  اإدراك،  اإمل�م،  اإجن�ز،  الن�س وي�ّلدون منها عّدة م�ستقات، مثل:  ــ يختارون كلمات ت�جد يف 

تنظيم، تنفيذ، تعبري، ت�أ�صي�س، اإت�حة، اإث�رة، م�ص�ركة، م�ص�ءلة.

فهم الم�صموع

يعيد  اأن  )ة(  لالأ�ستاذ  الإجابة ميكن  تعّذرت  وكّلما  دقيقا.  اإعدادا  يعّدها  اأن  الفهم، يجب  اأ�سئلة  اأطرح  ــ 
ت�سميع اجلزء الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يرّكز عليها. 
ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء اخلانات ال�سابقة بالأفكار املنا�سبة، يطرح الأ�ستاذ اأ�سئلة من قبيل:

• ما الهدف من تاأ�سي�س برملان الطفل؟            
• عالم اتفق الأطفال الربملاني�ن؟

• نذكر َبندين من بن�د امليثاق.
• نحّدد هدفني من اأهداف امليثاق.

• ما الذي يتيحه هذا الربملان لالأطفال؟
• ما القيم التي ي�سعى الربملان اإلى تر�سيخها؟

                      

لُيفعلفّعل لُمفِعّ تفعيلُمفعَّ

طن�ّسط طُين�سِّ طُمن�سِّ تن�سيطُمن�سَّ
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عن: 
•  احلق�ق التي يدافع عنها برملان الطفل.
• ال�اجبات التي على الطفل اللتزام بها.

• ملاذا مل ي�سند اإلى الرا�سدين التعبري عن م�ساكل الأطفال ؟.
• الغاية من وج�د:     ــ الدميقراطية يف املجتمع    ــ الت�سامح بني النا�س      ــ امل�اطنة .

ف وطني « اأدع� املتعلمني واملتعلمات اإلى ما يلي: ــ يف اإطار ا�سرتاتيجية  » اأََتعرَّ
• ذكر م�ؤ�س�سات مدنية مغربية تعتني بالأطفال وق�ساياهم.  

• الك�سف عن قيم اجتماعية اأخرى يدافع عنها برملان الطفل يف اململكة املغربية. 

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات الإجابة عما ياأتي:
• ما الفائدة من تاأ�سي�س برملان الطفل؟

• كيف ميكن لربملان الطفل امل�ساهمة يف التنمية؟
• ملاذا يعترب برملان الطفل م�ؤ�س�سة غري حك�مية؟

• ما طرائق التح�سي�س بثقافة حق�ق الطفل  املغربي؟
• ملاذا و�سع الأطفال ميثاقا متفقا عليه؟ 

ا�صتثم�ر 

الم�صموع

وتقويمه

 ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• حتديد ن�عية الن�س: )مقالة اإخبارية(

• اإبراز قيم الن�س التاريخية، وال�طنية، واحل�سارية. 
ــ  القيمة الت�ريخية: )اأهمية قرار امللك حممد ال�ساد�س يف تاأ�سي�س برملان الطفل، م�سادقة اململكة املغربية على 
اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ببع�س  اأن  اتفاقية الأمم املتحدة حلق�ق الطفل(. ) ميكن يل يف هذه احلالة 
عالم  ال�ساد�س؟  حممد  امللك  اتخذ  الذي  القرار  ما  قبيل:  من  للن�س،  التاريخية  القيمة  لتحديد  الأ�سئلة 

�سادقت اململكة املغربية ؟.....(
العرتاف  الربملان،  قبة  وال�طنية من خالل  اجله�ية  التنمية  الأطفال يف  )م�ساركة  للن�س:  الوطنية  القيمة  ــ 
بحق�ق الطفل والدفاع عنها(. ) ميكن يل اأن اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة من قبيل: ما التنمية 

التي ي�سهم فيها برملان الطفل؟ عن اأي حق�ق يدافع هذا برملان الطفل؟..(
ــ القيمة احل�ص�رية: )برملان الطفل يعترب اإجنازا ح�ساريا نبيال يدفاع عن حق�ق الأطفال ويربيهم على امل�اطنة 
هذه  ل�ستخال�س  واملتعّلمات  املتعّلمني  اأ�ساعد  اأن  يل  )ميكن  والتعاي�س(.  الت�سامح  وقيم  والدميقراطية 

القيمة باأ�سئلة من قبيل: ما القيم التي ي�سعى الربملان تربية الأطفال عليها؟ ...(
• الك�سف عن املغزى من الن�س:

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ا�ستخال�س الر�سالة ال�طنية التي ي�ست�سمرها الن�س ال�سماعي، فاأطرح 
بالن�سبة  النبيل  الفعل  هذا  يعني  ماذا  ؟  الطفل  برملان  بتاأ�سي�س  القرار  اتخذ  من  قبيل:  من  اأ�سئلة  عليهم 
لالأطفال ؟ ) الدور التاريخي واحل�ساري للملك حممد ال�ساد�س يف تاأ�سي�س برملان الطفل اعرتافا بحق�ق 

الأطفال ودفاعا عنها (
• ا�ستخال�س العربة من الن�س.
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الن�س  من  ا�ستفادوها  التي  واحلكم  والدرو�س  الف�ائد  ا�ستخال�س  واملتعلمات  املتعّلمني  من  اأطلب  ــ 
ال�سماعي،  بطرح اأ�سئلة من قبيل: 

العرب امل�ستفادة منه الن�صاط 
واحل�ار  واللتزام  امل�س�ؤولية  قيم  تر�سيخ   ــ   
والت�ساور والنزاهة  والإميان بالختالف والبعد 
عن  يدافع  دميقراطي  جمتمع  لبناء  الذاتية  عن 

م�سلحة اأطفال املغرب وحق�قهم 

 ــ  كيف مّت التفاق بني الأطفال على امليثاق ؟ 
 ــ  ملاذا يعتمد الأطفال على امليثاق ؟ 

  ــ اأطلب من املتعلمني واملتعّلمات اأن يكّ�ن�ا جمم�عات ل�ستح�سار اأفكار الن�س باعتماد اخلريطة الذهنية 
الآتية:

ــ اأنتقل اإلى ت�جيه املتعلمات واملتعّلمني للتعبري عن اآرائهم فاأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
ــ ماٍ راأيكم يف برملان الطفل؟

ــ ما ال�رصوط التي ينبغي توّفرها يف الطفل النائب الربملاين؟
ــ هل باإمكان اأي طفل اأن يك�ن نائبا برملانيا؟ وملاذا؟

ــ فح�س ت�قعات املتعلمات واملتعلمني قبل ال�ستماع.

املوؤ�ص�س:

........

الهدف من الت�أ�صي�س:.

......

دوره:

......

القيم التي يدافع عنه�:

....

برمل�ن الطف�ل
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثالث الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية

ح�سة واحدة من 45 دقيقة

 التعبري الكتابي: توليد الأفكار

 انطالقا من ن�س املو�سوع ــ املراجعة

والتنقيح

الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س: 

ــ يراجع المتعّلم )ة( ما كتبه في الم�سّ�دة وينّقحه.
ــ  ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في مراجعة وتنقيح م�سّ�دة ت�ليد الأفكار.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

ــ  ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم اإلى م��س�ع احل�سة ) املراجعة والتنقيح( من خالل ربط 

ال�سابق بالالحق، من قبيل:
ــ  ما العنا�رص التي مت العتماد عليها لت�سميم فقرة امل�سّ�دة ؟

المراجعة

اأو  �سديقه  مع  كتبها  التي  م�سّ�دته  فرد  كّل  يتبادل  اأن  واملتعلمات  املتعلمني  من  )�س:30(  يف  اأطلب  ــ 
�سديقته.

ــ  اأوجه اإلى احرتام املطل�ب اأثناء املراجعة، بالرتكيز عّما يلي:
• الرج�ع اإلى عنا�رص امل��س�ع ال�سابق، وما مّت ت�سميمه.

 اأ�ساعدهم بطرح اأ�سئلة عليهم اأثناء املراجعة، من قبيل:
1.  ما هي احل�سارات التي عرفها وطننا املغرب وتفاعل معها؟

2. هل اأ�رصمت اإلى الثقافات التي يزخر بها بلدنا املغرب؟
3. من هم �سكان وطننا مبختلف اأجنا�سهم؟

4. ما هي اللغات واللهجات التي نتكّلم بها نحن املغاربة؟
5. هل عرّبمت يف الأخري عن العتزاز باله�ية املغربية ؟

6. وهل ختمتم عر�سكم باأ�سالة اله�ية املغربية؟
ــ اأدّون هذه الأ�سئلة على ال�سب�رة باعتبارها معيارا ملدى التزام املتعلم)ة( بها يف امل�سّ�دة.

ــ  اأنتقل اإلى ما ا�ستثمره املتعلم�ن واملتعلمات من مكت�سبات معجمية ولغ�ية ومهارات تعبريية، فاأوجههم 
اإلى �رصورة الحتكام اإلى العنا�رص الآتية اأثناء مراجعة م�سّ�داتهم وتنقيحها:

• ا�ستعمال اجلمل الفعلية وال�سمية.
• ت�ظيف الأ�سماء مبختلف اأن�عها ) مفرد، مثنى، جمع(؟
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• و�سع عالمات الرتقيم يف نهاية اجلمل والعبارات.
  ــ ا�ستعمال اأدوات الربط بني الأفكار واجلمل.

• ا�ستثمار ما اكت�سب�ه من ر�سيد معجمي ولغ�ي وظ�اهر اأ�سل�بية.
• احرتام عدد الأ�سطر املكت�بة، من 7 اإلى 10 اأ�سطر.

ــ ميكن يل اأن اأدّون هذه املعايري اللغ�ية واملهارية ليقتدي بها املتعلم�ن واملتعلمات اأثناء املراجعة والتنقيح.

التقويم

والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي 

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الرابع       

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:    مدر�سة الطب وال�سيدلة التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »مدر�سة الطب وال�سيدلة« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة(: ــ دور الخليفة يعق�ب المن�س�ر الم�ّحدي في بناء م�ست�سفى مجاني بمدينة مراك�س.

                                ــ ا�ستمال الم�ست�سفى على مدر�سة للطب ومدر�سة لل�سيدلة.
                                      ــ اأهمية الم�ست�سفى في الجمع بين درا�سة الطب و�سناعة الأدوية والعناية ال�سريرية بالمر�سى. 

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتهابهم اإيل بطرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
• من يذكر اأ�سماء بع�س املعلمات املغربية؟  

• ما املنافع التي ت�ؤديها هذه املعلمات؟
ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، فاأبداأ باملالحظة العامة، واأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة من قبيل:

• تاأمل�ا ال�س�رة يف �س: 33      
• كم عدد ال�سخ�سيات يف ال�س�رة؟  

• ن�سف لبا�سهم.  
• نحدد دْور كل �سخ�سية من ال�سخ�سيات ال�اقفة.     

د املري�س على �رصير العمليات اجلراحية؟ • ملاذا مَتَدَّ
ــ ثم  اأنتقل اإلى املالحظة الإ�سقاطية، فاأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة من قبيل:

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )مدر�سة الطب وال�سيدلة(، واأكتبه على ال�سب�رة، ويكتب 
م�سدره اأي�سا:  )املدر�سة التعليمية يف احل�سارة العربية الإ�سالمية(

ــ ميكن يل اأن اأ�صيف هذا الن�صاط فريبط ال�صورة بالعنوان، ثم اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�صئلة، من 
قبيل: اإذا كان الغر�س من امل�ست�سفى ه� معاجلة املر�سى، فما اخلدمات الأخرى التي ميكن اأن ي�ؤديها ؟
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الت�صميع الأول

ْيَدلَِة ِب َواٱل�صَّ َمْدَر�َصُة اٱلطِّ

ًة َعْن َطريِق  النَّا�ُص كاَفّ ِبِه  َيْنَتِفُع  َبْل �صاَر  اْلَبالِط َوالُق�صوِر،  ُب �َصْيئًا ُيماِر�ُصُه االأَِطّباُء في  َيْبَق الطِّ َلْم 
اْلَمْن�س�ُر  َيْعق�ُب  اْلَخليَفُة  َبناُه  الَّذي  الُم�ْسَت�ْسفى  ِمْثَل  البيماري�ْستاِن(.  اأَِو  اْلُم�ْسَت�ْسفى)اْلماِر�ْستاناِت 
َف�سيَحٍة،  �ساَحٍة  في  ْلطاُن  اٱل�سُّ اأَقاَمُه  َفَقْد  ُمّراُك�َس.  في  م(  )580-595هــِ/1199-1184  ِدُي  اْلُمَ�حَّ
اٱْلَم�ْسم�َم  اٱْلأَ�ْسجاِر  ِمَن  َمَّ  �سَ ِبُب�ْستاٍن  َواأُحيَط  اٱْلِفرا�ِس.  اأَنيَق  َبديَعها،  اٱلُنق��ِس  َجميَل  ْلِبناِء  اٱ ُمْتَقَن  َوَجَعَلُه 

. َواٱْلأَْكحاِل  ْدهاِن  َواٱْلأَ �ْسِرَبِة  اٱْلأَ ناَعِة  �سِ َعلى  ياِدَلُة  اٱل�سَّ فيِه  َوَيق�ُم  ك�َل.  َواٱْلَماأْ
ْلَبْلَدِة،  اٱ خاِرِج  ِمْن  اأَْو  ّيًا  ُمّراُك�سِ َفقيراً،  اأَْو  كاَن  َغِنيًا  اٱْلَمْغِرِب؛  في  َوُهَ�  اأُ�سيَب  َمري�ٍس  ُكلُّ  كاَن 
الِة  اٱل�سَّ َبْعَد  ُجُمَعٍة  ُكلَّ  اٱْلَمْن�س�ِر  ْلطاِن  اٱل�سُّ عاَدِة  ِمْن  َوكاَن  َمّجانًا.  ِلْلِعالِج  اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  اإِلى  َيْذَهُب 
اٱْلُمْبَتِدَعَة  راِئَق  َواٱلطَّ اٱْلَعِمِل،  َوُمِعّداِت  َدواِت  َواأَ ِبيَِّة  اٱلِطّ اٱْلِفَرِق  َر  َتَط�ُّ ِلُيعاِيَن  اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  ِبِزياَرِة  اٱْلِقياُم  

اٱْلَمْر�سى. َد  َوِلَيَتَفقَّ اٱْلِجراِحَيَّة  َواٱْلَعَمِلّياِت  اٱْلأَْدِوَيِة  ناَعِة  �سِ في  َواٱْلَجديَدَة 
َمْدَر�َسٌة  َلُه  كاَنْت  اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  اأََنّ  ُهَ�  َواٱْلَج�اُب  َب؟  اٱلطِّ َيَتَعلَّم�َن  الُب  اٱلطُّ كاَن  اأَْيَن  َنَت�ساُءُل  َوُهنا 
ُفروِع  في  �سيَن  اٱْلُمَتَخ�سِّ اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  ِطّباِء  اأَ راِت  ُمحا�سَ ماِع  ِل�سَ الُب  اٱلطُّ ها  َي�ؤُمُّ ِب،  اٱلطِّ ِلِدرا�َسِة 
اٱلَّتي  ِبَيََّة  اٱلطِّ اٱْلَمْدَر�َسَة  كاَن  اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  َنّ  اأَ خ�َن  اٱْلُم�ؤَرِّ َد  كَّ َواأَ اأَْعماِلِهْم.  ِمْن  َفراِغِهْم  َبْعَد  ِبيَِّة  اٱلطِّ اٱْلَمْعِرَفِة 

ريِريَِّة. ال�سَّ اٱْلِعناَيِة  في  َوَي�ْسَتِرُك  اٱْلَفْح�َس.  َوُي�ساِهُد  ْرَح  اٱل�سَّ َي�ْسَمُع  َفاٱلَتّْلميُذ  َعَلْيها،  ُيْعلى  ل 
اٱْلأَْدِوَيِة  ِمَن  َيْحتاج�َنُه  ما  ِلْلَمْر�سى  ُتَهِيُّئ  ْيَدِليٌَّة  �سَ ِديِّ  اٱْلُمَ�حِّ اٱْلَمْن�س�ِر  ُم�ْسَت�ْسفى  في  َوكاَن 
َواٱْلأَ�ْسِرَبِة. َوَيْغِلُب  اٱْلأَْدهاِن َواٱْلأَْكحاِل  َيْلَزُمُهْم ِمْن  بيِب، ما  اإِ�ساَرِة الطَّ ِب  َلُهْم، ِبَح�سَ ب�َن  اْلُمْفَرَدِة َوُيَركِّ
ْيَدَلِة  اٱل�سَّ َتْعليُم  َيِتمُّ  كاَن  ْيَدِليَِّة  اٱل�سَّ َهِذِه  َففي  واِحٍد.  ْيَدِليٍّ  �سَ ِمْن  ْكَثُر  اأَ اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  في  َيك�َن  اأَْن 
َوُمالَءَمِتها  ْجزاِئها،  اأَ َتنا�ُسَب  َمدى  ِلَمْعِرَفِة  ِبِة  اٱْلُمَركَّ اٱْلأَْدِوَيِة  في  ِبَتجاِرَب  َواٱْلِقياُم  اٱْلِخْبَرِة  ِلْكِت�ساِب 

َواٱْلأَْمِزَجِة. ِلاْلأَْمرا�ِس 
َبِه  حُّ  َي�سِ ما  َمَع  ْيَدَلٍة  �سَ َوَمْدَر�َسَة  ِطِبَيًّة  َمْدَر�َسًة  ِباٱْلَمْر�سى-  ِعناَيِتِه  جاِنِب  اإِلى   – اٱْلُم�ْسَت�ْسفى  كاَن 

َواٱْلُفح��ِس.  اٱلتَّجاِرِب  ْجراِء  ِلإِ اٱلاّلِزَمَة  اٱْلُمْخَتَبراِت  ّمى  ُي�سَ اأَْن  ِمَن  ْلَيْ�َم  اٱ
                              مقال: )امل�ؤ�س�سة التعليمية يف احل�سارة العربية الإ�سالمية( د: نق�ل زيادة جملة ال�حدة 

                    ال�سنة الأولى العدد 11 غ�ست 1985  �س30/32 )بت�رصف(
اإيقاع  امل�صتوفية ل�رصوط االأداء اجليد، واآخذا يف االعتبار  النموذجية  القراءة  الن�ص كامال مراعيا  اأ�صمع   ــ 
مع  الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �سيقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

•  ما ا�سم املعلمة م��س�ع الن�س؟                          
•  كم مدر�سة فيها ؟       

ــ قبل ت�سميع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات واأدع�هم اإلى 
ملء الفراغات الآتية باأفكار ومعل�مات من الن�س، ثم اأدّون اخلريطة الذهنية على ال�سب�رة :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا�سم باين امل�ست�سفى: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . �سه لزيارة امل�ست�سفى:.. الي�م الذي يخ�سّ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املدينة التي بني فيها امل�ست�سفى:.

اأو�ساف امل�ست�سفى:                               املعلمة:                     طلبة امل�ست�سفى
. . . . . . . . . .                     امل�ست�سفى                   املادة التي يدر�س�نها: . . . . . . . . . . . . . . ال�ساحة: .

                               . . . . . . . . . . . . . . . .                    ) املار�ستان(                  مكان الدرا�سة:. . . . . . . . . . . . . . . . البناء: .
                . . . . . . . . . . . . . النق��س:..

. . . . . . . . . . . . . . الفرا�س: .

                                                        ال�سيادلة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        اأعمالهم:.

                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      مكان عملهم:.

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم، من قبيل:البالط: ق�رص امللك وجمل�صه، بديعها: رائع االإتقان ، اأدهان 
يتفّقد: لحظ  ــ  تفّقد  به،  وي�ست�سفى  العني  ي��سع يف  ما  اأكحال جمع ُكحل: كل  املُرَهم،  ُدْهن:   جمع 

وراقب عن قرب، ي�ؤّمها: يق�سدها، يت�ّجه اإليها، العناية ال�رصيرية: الهتمام والرعاية املبا�رصة للمري�س.
ــ ميكنني ا�ستثمار بع�س ا�سرتتيجيات املفردات، من قبيل:

ــ ا�سرتاتيجية �سبكة املفردات: ت�ّظف هذه ال�سرتاتيجية لإغناء الر�سيد املعجمي للمتعلمني واملتعلمات، 
وتنمية قدرتهم على الفهم. والغر�س منها اأن ن�ساعد املتلعم )ة( على اكت�ساب اأكرب عدد من الكلمات ذات 

ال�سلة باإحدى كلمات الن�س.
ــ اأنطلق من الن�س ال�سماعي، واأختار منه كلمة مثل: » الطّب «، فاأ�سعها و�سط دائرة على ال�سب�رة، كما يف 

املخطط ال�سم�سي، ثم اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح .

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات: اأن يكتب�ا كلمة ترتبط بالطب، يتم اإل�ساقها يف ال�سبكة ) وقد نكتبها 
بالطب�س�ر(           

   

الطب

دواء طبيب
مري�س

عيادة 

نظام غذائيجراحة

�سيدلية

م�ست�سفى                                              

ــ ميكن للمتعلمني واملتعّلمات ال�ستفادة اأي�سا من الن�س ال�سماعي جلرد مفردات ذات �سلة بكلمة                     
. . . . . ) الطب(، من قبيل: الأ�رصبة، الأدهان، الأكحال، العالج، املعرفة، الفح�س، العناية.

ــ اأطلب من كل متعلم ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل:
. . . . ال�سيدلية ــ امل�ست�سفى ــ  الأدوية ــ املري�س ــ املدر�سة .
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فهم الم�صموع

ــ  اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكن يل اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يرّكز عليها. 

ــ  للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء الفراغات يف الر�سم ال�سابق بالأفكار املنا�سبة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• من بنى امل�ست�سفى ؟            • اأين بناه ؟                         • متى كان يزوره ؟

• للم�ست�سفى عدة اأو�ساف، اأذكرها ح�سب ما يلي:
الفرا�س النق��س البناء ال�ساحة

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

• اأين كان الطلبة يتعلم�ن ؟                     • ماذا كان�ا يتعّلم�ن ؟
• ماذا كان يفعل ال�سيادلة ؟                     • اأين كان�ا يعمل�ن ؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ  اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عن: 
• الهدف من وج�د �سيدلية ومدر�سة للطب داخل امل�ست�سفى.

• دللة اختيار يعق�ب املن�س�ر امل�حدي ي�م اجلمعة لزيارة امل�ست�سفى.
• �سبب وج�د املختربات يف ال�سيدليات.

• الغاية من جعل امل�ست�سفى يت�سف بالأناقة واجلمال يف البناء والنق�س.
• الغاية من اإلزام الطالب اجلمع بني التعّلم النظري وامل�ساركة يف العناية ال�رصيرية باملر�سى.

ــ  يف اإطار ا�سرتاتيجية  » اأتعرف وطني« يدع� الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإلى ما يلي:
• ذكر اأ�سماء بع�س املعلمات املغربية، وا�سم م�ؤ�س�سيها.

• ذكر اأ�سماء بع�س العلماء املغاربة .
• الدور الجتماعي الذي تق�م به م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س.

• الك�سف عن طرائق اأخرى تعتمدها الدولة املغربية مل�ساعدة املر�سى املع�زين. 

تحليل الم�صموع

ــ  ميكن يل تق�سيم املتعلمني واملتعلمات اإلى جمم�عات لإجناز الأن�سطة الآتية:
ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:

ال�صخ�صي�ت:  .1
ــ  اأدون على ال�سب�رة اجلدول التايل، ثم اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات ا�ستخراج ال�سخ�سيات ال�اردة يف 

الن�س ال�سماعي وت�سنيفها ح�سب مهامها:
مه�مه� ال�صخ�صي�ت

امل�ست�سفى  العمل يف  يراقب  النا�س،  لعم�م  امل�ست�سفى جماين  ببناء  اأمر  ــ  خليفة، 
كل جمعة

ــ معاجلة املر�سى، اإجراء العمليات اجلراحية، اإعطاء و�سفة الدواء، تدري�س الطلبة 
ــ تهييء الأ�رصبة والأدهان والأكحال للمر�سى ح�سب و�سفة الطبيب

ــ اإجراء التجارب يف املختربات لكت�ساف و�سناعة اأدوية جديدة.
ــ التعّلم النظري، م�ساهدة الفح�س، ال�سرتاك يف العناية ال�رصيرية باملر�سى

ــ يعق�ب املن�س�ر امل�ّحدي

ــ الأطباء
ــ ال�سيادلة

ــ الطلبة

1. الـمك�ن: 
ــ اأنتقل اإلى عن�رص املكان واأطرح  على املتعّلمني واملتعّلمات اأ�سئلة، من قبيل: 

• حّددوا الأمكنة ال�اردة يف الن�س ال�سماعي ، ثم اك�سف�ا عن اأدوارها ) دللة املكان(.

. . . . . . . . . . . .
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ال�صيدلية مدر�صة الطب امل�صت�صفى املك�ن

اأ�رصار   ( ال�سيدلة  تعّلم 
الأدوية و�سناعتها(

تدري�س الطب اإجراء   + املر�سى  عالج 
العمليات اجلراحية

دوره يف الن�س

 2. و�سع خارطة ذهنية لأفكار الن�س
ــ  اأدّون على ال�سب�رة الأفكار التالية، ثم اأطلب من املتعلمني واملتعلمات و�سع خطاطة ذهنية لها:

• م�ؤ�س�س امل�ست�سفى اخلليفة يعق�ب املن�س�ر امل�ّحدي
• مدر�ستا الطب وال�سيدلة تابعتان للم�ست�سفى

• تتن�ع �سخ�سيات امل�ست�سفى بني الأطباء وال�سيادلة والطلبة واملر�سى
ــ ميكنني ال�ستعانة باخلريطة الذهنية التالية، على اأن اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات لر�سم خطاطات اأخرى.

ا�صتثم�ر

الم�صموع

وتقويمه

 اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• حتديد ن�عية الن�س: )مقالة اإخبارية(.

• طبيعة املعل�مات امل�ستفادة من الن�س: )تاريخية، علمية، اجتماعية، ح�سارية....(
• اإبراز قيمة الن�س: 

ــ القيمة التاريخية: ) دور اخلليفة يعق�ب املن�س�ر امل�حدي يف ت�سييد م�ؤ�س�سات الدولة والهتمام 
ب�سحة امل�اطنني (. ) ميكنني يف هذه احلالة اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ببع�س الأ�سئلة لتحديد القيمة 

التاريخية للن�س، من قبيل: ملاذا بنى يعق�ب املن�س�ر امل�حدي امل�ست�سفى؟ ....(
ــ  القيمة العلمية :  ) اإ�سهام الأ�رص التي حكمت املغرب منذ القدم يف الت�سجيع على العل�م احلقة وعلى 

الكت�ساف والبتكار، وتك�ين العلماء يف �ستى العل�م( . ) ميكنني اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ببع�س 
الأ�سئلة ل�ستخال�س هذه القيمة العلمية، من قبيل: ما الدّور الذي كان يق�م به امل�ست�سفى اإ�سافة اإلى 

العناية باملر�سى  ؟......(
ــ  القيمة الجتماعية: ) مل يعد امل�ست�سفى خا�سا بالفئات املي�س�رة، بل اأ�سبح جمانا ومفت�حا يف وجه 
كل ال�رصائح الجتماعية بدون ا�ستثناء، ف�سال على اأن التطبيب والدواء وكل ما يتعلق بالعالج ...كّل 

ذلك اأ�سبح قريبا من املري�س(. ) ميكنني اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات ل�ستخال�س هذه القيمة باأ�سئلة 
من قبيل: الأجل من بني امل�صت�صفى ؟ ما �رصوط قبول املري�ص يف امل�صت�صفى؟ اأين كان يجد املري�ص 

الدواء؟....(

املوؤ�ص�س:
يعقوب املن�صور 

املوحدي

امل�صت�صفىمدر�صة الطب

ال�صخ�صي�ت:
اأطب�ء، �صي�دلية، 

طلبة، مر�صى

مدر�صة 
ال�صيدلية
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  ــ  القيمة احل�سارية: ) اأهمية امل�ست�سفى باعتباره بناء معماريا ذا وظيفة علمية واجتماعية يف الك�سف 
عن اإ�رصاقة من اإ�رصاقات احل�سارة املغربية القدمية واحلديثة(. )ميكنني  اأن اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات 

ل�ستخال�س هذه القيمة باأ�سئلة من قبيل: اأميكن ت�سنيف هذه املعلمة احل�سارية يف املعمار اأم يف الطبيعة اأم 
يف الآثار ؟ ...(

• الك�سف عن املغزى من الن�س:
ــ  اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على اإبراز الهدف الذي من اأجله كتب هذا الن�س ال�سماعي بطرح اأ�سئلة، 

من قبل: فيم تتجلى اأهمية امل�ست�سفى ؟ ) الك�سف عن اأهمية امل�ست�سفى م�ساعدة املر�سى فقراء واأغنياء 
على ال�س�اء باملجان، وت�سجيع البتكار الطبي و�سناعة الأدوية(

•  ا�ستخال�س العربة من الن�س:
الن�س  من  ا�ستفادوها  التي  واحلكم  والدرو�س  الف�ائد  ا�ستخال�س  واملتعلمات  املتعّلمني  من  اأطلب  ــ 

ال�سماعي،  بطرح اأ�سئلة من قبيل: 
العب امل�صتف�دة منه الن�ص�ط

ال�سالح  وخدمة  للم�ست�سفى  الإن�ساين  الدور  ــ  
العام

ــ  اجلمع بني جمال ال�سكل وجمال امل�سم�ن 
)جمانية العالج(

ال�سكل واملنظر، فهل  امل�ست�سفى بجمال  ــ  ات�سف 
بني من اأجل املتعة وال�سياحة؟

ــ بناء املعمار يف �سبيل بناء الإن�سان
ــ �سحة امل�اطنني من اأهم الأول�يات

 ــ  �رصفت اأم�ال عّدة لبناء م�ست�سفى جماين 
وت�سيريه، فما الفائدة من ذلك؟ 

ــ العلم ل حدود له، فه� يف تطّ�ر دائم
ــ  لي�ست كل الأمرا�س معروفة للطبيب، فهناك 

اأمرا�س جديدة اأو م�ستع�سية تتطلب اكت�ساف 
تركيبات جديدة ل�سناعة الدواء الالزم لها.

ــ  الدين الإ�سالمي يدع� اإلى التداوي امل�ستمر، 
لأن اهلل تعالى خلق الداء وخلق الدواء.

ــ  رغم ت�فر الأدوية كانت خمتربات ال�سيدلة  
ت�ستغل با�ستمرار، ملاذا؟

•  اأنتقل اإلى ت�جيه املتعّلمني واملتعّلمني للتعبري عن اآرائهم يف الن�س ال�سماعي وما طرحه من ق�سايا:
 1. اأطلب من املتعلم )ة( اأن يعرب عن راأيه يف:

    ــ  جمانية العالج       
     ــ  زيارة اخلليفة للم�ست�سفى كّل جمعة   

     ــ  وج�د مدر�سة للطب ومدر�سة لل�سيدلة داخل امل�ست�سفى
     ــ  املعل�مات ال�اردة يف الن�س: مهّمة، مفيدة، عامة، دقيقة، متن�عة، خا�سة مب��س�ع واحد، واقعية، 

غريبة وعجيبة... 
 2. اأطلب من املتعلم )ة( اأن يعرّب عن اإعجابه بــ:

     ــ الإجناز الذي قام به اخلليفة يعق�ب املن�س�ر امل�ّحدي
     ــ دور املغرب منذ القدمي واإلى الي�م يف ت�سجيع الدرا�سة والبحث العلمي

•  فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات للخدمات التي يق�م بها امل�ست�سفى قبل ال�ستماع.
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اأول: اأهداف الدر�س:

ــ ي�سّحح املتعّلم )ة( ما كتبه يف م�سّ�دته ثم ينتجه ويعر�سه.
ــ ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا يف كتابته ن�س ت�ليد الأفكار.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإجن�ز احل�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

ــ ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
اإلى م��س�ع احل�سة ) عر�س امل��س�ع( من خالل ربط  انتباههم  املتعلمني واملتعلمات واأجلب  اأحفز  ــ 

ال�سابق بالالحق، من قبيل:
ــ ما املهارة التعبريية التي ن�ستغل عليها ؟                        ــ ما ا�سم اآخر مرحلة اأجنزمت�ها ؟

العر�س

ــ اأطلب يف )�س: 37( من املتعلمني واملتعلمات اإح�سار امل��س�ع الذي كتب�ه وقام�ا مبراجعته وت�س�يبه 
وت�سحيحه وتعديله.

اإنتاج املطل�ب يف �سيغته النهائية، مع �رصورة الكتابة بخط وا�سح،  اإلى مرحلة  اإلى النتقال  ــ اأوجههم 
واحرتام: 

• املطل�ب ومراحل الإجناز.                     • ق�اعد اخلط.
• عالمات الرتقيم.                                        • و�س�ح الفقرات.

• التعليمة املحّددة.                                       • الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي املكت�سب.
• الظ�اهر اللغ�ية والأ�سل�بية املكت�سبة.         • ال�سالمة اللغ�ية دون اأخطاء.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجت�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية

ــ بعد الإنتاج اأطلب:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة،اأو على جدار احلجرة اأو على جزء حمّدد منه، اأو  عر�سه يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم املنتجات ومناق�ستها.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

ــ ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا.
باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 

املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

ــ اأدون التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات، يف دفرت املالحظات اأثناء الإجناز، ومل 
يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.

جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع الرابع       

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
 التعبري الكتابي: توليد الأفكار انطالقا

من ن�س املو�سوع ــ العر�س
الكتابة
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة
ــ اأحّدد اأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات واأتعاقد معهم من اأجل اختيار م��س�ع بعينه ليك�ن م�رصوع ال�حدة ي�ستغل�ن عليه.

التخطيط

 الح�صة الأولى

)معامل  امل�رصوع. وعن�انه:  الهدف من هذا  لهم  اأحدد  ثم  اإلى جمم�عات،  واملتعلمات  املتعلمني  اأوزع  ــ 
م�سه�رة (

ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات يف كل جمم�عة على التخطيط مل�رصوع ال�حدة بالرتكيز عما يلي: 
• اقرتاح جمم�عة من امل�ا�سيع املرتبطة مب�رصوع ال�حدة.

• اختيار م��س�ع من امل�ا�سيع املقرتحة .
اأن  لهم  �سبق  اأو  يعرف�نها  اأو  منهم  القريبة  اأو  منطقتهم  يف  امل�ج�دة  التاريخية  املاآثر  اإحدى  اختيار   •

زاروها.......
• ت�زيع الأدوار واملهام يف ما بينهم : ) من يق�م بجمع ال�س�ر، من يق�م ب��سفها اأو التعليق عليها، من يق�م 
بجمع املعل�مات التاريخية واجلغرافية واحل�سارية  والثقافية وغريها، من يت�ا�سل مع ال�سكان، من يق�م 

بدور املن�سق اأو القائد للمجم�عة ......(.
ات�سالت   ( امل�رصوع:  مب��س�ع  اخلا�سة  املعل�مات  على  احل�س�ل  كيفية  ح�ل  بينهم  ما  يف  الت�ساور   •
مبا�رصة مع املحيط الجتماعي والثقايف: » ال�سكان املحلي�ن، فاعل�ن اجتماعي�ن، ممثل�ن عن املجتمع 
املدين...« ، ات�سالت غري مبا�رصة مع املحيط الجتماعي والثقايف:  » ال�سحف، امل�اقع اللكرتونية، 

ا�ستثمار ال�ثائق املكت�بة...« .(
• جتميع املادة اخلا�سة مب��س�ع امل�رصوع.

• و�سع ت�سميم لت�سنيف املادة وفق اخلطاطة الآتية:
1. املعل�مات اخلا�سة بتقدمي م��س�ع امل�رصوع والتعريف به ب�سكل عام. 

�سمعية  اأ�رصطة  �س�ر،   ( جمعها  مت  التي  ال�ثائق  اإلى  بال�ستناد  امل�رصوع  م��س�ع  عر�س  يف  التف�سيل   .2
ب�رصية، وثائق مكت�بة ..( مع التعليق عليها بال��سف وال�رصح والتف�سري.

3. تلخي�س ما مت الت��سل اإليه يف النهاية، مع التعبري عن الراأي يف م��س�ع امل�رصوع.
• ا�ستثمار امل�ارد املكت�سبة طيلة مدة اإجناز امل�رصوع.  

جذاذة تطبيقية لدر�س م�سروع  الوحدة

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سابيع الأربعة       

 اأربع ح�س�س مبعّدل ثالثني

دقيقة لكّل ح�سة
م�سروع الوحدة: املاآثر التاريخية يف بلدي الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يعر�س املتعّلم )ة( معل�مات عن ماآثر تاريخية بجهته/ ببلده.
     ــ ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمار منا�سبا لإغناء امل�رصوع.  

ثانيا: الو�شائل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...
ثالثا: �شيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابعا:  اإجناز احل�ش�ص.
احل�سة الأوىل: مرحلة التخطيط
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ــ  اأحافظ على ج� العمل بني جمم�عات الق�سم من خالل:
   • التجّ�ل بني ال�سف�ف.

   • تقدمي امل�ساعدات ملن يحتاج اإليها.
    • ت��سيح ما ا�ستغلق عليهم.

   ــ التنبيه اإلى الأخطاء املرتكبة، والأفكار التي حتتاج اإلى تعديل يف اإطار املعاجلة الف�رية.      

التقويم والدعم

ــ اأدّون، يف دفرت املالحظات، التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات يف كل جمم�عة 
من جمم�عات الق�سم، اأثناء التخطيط مل�رصوع ال�حدة، والتي مل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات 

للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

ــ اأحّدد اأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بربط ال�سابق بالالحق من خالل تذكريهم بالعنا�رص التي خطط�ا لها يف احل�سة 

ال�سابقة.

الإنج�ز 

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى القيام مبا يلي:
    1. جتميع ال�ثائق مبختلف اأن�اعها ) وثائق مكت�بة، مرئية )�س�ر(، مرئية وم�سم�عة ) اأ�رصطة( ...(

    2. ت�سنيفها وترتيبها ح�سب الأول�يات:
• اإذا كان الأمر مثال يتعلق بجمع معل�مات، فاإنه يجب ت�سنيفها بح�سب م�سم�نها: ) تاريخية، جغرافية، 

اجتماعية، ح�سارية...( ) مثال: جمع معل�مات متن�عة ح�ل جامع ح�سان(
• اإذا كان الأمر مثال يتعلق بجمع معل�مات تاريخية،  ) مثال: حتديد احلقبة التاريخية التي بني فيها جامع 

ح�سان(، فيجب يف هذه احلالة ترتيب املعل�مات بح�سب ت�سل�سلها التاريخي والزمني.
• اإذا كان الأمر يتعلق بال��سف ) مثال : و�سف جامع ح�سان(، فيجب تنظيم املعل�مات بح�سب مك�نات 
امل��س�ع امل��س�ف: اأو�ساف خا�سة بال�سكل اخلارجي، اأو بطريقة البناء، اأو مب�اد البناء، اأو بالزخرفة 

اأو بالأل�ن وهكذا....
   • اإذا كان االأمر مثال يتعلق بتجميع �صور عن مو�صوع  معني ) �صور متعلقة مبدينة الرباط مثال، اأو مبعلمة 
اأثرية اأخرى(، فالبد اأول من ترتيب الأوليات: ال�س�رة اأول، ثم التعليق عليها ثانيا، واأخريا تركيب عام 

عن كل ال�س�ر اخلا�سة مب��س�ع امل�رصوع.
  3. اختيار ما ينا�سب منها م��س�ع امل�رصوع واخلطة املحددة لتنفيذه: على املتعلمني واملتعلمات يف كل 
جمم�عة اأن يتعلم�ا كيفية انتقاء ما ينا�سب م��س�ع امل�رصوع، والتقيد باخلطة التي و�سع�ها م�سبقا، قبل 
اإزالته طيلة  التنفيذ( يجب  مرحلة الإجناز. وعليه فكل ما ل عالقة له بهما ) م��س�ع امل�رصوع وخطة 

مرحلة اإجناز امل�رصوع.
 4. مبا�رصة الأدوار واملهام التي اأوكلت لكل فرد من اأفراد املجم�عة وفق الت�جيهات املحّددة م�سبقا.

التقويم والدعم

ــ اأدّون، يف دفرت املالحظات، التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات يف كل جمم�عة 
من جمم�عات الق�سم، اأثناء الإجناز، والتي مل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم 

يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.

 احل�سة الثانية: مرحلة الإجناز
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

ــ اأحّدد اأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بربط ال�سابق بالالحق من خالل تذكريهم باحل�سة ال�سابقة املتعلقة بالإجناز: ما 

الذي يجب القيام به لإجناز م�رصوع ال�حدة ؟

الإنج�ز 

ــ اأدع� املتعلمني واملتعلمات بعد جتميعهم املادة اإلى اإجناز الآتي:
• كتابة ما جمع�ه يف م�سّ�دة اأولى.

• تقا�سم الأعمال بني اأفراد كل جمم�عة من جمم�عات الق�سم.
• مناق�سة امل�اد التي مت جمعها بالإ�سافة والتعديل واحلذف.

• مراجعة ما مت تعديله من اأجل تنقيحه وت�سحيحه.
• ا�ستثمار ما اكت�سب�ه يف ال�حدة من ر�سيد معجمي وظ�اهر لغ�ية.

• ا�سثمار ما اكت�سب�ه يف ن�س��س القراءة  والن�س��س ال�سماعية ويف درو�س التعبري الكتابي.

التقويم والدعم

ــ اأدّون، يف دفرت املالحظات، التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات يف كل جمم�عة 
من جمم�عات الق�سم، اأثناء مرحلة الإجناز، والتي مل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة 

والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

ــ اأحّدد اأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بربط ال�سابق بالالحق من خالل تذكريهم باحل�سة ال�سابقة  املتعلقة بالإجناز: 

ما ال�اجب القيام به لتنقيح ومراجعة امل�س�دة الأولى للمجم�عة الق�سم؟

العر�س 

الذي كتب�ه وقام�ا مبراجعته  امل�رصوع  اإح�سار م��س�ع  الق�سم   اأطلب من كل جمم�عة من جمم�عات  ــ 
وت�س�يبه وت�سحيحه وتعديله.

ــ اأوّجه اأفراد كل جمم�عة اإلى النتقال اإلى مرحلة اإنتاج املطل�ب يف �سيغته النهائية، مع �رصورة الكتابة 
بخط وا�سح، واحرتام: 

 املطل�ب ومراحل الإجناز.
 ق�اعد اخلط.

عالمات الرتقيم.
و�س�ح الفقرات.
التعليمة املحّددة.

الر�سيد املعجمي والظ�اهر اللغ�ية املكت�سبة.
ال�سالمة اللغ�ية دون اأخطاء.

ا�سثمار املهارات التي اكت�س�بها يف درو�س التعبري الكتابي.
ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 

املعاجلة الف�رية.
ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:

• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 
اإل�ساقها على ال�سب�رة.

اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه
عر�سه يف �سب�رة الن�رص

• تقا�سم املنتاجات ومناق�ستها.

التقويم والدعم

ــ اأدّون، يف دفرت املالحظات، التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات يف كل جمم�عة 
من جمم�عات الق�سم، اأثناء مرحلة العر�س، والتي مل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة 

والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.

احل�سة الثالثة: مرحلة تتمة الإجناز

احل�سة الرابعة: مرحلة العر�س
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اأول: اأهداف الدر�س:

جل على ال�سخ�ر« بطالقة. ــ يقراأ املتعلم)ة( ن�س » �سِ
ــ يق�م املتعلم)ة( ح�سيلة مكت�سباته يف ال�حدة ويدعمها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر،  م�ارد رقمية ...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين...

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

الح�صة   )1(

)30(

و�صعية النطالق

التهيئة للقراءة  •
اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل. ــ 

اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن:  ــ 
م�اقع احلفريات باملغرب.  *

اأهم اآثار احل�سارات التي عرفها املغرب.  *
ــ اأ�ستهل احل�سة بتق�مي انطالقا من مكت�سباتهم ومعارفهم. 

ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على تعرف احل�سارات التي عرفها املغرب من خالل  ذكر املاآثر التاريخية 
التي ما تزال �ساهدة عليها.

املالحظة و التوقع  •
اأوجه املتعلمات واملتعلمني يف )�س : 39( اإلى قراءة العن�ان والفقرة الأخرية من الن�س.

ــ اأدع�هم اإلى ا�ستثمار معل�ماتهم، وامل�ؤ�رصات التي متت مالحظتها اأو قراءتها لقرتاح ت�قع ) مع التعليل(.
ــ اأقراأ فقرة من ن�س»�سجل على ال�سخ�ر« قراءة جهرية معربة.

ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.
ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بقراءتي )قراءة م�جهة(.

جذاذة تطبيقية لح�س�س التقويم

الوحدة الأوىل: احل�سارة املغربية الأ�سبوع اخلام�س

ح�س�س من30 دقيقة الن�س التقوميي: �سجل على ال�سخور التقومي



96

الح�صة )2( 

القراءة 

والفهم

) 30د(

ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 
ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...

ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.
ــ اأت�قف اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ا�ستخراج مرادف بع�س الكلمات، من 

فقرات الن�س املحددة، والتي �سبق لهم تدوينها.
املفردات  م�ستثمرين  اأولى،  مرحلة  يف  الن�س  م��س�ع  عن  مفيدة  بجمل  واملتعلمات  املتعلم�ن  يعرب  ــ 

امل�رصوحة.
ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة ح�ل م�سم�ن الن�س.

الح�صة )3( 

القراءة 

والفهم

والتحليل

 ) 30د(

يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 
ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...

ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.
ــ اأت�قف اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ا�ستخراج مرادف بع�س الكلمات، من 

فقرات الن�س املحددة، والتي �سبق لهم تدوينها.
املفردات  م�ستثمرين  اأولى،  مرحلة  يف  الن�س  م��س�ع  عن  مفيدة  بجمل  واملتعلمات  املتعلم�ن  يعرب  ــ 

امل�رصوحة.
ــاأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة ح�ل م�سم�ن الن�س.

الح�صة )4( 

التركيب 

والتقويم 

) 30د(

ــ اأ�ساأل املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للن�س.
ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على:
�سياغة عن�ان منا�سب لكل فقرة.  •

تلخي�س الن�س كتابيا يف خطاطة ت�سمل عن�ان الن�س، وعناوين فرعية لفقراته )عمل ثنائي(  •
• اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب:

مناق�سة الت�قعات التي وقع عليها الختيار قبل القراءة.

الح�صة )5( 

التطبيق�ت 

اللغوية )30 د(

ــ ينجز املتعلم�ن واملتعلمات الأن�سطة ال�اردة يف الكتاب، )�س:39(، اأو اأقرتح ما اأراه يفي بالغر�س.

ماذا تعلمت؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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الح�صة )6( 

ال�صبط  ب�ل�صكل

) 30 د(

اأدع� املتعلمني واملتعلمات اإلى اإعادة قراءة الن�س قراءة �سامتة لأكرث من مرة. ــ 
اأطالبهم بتغييب الكتب، فاأك�سف  ال�سب�رة عن الكلمات َو/ اأو اجلملة املربجمة ل�سبطها بال�سكل التام. ــ 

اأترك لهم ال�قت الكايف لإجناز املطل�ب منهم. ــ 
يتناوب املتعلم�ن واملتعلمات على �سبط الكلمات َو/ اأو اجلملة املكت�بة على ال�سب�رة. ــ 

ي�سحح�ن اأخطاءهم. ــ 

الح�صة )7( 

التعبير الكت�بي

) 30 د(

  اأدعو املتعلمني واملتعلمات اإلى اإجناز الن�صاط الوارد يف ال�صفحة: ) 39(.
اأترك لهم ال�قت الكايف لإجناز املطل�ب منهم. ــ 

اأمربني ال�سف�ف للم�ساعدة  والت�جيه. ــ 
ــ يقراأ بع�س املتعلمني واملتعلمات منتجاتهم على زمالئهم، ويتعاون�ن على تعديلها وتنقحها.

ــ اأطالبهم بتممة التعديل والتنقيح يف منازلهم لعر�س املنتجات النهائية يف ح�سة الكتابة التالية. 

التقويم

 والدعم

يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات وال�سع�بات، التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز والتي   •
نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع دعم ح�سيلة 

الأ�سدو�س، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم املتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »امل��سيقى الهادئة« ويحّلله.
 ــ ي�ستخل�س املتعلم )ة( اأهمية امل��سيقى الأندل�سية ومنافعها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإجن�ز احل�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ اأذكر اأن�اع امل��سيقى املغربية.  

المالحظة 

والتوقع

اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأطلب من املتعلمات واملتعلمني:  •
ــ و�سف لبا�س املطربني يف �س.44.      • ذكر اأ�سماء الأدوات امل��سيقية التي ي�ستعمل�نها.      

ــ قراءة ما كتب يف الل�حة ال��سطى. 
ــ ذكر ن�ع امل��سيقى الذي تعر�سه ال�س�رة.

• اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )امل��سيقى الهادئة(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 
اأي�سا:  )امل��سيقى الهادئة(. 

الت�صميع الأول

امَْلو�صيقى الْه�ِدئَُة

ُذِنِه: اأُ في  ْت  َهَم�سَ ُثمَّ  َرقيَقًة،  اٱْبِت�ساَمًة  َمِت  َفاٱْبَت�سَ اٱْلَ�ديَعِة،  ِتِه  َجدَّ َوْجِه  اإِلى  ْفُل  اٱلطِّ َنَظَر 

َهَكذا ؟!..   اإَِليَّ  َتْنُظُر  ِلماذا  ــ  

يَِّة؟! اْلأَْنَدُل�سِ اْلم��سيقى  لى  اإِ داِئمًا  َت�ْسَتِمعيَن  ِلماذا   - بًا:   ُمَتَعجِّ َلها  �َساأَ

اأَجاَبْتُه:  ُثمَّ  َقلياًل،  َرْت  َفكَّ

ِباأَْعلى  َت�سيُح  ِبيًّا(  )َع�سَ َبْحَت  اأَ�سْ ِلأَنََّك  �ؤاَل،  اٱل�سُّ َهذا  َلني  َت�ْساأَ ْن  اأَ اأََودُّ  اأَنا  َو  َط�يَلٍة،  �ُسه�ٍر  ُمْنُذ  ــ  
اأُْخَتَك. َتْنَهُر  َو  ْ�ِتَك،   �سَ

جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي 

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الأول       

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:    املو�سيقى الهادئة التوا�سل ال�سفهي

 2- مناذج اجلذاذات التطبيقية للوحدة الثانية
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َنْف�سي  َتْماَلأُ  َو  اٱْلَعميِق،  اٱلنَّْ�ِم  َعلى  ُت�ساِعُدني  َو  َكثيراً  ُتريُحني  هاِدَئٌة،  يََّة  اٱْلأَْنَدُل�سِ اٱْلم��سيقى  اإِنَّ   
َتِجُد  اٱلثَّقاَفِة، َف�سَ َو  ْلِعْلِم  اٱ َو  جاَعِة  اٱل�سَّ َو  ِباٱْلُبط�َلِة  اٱْلحاِفِل   ، اٱْلَمْغِرِبيِّ اٱلّتاريِخ  َقَراأَْت ُكُتَب  اإِذا  َماأْنيَنِة.  ِباٱلطُّ
ُن  اٱْلَح�سَ اٱْلَكبيُر  اٱْلعاِلُم  ِمْنُهُم  َو  يَِّة،  اْلأَْنَدُل�سِ ِباٱْلم��سيقى  َمْر�ساُهْم  ُيعاِلج�َن  كان�ا  ْفذاَذ،  اٱْلأَ ُعَلماَءنا  اأَنَّ 
ِمْنُه  َوَطَلب�ا  اٱْلإيطاِلّي�َن،  َخَطَفُه  اٱلَّذي   ) اٱْلإِْفريِقيِّ ِلّي�ُن  )جان  ِبــ  هيِر  اٱل�سَّ  ، يُّ اٱْلفا�سِ اٱْلَ�ّزاُن  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن 
ِلأَْهِلِه       و  فا�َس،  َوَمديَنِتِه  اٱْلَمْغِرِب،  َوَطِنِه  اإِلى  َيع�َد  َكْي  َواٱْلُجْغراِفيَِّة،  اٱلنَّْف�سيِّ  بِّ  اٱلطِّ في  ُكُتٍب  َتاأْليَف 

ِدقاِئِه.  َواأَ�سْ

ْلَفْيَنِة               اٱ َبْيَن  ُي�سيُبنا  اٱلَّذي  التََّ�تَُّر  َوُتزيُل  اٱْلأَْع�ساَب،  ُئ  ُتَهدِّ َوَلدي  يا  اْلهاِدَئَة  اٱْلم��سيقى  اإِنَّ 
اأَنََّك  َتْن�صى  اأَاّل  َيْنَبغي  َواٱاْلإِْبداِع. َكما  اٱاِلْبِتكاِر  ْغَبَة في  َواٱلرَّ َواٱْلَحَيِويََّة،  اٱلنَّ�صاَط  فينا  َوَتْبَعُث  ْخرى،  اٱاْلأُ َو 
اٱْلم��سيقى  اإِلى  اأَ�ْسَتِمُع  َتِجُدني  َوِلَهذا  َرٌر.  اأَْو�سَ َمَغ�ٌس  ُي�سيُبُه  ِميَّ ل  اٱْلَه�سْ ِجهاَزَك  نَّ  َفاإِ هاِدًئا،  ُكْنَت  اإِذا 

اٱْلَقْيل�َلِة.. َعلى  َوُت�ساِعُدني  اأَْع�سابي،  ُتريُح  ِلأَنَّها  اٱْلِغذاِء،  َوْجَبِة  َبْعَد  يَِّة  ْنَدُل�سِ اٱْلأَ

�َسْيًئا: َر  َتَذكَّ َكاأَنَُّه  ْفُل  اٱلطِّ قاَطَعها 

اٱْلُعْمِر،  ِمَن  اٱلتِّ�ْسعيِن  في  ْنِت  اأَ َوها  َحياَتنا.  ُتطيُل  اٱْلهاِدَئَة  اٱْلم��سيقى  اإِنَّ  اٱْلُمَعَلُّم  َلنا  قاَل  َلَقْد  ــ 
!! ِلآَخَر  حيٍن  ِمْن  اٱل�ّساِئَقِة  �ِس  ِباٱْلِق�سَ َوُتْمِتعيَنني  ُتداِعبيَنني  َن�سيَطًة،  �ساَبًّة  ماِزْلِت 

                                                                                 العربي بن جل�ن دار الثقافة 2005 �س: 16 - 18)بت�رصف(  

ــ  اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ما ن�ع امل��سيقى التي يتحّدث عنها الن�س ؟

• حّدد الأطراف املتحاورة يف الن�س.
ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات ومالأ اجلدول 

بالأفكار املنا�سبة:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سبب ا�ستماع اجلدة للم��سيقى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اأو�ساف امل��سيقى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منافع امل��سيقى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راأي املعّلم يف امل��سيقى
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الت�صميع الث�ني

اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها،  ــ 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

ال�ديعة: الهادة وال�ساكنة /  تنهر: تزجر وتغ�سب  /  الطماأنينة: راحة النف�س و�سك�نها   / احلافل: املليء 
/ الأفذاذ: املتمّيزون / الت�تر: قلق و�رصعة النفعال  / مغ�س: وجع م�ؤمل /  القيل�لة: الن�م يف الظهرية  / 

تداعبينني: تالعبينني متازحينني.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة: 

اأ�سبحت ع�سبيا،  اأ�ستغل مع املتعلمني واملتعلمات على معانيها:  )لأنك  اأنطلق من الن�س، واأختار جملة 
ت�سيح باأعلى �س�تك ، وتنهر اأختك (.

ــ اأطلب منهم قراءتها مع الرتكيز على كلمة ) نَهر( ومعناها يف اجلملة، اأي ) زجر واأغ�سب(. واأق�ل لهم 
اأن لفعل )نَهر( معاين متعددة، فاأطلب منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف كل جملة.

ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا:

للمعنى في ال�صي�قالجملةالكلمة

نهر
نهر املاُء

 نهر ال�سائُل
نهر الأر�َس
نهر احلّفاُر

جرى يف الأر�س
طلب ال�سيَء باإحلاح

حفرها : اأجرى فيها جمرى
بلغ املاَء يف حفره

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء اجلدول ال�سابق بالأفكار ال�سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 • ملاذا كانت اجلّدة ت�ستمع اإلى امل��سيقى؟

 • للم��سيقى منافع متعددة، حّددها من خالل ما ا�ستمعت اإليه.
 • ما راأي املعّلم يف امل��سيقى؟ 

التف�عل مع 

الم�صموع

اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي:  ــ 
• للجدة معل�مات تاريخية وعلمية عن امل��سيقى، ما معنى ذلك؟

• منافع امل��سيقى كثرية، فمتى تك�ن �سارة بالإن�سان؟
• مب تف�رص ت�تر الطفل واإغ�سابه لأخته؟

• ما �سبب اختيار اجلدة للم��سيقى الأندل�سية دون باقي الأن�اع امل��سيقية؟
•  ما العالقة بني ال�ستماع اإلى امل��سيقى والقيل�لة ؟

• ملاذا مل تكن اجلدة ت�ستمتع اإلى امل��سيقى بعد الإفطار اأو بعد الع�ساء؟
• مب تف�رص عدم اهتمام �سباب الي�م بامل��سيقى الأندل�سية؟
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تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
   حّدد من خالل ما �سمعته:  ــ  �سخ�سيات الن�س

                                             ــ طبيعة العالقة بني:  
                                                    اأخته
                        الطفل                  جدته
                                                   معّلمه

• اأجرد مما �سمعته ف�ائد امل��سيقى ح�سب الت�سنيف الآتي:  ف�ائد �سحية ــ  ف�ائد نف�سية ــ ف�ائد عقلية.
• ملاذا حتّدثت اجلّدة عن امل��سيقى الهادئة دون امل��سيقى ال�ساخبة ؟

• اأ�رصح ما يلي: )لقد قال لنا املعّلم اإن امل��سيقى الهادئة تطيل حياتنا(.
• يزخر املغرب برتاث م��سيقي متن�ع، قّدم اأمثلة عنه. )ا�سرتاتيجية اأتعرف وطني(.

• للم��سيقى ف�ائد اأخرى مل ت�رص اإليها اجلدة، اأذكرها.
• ماذا تعرف عن �سخ�سية احل�سن بن حممد ال�زان الفا�سي؟ 

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

• تلخي�س الن�س عن طريق الربط بني اجلمل الآتية:
  ـ الطفل تعّجب من ا�ستماع جّدته للم��سيقى الأندل�سية        ـ اجلدة حكت للطفل عن منافع امل��سيقى   
  ـ ف�ائد امل��سيقى نف�سية وعقلية وج�سدية        ـ الطفل حتدث عن معلمه الذي اأّكد ف�ائد امل��سيقى الهادئة.

ــ ميكن للمتعلمات واملتعلمني اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.
ليعرب كل واحد عن فكرة ويكمل الآخر ما بداأ  بالتناوب  الن�س  اإعادة �رصد  املتعلم واملتعلمة  اأطلب من  ــ 

الأول.
• حتديد ن�عية الن�س: ن�س �رصدي

• الك�سف عن املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية امل��سيقى الأندل�سية وف�ائدها املتن�عة.
•  راأي املتعلم )ة( يف امل��سيقى الأندل�سية : ما الذي يعجبك فيها؟ وما الذي ل يعجبك فيها؟

•  اأن يذكر املتعلم )ة( اأن�اعا م��سيقية اأخرى يف�سلها، مع تعليل اجل�اب.
• ا�ستخال�س قيم الن�س:

         القيمة الثقافية للن�س: التعريف باأحد اأن�اع الرتاث املغربي الفني ) امل��سيقى الأندل�سية(
          القيمة التاريخية للن�س: دور العالمة احل�سن بن حممد الفا�سي ال�ازين يف الك�سف عن ف�ائد امل��سيقى

         القيمة الرتب�ية للن�س: التح�سي�س بف�ائد امل��سيقى الهادئة واجتناب امل��سيقى ال�ساخبة
•  فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات لن�ع امل��سيقى املعرو�سة يف ال�س�رة قبل الإ�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س ال�سرف و التحويل

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الأول

 ح�سة من ) 30  د(
ال�سرف و التحويل: ال�سم النكرة واملعرف   

بــ ] الــ [ اأو بالإ�سافة )1(
الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف املتعلم)ة( ال�سم من حيث التنكري والتعريف ب ] الــ [.
ــ  ي�ظف املتعلم)ة( يف ال�سم النكرة واملعرف ب ] الــ [ يف التعبريين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.  •
اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :   •

ِبيُّ ِلأَبيِه :»اأَْعَجَبني طاِئٌر«. قاَل اْلأَُب: »اأَيَّ طاِئٍر َتْعني«؟  ــ  قاَل ال�سَّ
ِبيُّ :»َالّطاِئُر الَّذي يف اْلَقَف�ِس«.                 قاَل ال�سَّ

رْيِ الَّذي اأَْعَجَبُه ؟   مِلاذا ا�ْسَتْف�رَصَ اْلأَُب اْبَنُه َعْن َنْ�ُع الطَّ

المالحظة

 و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  لبناء املفه�م، وال��س�ل   •
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

•  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الن�س قراءة فردية، و اأثري انتباههم اإلى مالحظة الكلمات املكت�بة املل�نة :

اأطلب منهم مالحظة كل كلمة مل�نة، وحتديد ن�عها: ) ا�سم، فعل، حرف(.   •

التحليل

• اأطلب منهم اأن ي��سح�ا، �سفهيا، الفرق بني ) طفل ( و) الطفل( .
ُد طفال ُمَعيَّنا ؟  ْق�سِ • اأ�ساألهم: ِعْندما اأَق�ُل :  ) طفل( ، َفَهْل اأَ

ٍ َمْعروٍف، َفُهَ� َنِكَرٌة. ٍد ِمْن »ال«، ل َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء ُمَعنيَّ رٍّ ٍن جُمَ • اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُكلُّ ا�ْسٍم ُمَن�َّ
•  اأطلب منهم ا�ستخراج، �سفهيا، ما تبقى اأ�سماء نكرات.

ُد طفال ُمَعيَّنا ؟ ْق�سِ • اأ�ساألهم: ِعْندما اأَق�ُل :  ) الطفل( ، َفَهْل اأَ
ٍ َمْعروٍف ،َفُهَو َمْعِرَفٌة . ٍن َم�ْصبوٍق ِبــ »ال« ، يَُدلُّ َعلى �َصْيٍء ُمَعنيَّ • اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُكلُّ ا�ْصٍم َغرْيِ ُمنَوَّ

لى  اإِ عاِر�ٍس  َوِمْن  ِرواٍق،  اإِلى  ِرواِق  ِمْن  َنْنَتِقُل  َفُكّنا  ِلْلِكتاِب.  ْويِلِّ  الدَّ امْلَْعِر�ِس  اإِلى  َمَدَر�َسُتنا  اأََخَذْتنا  
ًة. ُح ِق�سَّ فَّ ْفُل َيَت�سَ عاِر�ٍس؛ َفَهذا ِطْفٌل َيْقَراأُ ِكتابًا ، َوذاَك الطِّ



103

اأطلب منهم ا�ستخراج، �سفهيا، ما تبقى اأ�سماء معرفة ب ] الــ [.  •
اأطلب منهم ، على الأل�اح، حت�يل بع�س الكلمات من نكرة اإلى معرف ب ] الــ [ .  •

اأطلب منهم ، على الأل�اح، جتريد بع�س الكلمات املعرفة  من ] الــ [  •

ال�صتنت�ج

اأتعاون معهم على جتميع ال�ستنتاجني اللذين دونتهما على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من   •
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ما اأراه منا�سبا من اأن�سطة ) اأطبق( يف ال�سفحة: )45(،  •
 واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات و ال�سع�بات، ، التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز و   •
التي نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

ٍ َمْعروٍف ،َفُهَ� َنِكَرٌة. ٍد ِمْن »ال« ، ل َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء ُمَعنيَّ رٍّ ٍن جُمَ • ُكلُّ ا�ْسٍم ُمَن�َّ
ٍ َمْعروٍف ،َفُهَ� َمْعِرَفٌة. ٍن َم�ْسب�ٍق ِبــ »ال«، َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء ُمَعنيَّ • ُكلُّ ا�ْسٍم َغرْيِ ُمَن�َّ
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اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف املتعلم)ة( همزتي القطع وال��سل.
ــ ير�سم املتعلم)ة( همزتي القطع وال��سل ر�سما �سحيحا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.  •
اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل:   •

ْو َمْربْ�َطٍة (، َوَمْبدوَءٍة بَهَمزاٍت . ت�َمٍة بتاءاٍت َمْب�س�َطٍة، )اأَ �ْسماٍء خَمْ ــ اأُْعطي اأَْرَبَعَة اأَ
. حيَحَة ِكتاَبُتها : ِاْخراٌج /اإِْخراٌج – ِا�ْسٌم /  اإِ�ْسٌم – اإِْقَراأْ / ِاْقَراأْ ُ اْلَكِلَمَة ال�سَّ ــ اأَُعنيِّ

اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة  من خالل ال�س�ؤال الآتي:   •
ــ ما اْلَفْرُق َبنْيَ ] اأَ[ َو ] َا [ ؟ َمتى اأَْكُتُب ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنُهما؟

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  • لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.
• يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الن�س قراءة فردية، و اأثري انتباههم اإلى مالحظة الكلمات املل�نة. 

ُل(. َع ــ اأَوَّ َنَة )ِا�ْسَتْعَمَل ــ اْلإِْن�ساُن ــ اْخرَتَ ل يف اْلَكِلماِت امْلَُل�َّ ْرف اْلأَوَّ • اأُطالبهم بتحديد احْلَ

التحليل

• اأطلب منهم اإعادة قراءة الن�س ، لتحديد، �سفهيا اْلَكِلماتِ  الَّتي نْنِطق َهْمزاِتها؛ )َا،ُا،ِا( ، ثم اأطلب منهم 
التعليل.

• اأ�ساأل: َوَهل ُتْكَتُب َهاِتِه اْلَهْمَزُة ِعنَدما ل ُتْنَطُق ؟
ٍل. ِل اْلَكالِم ، َوحُتَْذُف يف َو�َسِطِه ِهَي َهْمَزُة َو�سْ • اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: اْلَهْمَزُة الَّتي ُتْكَتُب َوُتْنَطُق يف اأَوَّ

جذاذة تطبيقية لدر�س الإمالء

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الأول

الإمالء: همزتا الو�سل والقطع )1( ح�سة من ) 30  د( الظواهر اللغوية

ُل ما َنَزَل ِمَن اْلُقْراآِن ؛ ِاْقَراأْ ِبا�ْسِم َربَِّك َالذي َخَلَق، َخَلَق  َع اْلِكتاَبَة . اأَوَّ ْن�ساُن اْلَقَلَم ُمْنُذ اْخرَتَ ِا�ْسَتْعَمَل اْلإِ
ْكَرُم الَّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم .َاْلَعَلُق )4-1( اْلإِْن�ساُن ِمْن َعَلٍق، ِاْقَراأْ َوَربَُّك اْلأَ
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• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بكلمات مبدوءة  بهمزات و�سل.
•اأطلب منهم اإعادة قراءة الن�س لتحديد، �سفهيا، اْلَكِلمات الَّتي نْنِطق َهْمزاِتها ؛ ) ) اأَ، اأُ، اإِ (.

• اأطلب منهم كتابة كلمتي: )الإن�سان( و ) الأكرم ( جمرتدين من ] ال [ .
ٍع ُتْكَتُب هذه الهمزة  َوُتْنَطُق ؟ • اأ�ساأل: يف اأَيِّ َمْ��سِ

ِل الَْكالِم ، َوَو�َصِطِه ِهَي َهْمَزُة َقْطٍع. وَّ
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الَْهْمَزُة الَّتي تُْكتَُب َوتُْنَطُق يف اأَ

• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء مبدوءة  بهمزات قطع.
• اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بكلمات مبدوءة  بهمزات و�سل.

ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستناجات  جتميع  على  معهم  اأتعاون   •
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ما اأراه منا�سبا من اأن�سطة ) اأطبق( يف ال�سفحة: )47 (،  •
 واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الن�صاط )2(؛ ج: 1ــ اإن�سان، 2ــ اإكرام، 3ــ انتبه، 4ــ اأعالم ، 5ــ الرب.  •

الت�صحيح

كتب  اأو  الدفاتر  على  الفردي  وينتهي  جماعيا،  بعده  ثم  ثنائيا،  الأول  يف  الت�سحيح  يك�ن  اأن  ميكن   •
املتعلمني و املتعلمات.

اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •
الأل�اح عند ال�رصورة.                                                                                                                                      

التقويم

 والدعم

الجناز        اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
و التي نبههم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

ٍل. ِل اْلَكالِم، َوحُتَْذُف يف َو�َسِطِه ِهَي َهْمَزُة َو�سْ • اْلَهْمَزُة الَّتي ُتْكَتُب َوُتْنَطُق يف اأَوَّ
ِل اْلَكالِم، َوَو�َسِطِه ِهَي َهْمَزُة َقْطٍع . الَّتي ُتْكَتُب َوُتْنَطُق يف اأَوَّ اْلَهْمَزةُ   •
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة، ككتابة امل�سّ�دة وتنقيحها.التهيئة 

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ قراءة الن�س ال�ارد يف كتاب التلميذ )ة( �س: 48، قراءة متاأنية فاح�سة.

ــ ا�ستثمار الن�س ل�ستخراج اأفكاره بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ــ حتديد الكلمات املفاتيح يف كل فقرة من الفقرات.
ــ التخطيط لتلخي�س الن�س ب��سع ت�سميم )خريطة معرفية( يبنّي طريقة اإيراد الأفكار الأ�سا�سية وعالقتها 

مب��س�ع الن�س الرئي�س. 
ــ ميكن ال�ستعانة باخلريطة الآتية لتلخي�س الن�س:

جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الأول       

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التلخي�س 1 الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يتمكن املتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعاجلة امل��س�عات بتلخي�س مقالة اإخبارية.
     ــ ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا يف كتابة التلخي�س 1.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو يف جمم�عات.

رابع�:  اإجن�ز احل�ص�س.

م� اأنواع الرق�ص�ت ال�صعبية في المغرب؟ الفكرة الع�مة:

من ي�ص�رك في رق�صة العالوي؟ وم� مميّزاته� ؟ فكرة الفقرة الأولى:  

من يم�ر�س رق�س اأحيدو�س ؟ واأية اآلة مو�صيقية ت�صتعمل فيه�؟ فكرة الفقرة الث�نية:

تحديد اأق�ص�م رق�صة اأحوا�س، ثم تعيين نوع اآلته� المو�صيقية. فكرة الفقرة الث�لثة: 

على اأي  اآلة مو�صيقية تعتمد رق�صة الكدرة ؟ ومن يرق�س فيه�؟ فكرة الفقرة الرابعة:
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الم�صّودة

المراجعة

ــ  اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف اأو بالإ�سافة والتعديل.
ــ اأطلب من املتعلم)ة( تلخي�س الن�س اإلى ثلثه يف امل�سّ�دة. 

ــ اأ�سجعه )ها( على مراجعة التلخي�س املنجز وتنقيحه.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج  املتعلم)ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

العر�س

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية.

ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  اأنتقل مبا�رصة  ــ بعدها 
بتعليل اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

رق�سة اأحيدو�سرق�سة العالوي

 اأنواع الرق�سات
املغربية

رق�سة الكدرةرق�سة اأحوا�س
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

لال�صتم�ع

الزمنية  وللمّدة  واملتعّلمات،  للمتعّلمني  املعريف  للم�ست�ى  مراعاة  والأ�سئلة  الأن�سطة  اأنتقي  ملح�ظة: 
�سة للدر�س. املخ�سّ

ــ ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، بطرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ متّيز املغاربة مبجم�عة من املميزات، اأذكر بع�سها.

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، �س: 55 واأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
   • ماذا ميثل امل�سهد ؟                               • مان�ع اخلط الذي كتبت به الّل�حة؟

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )اخلط املغربي(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره اأي�سا:  
)اخلط املغربي؛ تاريخ وواقع واآفاق(  

اَلَْخُط اٱلَْمْغِرِبيُّ

ِبَوْحَدٍة  تاريِخّيًا  َتَميََّزْت  َواٱلَّتي  َواٱاْلأَْنَدُل�ِص،  اٱْلَمْغِرِب  ُخطوِط  َمْجموَع  اٱْلَمْغِرِبيُّ  اٱْلَخُط  َي�ْصَمُل 

اٱْلَمْغِرِبيَُّة  اٱْلَح�ساَرُة  قاَمِت  َعَلْيها  اْلَمعاِلِم،  َحِة  وا�سِ ّياٍت  ُخ�س��سِ ذاِت  َوَح�ساِريٍَّة  َوَمْذَهِبيٍَّة  ِذْهِنَيٍّة 

َواأوروِبيٌَّة. ْفريِقيٌَّة  َواإِ مازيِغيٌَّة  َواأَ َعَرِبيٌَّة  ُر  َعنا�سِ فيها  َتفاَعَلْت  اٱلَّتي  يَُّة  ْنَدُل�سِ اٱْلأَ

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »الخط المغربي « ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( تاريخ الخط المغربي ومميزاته.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثاين        الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية
ح�سة واحدة من ثالثني دقيقج ن�س �سماعي: اخلط املغربي التوا�سل ال�سفهي
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َوحاَفَظ  ْق�صى  اٱاْلأَ ِباٱْلَمْغِرِب  اأْت  َن�صَ اٱلَّتي  اٱْلُخطوِط  َعلى  اأَْي�صًا  اٱْلَمْغِرِبيِّ  اٱْلَخطِّ  َطَلُح  ُم�صْ َوُيْطَلُق 

اأَْهُلُه.  َعَلْيها 

اٱْلِهْجِريِّ  اٱْلَقْرِن  ُمْنُذ  �ْسالِم  اٱْلِ َتعاليِم  اٱْنِت�ساِر  َمَع  ِباٱْلُم�ازاِة  اٱْلَمْغِرِب  ِبِبالِد  اٱْلَعَرِبيُّ  اٱْلَخُط  َر  ِاْنَت�سَ

ِمْن  ِللتََّمُكِن  اٱْلَكريِم وَذِلَك  ْلُقْراآِن  اٱ اإِْقباِلِهْم َعلى ِحْفِظ  ِبُم�ازاِة  اٱْلَخطِّ  َتَعلُِّم  اٱْلأَمازيُغ َعلى  َواأَْقَبَل  ِل،  وَّ اٱْلأَ

َوَثقاَفِتِهْم،  ناِتِهْم  ُمَدوَّ في  اٱْلَجديُد  اٱْلَخطُّ  اٱ�ْسَتَقَرّ  َوِباٱلتَّْدريِج  ِكتاَبِتِه، 

 ، ِديِّ اْلُمَ�حَّ ِر  اٱْلَع�سْ ُمْنُذ  اأَْي  َرٍة،  ُمَبكِّ َمْرَحَلٍة  في  اٱْلَمْغِرِب  اإِلى  يِّ  ْنَدُل�سِ اٱْلأَ اْلَخطِّ  اٱْنِتقاِل  وَمَع 

ُيْعَرُف  َبَح  اأَ�سْ َحّتى  َتْدريِجّيًا  يِّ  اٱْلأَْنَدُل�سِ اٱْلَخطِّ  َعِن  َتَميُِّزِه  َمالِمُح  َظَهَرْت  َو  ِرِه،  َتَط�ُّ َوتيَرُة  ْت  ِا�ْسَتَمرَّ

َعلى  اٱلنَّْق�ِس  اأَ�ساليُبُه في  َدْت  َوَتَعدَّ ِبذاِتِه،  قاِئمًا  َفناًّ  اٱْلَمْغِرِبيُّ  اٱْلك�ِفيُّ  اٱْلَخطُّ  َبَح  اأَ�سْ َحْيُث  اٱْلَمغاِرَبِة  ِبَخطِّ 

َخطٌّ  َوَظَهَر  اٱْلَكريِم،  ْلُقْراآِن  اٱ َم�صاِحِف  ِلِكتاَبِة  اٱْلَمْب�صوُط  اٱْلَخطُّ  َواٱتُِّخَذ  ْلُقْراآِن،  اٱ �ُصَوِر  َوِكتاَبِة  اٱْلِمْعماِر 

اٱْلُمَجْ�َهِر. ِباٱْلَخطِّ  َبْعُد  فيما  ُعِرَف  هاِئِر؛  َواٱلظَّ ِة،  اْلُمِهمَّ اٱلتَّاآليِف  في  ٍع  وا�سِ ِنطاٍق  َعلى  ِللتَّْدويِن 

ِبَطْت  �صُ الَّتي  اْلَم�ْصِرِقيَِّة  اْلُخطوِط  �صاِكَلِة  َعلى  بوَطٌة،  َم�صْ يٌَّة  ِقّيا�صِ َقواِعُد  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  ِلْلُخطوِط  َلْي�َص   

اٱْلَخطِّ  في  َنِجُد  ِباٱْلُمقاِبِل  َلِكْن  ُمْقَلَة،  اٱْبُن  ها  اأُ�ُس�سَ َع  َو�سَ الَّتي  اٱْلَخطِّ  ِلَنَظِريَِّة  اٱ�ْسِتجاَبًة  ُنَقِطيٍَّة  ِبَمقايي�َس 

�َسْكِل  اٱْحِتراِم  َعلى  َتْعَتِمُد  اٱلَّتي  ِريَُّة  اٱْلَب�سَ اٱْلَمقايي�ُس  َوِهَي  اٱْلَمقايي�ِس  ِمَن  اآَخَر  َنْ�ٍع  ُح�س�َر  اٱْلَمْغِرِبيِّ 

اٱلتَّ�ْسكيِليَِّة. َوَحَيِ�يَِّتِه  اٱلتَّْركيبيِّ  جاِمِه  َواٱْن�سِ اٱْلُحروِف،  َبْيَن  ِن�ْسَبِتِه  َو  اٱْلَحْرِف 

اِتّجاِه  في  �َس�اٌء  َواْمِتداَدها  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  اٱلثَّقاَفِة  َحَيِ�يََّة  واَكَب  َكبيٌر  اإِ�ْسعاٌع  اٱْلَمْغِرِبيِّ  ِلْلَخطِّ  كاَن   

ْخرى. اْلأُ اٱْلَعَرِبيِّ  اٱْلَمْغِرِب  ُبْلداِن  َنْحَ�  ْرِق  اٱل�سَّ اْمِتداِد  في  اأَْو  اإِْفريْقيا  َنْحَ�  اٱْلَجن�ِب 
اأف� و محمد  ت�ريخ وواقع واآف�ق، عمر  المغربي،  الخط      

مطبعة  الإ�صالمية..  ال�صوؤون  و  الأوق�ف  وزارة   .. المغراوي 

البي�ص�ء  الجديدة-الدار  النج�ح 

)بت�صرف(   29 من �س 
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الت�صميع

 الأول

الت�صميع

 الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

 ، ومنطه  �سكله  اأ�ساليبه:  مراحل،  على  تدريجيا:   وتقابل،  مبحاذاة  مب�ازاة:    ، ببع�سها  تاأثرت  تفاعلت: 
امتدادها: انت�سارها . 

ــ اأ�ستثمر ا�سرتتيجيات خريطة الكلمة:
ــ اأنطلق من الن�ص، واأختار منه القولة: ) ي�صمل اخلط املغربي جمموع خطوط املغرب واالأندل�ص(، واأطلب 
اأختار كلكمة )�سمل(، واأق�ل لهم �س�ف تبحث�ن عن  من املتعلمني واملتعلمات قراءتها، و�رصحها، ثم 

مرادف الكلمة و�سدها. 
ــ اأ�سع الكلمة يف و�سط الدائرة، وفق ال�سكل اأ�سفله، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن معناها 

ثم �سدها.

ــ اأطلب منهم اأن يذكروا ن�عها: ا�سم اأو فعل اأو حرف.
ــ اأجعلهم ي�ظف�نها يف جملة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقوم�ت الخط المغربي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العن��صر التي تف�علت داخل الح�ص�رة المغربية الأندل�صية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دواعي تعّلم الأم�زيغ للخط المغربي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تّميز الخط المغربي عن الخط الأندل�صي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفرق بين الخط المغربي والخط الم�صرقي

ال�صد:
خال

�صمل

النوع:

فعل

اجلملة:  �صملت الق�عة 

كل املدعوين

املعنى:

�صّم
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فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء اجلدول ال�سابق بالأفكار ال�سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ما مق�مات اخلط املغربي؟

• نعنّي العنا�رص التي تفاعلت يف احل�سارة املغربية الأندل�سية.    
• ملاذا تعّلم الأمازيغ اخلط املغربي؟

• ن�سّمي اأن�اع اخلط املغربي.
• ما الفرق بني اخلط املغربي واخلط امل�رصقي؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ  اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ما �سبب اجتماع اخلط املغربي مع اخلط الأندل�سي.

• ما العالقة بني املغرب والأندل�س؟
• ما املق�س�د باملغرب الأق�سى؟

• هناك عالقة ترابط بني تعّلم اخلط وتعّلم القراآن، ما معنى ذلك؟
• نربز دور اخلط املغربي يف الت�سكيل املعماري.

• ملاذا متّيز اخلط املغربي عن اخلط الأندل�سي؟  
• ف�رص امتداد الثقافة املغربية يف اأفريقيا �سمال وجن�با.

تحليل

الم�صموع

• اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز مايلي:
• ملاذا متّيز اخلط املغربي عن اخلط الأندل�سي؟

• ما دور الإ�سالم يف انت�سار وازدهار اخلط املغربي؟
• نحّدد املق�س�د من العبارة الآتية: خط املغاربة.

• نذكر خطوط مغربية اأخرى متيز بها اخلط املغربي.

ا�صتثم�ر

الم�صموع

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• اأخل�س الن�س يف ثالث جمل �سفهية

• يكّثف الن�س يف عن�ان جديد
• حتديد ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

• الك�سف عن املغزى من الن�س: التعريف باخلط املغربي وبتاريخه ومميزاته.
• ا�ستخال�س قيم الن�س:

  ــ القيمة الثقافية: )مميزات اخلط املغربي(.
  ــ القيمة الدينية: )ارتباط اخلط املغربي بتعاليم الدين االإ�صالمي(.

  ــ القيمة التاريخية: )الإ�سارة اإلى تاريخ ظه�ر اخلط املغربي )الع�رص امل�حدي(، انت�ساراخلط املغربي يف 
اإفريقيا.(

• فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع اخلط املعرو�س يف ال�س�رة قبل ال�ستماع.
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و�صعية 

النطالق

اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.  •
اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :   •

َمَلِة اْلآَِتَيِة:» َقَراأَ اْلقاِرُئ«. ــ اأطلب منهم حتديد اْلفاِعل يف اجْلُ
اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي:   •

�ؤاُل الَّذي َقْد َيطَرُحُه ؟ َومِباذا ُيجيُبُه امْلَُتَكلُِّم؟ َهْل مَتَّ امْلَْعنى ِعْنَد ال�ّساِمِع ؟ ما ُهَ� ال�سُّ  •

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  لبناء املفه�م، وال��س�ل   •
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

•  يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات اجلملتني قراءة �سامتة.

ْمَلِة املل�نة، مع تعليل الإجابة. •  اأطلب منهم حتديد َنْ�ع اجْلُ
َنة: اأطلب منهم تاأطري اجلملة امْلَُل�َّ  •

جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الثاين

 ح�سة من ) 30  د(
:الرتاكيب: عنا�سر اجلملة الفعلية

الفعل والفاعل واملفعول به 
الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف املتعلم)ة( اجلملة الفعلية وعنا�رصها؛ ) الفعل والفاعل واملفع�ل به(.
ــ  ي�ظف املتعلم)ة( اجلمل الفعلية املتعدية يف التعبريين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

ِز  َوالتََّحفُّ َوالتَّماُيِل  ْق�ِس  الرَّ َعلى  ي�َل  اخْلُ حَتُثُّ  الَّتي  اْلَبْدِء  ْيَحَة  �سَ م«  »امْلَقدَّ اإِْعطاَء  اْلُفْر�ساُن  َيْنَتِظُر 
ْيَحٍة ثاِلَثٍة ُتْعِلُن اإِْطالَق  باٍق ل َيَتَ�قٌُّف اإِّل ِب�سَ ُق اخُلي�ُل امْلَْيداَن يف �سِ ْيَحَة الّثاٍنَيِة. َتْخرَتِ ِلاِلْنِطالق َبْعَد ال�سَّ

ِعياراِت اْلباروِد .                             

الَْمْيداَن الُْخيوُل تَْختَِرُق

......... ......... .........
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التحليل

َمَلِة.  •  اأطلب منهم حتديد اأَي ُعْن�رصُ ه� الفاِعل يف هذِه اجْلُ
ُ الَّذي َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اِلْخرِتاِق؟  •  اأ�ساأل: ما اْلُعْن�رصُ

• اأطلب منهم تعيني رتبة الذي َوَقَع َعَلْيِه فعل الفاعل يف اجلملة، بذكر العدد الرتتيبي املنا�سب له.
•  اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: امْلَْفعوُل ِبِه ا�ْصٌم َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الْف�ِعِل.

•  اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على مفع�ل به.
ْرِف اْلأَخرِي يف امْلَْفع�ِل ِبِه ]امَْلَْيداَن[ . •  اأطلب منهم مالحظة َحَرَكة احْلَ

•  اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: امْلَْفعوُل ِبِه ا�ْصٌم َمْن�صوٌب.

ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستناجات  معهم على جتميع  •   اأتعاون 
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التدرب

ِفْعٌل  ُق.  َتْخرَتِ امْلَْيداَن«.)  اخُلي�ُل  ُق  »َتْخرَتِ جملة:  باإعراب  به  لي�ستاأن�س�ا  الإعراب  مهارة  على  اأدربهم   •
ِبِه  َمْفع�ٌل  امْلَْيداَن:   – اآِخِرِه.  يف  الّظاِهَرُة  ُة  مَّ ال�سَّ َرْفِعِه  َوَعالَمُة  َمْرف�ٌع،  فاِعٌل  اخُلي�ُل:  ـــ   . ُم�ساِرٌع 

ِبِه اْلَفْتَحُة الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه. َمْن�س�ٌب، َوَعالَمُة َن�سْ

التطبيق

•  اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ما اأراه منا�سبا من اأن�سطة ) اأطبق( يف ال�سفحة: )57(،
 واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز      اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
و التي نبههم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

امْلَْفع�ُل ِبِه ا�ْسٌم َمْن�س�ٌب َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اْلفاِعِل.  



114

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: مراحل تلخي�س الن�س.

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ قراءة الن�س ال�ارد يف كتاب التلميذ )ة( �س: 59، قراءة متاأنية فاح�سة.

ــ ا�ستثمار الن�س ل�ستخراج اأهم اأفكاره )اأحداثه( بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ــ حتديد الكلمات املفاتيح يف كل فقرة من الفقرات.
الأ�سا�سية    الأفكار  اإيراد  طريقة  يبنّي  معرفية(  معرفية  )خريطة  ت�سميم  ب��سع  الن�س  لتلخي�س  التخطيط  ــ 

وعالقتها مب��س�ع الن�س الرئي�س. 
ــ  ميكن ال�ستعانة باخلارطة الآتية لتلخي�س الن�س:

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يتمكن املتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعاجلة امل��س�عات بتلخي�س ن�س �رصدي.
     ــ ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا يف كتابة التلخي�س 2.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو يف جمم�عات.

رابع�:  اإجن�ز احل�ص�س. 

جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الثاين       

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التلخي�س 2 الكتابة

م� الفن الذي تعلمه ال�ص�رد ؟ ومن علمه اإي�ه؟
1. الفكرة الع�مة للن�س 

)اأو الحدث الع�م(:

بم ات�صف معلم الر�صم ؟ م�ذا تعّلم منه ال�ص�رد في فن الر�صم؟ 2. فكرة الفقرة الأولى:  

تعّلم ال�ص�رد من معلمه فن� اآخر، م� هو؟ اأين ك�ن ال�ص�رد يتدّرب؟ 3. فكرة الفقرة الث�نية: 
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الم�صّودة

المراجعة

العر�س

عن�سر حمّول 2: اأ�سّمي: ــ فنا ثانيا
                                            ــ مكان التمّرن عليه 

و�سعية البداية: اأ�سّمي: املعلم والفن الذي يعلمه

عن�سر حمّول 1: اأذكر: ــ اأو�ساف املعلم 
                                             ــ ما تعلمه ال�سارد منه

و�سعية النهاية:  اأذكر م�ساعر ال�سارد

ــ اأوّجه املتعلم)ة( اإلى احرتام املطل�ب، اإجنازه، ثم ينقحه باحلذف اأو الإ�سافة والتعديل.
ــ اأطلب من  املتعلم)ة( تلخي�س الن�س اإلى ثلثه يف امل�سّ�دة. 

ــ  اأ�سجعه)ها( على مراجعة التلخي�س املنجز وتنقيحه.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج كل متعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية.

ــ  بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

اإلى تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن ال�س�ؤال بتعليل  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

ــ اأدّون التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات، يف دفرت املالحظات اأثناء الإجناز، ومل 
يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الثالث الوحدة الثانية:  احلياة الثقافية والفنية

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة الن�س الوظيفي: ِقيَمُتها مِبا ُتْبِدُعُه مكون القراءة

ــ يقراأ المتعلم)ة( ن�س »ِقيَمُتها ِبما ُتْبِدُعُه« بطالقة.
ــ ي�ظف ا�ستراتيجية ال�سفة.

ــ يتمكن من اإدراك م�سم�ن الن�س.
ــ يتعرف المتعلم)ة( اأن�اع الآلت الم��سيقية، وقيمتها في الألحان ال�سادرة عنها.

ــ يتعرف بع�س و�سعيات الح�ار.
 كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، �سب�رة، م�ارد رقمية...

 عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين...

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 للقراءة

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن: 
• اأهم الآلت امل��سيقية التي يعرف�نها.

اأثناء  الثالثة  اإجاباتهم عن الأ�سئلة مللء خانتي هذا اجلدول يف بداية احل�سة، يف حني متالأ اخلانة  اأ�ستثمر  ــ 
التق�مي:

ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن امل��س�ع
ـ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على تعرف امل��س�ع بذكر اأهم الآلت امل��سيقية املحلية.

المالحظة

 والتوقع

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• مالحظة ال�س�رة )�س: 60(، وت�سمية الآلت امل��سيقية التي تعر�سها، ثم ت�سنيفها يف اجلدول كالآتي:

اآلُت النَّْفِخ اْلَه�اِئيَُّة َاْلآلُت اْلإيقاِعيَُّة َاْلآلُت اْلَ�َتِريَُّة
الناي اخل�سبي، الب�ق النحا�سي الطبل ـ الدف الكمان ـ القيثارة

• قراءة العن�ان، وتكملته مبا ينا�سب: ِقيَمُتها مِبا ُتْبِدُعُه: من م��سيقى اأو اأحلان اأو فن....

القراءة

ال�ستفهام  م�اطن  يف  ال�س�ت  تنغيم  فيها  اأراعي  جهرية،  قراءة  ُتْبِدُعُه«  مِبا  »ِقيَمُتها  ن�س  من  فقرة  اأقراأ  ــ 
والتعجب وال�ستعطاف، والتهكم...(.

ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.
ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بالقراءة النم�ذجية)قراءة م�جهة(.

ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 
ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...

ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.
ــ اأ�ستف�رص املتعلمني واملتعلمات عن الآلت امل��سيقية احلا�رصة يف الق�سة، ومنا�سبة اجتماعها.التقويم والدعم
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احل�سة الثانية

احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

واملتعلمني  املتعلمات  اأطالب من خاللها  اأ�سئلة حمددة،  من  انطالقا  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد 
بالتذكري بعن�ان الن�س ال�ظيفي، وبالآلت امل��سيقية التي ت�سكل �سخ�سيات الق�سة، ومنا�سبة اجتماعها.

قراءة الن�س

اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة اأراعي فيها اإيقاع القراءة ال�سليمة واملعربة عن م�اقف  ال�ستفهام  ــ 
والتعجب والتهكم وال�ستعطاف...

يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة. ــ 
يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي يف ما بينهم )التق�مي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الداء  ــ 

القرائي. 

الفهم

اإلى بيان معاين بع�س اْلكلمات م�ستعينني  اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات  اأت�قف  ــ 
ب�سياقها يف الن�س:

: حزين      * َامْلَُتَعْجِرُف: املتكرب      * َغْيظًا: غ�سبا �سديدا   * َامْلَُجْلِجَلِة: الق�ية، ال�ساخبة      * �َسِجيٍّ
ــ اأدع�هم اإلى اإن�ساء جملتني م�ستعملني كلمتني من الكلمات امل�رصوحة. )عمل ثنائي(

ْبِل لى الطَّ ــ يف �سياق النمذجة اأختار جملة من الن�س واأكتبها على ال�سب�رة: َي�ْسُكَ� اأَْمَرُه اإَ
ــ اأقراأ اجلملة، واأ�سيف بع�س ال�سفات املنا�سبة لكلمة الطبل مع التعليل: الطبل)الظامل، املتكرب، املت�سلط(

ــ اأطالب املتعلمني واملتعلمات باإجناز الن�صاط نف�صه املثبت يف كتابهم )�ص: 61(: 
       

   
ــ اأطالبهم باإنتاج جمل اأخرى بالكلمة وال�سفة امل�سافة اإليها.

ــ يعرب املتعلم�ن واملتعلمات بجمل مفيدة عن احلدث العام يف مرحلة اأولى، م�ستثمرين املفردات امل�رصوحة.التقويم والدعم

و�صعية 

النطالق

ــ اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري ببع�س الأحداث 
ال�اردة يف الق�سة. 

قراءة الن�س

يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة عن  ــ 
ال��سعيات احل�ارية)ال�ستفهام، التعجب، ال�سخرية، ال�ستعطاف...(.

ــ  يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم

والتحليل

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة)�رصيحة و�سمنية( ح�ل اأحداث الن�س )�س: 61(:
• مِبَ اأََمَر الّطْبُل َبِقيََّة اْلآلِت امْل��سيِقيَِّة ؟       

َرِة اْلِفْرَقِة؟ ُه يف ُم�ؤَخَّ • ماذا َفَعَل الّناُي ِحيَنما َوَجَد َنْف�سَ
ْبِل؟ ْمُه�ُر ِبالطَّ • مِلاذا ا�ْسَتْهَزاأَ اجْلُ

ْبَلَة اأ�رصته؟   فَّ َوالطَّ ْبُل الدُّ • مِل اْعَترَبَ الطَّ
( ِلقاِئِل ُكلَّ ِعباَرٍة:   ٍ ِعيَُّة َتَكربُّ ِعيَُّة ا�ْسِتْعطاٍف ــ َو�سْ ِعيَُّة َمْدٍح ــ َو�سْ َبِة )ــ َو�سْ ِعَيِة امْلُنا�سِ ــ اأطالبهم بتحديد اْلَ��سْ

ِعيَُّة َتَكرٍب( اِخَبِة«. ) َو�سْ �اِت ال�سَّ ْبُل: »َفاْلأَْوَلِ�يَُّة ِلاْلأَْحجاِم اْلَكبرَيِة، َواْلأَ�سْ • اَلطَّ
ِعيَُّة ا�ْسِتْعطاٍف( ُكَم ِباْلَعْدِل يف َمْظَلَمتي«. )َو�سْ َفني، َوحَتْ • اَلنّ�ُي: »اأَْرُج� اأَْن ُتْن�سِ

ِعيَُّة َمْدٍح( ْنَت، اأَداوؤَُك َراِئٌع، َلَقْد اأَْطَرْبَتنا«. )َو�سْ • اجَْلُْمهوُر: »اأَْح�سَ
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأحداث ال�اردة يف الق�سة وفق تتابعها يف الن�س.التقويم والدعم

اِخَبُةَاْلهاِدَئُةَامْل��سيقى ْعِبيَُّةَال�سّ ال�سَّ
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احل�سة الرابعة

و�صعية 

النطالق

ــ  اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري باحلدث العام يف 
الن�س.

قراءة الن�س

يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة عن  ــ 
ال��سعيات احل�ارية )ال�ستفهام، التعجب، ال�سخرية، ال�ستعطاف...(. 

ــ يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

التركيب 

والتقويم

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة لإنعا�س اأحداث الق�سة يف اأذهانهم.
ـ اأدع�هم، بعد ذلك، اإلى:

• تلخي�س الن�س �سفهيا يف ثالثة عناوين رئي�سة لفقراته.
• اإبداء راأيهم يف ما اأثار اإعجابهم يف اأحداث الق�سة مع التعليل.

• اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب:
ماذا تعلمت؟

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

• مناق�سة الت�قع الذي مت بناوؤه قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
• ر�سم ل�حة تت�سمن جمم�عة من الآلت امل��سيقية التي تعرف�ها يف الن�س.

• حتديد الأن�سطة التي ميار�س�نها يف وقت فراغهم من الدرا�سة ) التهيئة للن�س الالحق »اله�اية واحلياة« 
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اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »�سيام الأطفال« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( عادات المغاربة في الحتفال ب�سيام الأطفال والبنات ليلة ال�سابع والع�سرين من رم�سان.

ث�ني� ـ الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث� ـ �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...
رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ متى ُيحتَفل بالأطفال والبنات يف الأ�رص املغربية؟

المالحظة

 والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأ طرح اأ�سئلة من قبيل:
• نذكر مكّ�نات ال�س�رة، يف �س:  62          • ماذا نالحظ فيها ؟  

• ن�سف لبا�س ال�سخ�سيات.   • عن اأي منا�سبة تخرب ال�س�رة ؟.
واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  الأطف�ل(،  ب�صي�م  )احتف�ل  الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 

م�سدره اأي�سا:  )الحتفال ب�سيام ليلة القدر؛ عر�س مغربي خا�س بالأطفال(  

الت�صميع 

الأول

ي�ِم اْلأَْطف�ِل اْحِتف�ٌل ِب�صِ

اْلِكراِم.  َمَرّ  َيُمرُّ  ل  َحَدثًا  َرَم�ساَن  ِمْن  َواٱْلِع�ْسريَن  اِد�ِس  اٱل�سَّ ِلْلَيْ�ِم  ِباٱْلَمْغِرِب  اٱْلأَْطفاِل  ياُم  �سِ ُيْعَتَبُر   

ِبَحثِِّهْم  اٱْلإِ�ْسالِميَِّة،  عاِئِر  اٱل�سَّ َعلى  غاِرها  �سِ َتْمريِن  َعلى  َواأُ�ْسَرٍة  عاِئَلٍة  ُكلُّ  ِخالَلها  َتْحِر�ُس  ُمنا�َسَبٌة  اإِنَّها 

ِباٱْلُمنا�َسباِت  ْحِتفاِل  اٱْلِ َعلى  َوَتْع�يِدِهْم  َبْعُد،  َعَلْيِهْم  ُيْفَر�ْس  َلْم  اٱلَّذي  ياِم  اٱل�سِّ َتْجِرَبِة  َخْ��ِس  َعلى 

ْجداِد. اٱْلأَ ِبَتقاليِد  بُِّث  اٱلتَّ�سَ َعلى  َلُهْم  َت�ْسجيعًا  ِهْم  ُنف��سِ في  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  اٱْلأَْعرا�ِس  َتْقليِد  َوَتْثبيِت  اٱلّديِنَيِّة، 

اٱْلَمْغِرِبيِّ  اٱلَثّقاِفيِّ  اٱْلَمْ�روِث  في  َمْعروَفٌة  ِهَي  َكما  َوِع�ْسريَن«،  »�َسْبَعٍة  َلْيَلِة  ِلَمْغِرِب  ُن  ُي�ؤَذَّ اإِْن  ما 

َعلى  ْفطاِرِهْم  اإِ َبْعَد  اْلَمْغِرِبيَِّة،  اٱْلأَْطباِق  ناِف  �سْ اأَ ِمْن  َوطاَب  َلذَّ  ِبما  غاُر  اٱل�سِّ اِئم�َن  اٱل�سّ ُيجازى  َحتى 

الَّذيَن  اٱْلعاِئَلِة  اأَْفراِد  ِمْن  َلَهْم  َجزاًء  َهدايا  َعلى  ،َوُح�س�ِلُهْم  النََّبِ�َيِّة  َنِة  ِلل�سُّ اتِّباعًا  َواٱْلَحليِب  اٱلَتّْمِر 

اٱْلُمباَرَكِة. ْيَلِة  اٱلَلّ ِبَهِذِه  ْحِتفاِل  اٱْلِ ُح�س�ِر  َعلى  َيْحِر�س�َن 

 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثالث الوحدة الثانية:  احلياة الثقافية والفنية

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: احتفال ب�سيام الأطفال التوا�سل ال�سفهي
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َواأَْوراُق  ُوروٌد  ،اأَْغَلُبها  َتْقليِديٍَّة  ِبُ��س�ماٍت  ُهنَّ  ُكفُّ اأَ َبْت  ُخ�سِّ َوَقْد  اٱلُبي�ِت  ِمَن  ْلَفَتياُت  اٱ َتْخُرُج 

ِمْن  َعِة  اٱْلُمَر�سَّ اْلِحِليِّ  َواأَْجَمِل   ، اْلَمْغِرِبِيّ اٱلَتّْقليِديِّ  ِباٱللِّبا�ِس  فاِف،  اٱلزِّ َلْيَلَة  اٱْلَعرو�ُس  ُتَزيَُّن  َكما  اأَ�ْسجاٍر، 

ِت اٱْلَحداِئُق اٱْلُعموِميَُّة َوَبْع�ُص اٱل�ّصاحاِت اِل�ْصِتْقباِلِهَنّ  تيجاٍن َواأَْقراٍط َوُعقوٍد َذَهِبيٍَّة. َيْخُرْجَن َوَقِد اٱ�ْصَتَعدَّ

في  ُة  �سَ اٱْلُمَخ�سَّ يُّ  اٱْلَكرا�سِ َوِهَي  »ِباْلَبْرَزِة«،  ُتْعَرُف  ٌة  خا�سَّ َم�اِكُب  ُب  ُتْن�سَ َحْيُث  اٱْلَعراِئ�ِس  اٱ�ْسِتْقباَل 

اٱْلعاِئَلِة. اأَْفراِد  ِبُرْفَقِة  ِتْذكاِريٍَّة  َوٍر  �صُ اٱْلِتقاِط  ِد  ِبَق�صْ اٱْلَعرو�َصْيِن،  ِلُجلو�ِص  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  اٱلتَّقاليِد 

هازيِج  اٱْلأَ ِمْن  اٱْلَمديَنِة، في َج�ٍّ  اأَْرجاِء  غيراِت في َم�اِكَب َتط�ُف في  اٱل�سَّ اٱْلَعراِئ�ِس  َتْنَطِلُق َه�اِدُج 

ِة. اٱْلمارَّ ِمَن  اٱلُمْعَجبيَن  فيقاِت  ،َوَت�سْ اٱلنِّ�ساِء  َوَزغاريِد  اْلَمْغِرِبَيِّة،  ْعِبَيِّة  اٱل�سَّ

َيْرَتدوَن  َحْيُث  َواٱلَمْ�ِكِب؛  اٱللِّبا�ِس  في  ل  اإِ اٱلَفَتياِت  َعِن  ْحِتفاِل  اٱْلِ ِمَن  اٱلِفْتياِن  َن�سيُب  َيْخَتِلُف  ل   

فيما  اٱْلَحْمراِء،  َيِّة  اٱْلفا�سِ رابي�ِس  ِباٱلطَّ ُروؤو�َسُهْم  ل�َن  َوُيَجمِّ اٱْلَمْغِرِبيََّة،  َزَة  اٱْلُمَطرَّ َة  ْقِم�سَ َواٱْلأَ اٱْلَجالبيَب 

ْن  اأَ ِهْم  ِلَبْع�سِ �َسَبَق  اْحِتفاِليٍّ  َم�ْسَهٍد  في  َتْقليِدَيٍّة،  روٍج  ِب�سُ ُظه�ُرها  اٱْلُمَزَيَّنِة  اٱْلَخْيِل  ُرك�َب  ُهْم  َبْع�سُ َيْختاُر 

َزواِجِه. َحْفِل  ِخالَل  اأُْخرى  ًة  َمَرّ ُر  �َسَيَتَكرَّ َوَلَعلَُّه  ِختاِنِه،  َحْفِل  ِخالَل  عا�َسُه 
خ��س  مغربي  »عر�س  القدر  ليلة  ب�صي�م  الحتف�ل   

 https// arabic.cnn موقع  بت�صرف عن  ب�لأطف�ل« 

14 يوليوز2015  الثالث�ء       ن�صر 

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صّمع  ــ 
الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

واأطالبهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما الي�م الذي ي�س�مه الأطفال يف رم�سان ؟
ــ قبل ت�سميع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات واإعادة ترتيب 

الأفكار الآتية ح�سب ت�سل�سلها يف الن�س.  
ــ ترتدي الفتي�ت لب��س العرائ�س وتطفن ب�أرج�ء املدينة يف مواكب

ــ يفطر الأطف�ل بعد الآذان وتقدم لهم اأجمل الهداي�
ــ يلب�س الأطف�ل اللب��س التقليدي ويحتفلون ب�لليلة املب�ركة

ــ �صي�م الأطف�ل يوم ال�ص�د�س والع�رصين من رم�ص�ن من��صبة لتثبيت تق�ليد الأجداد.
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الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

بت�سجيعهم،  ِبَحثِّهم:   / به  القيام  ال�رصع  اأمر  ما  �سعرية:  ال�سعائر، جمع   / / مترين: تدريب  تهتّم   حتر�س: 
التعّلق، التم�ّسـك / يجـازى:  الت�سبث:  بتحفيزهـم / تع�يدهم : يـ�سري عادة لهم / تثبيـت: جعله ثابتا / 
نت  / بو�صومات: خطوط ور�صوم / تيجان، جمع تاج:   بت: ُلوِّ يكافاأ /  اأ�صناف: اأنواع، �رصوب / ُخ�صِّ
ع باجل�اهر / م�اكب، جمع م�ِكب:  ط�ق ي��سع على الروؤو�س وغالبا ما يك�ن من معدن نفي�س ُمر�سّ
اجلماعة من النا�س ي�سريون ركبانا وم�ساة يف زينة اأو احتفال / ه�ادج، جمع َهْ�َدج: حْممل له قّبة تركب فيه 

الن�ساء  /  اأرجاء، جمع رجا: الناحية  / الأهازيج، جمع اأُهج�زة: اأغاين �سعبية.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة:

بَْت اأَُكفُُّهنَّ ِبُو�صوم�ٍت تَْقليِديٍَّة(، واأطلب  بت(، امل�ج�دة يف جملة ) تَْخُرُج الَْفتَي�ُت َوَقْد ُخ�صِّ ــ اأكتب كلمة )ُخ�صِّ
ب(، ثم اأ�ساألهم عن مرادفها )لّون(. من املتعلمني واملتعلمات البحث عن فعلها يف املا�سي ) خ�صّ

ــ اأدّون العمل على ال�سّب�رة كما يف املثال اأو غريه:

 

 
 

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى.
ــ  متَثبَّت  ــ  متَثبِّت  ــ  يتثّبت  ــ  تثّبت  الن�س وي�لدون منها عّدة م�ستقات، )مثل:  ــ يختارون كلمات من 

تثبيت(، واأخرى مثل ت�صجيع ــ تعويدهم ــ ح�صولهم ــ ُتزّين ــ التقاط .... 

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء اجلدول ال�سابق بالأفكار ال�سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 •  ملاذا ي�س�م الأطفال ي�م ال�ساد�س والع�رصين من رم�سان ؟

 •  مب ُيجازى الأطفال ال�سائم�ن بعد �سماع الآذان؟
 •  كيف حتتفل الطفالت العرائ�س ليلة القدر ؟

 •  ما اللبا�س الذي يرتديه الأطفال العر�سان يف تلك الليلة املباركة؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ما يعني ي�م ال�ساد�س والع�رصين من رم�سان بالن�سبة للم�سلمني؟

• ما الفائدة من �سيام هذا الي�م بالن�سبة لالأطفال؟
• ملاذا يجازي اأفراد العائلة الأطفال ال�سائمني بالهدايا يف هذا الي�م ؟

• مب تف�رّص احتفال العائالت املغربية بليلة ال�سابع والع�رصين دون بقية ليايل رم�سان؟     
• الحتفال يف هذه الليلة يك�ن على �سكل عر�س، ماذا يعني ذلك بالن�سبة لالأطفال والبنات؟

ب بخ�سّ بُيخ�سِّ خُمَ�سَّ ب باأخ�سِّ تْخ�سيبخُمَ�سّ

نلّ�ن ُمَلّ�نُيل�ِّ ن ناأل�ِّ تْل�ينُمَل�ِّ
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تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ما ياأتي:
•  تعيني :  ــ ال�سخ�سيات.

ــ الأمكنة.
ــ الزمان.

ــ احلدث الهام.       
• ما املق�س�د بالعبارة الآتية: )الت�سبث بتقاليد الأجداد(

• ملاذا تط�ف م�اكب البنات باأرجاء املدينة ؟
• ما ن�ع اللبا�س الذي يرتديه الأطفال والبنات ؟ وما الغر�س  من ذلك ؟

• ذكر عادات مدينتك اأو قريتك يف:    ــ الحتفال بالأطفال ليلة ال�سابع والع�رصين من رم�سان.
                                                            ــ اختيار لبا�س الأطفال والطفالت. 

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما ياأتي:
• تلخي�س الن�س مبلء الفراغ مبا ينا�سب من اأفكار يف الهيكلة:

 

• حتديد ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية
• الك�سف عن املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية الحتفال بالأطفال ال�سائمني ليلة ال�سابع والع�رصين 

من رم�سان.
التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف:   

ــ  �سيام الأطفال والطفالت ي�م ال�ساد�س والع�رصين من رم�سان
ــ عادات املغاربة يف الحتفال بالأطفال والبنات ليلة ال�سابع والع�رصين من رم�سان

ــ التعليق على لبا�س الأطفال والبنات يف تلك الليلة من رم�سان
ــ �سع�ر املتعلم )ة( وه� يتخيل نف�سه مع املحتفل بهم.

• ا�ستخال�س قيم الن�س:
القيمة الدينية: احتفال املغاربة بليلة ال�سابع والع�رصين من رم�سان

القيمة الثق�فية: عادات وتقاليد املغاربة يف اإحياء هذه الليلة املباركة والحتفال بالأطفال فيها

القيمة الجتم�عية: التما�سك العائلي والجتماعي بني الأفراد خالل �سهر رم�سان الأبرك

• فْح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ملنا�سبة ال�س�رة قبل الإ�ستماع.

الأطفال والبنات 
ي�م 26 رم�سان
..............

طريقة احتفال 
الأطفال يف الليلة 
نف�سها ..........

طريقة احتفال 
البنات ليلة 27 من 

رم�سان......

الأطفال والبنات 
بعد اآذان املغرب

..........



123

جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثالث الوحدة الثانية: احلياة الثقافية والفنية

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التعليق الكتابة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالتعليق.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته للتعليق.  

 ث�ني� ـ الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...
ث�لث� ـ �صيغ العمل: عمل فردي اأو في مجم�عات.

رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: مهارة التلخي�س.التهيئة

التخطيط

الم�صّودة

المراجعة

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ تاأمل ال�س�رتني ال�اردتني يف كتاب املتعلم)ة(، �س: 66 ، وتدوين ما ت�حيان به اإليهم من اأفكار للح�س�ل 

على ن�س مرتابط ومن�سجم يف اأربع جمل.
ــ التخطيط للتعليق على كل �س�رة باعتماد اجلدول الآتي: 

اأوّجه املتعلم)ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف او الإ�سافة والتعديل. ــ 
تعليق  ــ  للم�ساعر  يت�سّمن عر�سا  تعليق  ــ  تعليق م��س�عي   ( التعليق:  كتابة جمل  لأ�سل�ب  التخطيط  ــ 

يت�سّمن �س�را خيالية ...(.
التعليق يف امل�سّ�دة على كّل �س�رة من ال�س�رتني ال�اردتني يف كتاب املتعلم )ة( )�س:64(، يف ثالثة  ــ 

اأ�سطر، فالتعريف مبا  جت�ّسده تعريفا وجيزا.
اأّقّدم للمتعلمني واملتعلمات لئحة ببع�س العبارات والكلمات ل�ستثمارها يف م�سّ�دة التعليق، من قبيل: ــ  
 )األحظ يف ال�صورة ــ اأرى يف ال�صورة ــ تتكّون ال�صورة من ــ تت�ألّف من ــ تت�صف بـ ــ يوجد يف ال�صورة ــ اأعجبني يف 
ال�صورة ــ اأث�رين يف ال�صورة ــ الق�مة: طويلة/ق�صرية، نحيفة/ بدينة/ مربّعة ــ املك�ن: �صيق/ وا�صع/ ف�صيح/ كبري/�صغري 

ــ اللب��س: جلب�ب/ملحفة/ �صرتة/ عم�مة، ط�قية/ /تقليدي/ ع�رصي/ اأنيق/ عري�س/ ق�صري/ طويل ...(

اأحدد مكّ�نات ال�س�رة

ال�سخ�سيات: اأحّدد 
عددها وجن�سها

املكان: اأحدد ن�عه
)بيت، �ساحة...( 

اأ�سف مكّ�نات ال�س�رة

اأ�سف مالحمها، هيئتها، 
مالب�سها...

اأ�سف �سكل املكان، 
وعنا�رصه واأل�انه

اأعرب عن اإعجابي

اأعرّب عّما اأعجبني يف 
ال�س�رة ومك�ناتها
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العر�س

ــ  اأ�سجع املتعلم )ة( على مراجعة التعليق املنجز وتنقيحه.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج  املتعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

اأجل ت�سحيحها يف  اأخطائهم من  اإلى  ال�سف�ف، واأنبههم  اأجتّ�ل بني  املتعلمني واملتعلمات  اإنتاج  اأثناء  ــ 
اإطار املعاجلة الف�رية

بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات: ــ 
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سه يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.
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اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »ق�س�ر تافاللت« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( تاريخ ق�س�ر تافياللت واأ�سنافها وطريقة ت�سميمها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع
ــ ماذا ن�سمي املباين القدمية ؟.  

المالحظة

 والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لإجناز ما ياأتي:
• ماذا نالحظ يف ال�س�رة ؟، يف �س: 69     • و�سف مك�نات املعلمة     • حتديد الل�ن الطاغي عليها.         

•  تعيني الزمن الذي حتيل عليه والدليل على ذلك.
•  ت�قع م��س�ع الن�س من خالل ال�س�رة.

ال�سب�رة، ويكتب م�سدره  ت�فياللت(، واأكتبه على  الن�س: )ق�صور  بعن�ان  للمتعلمني واملتعلمات  اأ�رصح  ــ 
اأي�سا:  )الرتاث املعماري بال�احات املغربية(.  

الت�صميع 

الأول

ُق�صوُر ت�فيالِلَت

�َسَكٌن  ُهَ�  ُر  واٱْلَق�سْ تافياللَت.  واحاِت  في  اٱْلِمْعماِريَِّة  اٱْلَمعاِلِم  ِم  هَّ اأَ ِمْن  باُت  َواٱْلَق�سَ اٱْلُق�س�ُر  ُتْعَتَبُر 

ُه  َعْر�سُ َيَتراَوُح  �َسميٍك،  اأَْمِنيِّ  ِب�س�ٍر  ُمحاطًا  ُمَربَّعًا  �َسْكاًل  َيتَِّخُذ  ِلْل�اَحِة.  راِعيِّ  اٱلزِّ اٱْلَمجاِل  داِخَل  ُمْغَلٌق 

�ُس  ُتَخ�سَّ كاَنْت  اأَْبراٍج  ُة  ِعدَّ ُلُه  َوَتَتَخلَّ ْمتاٍر.  اأَ َرِة  َوَع�سَ ِة  َخْم�سَ َبْيَن  َيَتراُوُح  ُه  َوُعُل�ُّ ِمْتَرْيٍن،  اأَْو  ِمْتٍر  َبْيَن 

ِلْلِحرا�َسِة.

ْقِت�ساِديَِّة  اٱْلِ اٱْلَمراِفِق  َبْع�َس  مُّ  َت�سُ َكما  ُة،  اْلأَِزقَّ ِمْنها  ُع  َتَتَفرَّ َعٌة  وا�سِ �ساَحٌة  ت�َجُد  ِر  اٱْلَق�سْ َوِبداِخِل 

ُتْبنى  َواٱلَّذي  ِلْلِعباَدِة،  َوَم�ْسِجٌد  ِلاِلْجِتماعاِت  �ٌس  ُمَخ�سَّ َمكاٌن  َوِمْنها  اٱْجِتماِعيٍَّة،  َوَمراِفَق  كاكيِن  َكاٱلدَّ

ِه.  َوَتداُر�سِ اْلَكريِم  اْلُقْراآِن  ِلَتْحفيِظ  َوقاعاٍت  ماِم  اْلإِ َكَمْنِزِل  َلُه،  اٱلتَّاِبَعِة  اٱْلَمراِفِق  ِمَن  َمْجم�َعٌة  ِبجاِنِبِه 

 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة الثانية:  احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الرابع 

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: ق�سور تافياللت التوا�سل ال�سفهي
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اإِلى  َيع�ُد  َوِمْنها ما  يَِّة،  ِجْلما�سِ ال�سِّ اْلَفْتَرِة  لى  اإِ ِبتافيالِلَت  باِت  َواْلَق�سَ اٱْلُق�س�ِر  تاريُخ ُظه�ِر  َوَيْرِجُع 

اإِلى َحدٍّ  َفاإِنَّها َتْخَتِلُف  ميُم َوَم�ادُّ اْلِبناِء،  َفَتراٍت لِحَقٍة. َواإِذا كاَنْت ُكلُّ اْلُق�س�ِر َتَت�ساَبُه ِمْن َحْيُث التَّ�سْ

ِبزاِوَيٍة  اٱْلُمْرَتِبَطِة  وايا  اٱلزَّ اٱلُق�س�ِر  َبْيَن  اٱلتَّْمييُز  ُيْمُكُن  َحْيُث  َواٱْلَ�ظيَفُة.  ّكاِنيَُّة  اٱل�سُّ لتَّْركيَبُة  اٱ َحْيُث  ِمْن  َكبيٍر 

َواٱْلُق�س�ِر  َواٱْلأَُمراِء،  الطيِن  اٱل�سَّ ْبناِء  ِلأَ ِة  �سَ اٱْلُمَخ�سَّ اٱْلَمْخَزِنيَِّة  َواٱْلُق�س�ِر  اٱْلَيه�ِديَِّة،  َواٱْلُق�س�ِر  ُمَعَيَّنٍة، 

واِحَدٌة. عاِئَلٌة  َت�ْسُكُنها  ما  غاِلبًا  الَّتي  باِت  اٱْلَق�سَ ُثمَّ  ُمْخَتِلَفًة،  اأَْجنا�سًا  مُّ  َت�سُ لَّتي  اٱ ِة  اٱْلعامَّ

اٱْلغاِلِب  في  ُن  َتَتَك�َّ َكما  اٱْلخاِرِج.  َعِن  َتمامًا  َوَتْنَغِلُق  ماِء،  اٱل�سَّ َعلى  ِر  اٱْلَق�سْ داِخَل  اٱْلَمناِزُل  َتْنَفِتُح 

َلٌة  ُمتَّ�سِ غيَرٌة  ُت�َجُد �ساَحٌة �سَ ْفِليِّ  اٱل�سُّ اٱلّطاِبِق  َففي  َنِة.  اٱل�سَّ ُف�س�ِل  َب  ِبَح�سَ ُت�ْسَتَغلُّ  َثالَثٍة،  اإِلى  ِمْن طاَبَقْيِن 

ُة  عَّ �سِ اأَ َلْيِه  اإِ ُل  َت�سِ اٱلَّذي  اٱلّداِر  َو�َسِط  اإِلى  اٱْلُ��س�ُل  َيِتمُّ  ِمْنها  َواٱْنِطالقًا  قيَفَة«.  »اٱل�سَّ ّمى  ُت�سَ الّداِر  ِبباِب 

اٱْلأُ�ْسَرِة،  َكِن  ِل�سَ �ُس  َفُيَخ�سَّ اٱْلُعْلِ�يُّ  اٱلّطاَبُق  ّما  اأَ اٱلّداِر«.  »َعْيَن  ّمى  ُت�سَ ْقِف  اٱل�سَّ في  َفْتَحٍة  َعْبَر  ْم�ِس  ال�سَّ

في  طاَبٍق  اأَْعلى  اإِلى  ُي�ؤَّدي  اٱلَّذي  َرُج  اٱلدَّ ُيْبنى  َزواياُه  اإِْحدى  َوَعلى  اٱلُغَرُف.  َجَنباِتِه  َعلى  ُع  َوَتَتَ�زَّ

�َسَعِف  ِمْن  اأَ�سا�سًا  ُن  َوَتَتَك�َّ َمَحلِّيٌَّة،  َفُكلُّها  اٱْلَم�ساِكِن  ِبناِء  َم�ادُّ  اأَّما  »اْلَعاّللي«.  َعَلْيِه  َوُيْطَلُق  اٱْلَمْنِزِل، 

اٱْلُجْدراِن.    ِلِبناِء  ِباٱلتِّْبِن  اٱْلَمْمزوِج  َواٱلتُّراِب  ِللتَّ�ْسقيِف،  اٱلنَّخيِل  َوُجذوِع 

المغربية.  ب�لواح�ت  المعم�ري  التراث  بويحي�وي.  العزيز  عبد 

 172/174 �س:   .2018 42،�صنة  ال�صعبية.عدد  الثق�فة  مجلة 

)بت�صّرف(   

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صّمع  ــ 
الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

واأطالبهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• عن اأي ق�س�ر يتحدث الن�س ال�سماعي؟
ــ قبل ت�سميع الن�س مّرة ثانية ينبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات ومالأ اجلدول 

بالأفكار املنا�سبة:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعريف بالق�رص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرافق امل�ج�دة داخل الق�رص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت�سنيف الق�س�ر بح�سب اأن�اع ال�سكان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الت�سميم الداخلي للق�رص
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الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

املعامل: الآثار / املعمارية: كل ما يتعّلق بالبناء والت�سييد / واحات، جمع واحة: بقعة خ�رصاء يف ال�سحراء اأو 
يف اأر�س قاحلة فيها ماء واأ�سجار كالنخيل وغريه / �سميك: مرتفع وعايل / اأبراج، جمع ُبرج: بناء مرتفع 
على �سكل م�ستدير اأو مرّبع / تتفّرع منها:  تت�سّعب منها، تنتج منها اأو عنها / املرافق: التجهيزات الأ�سا�سية  / 
الت�سميم: طريقة البناء و�سكله / جنباته، جمع جْنَبة: ج�انبه ون�احيه  / �سعف النخيل: جريد النخيل وورقه.

ــ  اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية �سبكة املفردات:                           
ــ  اأ�سع كلمة مثل ) الدار( و�سط دائرة عل ال�سب�رة، كما يف املخطط ال�سم�سي، ثم اأطلب من املتعلمني 

واملتعلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح.

 

ــ اأق�ل للمتعلمني واملتعلمات : على كل واحد منكم اأن يكتب كلمة ترتبط بالدار، ويل�سقها يف ال�سبكة 
)قد نكتبها مبا�رصة بالطب�س�ر(

ــ اأطلب من كل متعلم  ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل:
ق�رص ــ ق�صبة ــ اأزقة ــ دك�كني ــ ع�ئلة ــ م�صجد ــ النخيل ــ البن�ء .....

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء اجلدول ال�سابق بالأفكار ال�سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ما معنى الق�رص ؟

• ما اأهم املرافق امل�ج�دة بداخل الق�رص؟
• ذكر اأن�اع الق�س�ر.

• ِمّم يتكّ�ن الت�سميم الداخلي للق�س�ر؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ما الغاية من بناء الق�س�ر بتافياللت ؟

• مب نف�رص عل� جدران الق�رص ؟
• ملاذا تك�ن منازل الق�رص مغلقة من اخلارج ومفت�حة من الداخل ؟

• تبنى جدران الق�رص بالرتاب املمزوج بالتنب، ما تف�سري ذلك ؟
• ت��سيح �سبب ا�ستغالل ط�ابق املنازل بح�سب ف�س�ل ال�سنة.

الدار

به�
مطبخ

غرفة

مرحا�س
حمام

ِفناء

�رصفة

�سطح
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تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ن�سف الق�س�ر بح�سب �سكانها. 

• ملاذا ت�جد املرافق القت�سادية داخل الق�رص ولي�س خارجه ؟
• ما الفائدة من وج�د فتحة يف ال�سقف ت�سمى »عني الدار« ؟

• نحدد الفرتة التاريخية لبناء الق�س�ر.
• ن�سّمي مناطق مغربية اأخرى ت�جد بها ق�س�ر وق�سبات

• تق�م الق�سبات والق�س�ر الي�م بدور �سياحي يف جن�ب املغرب، ما الفائدة من ذلك ؟. 

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• و�سع هيكلة للن�س ت�سم الأفكار التية: 

التعريف بالق�رص.
مبرافقه الجتماعية والقت�سادية.

ت�سنيف الق�س�ر بح�سب ال�سكان.
و�سف الت�سميم الداخلي للق�س�ر واملنازل.

ميكن ال�ستعانة باخلريطة الآتية:
 
 

• حتديد ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية
• الك�سف عن املغزى من الن�س: التعريف بق�س�ر تافياللت والتح�سي�س باأهميتها التاريخية والجتماعية

• اإبداء الراأي ال�سخ�سي يف:  ت�سميم الق�س�ر.
                                            اختالفها بح�سب اأن�اع ال�ساكنة.

• ا�ستخال�س قيم الن�س:
القيمة التاريخية: حتديد احلقبة التاريخية التي بداأ فيها ت�سييد ق�س�ر تافياللت.

القيمة القت�سادية: دور املرافق القت�سادية داخل الق�س�ر.
القيمة الجتماعية: تاأكيد التعاي�س الجتماعي والت�سامح الديني بني ال�سكان.

القيمة الدينية: دور الزوايا يف بناء ق�س�ر خا�سة بها، وكذلك اليه�د.
• فْح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات مل��س�ع الن�س من خالل ال�س�رة قبل الإ�ستماع.

ق�صور 

ت�فياللت

و�سف 
مرافقها

ت�سنيفها 
ح�سب 
�سكانها

و�سف 
ت�سميمها
الداخلي

التعريف
بها
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جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الوحدة الثانية:  احلياة الثقافية والفنية الأ�سبوع الرابع

ح�سة من )45 د( التطبيقات الكتابية الكتابة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
ــ ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة 
بالظ�اهر اللغ�ية املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:

• ما هي اأ�سماء الإ�سارة اخلا�سة بالبعيد؟ ما هي اأ�سماء الإ�سارة اخلا�سة باملكان؟
• ملاذا ت�ستعمل كل من حروف العطف: »ال�او، الفاء، ثم« ؟

• متى تكتب الهمزة املت��سطة على الياء؟ من يعطينا كلمة تت��سطها همزة على الياء، ويعلل ر�سمها؟

الن�س

 التطبيقي

لي�ست�سمروا   )73 )�س:  كتبهم،  للن�س يف  مرة  من  لأكرث  �سامتة  قراءة  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأدع�  ــ 
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

ــ  اأعني من يقراأ الن�س قراءة جهرية ل�رصح ما ا�ستع�سى عليهم فهمه من الكلمات. 
ــ  اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:

• ملاذا الكاريكاتري والر�س�م املتحركة حمببة للقلب؟
• ما مادة هذا الفن؟

ــ  اأكتب اجلزء امل�ستهدف من الن�س غري م�سك�ل على ال�سب�رة، ثم اأطالب املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى 
دفاترهم.

• اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.
• اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم. 

• اأحجب عنهم الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل  لينطلق�ا يف �سبط ما نقل�ه اإلى دفاترهم.
• اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه 

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
• اأك�سف عن الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل، لي�سحح للمتعلمني واملتعلمات ما قد ارتكب�ه من اأخطاء.  

التم�رين 

التطبيقية

ــ اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها 
لأ�سب�ع التق�مي والدعم.

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة َمعاِرَف ِباْلإِ�ساَفِة.                         
ُ �َسَبَب ِكتاَبِتها. ُطها َهْمَزٌة، ُثمَّ اأَُبنيِّ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َكِلَمًة َتَتَ��سَّ



130

. َتِلَفنْيِ 3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َتْركيَبنْيِ َعْطِفيَّنْيِ خُمْ
 . 4- اأُْعِرُب: َاْلكاريكاترُي َفنٌّ

ــ  ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط )اأُْنِتُج(:
ِمَنٍة ِلْلَعْطِف ِباْل�اِو، َواْلفاِء، َوُثمَّ . ) امل�سهد بكتاب  ُ َعِن امْلَ�ْسَهِد ِبُجَمٍل ِفْعِليٍَّة وا�ْسِميٍَّة، ُمَت�سَ • اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأَُعربِّ

املتعلم)ة((.
• اأترك لهم ال�قت املنا�سب لالإجابة، واأثناءها اأمر بني ال�سف�ف للتحفيز والتنبيه اإلى الأخطاء من اأجل  

   املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا. ــ 
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم والدعم

يف دفتـر املالحظـات اأدون التعرثات و ال�سعـ�بات، التي اعتـر�ست كـل متعـلـم و متعلمة اأثنـاء الجنـاز  ــ 
و التي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الثانية:  احلياة الثقافية والفنية  الأ�سبوع الرابع       

ح�سة واحدة 45 دقيقة التعبري الكتابي: التو�سيع )1( الكتابة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالت��سيع.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته للت��سيع 1.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، اأو في مجم�عات.

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ  اأهيئ  املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: مهارة التعليق.التهيئة 

التخطيط

ــ اأقراأ امل��س�ع الآتي قراءة جهرية:
ا�صتدعيُت �صحبة اأ�صدق�ئي و�صديق�تي اإىل ح�صور وليمة، ف�أعجبني م� يرتديه ال�صيوف من لب��س مغربي اأ�صيل، وم� 

اأكلته من طع�م تقليدي لذيذ، )�س : 73(.

ــ اأطرح �س�ؤال للتاأكد من فهمهم، من قبيل: اإلى اأين ا�ستدعي الكاتب؟ 
ــ اأحفز املتعلم )ة( على قراءة امل��س�ع ال�سابق.

ــ اأطلب منه )ها( الت�سطري حتت الكلمات املفاتيح.
ــ اأوّجه )ها( اإلى �رصح الكلمات املفاتيح، )الكلمات الأ�سا�س يف الن�س(.

ــ اأطلب ملء اجلدول الآتي باأكرث ما ميكن من ال�سفات املنا�سبة للم��س�فات التي �سيتحّدث عنها املتعلم)ة(.
�صف�ته� املن��صبة نوع املو�صوف�ت الكلم�ت امل�صطر حتته�

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

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

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

. . . عقيقة اأو زفاف .
اأ�سماء الألب�سة واأ�سكالها
اأ�سماء الأطعمة واأن�اعها

ال�ليمة
لبا�س مغربي اأ�سيل

طعام تقليدي
• التخطيط لكتابة فقرة و�سفية عن طريق الت��سيع: 

• اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�سرت�ساد باخلطاطة الآتية  لكتابة فقرة و�سفية:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   م�قع ال�ليمة:. . . . . . . . . . . . . .    امل�سارك�ن يف الدع�ة:. . . . . . . . . . . . . . اأذكر: �سبب الدع�ة: .

. . . . . . . . . . . .  ما راأيته من اأ�سكال الطعام املغربي:. . . . . . . . . . اأ�صف:  ما راأيته من تن�ع يف اللبا�س املغربي:  

.     اعتزازي بتقاليد املغرب العريقة يف ال�لئم . . . . . . . . . . . . . . . . اأعّب عن: اإعجابي باللبا�س املغربي: .
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ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف او الإ�سافة والتعديل.
ــ اأطلب من املتعلم )ة(  ت�سميم نظام لل��سف وتطّ�ره من البداية اإلى النهاية.

ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات بالت�سميم الآتي:

الم�صّودة

المراجعة

العر�س

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى كتابة فقرة و�سفية يف م�س�دة اأولى اقتداء مبا ياأتي:
ــ ا�ستعمال اجلمل الفعلية وال�سمية.

ــ الرتكيز على ال��سف وامل��س�فات.
ــ اإعمال حا�سة الب�رص يف ال��سف.

ــ اأ�سجع املتعلم )ة( على مراجعة الت��سيع املنجز وتنقيحه.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية.

ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

اأ�سف :  ــ ن�ع ال�سي�ف    
          ولبا�سهم 

          ــ اأ�سكال الطعام

اأدخل ف�ساء ال�ليمة، ثم 
اأ�سف:ــ طريقة ال�ستقبال 

         ــ كافة الأرجاء

اأ�سل اإلى م�قع ال�ليمة، 
ثم اأ�سفه
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3- نماذج الجذاذات التطبيقية للوحدة الثالثة

 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة الثالثة: الهوايات الأ�سبوع الأول 

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: الهوايات واأنواعها التوا�سل ال�سفهي

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »اله�اية واأن�اعها« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى اله�اية واأن�اعها .

ث�ني� ـ الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث� ـ �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ  ما الألعاب التي حتّبها ؟ متى ت�ستمتع بها ؟  

المالحظة

 والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لإجناز ما يلي:
• كم �س�رة تالحظها ؟                    • نذكر مكّ�نات كل �س�رة على حدة. يف �س: 80    

• ما اله�اية التي متّثلها كل �س�رة ؟ 
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )اله�ايات واأن�اعها(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 

اأي�سا:  )امل��س�عة العربية ال�ساملة(  

الت�صميع 

الأول

الِْهواي�ُت َواأَنْواُعه�

َاْلِهواَيٌة َنْوٌع ِمَن اٱلنَّ�صاِط ُيوؤَديِه اٱلّنا�ُص يف َوْقِت َفراِغِهْم. َواأَيُّ َن�صاٍط مُياِر�ُصُه اٱاْلإِْن�صاُن يف َهذا اٱْلَوْقِت مُيِْكُن اأَْن 
ِبَح ِه�اَيًة. ُي�سْ

داقاِت، اأَْو ِمْن اأَْجِل َتْط�يِر اٱْهِتماماٍت  ْو َتْك�يِن اٱل�سّ   َومُياِر�ُس اٱلّنا�ُس اٱْلِه�اَيَة ِمْن اأَْجِل حَتْقيِق اٱِل�ْسرِتْخاء اأَِو اٱمْلُْتَعِة اأَ
َجديَدٍة. 

فاِء  َومُيِْكُن اأَْن َي�ْسَتْمِتَع اٱلّنا�ُس ِباٱْلِه�اياِت َمْهما كاَنْت اأَْعماُرُهْم. َوَقْد َتك�ُن اٱْلِه�اياُت ُم�ساِعَدًة ِلْلَمْر�سى َعلى اٱل�سِّ
ِمَن اْلأَْمرا�ِس.

يا�ساُت اٱْلَبَدِنيَُّة. َرُف اْلَيَدِويَُّة، َواٱْلأَْلعاُب، َواٱلرِّ ْن�اٍع َوِهَي: اْلُفن�ُن، َوَجْمُع اأَ�ْسياٍء، َواٱحْلِ لى اأَْرَبَعِة اأَ ُم اٱْلِه�اياُت اإِ َوَتْنَق�سِ

طِّ َواٱمْل��سيقى. �ْسِم َوُفن�ِن اٱخْلَ َفاٱْلُفن�ُن ُتَ�فُِّر راَحًة ِلْلُه�اِة اٱمْلُْهَتّمنَي ِباأَ�ْسكاِل اْلُفن�ِن، ِمْثَل اٱلتَّْمثيِل اٱمْلَ�رْصَِحيِّ َواٱلرَّ
�اِبُع َواٱْلُعْمالُت  يِّ �َسْيٍء َتْقريبًا. َوَقْد َتك�ُن اٱلَطّ ْن�اِع اْنِت�ساراً ِلأََنُّه ِمَن اٱمْلُْمِكِن َجْمُع اأَ ْمُع َقْد َيك�ُن اأَْكرَثَ اٱْلأَ َواٱجْلَ
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�ْسياِء ال�ّساِئَعِة اٱلَّتي َيْجَمُعها الّنا�ُس. َوَقْد َيْجَمُع اٱْلُه�اُة اأَ�ْسياَء اأُْخرى ِمْثَل َتْ�قيعاِت اٱْلأَ�ْسخا�ِس، َواٱْلُكُتِب،  اأَْكرَثَ اٱْلأَ
مى. ْزياِء اٱلّتاريِخيَِّة، َواٱْلأَْزراِر َواٱلدُّ َواٱْلأَ

ِة ِباٱلتَّْطريِز  َطِة اٱخْلا�سَّ ِغُل اٱْلَكثرُي ِمَن اٱْلُه�اِة ِباٱْلأَْن�سِ َرُف َفَتْجِذُب اٱْلُه�اَة اٱلَّذيَن َي�ْسَتِغل�َن ِباأَْيديِهْم مِبَهاَرٍة؛ َفَيْن�سَ اأَّما اٱحْلِ
. ثاِث َواٱْلأَوايِنِّ ِو اٱْبِتكاِر اٱمْلَْنح�تاِت َوِقَطِع اٱْلأَ ياَطِة، اأَْو ِبَتْك�يِن مَناِذِج اٱلّطاِئراِت َواٱْلَق�اِرِب واٱْلِقطاراِت، اأَ َواٱخْلِ

 . اٱْلَبَديِنِّ ِباٱلنَّ�صاِط  َي�ْصَتْمِتعوَن  اٱلَّذيَن  اٱْلُهواِة  ِمَن  َكثرٍي  َبنْيَ  َكبرَيٍة  ْعِبيٍَّة  ِب�صَ اٱْلَبَدِنَيُّة  يا�صاُت  َواٱلرِّ اٱاْلأَْلعاُب  َوحَتْظى 
ليِد َوُكَرِة  باِل، َواٱلتََّزْحُلِق َعلى اٱجْلَ لُِّق اٱجْلِ َمِك، َوَت�سَ ْيِد ال�سَّ يا�ساِت اٱْلَبَدِنيَِّة ِمْثَل �سَ ُك اآلُف اٱْلُه�اِة يف اٱلرِّ َوَي�ْسرَتِ

يَِّة.  يا�سِ َة ِلْلُه�اِة ِلٱ�ْسِتْعرا�ِس َمهاراِتِهْم اٱْلَفْرِديَِّة َوُقُدراِتِهْم اٱلرِّ يا�ساُت اٱْلَبَدِنيَُّة اٱْلُفْر�سَ َِب. َومَتَْنُح َهِذِه اٱلرِّ اٱمْلِ�رصْ
َوُهناَك ِه�اياٌت اأُْخرى َتَتزاَيُد �َسْعِبيًَّة َوُخ�س��سًا اٱمْلُْرَتِبَطَة ِباٱْلإِِلْكرُتوِنّياِت. َفَي�ْسَتْمِتُع َكثرٌي ِمَن اٱْلُه�اِة ِباٱلطاِئراِت 
�ا�سيَب ِه�اياٍت َلُهْم، ِبَحْيُث  نِّ َواٱلباِلغنَي اٱحْلَ غاِر اٱل�سِّ ُم فيها َعْن ُبْعٍد. َكما اٱتََّخَذ ُكلٌّ ِمْن �سِ اٱلَّتي َيِتمُّ اٱلتََّحكُّ

ِفها ِه�اياٍت َلُهْم. َي�اناِت ِبَ��سْ �َن �ساعاٍت ِط�اٍل يف اأَْلعاِب احْلا�س�ِب. َوُهناَك َبْع�ُس اٱلّنا�ِس ُيَرّب�َن اٱحْلَ ُيَق�سّ
بََّبَتنْيِ اإِلى َكثرٍي ٍمَن اٱلّنا�ِص. َوِر ِهواَيَتنْيِ ُمَ داِئِق َواٱْلِتقاِط اٱل�صُّ  َكما ُيَعدُّ َتْن�صيُق اٱحْلَ

)بت�صّرف(.  1999  -  229/230 �س:  والتوزيع.  للن�صر  المو�صوعة  اأعم�ل  موؤ�ص�صة  الث�نية.  ط  ال�ص�ملة.  العربية  المو�صوعة     

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ما اله�اية ؟                           • ملاذا ميار�سها النا�س ؟

اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واإعادة  اإلى الرتكيز  اأنبه املتعلمني واملتعلمات  اأ�سمع الن�س مّرة ثانية  اأن  ــ قبل 
ترتيب الأفكار الآتية بح�سب ت�سل�سلها يف الن�س امل�سم�ع

ــ هناك ه�اية اأخرى خارجة عن الت�سنيف
ــ مميزات ه�اية الفن�ن

ــ ه�اية الألعاب والريا�سة البدنية وف�ائدها 
ــ ه�اية احلرف اليدوية واأ�سكالها

ــ اأن�اع اله�يات
ــ ه�اية اجلمع

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

الن�صاط: ممار�صة فعلية لعمل ما، ميار�صه: يزاوله، هواية: ما ُي�صَغف به املرء ويزاوله يف اأوقات الفراغ دون 
اأن يحرتفه، اهتمامات: ان�سغالت، انت�سارا: ذي�عا، ال�سائعة: ذائع ومنت�رص، مهارة: القدرة على اأداء عمل 
ترتيب  تن�سيق:  مناذج:  تعطي،  متنح:  �سع�د،  ت�سّلق:  التزلّج،  التزحلق:   تنال،  حتظى:  وبراعة،  بحذق 

وت�سنيف. 
ــ  اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة:

التي يجمعه� ال�ص�ئعة  الأ�صي�ء  اأكرث  الطوابع والعمالت  امل�ج�دة يف جملة )وقد تكون  اأكتب كلمة )ال�ص�ئعة(  ــ 
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الت�صميع 

الث�ني

الن��س(، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن فعلها )�ص�ع(، ثم اأ�ساألهم عن مرادفها )ذاع(، واأطلب 

منهم �سياغتها على من�ال : �ص�ئعة  اأي ذائعة.
ــ اأدّون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه:

ــ اأطلب من املتعلمات واملتعلمني ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى.
متثيل،  تطوير،  ر�صم،  فراغ،  لعب،  مثل:  م�ستقات،  عدة  منها  وي�لدون  الن�س  ت�جد يف  كلمات  يختارون 

ن�ص�ط....

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ما اأن�اع اله�ايات؟           • مب تتميز ه�اية الفن�ن؟              • ن��سح املق�س�د به�اية اجلمع. 

• نحّدد اأن�اع ه�اية احلرف اليدوية.       • ما ه�اية الألعاب والريا�سة؟ وما الفائدة منها؟
• نذكر ه�ايات اأخرى.

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ملاذا يختار النا�س وقت الفراغ لأداء ه�اياتهم؟

• لله�يات ف�ائد كثرية، فمتى ت�سبح خطرا على حياة الإن�سان؟
• هل كل اله�ايات ت�ّفر الراحة لالإن�سان؟ نعّلل اأج�بتنا. 

•كيف ميكن لله�اية اأن ت�ساعد املري�س على ال�سفاء؟

تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ن��سح ملاذا يقبل النا�س على اله�اية يف خمتلف الأعمار.     • نف�رّص �سبب ازدياد �سعبية اله�ايات الإلكرتونية.

• فيم ت�سرتك اله�ايات مبختلف اأن�اعها؟
• ما الفائدة اأن يق�سي الأطفال والبالغ�ن �ساعات ط�يلة يف األعاب احلا�س�ب؟

• نذكر مثال عن:     ــ ه�اية يدوية مغربية.             ــ ريا�سة �سعبية يف املغرب.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ليح�سل على تلخي�س مت�سل�سل  باأدوات ربط منا�سبة  التالية  الأفكار  يربط بني  اأن  املتعلم)ة(  اأطلب من  ــ 

الأفكار، ومرتابط اجلمل:
الهواية ن�صاط يوؤديه االإن�صان وقت الفراغ   اله�اية لها منافع �سحية واجتماعية على حياة 
اله�اة   اله�اة ي�ستمتع�ن باله�ايات مهما كانت اأعمارهم   اله�اية تنق�سم 

اإلى اأربعة اأن�اع: الفن�ن وجمع الأ�سياء والأعمال اليدوية والألعاب والريا�سات.   
ــ ميكن للمتعلمات واملتعلمني اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.

ليعرب كل واحد عن فكرة ويكمل الآخر ما بداأ  بالتناوب  الن�س  اإعادة �رصد  املتعلم واملتعلمة  اأطلب من  ــ 
الأول.

ــ اأوّجه املتعّلم اإلى حتديد: 
• ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

• الهدف من الن�س: التعريف باله�اية ومنافعها واأن�اعها
• اله�اية التي يف�سلها املتعّلم )ة( مع التعليل.

• فْح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع اله�اية ال�اردة يف كّل �س�رة قبل الإ�ستماع.

�سي�عُم�ساع�سائعي�سيع�ساع

�سي�عُم�ساع�سائعي�سيع�ساع

ذي�عُمذاعذائعيذيعذاع
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الأول الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة من )30 د( الرتاكيب: الفعل الالزم الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( الفعل الالزم.
ــ ي�ظف المتعلم)ة( الفعل الالزم في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ  اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

َها. • اأطلب منهم اإعطاء ُجَمَلة فعلية، ثم حتديد َعنا�رصِ
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

ْبُل«، واأ�ساأل:  َهْل مَتَّ امْلَْعنى ِعْنَد ال�ّساِمِع ؟ َق الطَّ • اأكتب اجلملة الآتية: »مَتَزَّ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  ــ لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

ــ يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الفقرة قراءة �سامتة.

َمل اْلِفْعِليَّة اْل�اِرَدة يف اْلِفْقَرِة ال�ّساِبَقِة. ــ اأطلب منهم حتديد اجْلُ
ْمَلِة املل�نة ، مع تعليل الإجابة. ــ اأطلب منهم حتديد َنْ�ع اجْلُ

َنة يف تر�سيمة. ــ اأطلب منهم تاأطري اجلملة امْلَُل�َّ
ْبُل الطَّ نَِدَم

فاِعل فعل

التحليل

اأ�ساأل: هل احتاجت اجلملة اإلى ُعْن�رصُ اآخر ليتم معناها؟  ــ 
ُ الَّذي اكتفى به الفعل؟ ــ اأ�ساأل: ماُهَ� اْلُعْن�رصُ

ــ اأ�ساأل: هل يحتاج الفعل اإلى مفع�ل به؟
ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على فعل اكتفى بفاعله.

ُر يف َكْيِفيَِّة َتْعديِل �ُسل�ِكِه َحّتى  ْ�ِتِه َوَحْجِمِه، َفا�ْسَتْهَزاأَ ِبالّناِي، َفاأََخَذ ُيَفكِّ ْبُل َعلى اأَنَُّه اْغرَتَّ ِب�سَ َنِدَم الطَّ
ل َيَقَع ُم�ْسَتْقَباًل يف َفخِّ التَّ�رَصُِّع.
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ــ اأطلب منهم ت�سمية الفعل الذي يكتفى بفاعله. 
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل الذي يكتفي بفاعله، ول يحتاج اإلى مفع�ل به، ه� فعل لزم. ــ 

ال�صتنت�ج

ــ  اأتعاون معهم على تركيب ال�ستناج مما دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�سهم 
قراءته.

التدرب

ْرُع:  َج: ِفْعٌل ما�ٍس. – الزَّ ْرُع. )ن�سَ َج الزَّ ــ  اأدربهم على مهارة الإعراب لي�ستاأن�س�ا به باإعراب جملة: َن�سَ
ُة الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه(. مَّ فاِعٌل َمْرف�ٌع، َوعالَمُة َرْفِعِه ال�سَّ

التطبيق

  ،)82( ال�سفحة:  اأطبق( يف   ( اأن�سطة  من  منا�سبا  اأراه  ما  باإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  مكت�سبات  اأق�م  ــ  
واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

ــ  يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات و ال�سع�بات، التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز والتي 
نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي والدعم، 

و اأثناء تدبري الدرو�س.

اْلِفْعُل الالِزُم ه� الَّذي َيْكَتفي ِباْلفاِعِل، َو ل َيْحتاُج اإِلَى َمْفع�ٍل ِبِه.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الوحدة الثالثة: الهوايات الأ�سبوع الأول

ح�سة واحدة  من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التو�سيع  2 الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

__ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالت��سيع.
__ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته للت��سع 2.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات.

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 
طريق  عن  و�سفي  م��س�ع  كتابة  ال�سابقة،  املهارات  ببع�س  بتذكريهم  واملتعلمات  املتعلمني  اأهيئ  ــ 

.1 الت��سيع 

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ قراءة الن�س ال�ارد يف كتاب التلميذ )ة( �س: 84 ، قراءة متاأنية فاح�س،

اأكتب ر�ص�لة اأرّغب فيه� زميلي اأو زميلتي يف هواية قراءة الق�ص�س.

ــ حتديد ما تتطلبه كل كلمة من الكلمات الآتية لكتابة ن�س ناجح:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ر�سالة : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ �سديقي اأو �سديقتي: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأرّغب: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ه�اية قراءة الق�س�س: .
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات نقل البطاقة امل�ج�دة يف كتاب املتعلم )ة( )�س: 84(، ثم حتديد مكّ�نات 

الر�سالة:
ــ  اأوجههم اإلى ال�ستعانة بالعبارات الآتية ل�ستبدال مك�نات الر�سالة مبا ه� مكت�ب يف اخلطاطة. مك�نات 

الر�سالة:  مك�ن الإر�ص�ل وت�ريخه ــ املر�صل اإليه ــ عب�رة التقدمي ــ ن�س الر�ص�لة ــ عب�رة اخلت�م  ــ املر�ِصل.
1.ا�سم: املدينة اأو القرية والي�م وال�سهر وال�سنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.ا�سم زميلي اأو زميلتي: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.اأ�سّلم واأقّدم التحّية: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.اأكتب ما تت�سمنه ر�سالتي من اأفكار: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.اأوّدع زميلي اأو زميلتي: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             6.اأكتب ا�سمي واأوقع  
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التخطيط

الم�صّودة

المراجعة

العر�س

ــ التخطيط ملا �سيت�سمنه ن�س الر�سالة من اأفكار.
ــ اأ�سجع املتعلمني واملتعلمات على ال�ستعانة باخلريطة الآتية ل��سع خطاطة مل��س�ع الر�سالة:

ــ اأوّجه املتعلم)ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف او الإ�سافة والتعديل.
ــ اأطلب من املتعلم)ة( كتابة الر�سالة يف امل�سّ�دة.

عب�رات املر�صل اإليه: �صديقي العزيز/ �صديقتي العزيزة ـــ اأخي/ اأختي .....

عب�رات التقدمي: ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تع�ىل ـــ حتية طيبة ــ ي�رصفني اأن .....

عبـ�رات اخلت�م: مع اأف�صل التمني�ت ــ مع ك�مل التقدير والحرتام ــ لكم خ�ل�س �صكري...

عب�رات املر�ِصل: �صديقك الويف ــ �صديقتك املخل�صة ....

ــ اأ�سجع املتعلم)ة( على مراجعة املنجز وتنقيحه.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلم)ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل  بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية.

ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

4. اأدع� �سديقي اأو �سديقتي 
اأن يتقا�سمها معي

3.  اأبرز ف�ائد: 
قراءة الق�س�س

2. اأذكر: تعّلقي 
بقراءة الق�س�س

1. اأعّرف به�اية : 
قراءة الق�س�س
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جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الثاين الوحدة الثالثة:  الهوايات

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة الن�س الوظيفي: امَْلَْوِهَبُة واْلِهواَيُة مكون القراءة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يقراأ المتعلم)ة( ن�س »اَلَْمْوِهبَُة والِْهوايَُة« بطالقة.
ــ ي�سّمم �سبكة معرفية.

ــ يكت�سب ر�سيداً معجمّيا.
ــ يمّيز بين المعاني ال�سريحة وال�سمنية.

ــ يتعرف المتعلم)ة( الفرق بين الم�هبة واله�اية، والعالقة بينهما.
ــ يتعرف بع�س خ�سائ�س الن�س الحجاجي التف�سيري.

ث�ني� ـ الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر،  م�ارد رقمية ...

ث�لث� ـ �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين...

رابع� ـ اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 للقراءة

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن: 

ياُة«.. : »َاْلِه�اَيُة َواحْلَ ْفُتها يف َن�سِّ • حتديد َمْعنى اْلِه�اَيِة، َوَف�اِئَدها، َواأَْن�اَعها الَّتي َتَعرَّ
• ك�سف الفرق بني اله�اية وامل�هبة على م�ست�ى ال�رصح اللغ�ي.

اأثناء  الثالثة  اإجاباتهم عن الأ�سئلة مللء خانتي هذا اجلدول يف بداية احل�سة، يف حني متالأ اخلانة  اأ�ستثمر  ــ 
التق�مي:

ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن امل��س�ع
ــ  اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على تعرف امل��س�ع بعر�س اأمثلة ل�سخ�سيات م�ه�بة.

المالحظة

 والتوقع

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• مالحظة ال�س�رة )�س: 89(، وو�سف امل�سهد ال�ارد فيها.

• قراءة العن�ان »امل�هبة واله�اية«، وحتديد مك�نيه ودللتهما.
• ا�ستثمار معل�ماتهم، وامل�ؤ�رصات التي متت مالحظتها اأو قراءتها لختيار الت�قع الذي ميثله امل�سهد ال�ارد 

�ْسِم.    * مُيَثُِّل ِه�اَيًة ِللّر�ْسِم.       * مُيَثُِّل َمْ�ِهَبًة َوِه�اَيًة َمعًا. يف ال�س�رة:   * مُيَثُِّل َمْ�ِهَبًة يف الرَّ

القراءة

ال�ستفهام  م�اطن  يف  ال�س�ت  تنغيم  فيها  اأراعي  جهرية،  قراءة  ُتْبِدُعُه«  مِبا  »ِقيَمُتها  ن�س  من  فقرة  اأقراأ  ــ 
والتعجب وال�ستعطاف، والتهكم...(.

ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.
ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بالقراءة النم�ذجية )قراءة م�جهة(.

ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 
ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...

ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.
ــ اأ�ستف�رص املتعلمني واملتعلمات عن الآلت امل��سيقية احلا�رصة يف الق�سة، ومنا�سبة اجتماعها.التقويم والدعم
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احل�سة الثانية

احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

واملتعلمني  املتعلمات  خاللها  من  اأطالب  حمددة  اأ�سئلة  من  انطالقا  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد 
بالتذكري بعن�ان الن�س ال�ظيفي، وبالفرق بني امل�هبة واله�اية.

قراءة الن�س

اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة اأراعي فيها اإيقاع القراءة ال�سليمة واملعربة. ــ 
ــ يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة.
ــ يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم)التق�مي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الداء 

القرائي. 

الفهم

ــ اأت�قف اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ا�ستخراج مرادفات بع�س الكلمات وفق 
الفقرات املحددة )�س: 90(:

* تُْخَلُق َمَعُه )َاْلِفْقَرُة 1( = فطرية              * النّ��ُس )َاْلِفْقَرُة 2( = املالأ   
* َكثرَيًة )َاْلِفْقَرُة 2( =  جمة                    * َم�ْصهوراً )َاْلِفْقَرُة 4( = مرم�قا

ــ اأدع�هم اإلى اإن�ساء جملتني م�ستعملني كلمتني من الكلمات امل�رصوحة. )عمل ثنائي(
اأ�ستثمر ال�رصح  ــ اأختار، يف �سياق النمذجة، كلمة امل�هبة ال�اردة يف العن�ان، فاأكتبها على ال�سب�رة، ثم 

اللغ�ي املقدم لها يف مرحلة التهيئة لأك�سف عائلتها على م�ست�ى ال�ستقاق.  
ــ اأطالبهم باإنتاج جمل من الكلمات التي متت �سياغتها.

ــ يعرب املتعلم�ن واملتعلمات بجمل مفيدة عن م��س�ع الن�س. التقويم والدعم

و�صعية 

النطالق

ــ  اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري بامل��س�ع الذي 
يعر�سه الن�س.

قراءة الن�س
يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة. ــ 

ــ يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم

ــ اأطالب )�س: 90( املتعلمني واملتعلمات:
• بتحديد الفرق بني امل�هبة واله�اية كما يت�س�ره الكاتب.

• ا�ستخراج كلمات من الن�س ت�سكل �سبكة خا�سة مبفردة »اله�ايات«.
• حتديد راأي الكاتب يف العالقة بني امل�هبة واله�اية مما يلي:

َلٌة ِلْلَمْ�ِهَبِة. دُّ امْلَْ�ِهَبِة.             * َاْلِه�اَيُة ُمَكمِّ * َاْلِه�اَيُة ُمراِدَفٌة ِلْلَمْ�ِهَبِة.             * َاْلِه�اَيُة �سِ
• ا�ستخراج، من الفقرة )3(، احلجة التي قدمها الكاتب للدفاع عن راأيه:  

ْت       َفاْلَعديُد ِمَن اْلأَ�ْسخا�ِس َمَثاًل مَيَْتِلك�َن َم�اِهَب، َلِكنَُّهْم اأَْهَمل�ها، َفماَتْت َواأُْقرِبَ

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الق�سية التي يعر�سها الن�س. وم�قف الكاتب منها.التقويم والدعم
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احل�سة الرابعة

و�صعية 

النطالق

التي  بالق�سية  بالتذكري  واملتعلمني  املتعلمات  مطالبة  خالل  من  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمّهد  ــ  
يعر�سها الن�س.

قراءة الن�س
ــ  يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة.

ــ  يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

التركيب 

والتقويم

ــ اأطلب يف )�س: 90( من املتعلمني واملتعلمات ملء اخلطاطة تبعا لعنا�رصها:)عمل ثنائي(

ــ اأطلب منهم اإبداء راأيهم يف فكرة الكاتب »اإِذا َوَجَدْت َهِذِه اْلِه�اَيُة َمْ�ِهَبًة َدفيَنًة َتْنَتِظُر َنْف�َس اْلُغباِر َعْنها، 
ْبداُع َوالتََّميُُّز«. ُل اْلإِ َفِعْنَدِئٍذ َيْح�سُ

•  اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب :
ماذا تعلمت؟

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

• مناق�سة الت�قع الذي مت بناوؤه قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
• ر�سم ل�حة تت�سمن جمم�عة من الآلت امل��سيقية التي تعرف�ها يف الن�س.

• التهي�ؤ للن�س الالحق »هل لديك ه�اية« بتحديد الأن�سطة التي ميار�س�نها يف وقت فراغهم من الدرا�سة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :) وُع النَّ�سِّ يَُّة )َمْو�صُ اَلَْق�صِ

. . . . . . . . . . . . . . . . َراأُْي اْلكاِتِب:   . . . . . . . . . . . . . . . . َراأُْي النَّا�ِس:  
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة الثالثة:  الهوايات الأ�سبوع الثاين

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:  هل لديك هواية؟ التوا�سل ال�سفهي

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »هل عندك ه�اية ؟« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( اأهمية ال�قت و�سرورة ا�ستغالله في ه�اية نافعة.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ ملاذا يرف�س بع�س الأطفال اللعب ؟  

المالحظة

 والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
• ن�سف مك�نات كل �س�رة يف �س: 91   • ما اله�ايات التي تعرّب عنها كل �س�رة ؟

ــ  اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )هل لديك هواية ؟(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 
اأي�سا: )الطريق اإلى النجاح(  

الت�صميع 

الأول

َهْل لََديَْك ِهوايٌَة؟

ًة واِحَدًة يف اٱْلأَ�ْسب�ِع؟ بُّها َوِت�ْسَتِغُل ِبها َعلى اٱْلأََقلِّ َمرَّ َهْل ِعْنَدَك ِه�اَيٌة ما حُتِ

َرٌة. َمْهما  ْجِ�َبِة َعَلْيها َتْقريبًا ُمَتَكرِّ ُل اٱلّنا�َس، َهِذِه اٱْلأَ�ْسِئَلِة، َواأَِجُد اأَنَّ ُمْعَظَم اٱْلأَ ِمْن َجَ�لتي َحْ�َل اٱْلعامَلِ اأَ�ْساأَ

ُ فيِه. َفُمْعَظُم اٱلّنا�ِس َيق�ل�َن: )كاَنْت ِعْندي ِه�اَيٌة، َلِكّني َكرِبُْت َعلى َذِلَك اْلآَن(.  كاَن اٱمْلَكاُن اٱلَّذي اأَحا�رصِ

َواآَخُر َيق�ُل: ) اٱْلِه�اياُت ِلاْلأَْطفاِل َفَقْط( اأَْو ) ل اأَِجُد اٱْلَ�ْقَت اْلكايِفَ ِلَكْي اأُْنهي َم�ساريَع َعَملي َفَكْيَف اأَِجُد 

َيَعٌة ِلْلَ�ْقِت(. نَّ اٱْلِه�اياِت َم�سْ اْلَ�ْقَت ِلِه�اَيتي؟(. َواآَخُر َيق�ُل )اأَْعَتِقُد اأَ

ْخ�َس  َعُل اٱل�سَّ ْبحاُث َعِن اٱْلِه�اياِت. َفَمَجلَُّة »ريْدَرْز داِج�ْسْت« َكَتَبْت: ) اٱْلِه�اياُت جَتْ َدْعنا َنرى ما َتق�ُل اٱْلأَ

قاَل:  ْيِديٌّ  �ُس�َّ باِحٌث  َوُهناَك  اٱلنَّجاِح(.  َعلى  ُت�ساِعُدُه  َفِهَي  ِلَذِلَك  َحياِتِه،  يف  ِم  َوالتََّحكُّ عاَدِة  ِباٱل�سَّ َي�ْسُعُر 

ِباأَْمرا�ِس اإِ�ساَبَتِهْم  ُل  َوُمَعدَّ يٍَّة،  َنْف�سِ ِباأَْمرا�ٍس  ُي�ساب�َن  ل  ُيِحّب�َنها  ِه�اَيٍة  يف  ِغل�َن  َيْن�سَ الَّذيَن  �ْسخا�ُس  )اٱْلأَ
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 : اْلأَِمريِكيُّ »�ساْرَلْز جيفيِنْز«  ْلياْرديُر  امْلِ َوَكَتَب  ِه�اَيٍة(.  اأَيَّ  مُياِر�س�َن  الَّذيَن ل  اْلأَ�ْسخا�ِس  ِمَن  اأََقلُّ  اْلَقْلِب 

َر ِبُ��س�ٍح َومَلا كاَن يل َهذا اٱلنَّجاُح(. )َلْ�ل ِه�اياتي مَلا ا�ْسَتَطْعُت اأَْن اأَُفكِّ

اٱْلعاِئَلِة ه�ايٌة خا�سٌة. َف�اِلَدتي َرِحَمها اهلُل كاَنْت  ِمّنا يف  ِلُكلِّ واِحٍد  غاراً كاَن  اأَْطفاًل �سِ ُكّنا  ِعْنَدما  اأََتَذَكرُّ 

َيْه�ى  كاَن  َواأَْي�سًا  امْلُ�ساَرَعِة،  َلْعَبَة  َيْه�ى  َفكاَن  اهلُل  َرِحَمُه  واِلدي  َعْن  اأَّما  امْلَْطَبَخ.  َواأَْي�سًا  اٱلنَّظاَفَة  َتْه�ى 

ْكت�ُر اأَْحَمُد اٱْلَفِقيُّ َيْه�ى َتْرِبَيَة  ا يف ِه�اَيِتنا. َوكاَن اأَخي اٱلدُّ ُعنا ِجدًّ جِّ ُم�ساَهَدَة ُكَرِة اْلَقَدِم يف التِّْلفاِز، َوكاَن ُي�سَ

يًّا ُكْنُت َبَطَل  نا �َسْخ�سِ ي�ِر. َوكاَن ُيِحبُّ اأَْي�سًا اٱلَّلِعَب َعلى الّناِي. َواأُْختي اْلَكبرَيُة كاَنْت َتْه�ى اٱْلِقَطَط. َواأَ الطُّ

�ْصَم َواٱْلِكتاَبَة ِباٱخْلُطوِط  باَحَة َواٱلرَّ ْرَي َواٱل�صِّ َة اٱجْليدو َواٱمْلَ�ْصَي َواٱجْلَ َ يف ُكَرِة اٱلّطاِوَلِة َوُكْنُت اأُماِر�ُص ِريا�صَ ِم�رصْ

اٱْلَعَرِبَيِّة.

�ْسِميَِّة  اجْلِ ْمرا�ِس  ِلاْلأَ ًة  ُعْر�سَ َيك�ُن  ِه�اياِتِه  ِلُيماِر�َس  َوْقتًا  َيِجُد  ل  نَُّه  اإِ َيق�ُل  اٱلَّذي  ْخ�َس  اٱل�سَّ اأَنَّ  قيَقُة  َواٱحْلَ

يَِّة.   َواٱلنَّْف�سِ

)بت�صّرف(  81/84 �س:   .2008 ط1،  والتوزيع.  الإعالمي  لالإنت�ج  النور  النج�ح.  اإلى  الطريق  الفقي:  اإبراهيم 

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ما الأج�بة املتكررة التي تلقاها الكاتب عن اله�اية ؟

ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، والإجابة 
عن الأفكار الآتية:

 ــ منافع اله�ايات:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ ه�ايات اأفراد اأ�رصة الكاتب:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ  ال�الدة: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ال�الد: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأخ�ه الأكرب: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأخته: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الكاتب نف�سه: .
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الت�صميع

 الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

اأحا�رص: األقي حما�رصة  / اأمرا�س نف�سية: جمم�عة من الأعرا�س ت�سحبها اأحيانا مظاهر ج�سمية �ساذة نا�سئة 
عن ع�امل نف�سية متعددة ) كالكبت، ال�سدمات، ال�رصاع...( / معّدل: ن�سبة مت��سطة بني اأعداد خمتلفة 

/ امللياردير: الغني جّدا  / ته�ى:  حتب.  
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية خريطة الكلمة

الطبخ(،  النظافة وكذلك  ته�ى  اهلل كانت  ف�الدتي رحمها   ( الآتية  اجلملة  منه  واأختار  الن�س  من  اأنطلق 
واأطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءتها، و�رصحها، ثم اأختار كلمة )ته�ى( واأق�ل لهم: �س�ف تبحث�ن 

عن مرادف للكلمة و�سدها.
ــ اأ�سع الكلمة يف و�سط الدارة وفق ال�سكل اأ�سفله، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن معناها 

ثم �سدها
ــ اأطلب منهم اأن يذكروا ن�عها: ا�سم اأو فعل اأو حرف.

ــ اأجعلهم ي�ظف�نها يف جملة:

 

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ا�ستعمال كلمات اأخرى من الن�س، بحيث يتكّلف كل متعلم ومتعلمة 
باإعداد خريطة لكلمة يختارها من الن�س، ثم يتقا�سم�ن ما ت��سل�ا اإليه حتت اإ�رصاف الأ�ستاذ وت�جيهه.

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• اأذكر الفائدة من اله�ايات.

• ما الذي جتّنبه اله�ايات ؟
• ماذا حققت اله�ايات للملياردير »�سالْر جيفينز« ؟

• متيزت اأ�رصة الكاتب مبمار�ستها اأن�اعا من اله�ايات، نعنّي ه�اية كّل فرد على حدة:
   ــ ه�اية ال�الدة:
   ــ ه�اية ال�الد:

   ــ ه�اية الأخ الأكرب:
   ــ ه�اية الأخت:
   ــ ه�اية الكاتب:

هِوَي

اجلملة: اأه�ى
كتابة الق�سة

املعنى: 
اأحّب

الن�ع:
 فعل

ال�سد:
كره ➩➩

➩

➩
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ملاذا يعزف الكثري من النا�س عن ممار�سة اله�ايات؟

• كيف جتعل اله�اية ال�سخ�س غري م�ساب بالأمرا�س؟
• ما العالقة بني ممار�سة اله�اية وجناح الإن�سان يف حياته؟

• مب نف�رص ف�سل بع�س النا�س يف الت�فيق بني ه�ايتهم وعملهم؟
• ملاذا ا�ست�سهد الكاتب باأفراد اأ�رصته يف جمال اله�يات؟

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• التمييز بني ال�سخ�سيات الهاوية وال�سخ�سيات العازفة عن اله�اية.

• ما الأدلة التي قّدمها العلماء للدفاع عن ممار�سة اله�اية؟
• ذكر اأ�سماء اله�ايات التي �سمعناها.

• ملاذا مير�س الإن�سان نف�سيا وج�سميا؟
• كيف ن�سجع الفرد على ممار�سة ه�ايته؟

• ما الن�سائح التي تقّدمها للعازفني عن اله�ايات؟

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• تلخي�س الن�س اعتمادا على اخلريطة الذهنية الآتية:

 

ــ اأوّجه املتعّلمني واملتعلمات اإلى حتديد: 
• ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

• املغزى من الن�س: الت�سجيع على ممار�سة اله�ايات وال�ستفادة من منافعها.
• التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف: ــ َمْن عزف عن اله�ايات

                                                   ــ راأي العلماء يف اله�ايات
                                                   ــ املعل�مات التي ا�ستمع اإليها : اأهي دقيقة اأم  واقعية اأم خيالية اأم مبالغ 

                                                      فيها اأم حتتاج اإلى اإ�سافة... 
                                                     ــ اأن يختار املتعلم )ة( اإحدى اله�ايات التي ا�ستمع اإليها، ويعلل اختياره

                                                   ــ اأن يذكر ه�اية فيها خماطر على الإن�سان
• قيم الن�س:

                 ــ القيمة العلمية: معل�مات علمية عن منافع اله�ايات والأ�رصار الناجمة عن تركها.
                  ــ القيمة الجتماعية:  ف�سل بع�س النا�س يف ممار�سة ه�اياتهم مقابل جناح اآخرين يف ذلك )اأ�رصة 

                     الكاتب مثال (

�سخ�سيات 
عازفة عن 
اله�ايات

�سخ�سيات
 عاملة تف�رص 

منافع اله�ايات

عائلة الكاتب تزاول 
اله�ايات
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جذاذة تطبيقية لدر�س ال�سرف و التحويل في ال�سنة الرابعة ابتدائي

الأ�سبوع الثاين الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة من )30 د( الظواهر اللغوية ال�سرف و التحويل: الأ�سماء املو�سولة )2(

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( ال�سماء الم��س�لة.
ــ ي�ظف المتعلم)ة( في ال�سماء الم��س�لة في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
•  اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

ْمِع: »َهذا ه� الذي َر�َسَم اللَّْ�َحَة«.  ْمَلَة الآتية اإِلى امْلَُثّنى َواجْلَ • اأطلب منهم حت�يل اجْلُ
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي:

ــ هل ميكن تع�ي�س بال�سم امل��س�ل »الذي«، ا�سما اآخر يف اجلملة ال�سابقة؟

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

ــ  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اجلمل قراءة فردية، و اأثري انتباههم اإلى مالحظة الكلمات املل�نة. 

ــ  اأطلب منهم مالحظة كل كلمة مل�نة، وحتديد ن�عها: ) ا�سم، فعل، حرف(.  

التحليل

�سنا ِب] َالَّذي[ يف اجُلْمَلِة )1( ]َمْن [ يف اجُلْمَلِة )2( ؟ ــ  اأ�ساألهم: هل تغري املعنى ملا َع�َّ
ــ  اأطلب منهم حتديد الذي يدل عليه ال�سم امل��س�ل ]َمْن [؛ اإن�سان اأم غري اإن�سان.

�سنا ِب]َالَّتي[ يف اجُلْمَلِة ) 3( ]َمْن [ يف اجُلْمَلِة )4( ؟ ــ  اأ�ساألهم: هل تغري املعنى ملا ملا َع�َّ
ْمِع، َواأَْذُكُر ُمالَحظاتي. ْمَل اْلأَْرَبَعَة اإِلى امْلَُثّنى، ُثمَّ اإِلى اجْلَ ــ  اأطلب منهم حت�يل اجْلُ

       )1(  َهنَّاأُْت اّلذي فاَز                       )2(   َهنَّاأُْت َمْن فاَز.
ْيُت. ْيُت             )4(   اأُْعِجْبُت مِبا ا�ْسرَتَ       )3(  اأُْعِجْبُت ِبالّذي ا�ْسرَتَ

ــ   اأطلب منهم حتديد ن�ع ال�سم الذي يدل عليه ال�سمني امل��س�لني ]َمْن [ و ] ما[.
ــ   اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ]َمْن[ و] ما[ ا�ْسمان َمْ��س�لن ُم�ْسرَتكان َبنْيَ ُكلِّ اأَْن�اِع اِل�ْسِم.

)1( اأُْعِجْبُت ِبالَّذي َر�َسَم اللَّْ�َحَة                    )2( اأُْعِجْبُت مِبَْن َر�َسَم اللَّْ�َحَة.

)3( اأُْعِجْبُت ِبالَّتي َر�َسَمِت اللَّْ�َحَة                 )4( اأُْعِجْبُت مِبَْن َر�َسَمْت اللَّْ�َحَة.
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ــ  اأطلب منهم الإتيان، �سفهيا، بجملة مت�سمنة لأحد ال�سمني، مع اإظهار ما يدل عليه ]َمْن[ و] ما[ يف 
كل جملة. 

ْم ] ما [؟ ــ   اأ�ساأل:  ــ  اأَيَُّهما َيُدلُّ َعلى عاِقٍل ) اإِْن�ساٍن(: ] َمْن[  اأَ
ِه. ــ   اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: »َمْن« ا�سم م��س�ل َيُدلُّ َعلى اْلعاقل، َو »ما« ا�سم م��س�ل َيُدلُّ َعلى َغرْيِ

ــ  اأطلب منهم تركيب، �سفهيا، ]َمْن[ يف جمل مفيدة.
ــ  اأطلب منهم تركيب، �سفهيا، ]ما[ يف جمل مفيدة.

ال�صتنت�ج

اأتعاون معهم على جتميع ال�ستناجني اللذين دونتهما على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من   •
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.  

التطبيق

 ،)92( ال�سفحة:  يف  اأطبق(   ( اأن�سطة  من  منا�سبا  اأراه  ما  باإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  مكت�سبات  اأق�م  ــ 
واأرجئ  ما تبقى منها لأ�سب�ع التق�مي والدعم. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا. ــ 
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات وال�سع�بات، التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة اأثناء الجناز والتي   •
التق�مي  اأ�سب�ع  يف  الدعم،  و  للمعاجلة  م��س�عات  لتك�ن  جتاوزها،  من  يتمكن�ا  ومل  اإليها،  نبهتهم 

والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

• »َمْن« َو »ما«؛ ا�ْسمان َمْ��س�لِن ُم�ْسرَتكاِن َبنْيَ ُكلِّ اأَْن�اِع اِل�ْسِم.
ِه. • »َمْن« َتُدلُّ َعلى اْلعاِقِل، َو»ما« َتُدلُّ َعلى َغرْيِ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي )الإن�ساء(

الأ�سبوع الثاين الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التحويل 1 الكتابة

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالتح�يل.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته للتح�يل.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 
ــ  ميكن الت�رصيح باأهداف الّدر�س، التعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ   اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: مك�نات كتابة الر�سالة.

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ ا�ستثمار ما ورد يف ن�س )امل�هبة واله�اية(، لإن�ساء ح�ار بني متعلم اأو متعلمة يرى يف اله�ايات اأ�رصارا 

على حياة الإن�سان.
ــ التخطيط للح�ار باعتماد اجلدول الآتي: 

ــ و�سع ما ميكن من الأفكار املرتبطة بف�ائد اله�ايات على حياة الإن�سان يف اخلانة الأولى من اجلدول ، 
ويف اخلانة الثانية الأفكار التي �سيدافع عنها الزميل)ة( واملتعلقة باأ�رصار اله�ايات على حياة الإن�سان:

ــ ي�ستعني املتعلم�ن واملتعلمات بالأفكار الآتية، واإ�سافة اأفكار جديدة اإليها.

اأ�رصار الهواي�ت على حي�ة الإن�ص�ن فوائد الهواي�ت على حي�ة الإن�ص�ن

. . . . . . . • من الناحية النف�سية: الت�تر، القلق .
. . . . . . . • من الناحية العقلية: التعب، اخلم�ل .

 . . . . . . . • من الناحية البدنية: ال�صقوط، الغرق .
النا�س،  عن  العزلة  الجتماعية:  الناحية  من   •

. . . . . . . امل�سلحة الفردية.

. . . • من الناحية النف�سية: املتعة، الراحة .
. . . • من الناحية العقلية: الذكاء، الن�صاط،.
 . . . • من الناحية البدنية: ال�سحة اجليدة،.

• من الناحية الجتماعية: البتكار، الت�ا�سل مع 
. . . النا�س .

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف او الإ�سافة والتعديل.
الطرفني  بني  احل�ار  لتنظيم  الآتي  الت�سميم  وا�ستثمار  التالية،  الرتاكيب  ت�ظيف  )ة( على  املتعلم  اأ�سجع  ــ 

املتحاورين:
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 ح�سة من )30 د( ح�سة من

)30 د(

ــ اأطلب من املتعلم )ة( كتابة احل�ار يف امل�سّ�دة. 
ــ اأ�سجع املتعلم)ة( على مراجعة التلخي�س املنجز وتنقيحه .

التي  اإلى و�سع الأفكار  اأوجههم  للمتعلمني واملتعّلمات، كما  امل�ساعدة  ال�سف�ف واأقّدم يد  اأجتّ�ل بني  ــ 
املعجمي،  الر�سيد  ا�ستثمار  اإلى  اأحفزهم  كما  احل�ار،  تنظيم  مبراحل  املنا�سبة  اخلانة  يف  ببالهم  تخطر 

والظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية املكت�سبة.
ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية

ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  عن  يجيب�ن  من  ومطالبة  املتعرثين،  مرعاة  مع  الت�سحيح،  عملية  تدبري  اإلى  مبا�رصة  اأنتقل   
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  اأكرب عدد  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ  
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

1- قلت زميلي اأو زميلتي

3- ف�أجبته بهدوء/ ف�أجبته� بهدوء 

5- قلت له م�صيف�/ له� م�صيفة:

7- اأقنعته )ه�( يف الأخري ق�ئال:

2- رّد م�صتنكرا / ردت م�صتنكرة:

4- فق�ل �ص�خرا / فق�لت �ص�خرة:

6- رف�س)ت( راأيي ق�ئال / ق�ئلة:

8- ط�أط�أ)ت( راأ�صه)ه�( ثم ق�ل)ت(:

التف�ق معي على فوائد الهواي�ت.الهواية اجليدة ل ت�رص ب�لإن�ص�ن.

ف�ئدة نف�صية للهواي�ت

ف�ئدة عقلية اأو بدنية للهواي�ت              

ف�ئدة اجتم�عية للهواي�ت

�رصر نف�صي للهواي�ت

�رصر عقلي اأو بدين للهواي�ت

�رصر اجتم�عي للهواي�ت
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة الثانية:  الهوايات الأ�سبوع الثالث

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي:  راوية الق�س�س التوا�سل ال�سفهي

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »راوية الق�س�س« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( اأهمية اختيار الكاتبة له�اية الحكي منذ طف�لتها واأثرها على تعّلمها وثقافتها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع� _ اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ من كان يحكي لكم احلكايات قبل الن�م ؟  

ــ ما الفائدة من هذه احلكايات ؟  

المالحظة

 والتوقع

ــ من خالل مالحظة ال�س�رة �س:98 اأطالب املتعلمات واملتعلمني بالآتي:
• ذكر ال�سخ�سيات ال�اردة يف ال�س�رة.     • حتديد اأي الأطفال ه� راوية الق�س�س.

ال�سب�رة، واأكتب م�سدره  الق�س�س(، واأكتبه على  الن�س: )راوية  بعن�ان  للمتعلمني واملتعلمات  اأ�رصح  ــ 
اأي�سا:  )رج�ع اإلى الطف�لة(  

الت�صميع 

الأول

�ِس راِويَُة الَْق�صَ

َعلى  يََّة  َواٱْلَفَرْن�سِ اٱْلَعَرِبيََّة  �ُس  ُتَدرِّ ِلأَنَّها  َج�ّس��ٍس،  ِد  مَّ احْمَ َمْدَر�َسِة  يف  اأُّمي  َلْتني  جَّ َف�سَ را�َسِة،  اٱلدِّ ُم  َمْ��سِ َل  َو�سَ

ّينَي َيعي�س�َن يف َفَرْن�سا. اٍر �س��سِ . َوفيِه َبناُت ُمزاِرعنَي َوجُتّ �اِء. َوِبها اٱْلِق�ْسُم اٱلّداِخِليُّ اٱل�سَّ

اٱلُّلَغِة  اإِلى  َمْيلي  َظَهَر  اٱْلعاِم  ِل  وَّ اأَ َوِمْن  ِلّينَي؛  اأَ�سْ ِرباِطّينَي  اٱْلَعَرِبيَِّة  َواأَ�ساِتَذُة  َجزاِئِرّينَي،  يَِّة  اٱْلَفَرْن�سِ اأَ�ساِتَذُة  كاَن 

ّمي ِباٱْلِقراَءِة. كاَن اٱْلأُ�ْستاُذ اٱْلع�فرُي َقْد اأَقاَم  قي فيها، َفَبَداأُْت اأُ�ْسِغُل َوْقتي َوَنْف�سي َعِن اٱْنِف�سايل َعْن اأُ اٱْلَعَرِبيَِّة َوَتَف�ُّ

. ، �ساَهَم فيها ُكلُّ واِحٍد ِمّنا ِبِكتاٍب اأَْو ِكتاَبنْيِ فِّ َلنا َمْكَتَبًة َعَرِبيًَّة يف ِخزاَنٍة يف اآِخِر ال�سَّ
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اأَنَّني  َواأَْعَتِقُد  اٱْلُكُتِب؛  ِمَن  اٱمْلَزيِد  اِء  ِل�رصِ ْندوٍق  �سُ اإِلى  َتْذَهُب  َفَرْنكًا،  ِع�رْصيَن  ُمقاِبَل  اٱْلِكتاَب  َن�ْسَتعرُي  َوُكّنا   

ْح�اً اأََياَم  �ُّ �سَ . َفِعْنَدما ل َيك�ُن اٱجْلَ َبْحُت راِوَيَة اٱْلِق�ْسِم اٱلّداِخِليِّ �سْ زاَنِة. َواأَ ُكْنُت اأَْكرَثَ َمِن ا�ْسَتفاَد ِمْن ِتْلَك اٱخْلِ

ْروي  َحِد، كاَنِت اٱحْلاِر�َسُة َوِهَي َجزاِئِريٌَّة اٱ�ْسُمها َبْدَرٌة، ُتْدِخُلنا ِق�ْسَم اٱمْلُراَجَعِة؛ ل ِلَنْحَفَظ ُدرو�َسنا، َوَلِكْن ِلأَ اٱْلأَ

غي.  فِّ َوُت�سْ ِل�ُس ِهَي يف ِنهاَيِة اٱل�سَّ ني يف َمْكَتِبها، َوجَتْ ِل�سُ َلَة. كاَنْت جُتْ اٱمْلَُف�سَّ �َس. َفَقْد كاَنْت ِه�اَيتي  اٱْلَق�سَ

ا، ُثمَّ َتق�ُل يل: »�َسْ�َف َتك�ننَي ُمَعلَِّمًة«.  عيَفًة ِجدَّ زاِئِريّنَي يف َذِلَك اٱْلَ�ْقِت، �سَ كاَنْت َعَرِبيَُّتها �َساأَْن ُمْعَظِم اٱجْلَ

»َهْل  قاَل يل:  �ْسِئَلَة،  اٱْلأَ َعَلْيها  َواأُْكرِثُ  تي،  َجدَّ ِلأحاديِث  َغٍف  ِب�سَ غي  اأُ�سْ َيراين  اأَ�رْصَتي كاَن  ِمْن  َرُجاًل  َوَلِكنَّ 

حاِفَيًّة«؟! �َسَتك�ننَي �سَ

اٱْلِق�ْسِم  اٱْلَبناُت يف  كاَنِت  َبْعُد.  اأَْقَراأُْه  مَلْ  ِكتابًا  اأَِجَد  اأَْن  اإِّل  ني  ُيِهمُّ َيُكْن  مَلْ  اأَك�ُنُه،  �َسْ�َف  ما  ني  ُيِهمُّ َيُكْن  مَلْ 

ْلَقُة  ْكَي َوَتْبَداأُ اٱحْلَ �ِس، َوُكنَّ َيَتَحلَّْقَن َحْ�يل يف اٱل�ّساَحِة، َفاأَْبَداأُ اٱحْلَ اٱلّداِخِليِّ َيْطُلنْبَ ِمّني اٱمْلَزيَد ِمْن ِرواَيِة اٱْلَق�سَ

لَّداً ُمْذِهاًل ِبَحْجِم اأَْلِف َلْيَلٍة  ِدقاِء واِلدي جُمَ ، َفاأَْعطاين اأََحُد اأَ�سْ فِّ َتَتَكتَُّل َوَتَتما�َسُك. َوا�ْسَتْهَلْكُت ِخزاَنَة ال�سَّ

ْنَعُه.  الُّلْبنايِنُّ �سُ الّنا�رِصُ  ُن  ُيْح�سِ الَّذي  النَّْ�ِع  ِمَن  َ�ٌر  �ٌس َو�سُ ْنِدباَد، فيِه َق�سَ لَِّة �سِ جَمَ اأَْعداِد  مُّ جَمْم�َع  َوَلْيَلٍة، َي�سُ

َعْدُت ِقراَءَتُه ِمراراً َوَتْكراراً. َوِعْنَدما غاَدْرُت ِتْلَك امْلَْدَر�َسِة، ُكْنُت َقْد َقَراأُْتُه َواأَ

والتوزيع  الن�صر  �صركة  الطفولة.  اإلى  رجوع  زيد:  اأبو  ليلى 

)بت�صّرف( 2016. �س:132/133،   .18 المدار�س. ط 

ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واختيار 
الأفكار ال�سحيحة يف اجلدول الآتي

ــ مميزات مدر�سة احممد ج�س��س
ــ اهتمام ال�ساردة منذ طف�لتها باللغة العربية

ــ الزيارة املفاجئة لأبيها  
ــ اله�اية املف�سلة عند ال�ساردة هي رواية الق�س�س

ــ ح�س�ل ال�ساردة على جائزة مدر�سية
ــ ازداد �سغف ال�ساردة بقراءة الكتب
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الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

    م��سم: وقت / �ساهم: �سارك/ ن�ستعري الكتاب: نطلب اإعارته على اأن نرّده يف وقت حمّدد/ راوية: حتكي 
الق�س�س وت�رصدها/ اجل� �سح�: انق�سع عنه الغيم/ اأ�سغي: اأن�ست باهتمام .

اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية �سبكة الكلمات
املتعلمني  من  اأطلب  ثم  ال�سم�سي،  املخّطط  يف  كما  ال�سب�رة،  على  دائرة  و�سط  الق�س�س(   ( كلمة  اأ�سع 

واملتعلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح

 

ــ اأطلب من كل واحد اأن يكتب كلمة ترتبط باملر�س، ويل�سقها يف ال�سبكة ) وقد نكتبها مبا�رصة بالطب�س�رة(.
ــ اأطلب من كل متعلم ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل: مدر�سة ــ القراءة ــ الق�سم ــ كتاب 

ــ خزانة ....

فهم

 الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم التي اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء الذي 
ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وتثبيت الأفكار ال�سحيحة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ما اأن�اع اله�ايات؟

• مب تتميز مدر�سة احممد ج�س��س؟
• ما اللغة التي اأحبتها ال�ساردة؟

• ما اله�اية املف�سلة لدى ال�ساردة؟
• مب كانت ال�ساردة من�سغلة؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• كانت يف املدر�سة بنات مزارعني وجتار �س��سيني يعي�س�ن يف فرن�سا، ماذا يعني ذلك ؟

• مب نف�رص وج�د اأ�ساتذة جزائريني اإلى جانب املغاربة يف املدر�سة ؟
• مِلَ كانت ال�ساردة منف�سلة عن اأمها ؟

• ما �سبب �سعف عربية الأ�ساتذة اجلزائريني ؟

الق�ص�س

ال�سخ�سيات

احل�ار

الزمان

الأحداث

املكان

ال�سارد



154

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ا�ستخراج مما �سمع�ه �سخ�سيات الن�س، واأمكنته، واحلدث الهام الذي مّيزه

• ملاذا ان�سغلت ال�ساردة بقراءة الق�س�س العربية ؟
• ما الغر�س من م�ساهمة التلميذات بالكتب يف خزانة الق�سم ؟

• ا�ستخال�س الفائدة من ا�ستعارة الكتب بع�رصين فرنكا.
• ذكر مهنتنْي متت الإ�سارة اإليهما يف الن�س ال�سماعي.

• ما �سبب ات�ساع حلقة ال�ستماع اإلى الراوية ؟
• هل كان باإمكان جميع املغاربة يف فرتة احلماية الفرن�سية ول�ج مثل هذه املدار�س ؟ وملاذا ؟

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ــ تلخي�س الن�س مبلء الفراغ مبا ينا�سب من اأفكار ومعل�مات:

ــ اأوّجه املتعّلم )ة( اإلى حتديد: 
• ن�عية الن�س: �سرية ذاتية

• م��س�عه: ه�اية القراءة ورواية الق�س�س
• املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية القراءة يف حياة الإن�سان

• العربة من الن�س: ال��س�ل اإلى القمة يتطلب الت�سحية منذ الطف�لة.
• قيم الن�س:

القيمة الثقافية: ت�سجيع القراءة
القيمة الرتب�ية: املدر�سة ت�سهم يف تك�ين امل�اطن ال�سالح

القيمة التاريخية: يعك�س الن�س فرتة احلماية الفرن�سية للمغرب.
اأم  ــ املعل�مات التي روتها الكاتبة: اأهي واقعية  اآرائهم يف:  ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات التعبري عن 

خيالية، م��س�عية اأم ذاتية، دقيقة اأم عامة، حتتاج اإلى املزيد من التفا�سيل اأم ل ....؟
                                                              ــ دور القراءة يف اإثبات الذات ورد العتبار اإليها

• فْح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات )من رواية الق�س�س؟( قبل ال�ستماع.

ال�سخ�سية الرئي�سة:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مكان درا�ستها:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ه�ايتها:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأ�ساتذتها:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأن�سطتها:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثالث الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التحويل )2( الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

__ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالتح�يل.
__ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته للتح�يل 2.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص م�سّ�دة احل�ار.التهيئة 

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
• قراءة الن�س ال�ارد يف كتاب املتعلم )ة( �س: 102، قراءة متاأنية وفاح�سة.

• اأطرح اأ�سئلة للفهم الأويل، من قبيل:  ال�سارد يف الن�س رجل اأم امراأة ؟  ما اله�اية املف�سل عندها ؟.
• حماكاة املتعلم )ة( الن�س لكتابة فقرة تتحّدث عن ه�اية اأو م��سيقى اأو ر�سم ) بدل كرة القدم(.

• اأقّدم للمتعلم )ة( العبارات الآتية لال�ستعانة بها يف املحاكاة : ) اله�اية ، ه�ايتي املف�سلة، اآلة: )الع�د، 
الكمان.....(، اأ�ستمع اإلى، اأعزف على، اأر�سم.(

• اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب، اإجنازه، ثم تنقيحه او الإ�سافة والتعديل.
ــ التخطيط لتخّيل ح�ار: 

• اأطلب من كل متعلم )ة( اأن يتخّيل ح�ارا بينه وبني ثالث ه�ايات كّل واحدة منها ترّغبه يف التعّلق بها.
• اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى تعيني الكلمات املفاتيح اخلا�سة بكل فقرة، والتي لبد من ذكرها ليّت�سح 

م��س�ع الكالم فيها.
ــ اأحّفزهم على ا�ستثمار العنا�رص الآتية لتخّيل احل�ار:

. . . . . . . . . . . . • حتديد منا�سبة احل�ار ودوافعه: اأفّكر يف ملء وقت فراغي، ل اأ�ستثمر وقت فراغي .
. . . . . . . . . . . . • اختيار املتعلم )ة( لله�ايات الثالث التي �ستحاوره، مثال: القراءة، ال�سفر، الريا�سة، الر�سم .
املتعلم)ة(  لإقناع  �ستعتمدها كّل ه�اية  التي  الآتي من احلجج  الأقل يف اجلدول  • و�سع حّجتني على 

بالتعّلق بها :
حجج الهواية الث�لثة حجج الهواية الث�نية حجج الهواية الأوىل

بف�سلي ت�سبح ن�سيطا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأجعل �سحتك �سليمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأحقق لك الراحة ) مثال(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ ت�سّ�ر ماآل احل�ار الذي دار بني املتعّلم )ة( وبني اله�ايات الثالث: ذكر اله�اية التي �سيختارها املتعلم 
)ة( يف النهاية.    
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الم�صّودة

المراجعة

العر�س

ــ ال�ستعانة بالرتاكيب الآتية لتنظيم احل�ار: قلت ــ  قالت يل ــ اأجابني ــ رّدت ــ قّررُت قائال..
ــ التخطيط لت�سميم ن�س احل�ار:

• اأوجه املتعلم )ة( اإلى ت�سميم خريطة لتنظيم مراحل احل�ار يف الن�س من البداية اإلى النهاية.
• ميكن ا�ستثمار اخلطاطة الآتية لتنظيم احل�ار:

  

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى كتابة م�سّ�دة اأولى للن�س احل�اري املتخّيل.
ــ اأ�سجع املتعلم )ة( على مراجعة احل�ار املنجز وتنقيحه .

ــ بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.
ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 

املعاجلة الف�رية
ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:

• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 
اإل�ساقها على ال�سب�رة.

اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه
عر�سه يف �سب�رة الن�رص

• تقا�سم ومناق�سة

الت�صحيح

اإلى تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن ال�س�ؤال بتعليل  اأنتقل مبا�رصة  ــ 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

باإ�رصاك  التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  ــ 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

• اأحّدد من��صبة الحوار.

• الهواية الأولى: تح�ول اإقن�عي بحجج للتعلق به�. 

• الهواية الث�نية: تح�ول اإقن�عي بحجج مغ�يرة.

• الهواية الث�لثة: تح�ول اإقن�عي بحجج اأخرى.

• اأخت�ر هوايتي المف�صلة، ثم اأذكر ال�صبب.

1

2

3

4

5
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  جذاذة تطبيقية لدر�س  الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الرابع الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: الهوايات والأن�سطة  القراءة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »اله�ايات والأن�سطة« ويحّلله.
ــ  ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى اله�اية ومنافعها وتاريخها ومعايير اختيارها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ  ما تفعل يف وقت فراغك ؟  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• و�سف ما يق�م به الأطفال يف ال�س�رتني �س: 105.  

• حتديد ن�ع اله�اية يف كل واحدة منهما.
واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  والأن�سطة(،  )اله�ايات  الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 

م�سدره اأي�سا:  )ثقافة الطفل(  

الت�صميع 

الأول

َطُة اَلِْهواي�ُت َواْلأَنْ�صِ

َفُه.  اْلِه�اَيُة ِهَي الَّلِعُب اأَِو اْلَعَمُل امْلَْحب�ُب ُي�سَغُف ِبِه امْلَْرُء َوَيْق�سي اأَْوقاَت َفراِغِه يف ُمزاَوَلِتِه ِمْن َغرْيِ اأَْن َيْحرَتِ

�اِبِع  ميَلِة، اأَْو ِه�اَيُة َجْمِع الطَّ �ْسِم، اأَْو ِه�اَيُة امْل��سيقى، اأَْو ِه�اَيُة اْلُفن�ِن اجْلَ ْطَرْنِ اأَْو ِه�اَيُة الرَّ ِه�اَيتي َلِعُب ال�سَّ

اْلرَبيِديَِّة.

ُن ِمَن اِل�ْسِتْمتاِع اْلِفْعِليِّ ِباأَْوقاِت اْلَفراِغ، َمَع َتْط�يِر اْلُقُدراِت. اإِنَّ اْلِه�اَيَة َتْهِدُف اإِلى َتْ�ثيِق  َفالِه�اياُت مُتَكِّ

اْلَعالقاِت اِلْجِتماِعيَِّة، َوَتْنِميَِّة امْلَهاراِت اْلَفْرِديَِّة مِبا َيع�ُد ِبالنَّْفِع َعلى اْلأُ�رْصَِة َوامْلُْجَتَمِع َواْلَفْرِد.

ا�ْسَتَهَر  َفَقْد  را�ساُت  الدِّ ُت�سرُي  َوَكما  َقدمَيٍة.  تاريِخيٍَّة  َفرَتاٍت  اإِلى  مَتَْتدُّ  َبْل  اْلَيْ�ِم،  َوليَدُة  ْت  َلْي�سَ َواْلِه�اياُت 

ْمِح َواْلُقْر�ِص، ِبَهَدِف  يَِّة، ِمْثَل َرْمِي الرُّ يا�صِ طاَبِة َوالتَّْمثيِل َوااْلأَْلعاِب الرِّ اْليوناِنّيوَن ِبِهواَيِة ُفنوِن النَّ�صاِط َكاخْلَ

. مايِلِّ ْوِق اجْلَ َتْنِمَيِة اْلأَْخالِق َوَرْفِع الذَّ
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ِمْنها  َنْذُكُر  اْلَفْرِد،  َثقاَفِة  ِلَتْك�يِن  َوالّروِحيَِّة  ِديَِّة  �سَ َواجْلَ اْلِفْكِريَِّة  َطِة  اْلأَْن�سِ ِمَن  جَمْم�َعًة  يِنّي�َن  ال�سّ َعَرَف  َوَقْد 

َة اْلَبَدِنيََّة. يا�سَ ماَيَة َوالرِّ امْل��سيقى َوالرِّ

عاَدِة َعلى َحياِتِهُم  فاِء ال�سَّ �سْ ْعِر ِلإِ ماَيِة، َمَع �َسَغٍف َكبرٍي َلَدْيِهْم ِبال�سِّ يَِّة َوالرِّ ِن اْلُفرو�سِ  َوقاَم اْلَعَرُب ِبَتْعظيِم �َساأْ

الثَّقاِفيَِّة املَُتَميَِّزِة.

َوَجْمِع  َواملُرا�َسَلِة  �يِر  التَّ�سْ َفِه�اَيُة  ٌة.  اخْلا�سَّ َمزاياها  ِمْنها  َوِلُكلٍّ  َكثرَيٌة،  َطَة  َواْلأَْن�سِ اْلِه�اياِت  اأَنَّ  �َسكَّ  َول 

ها  اأَْغرا�سُ َلها  َمِلها  جُمْ َوَلِكنَّها يف  الثَّقاِفيَِّة،  َطِة  اْلأَْن�سِ َوَعِن  اْلَك�ْسِفيَِّة،  َطِة  اْلأَْن�سِ َعِن  َتْخَتِلُف  اْلرَبيِديَِّة  �اِبِع  الطَّ

ُة، َوَلها ُرّواُدها َوُع�ّساُقها َوَق�اِعُدها َوَن�ْساأَُتها َوتاريُخها. َوَتْخَتِلُف اْلِه�اياُت ِباْخِتالِف الثَّقافاِت،  اْلَعري�سَ

َئُة اِلْجِتماِعيَُّة  ُم اإِلى ِه�اياٍت َفْرِديٍَّة َوِه�اياٍت َجماِعيٍَّة َوُت�ْسِهُم التَّْن�سِ ِ اْلأَْزِمَنِة، َوَتْنَق�سِ ِع اْلبيئاِت، َوَتَغريُّ َوَتَن�ُّ

َدٍة. دَّ َطٍة حُمَ ْعالِم يف َتْ�جيِه َوَت�ْسجيِع اْلَفْرِد َنْحَ� ِه�اياٍت ُمَعيََّنٍة َواأَْن�سِ ِدقاُء، َوَو�ساِئُل اْلإِ يَُّة، َواْلأَ�سْ اْلأُ�رَصِ

َمْنَفَعِتها  ْ�ِء  �سَ يف  َطِة  َواْلأَْن�سِ اْلِه�اياِت  اْخِتياِر  َمعايرِي  َعلى  َئَة  الّنا�سِ َه  َوُنَ�جِّ َب  ُنَدرِّ اأَْن  وِريِّ  ال�رصَّ ِمَن  اإِذاً، 

اِط امْلُ�ْصَتقيِم. ُق ذاَتُه ِمْن دوِن اأَْن َيْنَحِرَف َعِن ال�رصِّ َعُل اْلَفْرَد ُيَحقِّ َنُة َتْ �صَ ِبَيُة احْلَ ْ َيِتها. َفالرتَّ َو�َصالَمِتها َواأََهمِّ

 .2011 الطفل.  ثق�فة  الكندري:  ح�صين  لطيفة 

)بت�صرف(.   ،30/31 �س: 

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• متى يزاول الإن�سان ه�ايته ؟

• ملاذا ميار�سها النا�س ؟
واإمتام  والإن�سات،  ال�ستماع  اأثناء  الرتكيز  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأنبه  ثانية  مّرة  الن�س  اأ�سمع  اأن  قبل  ــ 

اجلمل الآتية بالأفكار املنا�سبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اله�اية هي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ف�ائد اله�ايات على الفرد والأ�رصة واملجتمع هي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ا�ستهر الي�ناني�ن به�اية فن�ن   والألعاب  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ  ا�ستهر ال�سيني�ن فن .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ  عّظم العرب �ساأن .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ امل�سهم�ن يف ت�جيه الفرد وت�سجيعه على اله�ايات .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ �رصوط  اختيار الهوايات .



159

الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

ُي�سَغف به: يحّبه ويع�سقه/ مزاولته: ممار�سة/ يحرتفه: ميتهنه / ت�ثيق: متتني / الرماية: ن�ع من الريا�سة تعتمد 
رمي ال�سهام/ الفرو�سية: فن رك�ب اخليل/ لإ�سفاء: لإ�سباغ / مزايا، جمع مزية: ف�سائل متتاز بها عن 

غريها.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية ال�سفة امل�سافة:

ــ اأنطلق من الن�س، واأختار منه كلمة ) العمل ( امل�ج�دة يف جملة: ) اله�اية هي اللعب اأو العمل املحب�ب 
ُي�سَغف به املرء ويق�سي اأوقات فراغه يف مزاولته(، واأق�ل للمتعلمني واملتعلمات اأن ال�سفات اإ�سافة اإلى 
املعنى. ميكن اأن اأق�ل مثال: العمل : ) جّيد، مقب�ل، رائع...(، ول ي�سح اأن اأق�ل: العمل ) م�ستيقظ ، 

نائم...(.
ــ اأطلب من املتعلمات واملتعلمات اأن يختار ال�سفة املنا�سبة لكلمات اأخرى، واأكلفهم بالبحث عن �سفات 

واإ�سافتها اإلى الكلمات الآتية: 
عة              مفيدة   نت�ئج العمل                ح�صنة                م�صجِّ

  ب�لعمل اأكون               �صعيدا                 متفّوق�              متميّزا

  للعمل فوائد               كثرية                  ن�فعة                �صحية

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�ستغال على كلمات اأخرى من الن�س فرديا اأو جماعيا.
  الطوابع البيدية .........     الألع�ب الري��صية............. هواية الت�صوير.......   ................     

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، واإمتام العبارات مبا ينا�سب، ننجز ما يلي:
• ما املق�س�د باله�اية ؟

• نعنّي ف�ائد اله�اية.
• مب ا�ستهر الي�ناني�ن ؟

• نذكر اله�ايات التي ُعِرف بها ال�سيني�ن.
• ما اله�ايات التي متّيز بها العرب؟

• من ي�ّجه الفرد لختيار اله�ايات؟
• كيف نختار اله�ايات اجلّيدة ؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ما الفرق بني مزاولة ه�اية واحرتافها ؟

•كيف ت�سهم اله�ايات يف ت�ثيق العالقات الجتماعية ؟
• نذكر ف�ائد اله�اية على الأ�رصة واملجتمع والفرد.
• ن��سح دور الألعاب الريا�سية يف تنمية الأخالق.
• عرف العرب ال�سعر، كيف كان ي�سعد حياتهم ؟

• حني يحب الفرد ه�اية ما يتعّلق بها، كيف نقنعه بخط�رتها على �سحته ؟ 
• هل لالأ�رصة دور يف �سغف اأبنائهم باله�ايات ؟ نعّلل اأج�بتنا.

• ما دور الأ�سدقاء يف اختيار الفرد لله�ايات ؟
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تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ما القدرات التي تطّ�رها اله�ايات يف الإن�سان ؟

• ملاذا اختار الي�ناني�ن اخلطابة والتمثيل والألعاب الريا�سية ؟
• نعنّي اله�يات التي تكّررت بني الي�نانيني وال�سينيني والعرب.

• اله�ايات كثرية ومتن�عة، فما �سبب الختالف بينها ؟
• جنرد اأهم اله�ايات التي �سمعتها.

• نذكر اأمثلة عن ه�ايات فردية واأخرى جماعية.
• ما اله�ايات التي يزاولها ال�سياح يف املغرب ؟

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• تلخي�س الن�س يف ثالث جمل �سفهية

• تكثيف الن�س يف كلمات مفاتيح
• اقرتاح عن�ان منا�سب للن�س

ــ اأوّجه املتعّلم)ة( اإلى حتديد: 
• ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

• الهدف من الن�س: التعريف باله�اية واأن�اعها وتاريخها ومعايري اختيارها.
• التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف:  

 ــ دور اله�ايات يف ت�ثيق العالقات الجتماعية
ــ دور الأ�رصة واملجتمع وو�سائل الإعالم يف ت�جيه الفرد لختيار ه�ايته

• قيم الن�س: القيمة التاريخية  : تاريخ اله�يات عند الي�نانيني وال�سينيني والعرب
                  القيمة الجتماعية: دور الأ�رصة واملجتمع يف ت�جيه الفرد لختيار ه�اياته
                  القيمة الأخالقية   : �رصورة تر�سيد الأطفال لختيار اله�ايات النافعة لهم

• فْح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع اله�اية ال�اردة يف كل �س�رة قبل الإ�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س الإمالء

الأ�سبوع الرابع الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة من )30 د( الإمالء: الهمزة املتو�سطة على الواو )2( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( الهمزة المت��سطة على ال�او وم�ا�سع ر�سمها.
ــ ير�سم المتعلم)ة( الهمزة المت��سطة على ال�او ر�سما �سحيحا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ  اأ�صتهل احل�صة بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :
َطًة َعلى اْلأَِلِف، َفاأَُعلُِّل �َسَبَب ِكتاَبِتها. ُن َهمزاٍت ُمَتَ��سِّ مَّ ــ   اأُْعطي َثالَثَة اأَ�ْسماٍء َتَت�سَ

ــ  اأهيئهم للدر�ص من خالل الن�صاط االآتي: 
روَف الّتاِلَيَةِ : ] �س، ء ، ل[. ها ِمَن احْلُ ن، على الأل�اح، َكِلماٍت ِمَن اْلعاِئَلِة َنْف�سِ ــ   اأُك�ِّ

يٍّ  ِمْن َهِذِه اْلَكِلماِت ؟ َمْت َهْمَزُة اأَ ــ  اأ�ساأل: َعلى ماذا ُر�سِ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

ــ  يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات كلمات كل جمم�عة قراءة فردية. 

التحليل

ْرِف الَّذي َقْبَلها يف َكِلَماِت امْلَْجم�عة اْلأولى. ــ  اأطلب منهم حتديد َحَرَكَتِي اْلَهَمزِة، َواحْلَ
م�ٌم. م�َمًة َوَقْبَلها َحْرٌف َم�سْ َطُة َعلى اْل�اِو اإِذا كاَنْت َم�سْ ــ   اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلَُتَ��سِّ

ــ  اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.
ْرِف الَّذي َقْبَلها يف َكِلَماِت امْلَْجم�َعة الثانية. ــ  اأطلب منهم حتديد َحَرَكَتِي اْلَهَمزِة، َواحْلَ

م�َمًة َوَقْبَلها َحْرٌف �ساكن، اأو  َطُة َعلى اْل�اِو اإِذا كاَنْت َم�سْ ــ  اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلَُتَ��سِّ
مد باألف اأو واو.

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج. ــ 
ْرِف الَّذي َقْبَلها يف َكِلَماِت امْلَْجم�َعة الثالثة. اأطلب منهم حتديد َحَرَكَتِي اْلَهَمزِة، َواحْلَ ــ 

م�َمًة َوَقْبَلها َحْرٌف مفت�ح.  َطُة َعلى اْل�اِو اإِذا كاَنْت َم�سْ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلَُتَ��سِّ ــ 
ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.

ْ�وؤُُه، ماوؤُُه َي�س�وؤُُه. َاْلَمْجم�َعُة )1(: ُف�ؤو�ٌس – �ُس�ؤوٌن.                       َاْلَمْجم�َعُة )2(: َم�ْس�ؤوٌل– �سَ
َاْلَمْجم�َعُة )3(:  َيْبَدوؤوَن – َم�ؤوَنٌة.         
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ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستناجات  على جتميع  معهم  اأتعاون  ــ 
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

اأقوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط ) اأطبق( يف ال�صفحة: )101( ــ 
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

اأثناء الجناز  متعلمة  متعلم و  التي اعرت�ست كل   ، ال�سع�بات،  التعرثات و  اأدون  املالحظات  ــ  يف دفرت 
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

ْو  اأَ َمْفت�ٌح،  ْو  م�ٌم،اأَ َوَقْبَلها َحْرٌف َم�سْ م�َمًة  اإِذا كاَنْت َم�سْ اْل�اِو  َطُة َعلى  امْلَُتَ��سِّ اْلَهْمَزُة  ُتْكَتُب  ــ 
ِلِف اأَِو اْل�اِو. �ساِكٌن، اأَْو َمدٌّ ِباْلأَ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الأ�سبوع الرابع الوحدة الثالثة: الهوايات

ح�سة من )45 د( الكتابة التطبيقات الكتابية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
ــ ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ  اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية 

املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:
ــ  ما ال�سمري املنف�سل؟ من يذكرنا بال�سمائر املنف�سلة اخلا�سة باملفرد؟ باملثنى؟ باجلمع؟

ــ  من يعطي جملة فعلية فاعلها �سمري بارز ؟ 
ــ  من يعطي جملة فعلية فاعلها �سمري م�سترت ؟

ــ   متى تكتب الهمزة املت��سطة على ال�او؟ من يعطينا كلمة تت��سطها همزة على ال�او، ويعلل ر�سمها؟

الن�س 

التطبيقي

ــ  اأدع� املتعلمني واملتعلمات اإلى قراءة �سامتة لأكرث من مرة للن�س يف كتبهم، )�س: 109( لي�ست�سمروا 
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

ــ اأعني من يقراأ الن�س قراءة جهرية ل�رصح ما ا�ستع�سى عليهم فهمه من الكلمات. 
ــ اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:

• كم من ه�اية لعادل؟
• ملاذا منع الأب ابنه من ت�سغيل احلا�س�ب املنزيل؟

ــ اأكتب اجلزء امل�ستهدف من الن�س غري م�سك�ل على ال�سب�رة، ثم اأطالب املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى 
دفاترهم.

اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام. ــ 
اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم.  ــ 

ــ اأحجب عنهم الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل  لينطلق�ا يف �سبط ما نقل�ه اإلى دفاترهم.
ــ اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه 

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
ــ اأك�سف عن الن�س ال�سب�ري امل�سك�ل، لي�سحح للمتعلمني واملتعلمات ما قد ارتكب�ه من اأخطاء.  
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التم�رين 

التطبيقية

ــ  اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها 
لأ�سب�ع التق�مي والدعم.

ماِئُر.     َلْت ِبها �سَ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَث َكِلماٍت اتَّ�سَ
ٌل. مرٌي ُمتَّ�سِ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَث ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة؛ فاِعُل ُكلُّ ُجْمَلٍة �سَ

َحِد اٱلنَّ�ادي(. ُط عاِدٌل ِباأَ ُط ِباأََحِد النَّ�ادي ) َيْن�سَ ْمَلِة اْلآِتَيِة: َيْن�سَ 3- اأَْجَعُل اْلفاِعَل ظاِهراً يف اجْلُ
. َتُه َخطٌّ يف النَّ�سِّ 4- اأُْعِرُب ما حَتْ

ــ  ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط ) اأُْنِتُج (:
َ َراأَْيُه. ُر فيها ما اأَْقَنَع ِبِه عاِدٌل واِلَدُه ِلُيَغريِّ َّ� ُ، يف ِفْقَرٍة، ِبُجَمٍل ِفْعِليٍَّة َوا�ْسِميٍَّة، اأََت�سَ • اأَُعربِّ

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
ــ اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

اأثناء الجناز  متعلمة  متعلم و  التي اعرت�ست كل   ، ال�سع�بات،  التعرثات و  اأدون  املالحظات  ــ  يف دفرت 
والتي نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الرابع الوحدة الثالثة:  الهوايات

ح�سة واحدة من 45 دقيقة التعبري الكتابي: التحويل )3( الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتمكن المتعلم)ة( من مهارة الكتابة ومعالجة الم��س�عات بالتح�يل
ــ ي�ستثمر المتعلم)ة(  الم�ارد والمكت�سبات اللغ�ية ا�ستثماراً منا�سبا في كتابته للتح�يل )3(

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: خطاطة تنظيم ح�ار.التهيئة

التخطيط

ــ  اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ اأعر�س على املتعلمني واملتعلمات هذا اجلدول الذي ت�سّنف فيه اله�ايات بح�سب مهاراتها وقدراتها:

هواي�ت ح�صية حركية هواي�ت فنية ومهنية هواي�ت فكرية ذهنية

وحركات  الع�سالت  ت�ستعمل  ــ 
اجل�سم اأثناء املمار�سة.

الفن�ن  اأن�اع  بكل  تهتم  ــ 
واحلرف واملهن وال�سناعات.

الفكر  ا�ستعمال  على  تعتمد  ــ 
والذهن والتاأمل.

ــ اأقراأ ما يف اجلدول قراءة متاأنية وفاح�سة.
ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمني اأ�سئلة الفهم الأويل، من قبيل: اإلى كم من �سنف تنق�سم اله�ايات؟ اأذكر 

هذه الأ�سناف ؟ 
ــ التخطيط لكتابة فقرة يف�رص فيها املتعلم )ة( ن�ع ه�اية من اله�ايات ال�سابقة، وخ�سائ�سها وف�ائدها، 

بالعتماد على اأمثلة منا�سبة.
ــ  ميكن ال�ستعانة باخلطاطات الآتية، وت�جيه املتعلم )ة( اإلى اختيار �سنف واحد من اله�ايات الآتية: 

هواي�ت فنية ومهنية: تذّوق وع�صق:

ال�سناعات:
. . اأمثلة .

املهن: التطريز
. .  مثال  .

الفن�ن:
 . . اأمثلة .

تبادل الأفكار:
. . اأمثلة .

التاأمل:
. . اأمثلة .

الرتكيز: لعبة 
 . . ال�سطرن مثال .

هواي�ت فكرية ذهنية: ا�صتعم�ل الذهن يف
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الم�صودة

المراجعة

ــ اأطلب من املتعلم )ة( الت��سيع يف �رصح الأفكار ، وترتيبها، مع اإغنائها بالأمثلة املتن�عة.
ــ اأقّدم للمتعلم )ة( الأمثلة الآتية مل�ساعدتهم على ت��سيع اأفكارها وتف�سريها: 

• ا�ستخدام احلا�س�ب والربجمة، التاأليف والكتابة والإلقاء، جمع ال�س�ر والط�ابع والنق�د وغريها، املرا�سلة 
والتعارف والت�ا�سل وتبادل اخلربات واملعل�مات بال��سائل الرقمية اأو غري الرقمية، ال�سعر، امل��سيقى، 
الرق�س، امل�رصح، �سناعة الأزهار والألعاب واأ�سكال الأقم�سة والألب�سة، ال�سباحة، ت�سلق اجلبال، مراقبة 

النج�م، اكت�ساف الأمكنة، ال�سفر، التجارب الفالحية والكيميائة والفيزيائية، التطّ�ع....
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اإجنازه، ثم تنقيحه باحلذف او الإ�سافة والتعديل.

ــ التخطيط للفقرة التي �سيكتبها املتعلم :
• اأطلب من املتعلم )ة( و�سع ت�سميم لرتتيب اأفكار الفقرة التي �سيتم ت��سيعها.

• ميكن ال�ستعانة بالت�سميم الآتي لكتابة فقرة منظمة:

هواي�ت ح�صية حركية: توظيف اجل�صم يف

التجارب: تربية  
احلي�انات مثال ...

التنقل:
. . اأمثلة .

الريا�سة:
 . . اأمثلة .

�سبب اختياري له�ايتي املف�سلة
1. اأحدد:

يف �رصح خ�سائ�س اله�اية  
2. اأتو�ّصع :

اأمثلة عن كل فكرة �رصحتها
3. اأقّدم: 

. . ف�ائد اله�اية ال�سحية والجتماعية.
4. اأذكر: 
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العر�س

ــ  اأوّجه املتعلم)ة( اإلى كتابة م�س�دة اأولى اقتداء مبا ياأتي:
ــ  اأ�سجع  املتعلم)ة(  على مراجعة امل�سّ�دة املنجزة وتنقيحها.

ــ  بعد الت�س�يب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلم )ة( املطل�ب يف �سيغته النهائية.
ــ  اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 

املعاجلة الف�رية.
ــ  بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:

• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 
اإل�ساقها على ال�سب�رة.

اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.
عر�سها يف �سب�رة الن�رص.

• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

ــ اأنتقل مبا�رصة اإلى تدبري عملية الت�سحيح، مع مرعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن ال�س�ؤال بتعليل 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

ــ  اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، واأحاول معاجلة التعرثات باإ�رصاك 
املتف�قني منهم.

التقويم والدعم

ــ  اأدّون التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات، يف دفرت املالحظات اأثناء الإجناز، 
ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري 

الدرو�س.
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4-  نماذج الجذاذات التطبيقية للوحدة الرابعة

جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الأول الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة الن�س الوظيفي: ِمَن اْلُبِّ اإِىل اْلَقْهَوِة مكون القراءة

اأول ـ اأهداف الدر�س:

ــ يقراأ المتعلم)ة( ن�س »ِمَن الْبُنِّ اإلى الَْقْهَوِة« بطالقة.
ــ ي�ظف ا�ستراتيجية ال�سفة المنا�سبة.

ــ يتمكن من اإدراك م�سم�ن الن�س.
ــ يتعرف المتعلم)ة( الفرق بين الم�هبة واله�اية، والعالقة بينهما.

ــ يتعرف بع�س خ�سائ�س الن�س الحجاجي التف�سيري.
ث�ني� ـ الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر،  م�ارد رقمية ...

ث�لث� ـ �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين...

رابع� ـ اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 للقراءة

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن: 

.» ْعِبيِّ »امْلَ�رْصوِب ال�سَّ ف�ه َعِن ال�ّساِي يف َن�سِّ • اأََهمَّ ما َتَعرَّ
• َم�رْصوٍب �َسْعِبيٍّ اآَخَر ُيالِزُمُه ، َوما اأَْعِرُفُه َعْنُه.

اأثناء  الثالثة  اإجاباتهم عن الأ�سئلة مللء خانتي هذا اجلدول يف بداية احل�سة، يف حني متالأ اخلانة  اأ�ستثمر  ــ 
التق�مي:

ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن امل��س�ع
ــ  اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على تعرف امل��س�ع بالنفتاح على واقعهم املحلي.

المالحظة

 والتوقع

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلم�ت اإىل:
• مالحظة ال�س�رتني )�س: 116(، وو�سف ما تعر�سه كل منهما.

• قراءة العن�ان واجلملة الأخرية يف الن�س. 
عنه  �سيتحدث  الذي  امل��س�ع  لت�قع  قراءتها  اأو  التي متت مالحظتها  وامل�ؤ�رصات  معل�ماتهم،  • ا�ستثمار 

الكاتب يف الن�س.) مع التعليل(.

القراءة

ــ اأقراأ فقرة من ن�س »ِمَن الُْبِّ اإِىل الَْقْهَوِة« قراءة جهرية، اأراعي فيها مقت�سيات القراءة ال�سليمة واملعربة.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات قراءتي، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.

ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بقراءتي )قراءة م�جهة(.
ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 

ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة.
ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.

ــ اأ�ستف�رص املتعلمني واملتعلمات عن املعل�مة اجلديدة التي تعرف�ها من القراءة الأولى للن�س.التقويم والدعم
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احل�سة الثانية

احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

واملتعلمني  املتعلمات  اأطالب من خاللها  اأ�سئلة حمددة،  من  انطالقا  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد 
بالتذكري بعن�ان الن�س ال�ظيفي، وبالفرق بني النب والقه�ة.

قراءة الن�س

اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة اأراعي فيها اإيقاع القراءة ال�سليمة واملعربة. ــ 
ــ يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة.
ــ يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )التق�مي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الداء 

القرائي. 

الفهم

اإلى بيان معاين بع�س اْلكلمات م�ستعينني  اأثناء قراءة فقرات الن�س لأوجه املتعلمني واملتعلمات  اأت�قف  ــ 
ب�سياقها يف الن�س )�س: 117( :

    •  اَلنَّْكَهُة: الرائحة     •  امَْلُ�ْصتَط�بَُة: الطيبة       • حَل�َمًة: �ُسْمكا        • ِللتَّْقليِم: الت�سذيب
ــ اأدع�هم اإلى اإن�ساء جملتني با�ستخدام كلمتني من الكلمات امل�رصوحة. )عمل ثنائي(. 

ــ اأطالب املتعلمني واملتعلمات باإ�سافة ال�سفة املنا�سبة لكل كلمة مع التعليل:
   
    
   

ــ اأطالبهم باإنتاج جمل اأخرى بالكلمة وال�سفة امل�سافة اإليها.

التقويم والدعم
املفردات  م�ستثمرين  اأولى،  مرحلة  يف  الن�س،  م��س�ع  عن  مفيدة  بجمل  واملتعلمات  املتعلم�ن  يعرب  ــ 

امل�رصوحة.

و�صعية 

النطالق

ــ  اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري ببع�س املعل�مات 
ال�اردة يف الن�س.

قراءة الن�س
يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة. ــ 

ــ يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم

والتحليل

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة )�رصيحة و�سمنية( ح�ل م�سامني الن�س )�س: 117(:
؟ َوما ُهَ� اأَْجَ�ُدُه ؟           • اأَْيَن ُتْزَرُع �ُسَجرْياُت اْلنُبِّ

؟ فاُت َوَرَقِة �َسَجَرِة اْلنُبِّ • ماِهَي �سِ
؟   • ما الَّذي مُيَيُِّز اإِْثماَر �َسَجَرِة اْلنُبِّ

• مِلاذا َيَظلُّ اأَْجَ�ُد اْلنُبِّ َذِلَك الَّذي ُيْقَطُف باليد ؟
ُل �َسَبَكَة َمَع َكِلَمِة »الِزراَعِة«. كِّ ــ اأطالبهم با�ستخراج بع�س الكلمات، من الن�س، والَِّتي ُت�سَ

ــ اأطالبهم بال�ستدلل من الن�س على ما يلي:
ُر َط�ياًل.      • �َسَجَرُة اْلنُبِّ ُتَعمِّ

. • َاْلَقْهَ�ُة ِهَي َم�رْصوُب اْلنُبِّ
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأحداث ال�اردة يف الق�سة وفق تتابعها يف الن�س.التقويم والدعم

اللذيذالأخ�رصاملزروَالنب
َاملزروعةاملقط�فةَالنا�سجةَالثمار

َال�ساخنةَال�ا�سعةَالذيذةَالقه�ة
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احل�سة الرابعة

و�صعية 

النطالق

ــ  اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري بامل��س�ع الذي 
يتناوله الن�س بالتف�سري.

قراءة الن�س

ــ  يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة.

- يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

التركيب 

والتقويم

ــ  اأدع� املتعلمات واملتعلمني اإلى:
• تكثيف فقرات الن�س يف عناوين منا�سبة.

، َمَع التَّْعليِل.  يهم يف َتْنظيِم اأَْفكاِر النَّ�سِّ • اإبداء َراأْ
• اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب:

ماذا تعلمت؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ  مناق�سة الت�قع الذي مت بناوؤه قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
• النطالق من نهاية الن�س للبحث عن طريقة اإعداد �رصاب القه�ة يف َمديَنتهم اأَْو َقْرَيتيهم.

ناعاِت الَتْقليِديَِّة الَِّتي ت�ستهر بها مدينتهم اأو قريتهم اأو جهتهم )التهيئة للن�س  • البحث عن اأَْن�اع ِمَن ال�سِّ
الالحق »اإبداع �سناعي تقليدي« (.
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  جذاذة تطبيقية لدر�س  الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الأول الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: اأمرية ال�سحراء التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »اأميرة ال�سحراء« ويحّلله.
ــ  ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى اأميرة ال�سحراء، وتاريخ زراعتها وف�ائدها والدع�ة اإلى حمايتها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ  اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ نذكر اأهم العنا�رص الطبيعية يف ال�سحراء.

المالحظة 

والتوقع

ــ  اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• مالحظة ال�س�رة �س: 118 ثم ن�سف مك�ناتها، واأي مكّ�ن يعترب اأمرية ال�سحراء؟  

م�سدره  واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  ال�صحراء(،  )اأمرية  الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 
اأي�سا:  )اأمرية ال�صحراء(  

الت�صميع 

الأول

ْحراِء اأَميَرُة ال�صَّ

الَّتي  َجَرُة  ال�سَّ النَّْخَلُة،  اإِنَّها  ؛  اْلَعَرِبيِّ َوَطِننا  �ساَرِة يف  احْلَ ِمْن َعالماِت  َوَعالَمٌة  َواْلُعْمراِن،  ِلْلَحياِة  َرْمٌز 
النَّخيِل،  َتْزَدِهُر ِزراَعُة  اإِْذ  يَِّة،  اْلقا�سِ امْلُناِخيَِّة  اْلأَْح�اِل  َمَع  َوالتََّكيُِّف  ِللثَّباِت،  ِمْنها َرْمزاً  مِبَزايا َجَعَلْت  مَتَيََّزْت 

ط�َبِة.  راَرِة، َقليَل الرُّ َوَتطيُب ِثماُرُه يف اْلِبقاِع الَّتي َي�س�ُدها َطْق�ٌس ُمْرَتِفَع احْلَ
، َوَيْنُتُج اأَْكرَثَ ِمْن  ليج اإِلى امْلُحيِط، ِن�ْسَبًة عاِلَيًة ِمْن اأَ�ْسجاِر النَّخيِل يف اْلعامَلِ ، ِمَن اخْلَ َومَيِْلُك َوَطُننا اْلَعَرِبيُّ

َثالَثِة اأَْرباِع اْلإِْنتاِج اْلعامَلِيِّ ِمْن التُّم�ِر. 
َدِة؛ َفَقْد ُعِرَفْت َمناِفُع التَّْمِر ُمْنُذ َفْجِر الّتاريِخ، َوَظَهَرْت يَُّة �َسَجَرِة النَّخيِل ِبَف�اِئِدها امْلَُتَعدِّ َوَتْرَتِبُط اأََهمِّ

ِل النَّْخَلِة ما َحباها اهلُل ِمْن َتْكرمٍي،  ديَثِة. َوَيْكفينا اإِ�ساَرًة اإِلى َف�سْ ناعاِت اْلَقدمَيِة َواحْلَ ، َوال�سِّ بِّ َف�اِئُدُه يف الطِّ
َم ِبها �ُسْبحاَنُه َعلى ِعباِدِه َوَذَكَرها يف اآياٍت َعديَدٍة  ِفها ِمَن النَِّعِم الَّتي َتَكرَّ ها ِبها ِمْن َف�ساِئَل؛ ِبَ��سْ َوما َخ�سَّ
ّلى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ــ امْلُ�ؤِْمَن ِبالنَّْخَلِة  �س�ُل ــ �سً يَفُة َحْيُث �َسبََّه الرَّ نَُّة ال�رصَّ َمْتها ال�سُّ ِمَن اْلُقْراآِن اْلَكرمِي، َكما َكرَّ

ِبَقْ�ِلِه:) َمَثُل امْلُ�ؤِْمِن َمَثُل النَّْخَلِة: ما اأََخْذَت ِمْنها ِمْن �َسْيٍء َنَفَعَك(.
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ًة يف َوْجِه  َة اِلْحِتماِل، َواْلَكَرِم؛ ِبُ�ق�ِفها �ساخِمَ ، َوُق�َّ رْبَ م�َخ، َوال�سَّ َالنَّْخَلُة اآَيُة ِمْن اآياِت اهلِل، ُتَعلُِّمنا ال�سُّ

ياِح. فاَف َوُعُت�َّ الرِّ ِلها اجْلَ مُّ ننِي، َوحَتَ ِر َعلى َمرِّ ال�سِّ حُّ فاِف َوالتَّ�سَ اجْلَ

عاَيَة َوالتَّْكرمَي؛ َوِلذا َفاإِنَّ ِلزاِرِعي  َلَقِد اْهَتمَّ اْلإِْن�ساُن – ُمْنُذ اْلِقَدِم – ِبِزراَعِة النَّخيِل، َواأَْولها اْلِعناَيَة َوالرِّ

اْلأَْجداِد.  ِمَن  التَّ�اُرِث  َطريِق  َعْن  ب�ها  اْكَت�سَ راَعِة،  الزِّ ِبَهِذِه  َقيَِّمًة  َوَمْعِرَفَة  َعًة،  وا�سِ ًة  ِخرْبَ ِبالِدنا  النَّخيِل يف 

َعلى  َوَيْعَمَل  َعَلْيها  َفُيحاِفَظ  امْلُباَرَكِة،  َوِة  ْ الرثَّ َهِذِه  اأَ�رْصاَر  َف  ِلَيَتَعرَّ اإِلى جيٍل،  ِمْن جيٍل  ُة  رْبَ اخْلِ َتْنَتِقُل  َوَهَكذا 

ِت احْلُك�ماُت اأَْي�سًا ِبَت�ْسجيِع ِزراَعِة النَّخيِل، َوَتْزويِد امْلُزاِرعنَي ِبالنَّ�ساِئِح َواْلإِْر�ساداِت  َتْنِمَيِتها.  َكما اْهَتمَّ

ْحراِء. َوِة اْلَ�َطِنيَِّة، َحّتى ل َتْفِقَد النَّْخَلُة َلَقَب اأَمرَيِة ال�سَّ ْ فاُظ َعلى َهِذِه الرثَّ الَّتي ِمْن �َساأِْنها احْلِ

)بت�صرف(. ال�صحراء«،  »اأميرة  الجردان،  را�صد  محمد 

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:   • ما املق�س�د باأمرية ال�سحراء ؟
ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يعيدوا 

ترتيب الأفكار الآتية ح�سب ت�سل�سلها يف الن�س ال�سماعي:

ــ ف�ائد التمر             ــ دور احلك�مات يف املحافظة على زراعة النخيل.         ــ القيمة الدينية للنخلة.
ــ دور ال�طن العربي يف تنمية زراعة النخيل.            ــ متيز النخلة بعدة مميزات.

ــ منذ القدم كان الهتمام بالنخيل وزراعته.

الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

 / اأعطاها  / حباها:   بالبخار  اله�اء  ت�سّبع  الرط�بة:  املناخية/  الظروف  مع  والت�افق  الن�سجام  التكّيف: 
ال�سم�خ: العتزاز/ عتّ�: ق�ة وا�ستداد / اخلربة: متّر�س وتدبري/ تزويد: اإعطاء ومْنح.

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة:
اإىل ف�صل  اإ�ص�رة  معانيها: )ويكفين�  املتعلمني واملتعلمات على  اأ�ستغل مع  واأختار جملة  الن�س،  اأنطلق من  ــ 

النخلة م� حب�ه� اهلل من تكرمي، وم� خ�صه� به� من ف�ص�ئل (

ــ اأطلب منهم قراءتها مع الرتكيز على كلمة ) حبا( ومعناها يف اجلملة اأي اأعطى بال جزاء. واأق�ل لهم اأن 
لفعل )حبا( معاين متعددة، فاأطلب منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف كّل جملة.

ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا:
                   الكلمة                        اجلملة                                          املعنى يف ال�صي�ق

                                                     حب� ال�صبيُّ                     زحف على يديه وبطنه

                                           حب� ال�صيُء اأو ال�صخ�ُس                               دن� وقُرب

حب�                                 حبت ال�صفينة يف ُعْر�س البحر                  جرْت

                                                   حب� م� حوله                                  حم�ه

                                             حب�ه عن كّل مكروه                                منعه
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فهم

 الم�صموع

ــ اأطرح اأ�صئلة الفهم، يجب اأن اأعّده� اإعدادا دقيق�. وكّلم� تعّذرت الإج�بة ميكنني اأن اأعيد ت�صميع اجلزء الذي ي�صّكل  
�صعوبة يف الفهم، اأو الذي يكت�صي اأهمية خ��صة اأريد اأن يرّكز عليه�. 

ــ للت�أكد من فهم امل�صموع، وترتيب الأفك�ر وفق ت�صل�صله� يف الن�س ال�صم�عي، اأطرح اأ�صئلة من قبيل:
• مب متيّزت النخلة يف الع�مل العربي ؟                   • م� فوائد التمر ؟                         • من كّرم النخلة ؟

• نحّدد نوع الهتم�م الذي حتت�جه النخلة.            • نذكر امل�ص�عدات التي تقدمه� احلكوم�ت لزراعة النخيل. 

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�صتف�رص املتعّلمني واملتعّلم�ت عم� يلي: 
• مِلَ ترمز النخلة للحي�ة والعمران والثب�ت ؟                                     • للتمر فوائد طبية، اأذكر بع�صه�.

• النخيل ثروة مب�ركة، م� معنى ذلك ؟                                             • فيم يت�ص�به امل�صلم مع النخلة ؟
• ِلـَم لُقِّبت النخلة ب�أمرية ال�صحراء ؟                                                • نذكر بع�س الن�ص�ئح املفيدة لزراعة النخيل.

تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلم�ت اإجن�ز م� ي�أتي:
•  مل�ذا ينتج الوطن العربي اأكب كمية من التمور يف الع�مل ؟              • نذكر القيم التي تعّلمه� النخلة لالإن�ص�ن.

• من اأين يكت�صب مزارع النخيل اخلبة ؟                                        • نذكر من�طق مغربية ا�صتهرت بزراعة النخيل.
• ن�صمي بع�س اأنواع التمور املغربية.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ص�عد املتعّلمني واملتعّلم�ت على تقومي الن�س ب�لحتك�م اإىل م� يلي:
• اأطلب من املتعلم)ة( تلخي�س الن�س بو�صع هيكلة لأفك�ره :

• ميكن ا�صتثم�ر اخلريطة الذهنية الآتية:

 

ــ اأوّجه املتعلم)ة( اإىل حتديد:
• نوع الن�س: مق�لة اإخب�رية               •املغزى من الن�س: التعريف ب�لنخلة ومميزاته� والتح�صي�س ب�رصورة احلف�ظ عليه�.

• قيمة الن�س:
القيمة العلمية: فوائد النخلة الطبية

القيمة الدينية: الرفع من �ص�أنه� يف القراآن الكرمي وال�صنة

القيمة القت�ص�دية: اأهمية النخيل يف الإنت�ج الإقت�ص�دي

القيمة الت�ريخية: الإ�ص�رة اإىل العتن�ء ب�لنخيل منذ فجر الت�ريخ.

ــ اأطلب من املتعلم )ة( التعبري عن الراأي ال�صخ�صي يف: 
• قيمة النخلة وفوائده�

• املعلوم�ت الواردة يف الن�س: جديدة، مفيدة، دقيقة، حتت�ج اإىل اإ�ص�فة.
• العالقة بني وبني ال�صورة ، بني املعلوم�ت وعنوان الن�س.

• فْح�س توقع�ت املتعلمني واملتعلم�ت لأمرية ال�صحراء قبل ال�صتم�ع.

النخلة

فوائده�

قيمته� الدينية
مظ�هر العتن�ء به�

مميزاته� يف الوطن

 العربي
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الإمالء

الأ�سبوع الأول الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة من )30 د( الإمالء: الهمزة املتطرفة )1( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( الهمزة المتطرفة وم�ا�سع ر�سمها.
ــ  ير�سم المتعلم)ة( الهمزة المتطرفة ر�سما �سحيحا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ اأ�صتهل احل�صة بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :

َطًة ، َفاأَُعلُِّل �َسَبَب ِكتاَبِتها. ُن َهمزاٍت ُمَتَ��سِّ مَّ • اأُْعطي َثالَث اأَ�ْسماٍء َتَت�سَ
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

روَف الّتاِلَيَةِ : ] ب، د، ء[. ها ِمَن احْلُ ــ اأك�ن، على الأل�اح، َكِلماٍت ِمَن اْلعاِئَلِة َنْف�سِ
يٍّ  ِمْن َهِذِه اْلَكِلماِت ؟ َمْت َهْمَزُة اأَ ــ اأ�ساأل: َعلى ماذا ُر�سِ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

• يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الفقرة الآتية قراءة فردية. 

َمْت فيه َهْمَزُة كل َكِلمة. • اأدع�هم اإلى مالحظة امل��سع الذي ُر�سِ
• اأطلب منهم حتديد على ماذا ر�سمت كل همزة.

اأر�سم اجلدول الآتي، ثم اأدع�هم اإلى نقل الكلمات املل�نة اإليه، َفيتناوب�ن على تعبئته: ــ 
مو�صع ر�صمه� حركة احلرف الذي قبل الهمزة الكلمة

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

ــ اأَدع�هم اإلى قراءة معطيات الكلمة الأولى.
م�مًا. ْرُف الَّذي َقْبَلها َم�سْ ذا كاَن احْلَ فُة َعلى اْل�اِو اإِ ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.
ــ اأَدع�هم اإلى قراءة معطيات الكلمة الثانية.

ْرُف الَّذي َقْبَلها َمْفت�حًا. ذا كاَن احْلَ فُة َعلى اْلأَِلُف اإِ ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ

ُن َكِلماٌت ِمْنها: َبُط�ؤَ، اأَْبطاأَ، ُمَتباِطٌئ، ُبْطٌء، ُبُط�ٌء، ، اإِْبطاٌء، َبطيٌء.  ِمَن اْلِجْذِر] ب، ط ، ء[ َتَتَكوُّ
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التحليل

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.
ــ اأَدع�هم اإلى قراءة معطيات الكلمة الثالثة.

ْرُف الَّذي َقْبَلها َمْك�س�راً. ذا كاَن احْلَ فُة َعلى اْلياِء اإِ ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ
ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.

ــ اأَدع�هم اإلى قراءة معطيات الكلمة الرابعة.
ْرُف الَّذي َقْبَلها �ساِكنًا. ذا كاَن احْلَ ْطِر اإِ فُة َعلى ال�سَّ ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.
ــ اأطالبهم مبالحظة الكلمات غري املل�نة، ثم حتديد ملاذا كتبت همزاتها على ال�سطر.

ذا كاَن َقْبَلها َحْرُف َمدٍّ ِبال�اِو اأو ِباْلأَِلِف  ْطِر اإِ فُة َعلى ال�سَّ ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ
اأَْو ِباْلياِء.

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء متثل ال�ستنتاج.
ــ اأَ�ساأُل: ما الذي َيتحكم يف ر�سم الهمزة املتطرفُة ؟

ْرِف الَّذي َقْبَلها. فُة َحَرَكَة احْلَ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: َتْتَبُع اْلَهْمَزُة امْلُتَطرِّ ــ 
اأملي عليهم الكلمات الآتية، ثم اأطلب منهم تعليل ر�ْسمها: ِمٌل، راٌء، ُم�ْسَتْدِفٌئ، ُهدوٌء، ُي�سيُء، َماَلأَ. ــ 

ال�صتنت�ج

من  اأطلب  ثم  التحليل،  مع  بامل�ازاة  ال�سب�رة  على  دونتها  التي  ال�ستناجات  جتميع  على  معهم  اأتعاون  ــ 
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

التطبيق

ــ  اأقوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط ) اأطبق( يف ال�صفحة: 121
• اأترك لهم ال�قت املنا�سب لالإجابة، واأثناءها اأمر بني ال�سف�ف للتحفيز والتنبيه اإلى الأخطاء من اأجل 

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا. ــ 
ــ اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

والدعم

ــ يف دفرت الـمالحظات اأدون التعرثات و ال�سعـ�بات، التي اعتـر�ست كل متعلـم و متعلمـة اأثنـاء الجنـاز 
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

َفُة َحَرَكَة اْلَحْرِف الَّذي َقْبَلها، َفُتْكَتُب: ــ َتْتَبُع اْلَهْمَزُة اْلُمَتَطرِّ
• َعلى اْلياِء اإِذا كاَن اْلَحْرُف َمْك�س�راً.

• َعلى اْلأَِلِف اإِذا كاَن اْلَحْرُف َمْفت�حًا.
م�مًا.  • َعلى اْل�اِو اإِذا كاَن اْلَحْرُف َم�سْ

ِو اْلياِء. ْطِر، اإِذا كاَن اْلَحْرُف �ساِكنًا، اأَْو َحْرَف  َمدٍّ ِباْلأَِلِف، اأَِو اْل�اِو، اأَ ــ َعلى ال�سَّ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي  )الإن�ساء(

الأ�سبوع الأول الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من  45 دقيقة التعبري الكتابي: كتابة تقرير )1( : التخطيط + امل�سودة الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يتمكن املتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعاجلة امل��س�عات بالتقرير.
     ــ ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا يف كتابة م�س�ّدة التقرير.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي اأو يف جمم�عات.

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة للقراءة
ــ اأ�رصح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بالتذكري ببع�س املهارات ال�سابقة: مهارة التح�يل 3

المالحظة

 و الكت�ص�ف

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ ال�ستماع لقراءة ن�س امل��س�ع قراءة فاح�سة ومتاأنية يف )�س: 122(.

ــ اأطرح  على  املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة للفهم الأويل، من قبيل:
   ماذا زار الكاتب ؟ مع من زار ال�سيعة؟ 

ــ اأطلب  من املتعلم )ة( ت�سطري الكلمات املفاتيح و�رصحها.
ــ التخطيط لكتابة تقرير.

ــ اأدع� املتعلم )ة( اإلىو�سع ت�سميم مل��س�ع اإنتاجه.
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى ال�سرت�ساد باخلط�ات الآتية ل��سع الت�سميم الآتي:

املقدمة:  

اأبنّي فيه�: من رافقني يف الزي�رة، من��صبته�، مك�نه�، 

ت�ريخه�، مّدته�.  

العر�س : 

اأحتّدث فيه عن: خمتلف اأعم�ل الفالح يف ال�صيعة

                   م�صدر معلوم�تي وطريقة جمعي له�

اخل�متة:

اأبدي راأيي يف طريقة اأداء الفالح



177

الم�صّودة

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى كتابة م�سّ�دة اأولى للتقرير.
ــ اأ�ساعده)ها( بتقدمي لئحة ت�سم اأفعال يق�م بها الفالح يف ال�سيعة ل�ستثمارها يف كتابة امل�سّ�دة، من قبيل: 

�سقى، �سّذب، رعى، حفر، اأطعم، حمل، ح�سد، در�س، جنى، قطف...
ــ اأجتّ�ل  بني ال�سف�ف واأقّدم يد امل�ساعدة للمتعلمني واملتعّلمات، كما اأوجههم اإلى و�سع الأفكار التي 
املعجمي،  الر�سيد  ا�ستثمار  اإلى  اأحفزهم  كما   ، الت�سميم  يف  لها  املخ�س�س  املكان  يف  ببالهم  تخطر 

والظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية املكت�سبة

التقويم والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثاين        الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: اأيادي الذهب الأبي�س التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي » اأيادي الذهب الأبي�س« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى تجارة الذهب الأبي�س، ومراحل ا�ستخراجه واإنتاجه .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
• اأذكر الت�ابل ال�رصورية لطهي الطعام. 

• ما م�سدرها ؟ 

المالحظة 

والتوقع

ــ  اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأ طرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
• ماذا نالحظ يف ال�س�ر، يف �س: )129( • ما مكّ�ناتها ؟      •ما الأل�ان الطاغية عليها؟         

• ما الغر�س منها: اجلمال اأم الإخبار عن معل�مة اأم  التح�سي�س بفكرة ما ؟ 
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )اأي�دي الذهب الأبي�س(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 

اأي�سا:  )ن�ساء امللح يف املغرب: اأيادي الذهب الأبي�س(  

الت�صميع 

الأول

َهِب اْلأَبْيَ�ِس اأَي�دي الذَّ

ٍة َعلى  ِزَم ِن�صاُء اْلَقْرَيِة اأَْمِتَعَتُهنَّ ُمْعِلناٍت ِبداَيَة ِرْحَلِة َعَمٍل �صاقَّ ما اإِْن َتْبُزْغ ُخيوُط اْلَفْجِر ااْلأولى، َحّتى حَتْ
، َوَقليٍل ِمْن الّزاِد َيْقَطْعَن َم�ساَفًة َط�يَلًة �َسرْياً َعلى اْلأَْقداِم، ِلْلُ��س�ِل اإِلى ِبْئِر  رْبِ باِل؛ ِبَكثرٍي ِمَن ال�سَّ �ُسف�ِح اجْلِ

ْفَن ا�ْسِتْخراَجُه ُثمَّ َبْيَعُه. ْلٍح، َيْحرَتِ ماٍء َغِنيٍَّة مِبِ
ِنيٌَّة َتق�ُم ِبها َنْحُ� ِع�رْصيَن ِمْن ِن�ساِء اْلَقْرَيِة؛ َتْبَداأُ َمعامِلُ َهِذِه اْلَعَمَليَِّة ِبا�ْسِتْخراِج امْلاِء ِمِن اْلِبْئر،  َعَمِليٌَّة ُم�سْ
ِه يف اأَْح�ا�ٍس حَمْف�َرٍة يف اْلأَْر�ِس، َوُمَغلََّفٍة ِبَطَبَقٍة ِمَن اْلَبال�ْستيِك مَتَْنُع امْلاَء ِمَن التَّ�رَصُِّب اإِلى اْلأَْعماِق. خِّ ُثمَّ �سَ
َب ِمْن ِمْلٍح ُمْعِلنًا ِبداَيَة َم�ْسَهٍد َجديٍد ِمْن َم�ساِهِد  َر َفُيَخلَِّف َوراَءُه ما َتَر�سَّ ْم�ِس ِلَيَتَبخَّ ِة ال�سَّ عَّ ُك امْلاُء اأَّيامًا ِلأَ�سِ ُيرْتَ
ٍة قَّ بُِّبُه َلُهنَّ ِمْن َم�سَ ْلِح مِلا ُت�سَ بَّّذٍة َلدى ِن�ساِء امْلِ ْم�ِس احْلاِرَقُة َغرْيَ حُمَ ُة ال�سَّ عَّ ياِة. َواإِذا كاَنْت اأَ�سِ ا�ْسِتْخراِج ِمَلِح احْلَ
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وِريًَّة يف َمْرَحَلِة اْلأَْح�ا�ِس. َة َتك�ُن َمْطل�َبًة َو�رصَ عَّ ، اأَْو اأَْثناَء َعَمِلِهنَّ ،َفاإِنَّ ِتْلَك اْلأَ�سِ �َس�اٌء ِخالَل ِرْحَلِتِهنَّ
ديَدِة؛ َفَيْقَتِحْمَن  ا النِّ�ساُء ِلَبْدِء امْلَْرَحَلِة اجْلَ ه�ر، َفَتَتهَّ ِر امْلاِء امْلاِلِح، َتْبَداأُ ُتَلْيالُت امْلِْلِح يف الظُّ  َبْعَد َتَبخُّ

ْوِم َتقيِهنَّ  َر، َوُقبَّعاٍت ِمْن الدَّ ْلُح ِمْن �رصَ بُِّبُه امْلِ ْحِذيٍَّة َبال�ْستيِكيٍَّة حَتْمي اأَْرُجَلُهنَّ مِمّا َقْد ُي�سَ اْلأَْح�ا�َس ِباأَ
ِب يف قيعاِن  �سِّ ْلِح امْلرَُتَ ْك�اَم امْلِ ْقداِمِهنَّ اأَ َقٍة َتْرُف�ُس النِّ�ْسَ�ُة ِباأَ ْم�ِس. َوِبَحَركاٍت ُمَتنا�سِ ِة ال�سَّ عَّ ِمْن َلْفِح اأَ�سِ

راَرِة. َر ِبِفْعِل احْلَ اْلأَْح�ا�ِس ِلَتْفتيِتِه َبْعَدما حَتَجَّ
وابِّ اإِلى اْلَقْرَيِة، َحْيُث َمَقرُّ  َهُب اْلأَْبَي�ُس يف اأَْكيا�ٍس َكبرَيٍة، ُثمَّ ُيْنَقُل َعلى ُظه�ِر الدَّ ُيْجَمُع الذَّ

عاِم، َوِمْلِح التَّْجميِل،  ُة ُمْنَتجاٍت؛ َكِمْلِح الطَّ ِة؛ اإِْذ ُت�ْسَتْخَل�ُس ِمْنُه ِعدَّ التَّعاُوِنيَِّة ِلَتْنَطِلَق َعَمِليَُّة امْلُعاجَلَ
ناَعِة َمْعج�ِن اْلأَ�ْسناِن . ناٍت َتْدُخُل يف �سِ اًل َعْن ُمَك�ِّ ي�ِت اْلِعالِجيَِّة، َف�سْ َوالزُّ

، َحْيُث اإِنَّ  ْزٍق يف َحياِتِهنَّ ُل َمْ�ِرداً اأَ�سا�سًا ِللِرّ كِّ ّداِت، َوُت�سَ ْلِح ِمْهَنَتُهنَّ َعِن اجْلَ  َوِرَثْت ِن�ساُء امْلِ
ْلِح، َوا�ْسِتْمراَر  ْعَف اْلإِْقباِل يف ال�ّس�ِق اْلأُ�ْسب�ِعيِّ َعلى �رِصاِء امْلِ اْلَكثرَي ِمْنُهنَّ اأَراِمُل اأَْو ُمَطلَّقاٌت، اإِّل اأَنَّ �سَ

ماَم  ِم َهذا النَّ�صاِط ِلَثالَثِة اأَ�ْصُهٍر َفَقْط، َجَعَل َهوؤُالِء النِّ�ْصَوَة َياأَْمْلَن َفْتَح اأَ�ْصواِق امْلُُدِن اْلُكرْبى اأَ َمْو�صِ
، َبْل َوَفْتَح امْلَجاِل ِلَت�ْس�يِقها اإِلى اخْلاِرِج.  ُمْنًتجاِتِهنَّ

                      وكالة الأنا�س�ل، ن�ساء امللح يف املغرب »اأيادي الذهب الأبي�س«، )بت�رصف( .
https // Aljazeera.net ن�رص بتاريخ  01ـــ4ـــ2018 

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صّمع  ــ 
الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

واأطالبهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• متى حتزم ن�ساء القرية اأمتعتهن ؟
• اإلى اأين تتجهن ؟

ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يتّمم�ا 
الفراغ الآتي مبا ينا�سب من اأفكار الن�س:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت�سل ن�ساء القرية اإلى بئر من اأجل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت�سع الن�ساء ماء البئر يف .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُيرتك املاء اأياما لأ�سعة ال�سم�س كي .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعد اأن تتحّجر امللح تق�م ال�سناء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنقل الن�ساء امللح على ظهر الدواب اإلى .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُت�ستخَل�س من امللح املنتجات الآتية: .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاأمل الن�ساء العامالت فتح .
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الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

تبزغ: يبداأ طل�عها ، الزاد: طعام ُيّتَخذ لل�سفر، م�سنية:  جُمِهدة و�ساقة، �سّخه:  �سبِّه، الت�رّصب: �سيالن، 
لة  ،  لفح: حّر ، ترف�س: تدّق وت�رصب ، قيعان: مفردها  ليتبّخر: حتّ�ل اإلى بخار ، غري حمّبذة: غري ُمف�سَّ

قاع اأي قْعر، م�ردا:  م�سدرا،  حتّجر :  �سُلب مثل احلجر.
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة:

الن�س�ة  ترف�س  متنا�سقة  وبحركات   ( معانيها:  على  معهم  اأ�ستغل  جملة  واأختار  الن�س،  من  اأنطلق   •
باأقدامهّن اأك�ام امللح املرت�ّسب يف قيعان الأح�ا�س لتفتيته بعدما حتّجر بفعل احلرارة(. 

• اأطلب منهم قراءتها مع  الرتكيز على كلمة )حتّجر( ومعناها يف اجلملة ) اأي �سُلب مثل احلجر(. اأق�ل 
لهم اأن لفعل ) حتّجر( معاين متعّددة، فاأطلب منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف كل جملة. 

ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا.

املعنى يف ال�صي�ق اجلملة الكلمة

كرثت حجارته حتّجر املكان

       حتّجر
�سّيق عليه حتّجر على فالن 

اجتمع والتاأم حتّجر اجلرُح
جتّمد ومل يتطّ�ر حتّجر الفكر

اتخذ حجرة لنف�سه حتّجر الّرجل

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ما الهدف من ذهاب الن�ساء اإلى البئر؟

• اأين ت�سع الن�ساء املاء امل�ستخرج من البئر؟
• ما دور اأ�سعة ال�سم�س يف ا�ستخراج امللح؟

• ماذا تفعل الن�ساء بعد ظه�ر امللح يف الأح�ا�س؟
• اإلى اأين ُتنقل امللح بعد تفتيتها ؟

• نذكر املنتجات امل�ستخل�سة من امللح.
• اإلم تاأمل الن�ساء ؟

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ما معنى اأن الن�ساء يحملن معهن قليال من الزاد اأثناه رحلتهن؟

• مِلَ متتهن الن�ساء هذه املهنة دون الرجال ؟
• مِبَ ُنف�رّص اعتماد الن�ساء على العمل اجلماعي ل�ستخراج امللح؟

• ملاذا تنح�رص مدة ا�ستخراج امللح ثالثة اأ�سهر فقط ؟
• معظم الن�ساء العامالت يف امللح اأرامل اأو مطلقات، ماذا يعني ذلك؟

ح ذلك. • تعرّب مراحل ا�ستخراج امللح عن عبقرية الإن�سان املغربي، ن��سّ



181

تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ما الغاية من تغليف الأح�ا�س املائية بطبقة من البال�ستيك؟

• لل�سم�س يف هذا الن�ع من الأعمال دوران، اأحدهما �سلبي والآخر اإيجابي. اأو�سح ذلك.
• كم مرحلة تتطلبها عملية ا�ستخراج امللح.

• من اأين تعلمت الن�ساء املغربيات هذه املهنة ؟
• نذكر ا�صم �صناعة اأو تارة حديثة ت�صارك فيها املراأة املغربية بفعالية ون�صاط.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ــ اأطلب من املتعلم)ة( ملء اخلريطة التالية بالأفكار املنا�سبة للح�س�ل على تلخي�س للن�س:

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :
                            ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية

                           قيم الن�س:  
                                  ــ القيمة العلمية: مراحل ا�ستخراج امللح من البداية اإلى النهاية

                                  ــ القيمة الجتماعية: م�ساكل الفقر تدفع الن�ساء امتهان هذا العمل ال�ساق
                                  ــ قيمة اقت�سادية: املنتجات ال�سناعية امل�ستخرجة من امللح. 
• فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات حتديد الغر�س من ال�س�رة قبل ال�ستماع.

مرحلة املع�جلة:

........

مرحلة الت:

........

مرحلة الرت�صب:

........

مرحلة التحجر:

........

ا�صتخراج امللح
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثاين الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
التعبري الكتابي: كتابة تقرير )2(:

التنقيح + العر�س
الكتابة الإن�ساء

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالتقرير.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في مراجعة وعر�س كتابة التقرير.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي اأو في مجم�عات.

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص ت�سميم التقرير.التهيئة

المراجعة

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، ويحفزهم اإلى: 
والتعديل  بالإ�سافة  اأو  باحلذف  تنقيحها  اأجل  من  )ها(،  م�س�دته  قراءة  اإعادة  )ة(  املتعلم  من  اأطلب  ــ 

والت�س�يب.. 
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اأثناء املراجعة، بالرتكيز عّما يلي:

   • الرج�ع اإلى عنا�رص امل��س�ع ال�سابق، وما مّت ت�سميمه.
اأ�سجع املتعلم )ة( على مراعاة العنا�رص الآتية:

1ـ املقدمة: منا�سبة الزيارة ،مكانها، تاريخها، مدتها، ال�سخ�سيات التي رافقت املتعلم)ة( فيها.
2 ـ العر�س: ت�سجيل خمتلف الأعمال التي يق�م بها الفالح يف ال�سيعة ت�سجيال دقيقا

              الك�سف عن م�سادر املعل�مات التي مت العتماد عليها يف جمع املعل�مات، بالإ�سافة غلى طريقة 
جمع هذه املعل�مات.

3 ـ اخلامتة: التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف عمل الفالح يف ال�سيعة مع التعليل.
ــ اأدّون هذه العنا�رص على ال�سب�رة باعتبارها معيارا ملدى التزام املتعلم)ة( بها يف امل�سّ�دة.

ــ اأطلب من املتعلم )ة( اإح�سار امل��س�ع الذي كتبه وقام مبراجعته وت�س�يبه وت�سحيحه وتعديله.
النهائية، مع �رصورة الكتابة بخط  اإنتاج املطل�ب يف �سيغته  اإلى مرحلة  اإلى النتقال  )ة(  اأوّجه املتعلم  ــ 

وا�سح، واحرتاماملطل�ب ومراحل الإجناز.
ق�اعد اخلط.

عالمات الرتقيم.
و�س�ح الفقرات.
التعليمة املحّددة.
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العر�س

الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي املكت�سب.
الظ�اهر اللغ�ية والأ�سل�بية املكت�سبة.

ال�سالمة اللغ�ية دون اأخطاء.
ــ  اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 

املعاجلة الف�رية
ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:

•  تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 
اإل�ساقها على ال�سب�رة.

اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.
عر�سها يف �سب�رة الن�رص.

• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

بتعليل  ال�س�ؤال  املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن  الت�سحيح، مع مرعاة  اإلى تدبري عملية  ــ  اأنتقل مبا�رصة 
اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

ــ  اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، ثم معاجلة التعرثات باإ�رصاك املتف�قني 
منهم.

التقويم والدعم

اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  الأ�ستاذ  ــ  اأدّون 
الإجناز، ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء 

تدبري الدرو�س.
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثالث        الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: كيف احرتفُت التجارة ؟ التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »كيف احترفت التجارة ؟ « ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( اأهمية تجارة المالب�س في الأ�س�اق ومراحلها وف�ائدها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ  ما املهن واحلرف امل�ج�دة يف الأ�س�اق التجارية؟ 

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
• ما املكان الذي تعرّب عنه ال�س�رة، يف �س: 136 ؟  • ما اأ�سماء بع�س املنتجات التي نالحظها يف ال�س�رة؟         
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )كيف احرتفت التجارة ؟(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب 

م�سدره اأي�سا:  )ثمن احلرية(  
َكْيَف اْحرَتَْفُت التِّج�َرَة ؟

 مَلْ َي�ْسِبْق يل اأَْن َتعاَطْيُت التِّجاَرَة، َول َعَرْفُت َق�اِعَدها، الَّلُهمَّ اإِّل ما َقَراأُْتُه َعْنها يف َبْع�ِس اْلُكُتِب.
َتِلَفٍة  ْيُت َمالِب�َس خُمْ ّماعنَي ، َوا�ْسرَتَ ْي�ِس. َوَذَهْبُت اإْلى �س�ِق ال�سَّ ْيُت كي�سًا ِمَن اخْلَ ِاتََّكْلُت َعلى اهلِل، َفْا�ْسرَتَ

�ِق. ُلُح َكُدّكاٍن يف ال�سُ ّكاِن اْلباِدَيِة . َوكاَن َعَليَّ اأَْن اأَ�ْسرَتَي َمَع ُكلِّ َذِلَك َخْيَمًة َت�سْ لٌُح ِل�سُ مِمّا َظَنْنُت اأَنَُّه َي�سْ
ْدُت َعلى اأَْعماِل ال�ّس�ِق َواْلِقياِم َلُه باِكراً، َواْلَعْ�َدِة اإِلى اْلَبْيِت ِعْنَد اْلُغروِب، َواأَْحيانًا َبْعَد اْلِع�ساِء   َتَع�َّ

يَُّة �َسيَِّئٌة. ِّ� حنَي َتك�ُن اْلأَ�ْس�اُق َبعيَدًة َواْلأَْح�اُل اجْلَ
َبْع�ِس  َت�رَصُِّب  ِمْن  َوَحِذراً  رَتيَن،  امْلُ�سَ واِد  الرُّ مِلُ�اَجَهِة  ظًا  ُمَتَيقِّ اأَك�َن  اأَْن  َذِلَك،  اإِلى  اإِ�ساَفًة   ، َعَليَّ   كاَن 
َظِة َغْفَلٍة اأَْثناَء التَّعاُمِل َمَع اْلَبْع�ِس ِلْقِتنا�ِس ِقْطَعٍة ِمَن امْلَْعرو�ساِت، َوَكثرياً ما  الُّل�س��ِس َبْيَنُهْم، َوا�ْسِتْغالِل حَلْ

َكاَن َيَقُع َذِلَك.
ْمِل اْلَب�ساِئِع امْلُْخَتِلَفِة، َوَلِكنَّ اتِّ�ساَع َحَرَكِة التِّجاَرِة َتَتَطلَُّب  ِل اْلأَْمِر كاِفيًا حِلَ ْي�ِس يف اأَوَّ  كاَن كي�ُس اخَلَ
باٍح  ٍل اْلأَْمِر. يف ُكلِّ �سَ ْعَفنْيِ اأَْو َثالَثٍة مِمّا كاَن يف اأَوَّ ُع �سِ َع يف َو�سيَلِة َحْمِلها، َف�ساَرْت َطْرداً َكبرياً َي�سَ التََّ��سُّ
ُر َذِلَك َكلَّ اأَيّاِم اْلأُ�ْسب�ِع . ْيَمَة يف امْلَ�ساِء. َوَيَتَكرَّ ْيَمَة، َواأَْن�رُصُ اْلَب�ساِئَع َبنْيَ اأَْيدي امْلُ�ْسرَتيَن، ُثمَّ اأَْهِدُم اخْلَ اأَْبني اخْلَ
اْلَب�ساِئِع،  ِمَن  ِبْعُتُه  مِلا  َخَلٍف  ِل�رْصاِء  اأَ�ْس�اَقها  َد  اأَْق�سِ اأَْن  َعَليَّ  كاَن  امْلَديَنِة،  اإِلى  امْلَ�ساِء  يف  اْلَعْ�َدِة  َبْعَد   
ْيُتُه يف  َق�سَّ َيْ�ٍم كاِمٍل  َتَعِب  ِمْن  ُقّ�اَي  اْنهاَرْت  َوَقِد  اْلَبْيِت  اإِلى  اأَع�ُد  ُثمَّ  َلُب،  الطَّ َعَلْيها  َيْكرُثُ  الَّتي  َوِلاْلأَ�ْسياِء 
ياَنِة َكراَمتي،  يَّتي، َو�سِ اأَ�ْسُعُر ِبُحرِّ �سى َواِلْطِمْئناِن، ِلأَنَّني  ِة، َوَمَع َذِلَك كاَن َيْغُمُرين ُكلُّ الرِّ اْلأَ�ْسغاِل ال�ّساقَّ

ِباأَّل اأََحَد َلُه َعَليَّ ِمنٌَّة َبْعَد اهلِل، ِلأَيّن اأَعي�ُس ِمْن َكّدي َوَعَرِق َجبيني، َواأُِح�سُّ ِباأَيّن جَنَْحُت يف َحياتي.
)بت�صرف(  30 �س:  المغرب  دار  مطبوع�ت  الحرية«  »ثمن  ال�صرايبي:  اله�دي  عبد 
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الت�صميع الأول

اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• كيف تعّرف ال�سارد على التجارة ؟

ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يجيب�ا 
عن املطل�ب:

............................................. الأغرا�س التي ا�صتراه� ال�ص�رد

............................................. م� تعّود عليه ال�ص�رد في تج�رته

............................................. احتي�ط�ت ال�ص�رد

............................................. الأعم�ل التي تتكّرر يومي� في ال�صوق

............................................. اأح��صي�س ال�ص�رد

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

اأِلْفُت/ متيّقظا: حذرا / الرواد: الزبائن/ حذرا: حُمْرت�سا، ُمَتحّرزا / ت�رّصب:  تعاطيت:  زاولُت/ تعّ�دت: 
دخ�ل/ اقتنا�س: �رصقة، اغتنام/ �سيانة: ِحْفظ.

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية ال�سفة امل�سافة:
ــ اأنطلق من الن�س واأختار منه كلمة )ال�س�ق(، واأبنّي للمتعلمني واملتعلمات اأن ال�سفات اإ�سافة للمعنى. 
ميكن اأن اأق�ل مثال : ال�س�ق ) كبري، وا�سع، رحب، جميل ...( ول ي�سح اأن اأق�ل : ال�س�ق: ) جال�س 

اأو متكئ(.
ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اأن يختاروا ال�سفة املنا�سبة لكلمات اأخرى، واأكلفهم بالبحث عن �سفات 

واإ�سافتها اإلى الكلمات الآتية:
     خي�م ال�صوق                          كثرية            كبرية          م�صطّفة

     املنتج�ت يف ال�صوق               متنوعة          مفيدة         جيدة

     زب�ئن ال�صوق                       فرحون           ن�صطون        منظمون

ــ اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى ال�ستغال على كلمات اأخرى من الن�س فرديا اأو جماعيا.
ــ ا�صرتيت مالب�س.......      ــ ك�ن كي�س اخلي�س..........     ــ اأن�رص الب�ص�ئع........  .  ــ ........     

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، والإجابة عن املطل�ب، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ماذا ا�سرتى ال�سارد من �س�ق ال�سماعني؟

• عالم تعّ�د ال�سارد يف جتارته؟
• ما الحتياطات التي كان يتخذها ال�سارد يف ال�س�ق؟

• نذكر الأعمال التي كان يق�م بها ي�ميا.
• ما اأحا�سي�س ال�سارد حني يع�د اإلى البيت؟
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• اأية فائدة تقدمها قراءة الكتب عن التجارة ؟

• ما الفرق بني القراءة عن التجارة ومزاولتها يف ال�اقع ؟
• ملاذا كان ال�سارد يف جتارته يعتمد على نف�سه دون م�ساعدة اأحد ؟

• مب نف�رص تنقل ال�سارد بني اأ�س�اق عدة ؟
• رغم اجلهد والتعب كان ال�سارد يح�س بالراحة النف�سية، ما معنى ذلك ؟

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• نعنّي الأمكنة التي �سمعتها يف الن�س.

• نحّدد اأوقات عمل ال�سارد.
• ملاذا غرّي ال�سارد الكي�س بالّطرد الكبري ؟

• ما الب�سائع التي يقبل عليها املغاربة يف الأ�س�اق ؟
• نقارن بني الأ�س�اق الأ�سب�عية واملتاجر الع�رصية يف املغرب.

• نذكر اأ�سماء بع�س الأ�س�اق الأ�سب�عية يف املغرب.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ــ اأطلب من املتعلم)ة(:

• تكثيف الن�س يف كلمات مفاتيح
• تلخي�س الن�س بالعتماد على عنا�رص احلكاية الآتية:

 
احلدث العام: مزاولة ال�سارد جتارة بيع املالب�س يف الأ�سواق الأ�سبوعية

ال�صارد ال�صخ�صية
املكان:

القرية، الأ�سواق، املدينة، املنزل

الزمان: 

ــ ال�صباح الباكر

ــ امل�صاء

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :
• ن�ع الن�س  : ق�سة واقعية

• املغزى من الن�س: التاأكيد على اأن الجتهاد والعمل اجلاد �سبيالن اإلى جتارة ناجح
• قيم الن�س: 

 القيمة القت�سادية: اأهمية التجارة يف الأ�س�اق الأ�سب�عية
القيمة الجتماعية: التجارة الناجحة تتطلب الت�سحية واملثابرة ومعرفة جيدة باملنتجات التي يحتاج اإليها 

الزب�ن
القيمة الفكرية: قيمة املرء يف ما يقدمه للنا�س وما ينتجه لهم ل يف ما ي�ستجديه منهم

ــ اأطلب من املتعلم )ة( اأن يعرّب عن راأيه يف: 
ــ الأ�س�اق الأ�سب�عية

ــ التجارة الفردية
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جذاذة تطبيقية لدر�س ال�سرف و التحويل

الأ�سبوع الثالث الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة من )30 د( الظواهر اللغوية ال�سرف و التحويل: امل�سارع املبني للمجهول )1(

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( الم�سارع المبني للمجه�ل وكيفية �س�غه.
ــ ي�ظف المتعلم)ة( الم�سارع المبني للمجه�ل في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ اأ�صتهل احل�صة  بن�صاط من قبيل: 

• اأطلب منهم اإعطاء جملة  فعلية، فعلها م�سارع. 
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي:

َزُف. ْمَلَة الآتيَة، على الل�ح، من املا�سي اإلى امل�سارع: ُزيَِّن اخْلَ ُل اجْلُ ــ اأََح�ِّ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

• يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الفقرة الآتية قراءة فردية: 

• اأطلب منهم حتديد اجلملة الفعلية يف فقرة.

التحليل

اأطلب منهم حتديد فاعل كل فعل يف اجلملتني الآتيتني: ــ 
اِنُع الّطنَي ِبامْلاِء.      * مُيَْزُج الّطنُي ِبامْلاِء.               * مَيُْزُج ال�سّ

ــ اأ�ساألهم: اأي هاتني اجلملتني فاعلها معل�ٌم؟
ــ اأر�سم اجلدول الآتي، ثم اأدع�هم اإلى نقل اجلملتني ، َفيتناوب�ن على تعبئته:

ْرِف الَّذي  َحَرَكُة احْلَ
َقْبَل اآِخِرِه ِلِه َحَرَكُة اأَوَّ َنْ�ُعُه )َمْبِنيٌّ ِلْلَمْعل�ِم 

/ َمْبِنيٌّ ِلْلَمْجه�ِل( َزَمُنُه َاْلِفْعُل ْمَلُة َاجْلُ

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

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

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

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
اِنُع الّطنَي  مَيُْزُج ال�سّ

مُيَْزُج الطنُي ِبامْلاِء

لِّ  ن�عاُت في الظِّ ُع اْلَم�سْ ُل... ت��سَ كَّ ِبَح َعجيَنًة، ُت�سَ ُلُه طيٌن.. ُيْمَزُج الّطيُن ِباْلماِء، ِلُي�سْ َاْلَفّخاُر اأَ�سْ
ْم�ِس، َوَبْعَد َذِلَك ُتْدَخُل في اأَْفراٍن عاِلَيِة اْلَحراَرِة  ِلُتْحَرَق.  ِة ال�سَّ عَّ �سِ �ُس ِلأَ لََّب، ُثمَّ ُتَعرَّ اإِلى اأَْن َتَت�سَ
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ــ اأطلب منهم حتديد التَّْغيرَي الَّذي َيْطَراأُ َعلى اْلِفْعِل امْلُ�ساِرِع ِعْنَد حَتْ�يِلِه ِمْن َمْبِنيٍّ ِلْلَمْعل�ِم اإِلى َمْبِنيٍّ ِلْلَمْجه�ِل.
ــ اأ�ساأل:  كيف يبنى الفعل امل�سارع للمجه�ل؟

ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج الآتي: يْبنى الفعل امل�سارع للمجه�ل ب�سم اأوله وفتح ماقبل اآخره.
ــ اأطلب منهم حت�يل الأفعال امل�سارعة الآتية من مبنية للمعل�م اإلى مبنية للمجه�ل.

ال�صتنت�ج

ــ اأطلب من بع�سهم قراءة ال�ستنتاج الذي دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل.

التطبيق

ــ اأقوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط) اأطبق( يف ال�صفحة: ) 137(، اأو اقرتاح ما اأراه منا�سبا 
من اأن�سطة. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي على الدفاتر اأو كتب املتعلمني 
و املتعلمات.

ــ اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 
الأل�اح عند ال�رصورة.

ِلِه، َوَفْتِح ما َقْبَل اآِخِرِه. مِّ اأَوَّ ُيْبنى اْلِفْعُل اْلُم�ساِرُع ِلْلَمْجه�ِل ِب�سَ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الثالث الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة من )د30( الرتاكيب: نائب الفاعل )1( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( نائب الفاعل.
ــ ي�ظف المتعلم)ة( نائب الفاعل في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل : 

َها. • اأطلب منهم اإعطاء ُجَمَلة فعلية، فعلها متعد، ثم حتديد َعنا�رصِ
ــ اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

اِنُع اخَلَزَف«.  • اأح�ل الفعل يف اجلملة الآتية من املبني للمعل�م اإلى املبني للمجه�ل: »ُيَزْخِرُف ال�سّ
لَّ اْلفاِعِل؟ • اأ�ساأل:  ما الَّذي َحلَّ حَمَ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

املبني  )امل�سارع  والتح�يل  ال�رصف  در�س  انطالق  ن�س  �سامتة  قراءة  واملتعلمات  املتعلم�ن  •  يقراأ 
للمجه�ل(.

َمِل اْلِفْعِليَِّة يف اْلِفْقَرِة ال�ّساِبَقِة. • اأطالبهم بتحديد اجْلُ

التحليل

اأطلب منهم حتديد ن�ع فعل يف كل ُجملة من اجلملتني الآتيتني: ــ 
اِنُع الطنَي ِبامْلاِء.     •  مُيَْزُج الطنُي ِبامْلاِء.                 •  مَيُْزُج ال�سّ

ــ اأطلب منهم حتديد يف اأَيِّ ُجْمَلٍة ُعِلَم ) ُذِكَر( َامْلَْفع�ُل ِبِه. 
لَّ اْلفاِعِل )ناَب َعْنُه( يف ُجْمَلِة:  »مُيَْزُج الّطنُي ِبامْلاِء«؟ ــ اأ�ساأل: ما الَّذي َحلَّ حَمَ

اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج:  املفع�ل به ه� الذي ين�ب عن الفاعل اإذا بني الفعل للمجه�ل. ــ 
ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على نائب فاعل.

َرَكِة الَّتي َعلى اآِخِر ناِئِب اْلفاِعِل )الّطنُي(؟ ــ اأ�ساأل: ما َنْ�ُع احْلَ
ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ياأتي نائب الفاعل ا�سما ظاهرا مرف�عا.

اأطلب منهم حتديد ناِئَب اْلفاِعِل يف اجُلْمَلتني الآتيتني:  ــ 
َزِف. .                    •  اأُْعِجْبُت ِباخْلَ لِّ ُع يف الظِّ     • ت��سَ

اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ياأتي نائب الفاعل �سمريا مت�سال م�سترتا اأو بارزا. ــ 
اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على نائب فاعل �سمري مت�سل م�سترت. ــ 

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على نائب فاعل �سمري مت�سل بارز. ــ 
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ال�صتنت�ج

ــ اأتعاون معهم على تركيب ال�ستناج مما دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�سهم 
قراءته.

التدرب

ُع: ِفْعٌل ُم�ساِرٌع َمْرف�ٌع،  .) ت��سَ لِّ ُع يف الظِّ اأدربهم على مهارة الإعراب لي�ستاأن�س�ا به باإعراب جملة: ت��سَ
ُة  اْلَك�رْصَ ِه  َجرِّ َوعالَمُة  ِبفي،  جَمْروٌر  ِا�ْسٌم   : لِّ الظِّ ــ   . َجرٍّ َحْرُف  يف:  ــ  ِهَي  َتْقديُرُه  َم�ْسَترِتٌ  مرٌي  �سَ والفاِعُل 

الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه(.

التطبيق

ــ  اأقوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط) اأطبق( يف ال�صفحة: ) 138(، اأو اقرتاح ما اأراه منا�سبا 
من اأن�سطة.

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
ــ اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

ــ يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات و ال�سع�بات، التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة اأثناء الجناز والتي 
نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي والدعم، 

و اأثناء تدبري الدرو�س.

• اْلَمْفع�ُل ِبِه ُهَ� الَّذي َين�ُب َعِن اْلفاِعِل اإِذا ُبِنَي اْلِفْعُل ِلْلَمْجه�ِل.
اًل ُم�ْسَتِتراً، اأَْو باِرزاً. ميراً ُمتَّ�سِ • َياأْتي ناِئُب اْلفاِعِل ا�ْسمًا ظاِهراً َمْرف�عًا، اأَْو �سَ
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثالث        الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
ن�س كتابة  الكتابي:   التعبري 

)1(:  التخطيط + امل�سودة اإر�سادي 
الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالإر�ساد.
ــ  ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته ن�س ِار�سادي.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي اأو في مجم�عات.

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

ــ  ميكن يل الت�رصيح باأهداف الّدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ  اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص م�سّ�دة التقرير.

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
• قراءة ن�س امل��س�ع قراءة فاح�سة ومتاأنية )�س: 140(.

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة للفهم الأويل، من قبيل:
• ما نوع الن�صاط الذي �صيكتب عنه الكاتب؟

• اأطلب  من املتعلم )ة( ت�سطري الكلمات املفاتيح و�رصحها.
• التخطيط لكتابة ن�س اإر�سادي.

• اأطلب من املتعلم )ة( و�سع ت�سميم مل��س�ع اإنتاجه)ها(.
• اأوّجه املتعلم )ة( اإلى ال�سرت�ساد باخلط�ات الآتية ل��سع الت�سميم الآتي:

الم�صودة

ِاقرتاح عنوان من��صب للن�ص�ط التج�ري 

اأعّرف نوع الن�صاط التجاري
املقّدمة:

ــ اأذكر جمم�عة من الإر�سادات والن�سائح
ــ اأ�ستعمل اأفعال الأمر والنهي

العر�س

ــ اأخل�س امل��س�ع
ــ اأبنّي اهمّية الإر�سادات وف�ائدها.

اخل�متة: 
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ــ  اأطلب من املتعلم )ة( كتابة م�سّ�دة اأولى للن�س الإر�سادي.
ــ   اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات بتقدمي لئحة ت�سم اأفعال اإر�سادية ميكن ا�ستثمارها يف امل�سّ�دة، من قبيل:  

�سّلْم على ـــ تاأّكد من ـــ جتّنب ــ �سّجل ــ وّثق ــ ل تهمل ــ �سّ�ر ــ اأطلب الإذن من.
ــ  اأجتّ�ل بني ال�سف�ف واأقّدم يد امل�ساعدة للمتعلمني واملتعّلمات، كما اأوجههم اإلى و�سع الأفكار التي 
املعجمي،  الر�سيد  ا�ستثمار  اإلى  اأحفزهم  كما   ، الت�سميم  يف  لها  املخ�س�س  املكان  يف  ببالهم  تخطر 

والظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية املكت�سبة.

التقويم

والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.



193

 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الرابع        الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: �سناعة الزيوت النباتية التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي » �سناعة الزي�ت النباتية « ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى الزي�ت النباتية وم�سادرها ومنتجاتها ال�سناعية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ  فيم تفيدنا الثمار والنباتات؟

ــ  ما اأهم املنتاجات التي ميكن اأن ن�ستخرجها منها ؟ 

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لإجناز ما يلي:
• مالحظة ال�س�رة �س: 143 لتحديد الآتي:

ــ ن�ع ال�سناعة التي متثلها ال�س�رة.
ــ ا�سم ال�سائل، والنبات امل�ْستخدم يف هذه ال�سناعة.   

واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  النب�تية(،  الزيوت  )�صن�عة  الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 
م�سدره اأي�سا:  )ال�صن�عة الغذائية(  

ن�َعُة الّزيوِت النَّب�ِتيَِّة �صِ

ْيِتيَِّة، مَتَّْت ُمعاَمَلُتُه مِبَْجم�َعٍة  ي�ُت النَّباِتيَُّة، ِهَي ُجْزٌء َزْيتي اأَْو ُدْهني ُم�ْسَتْخَل�ٌس ِمَن اْلُبذوِر اأَِو الثِّماِر الزَّ َالزُّ
ئي�َس  َدَر الرَّ ْيِتيَُّة امْلَ�سْ ُتَعدُّ اْلُبذوُر َوالثِّماُر الزَّ ، َحْيُث  ِبَح �ساحِلًا ِلاِل�ْسِتْهالِك اْلآَدِميِّ ِلُي�سْ اْلَعَمِلّياِت التِّْقِنيَِّة  ِمَن 
واِجِن َعلى َهْيَئِة  َي�اناِت َوالدَّ ْزُء اْلباقي َفُي�ْسَتْخَدُم يف َتْغِذِيِّة احْلَ ي�ُت النَّباِتيَُّة. اأَّما اجْلُ الَّذي ُت�ْسَتْخَل�ُس ِمْنُه الزُّ

َزٍة. اأَْعالٍف ُمَركَّ
�ْسَم مْبا ُيعاِدُل ُثُلَث حاَجِتِه ِمَن الّطاَقِة  دُّ اجْلِ يَِّة، َحْيُث مُتِ ي�ُت النَّباِتيَُّة ِمَن امْلَ�ادِّ اْلِغذاِئيَِّة اْلأَ�سا�سِ ُتَعدُّ الزُّ

ٍة. ماَيِة  ِمَن اأَْمرا�ٍس ِعدَّ ، َواحْلِ وِريَِّة ِللنُُّم�ِّ ْهِنيَِّة ال�رصَّ الاّلِزَمِة، َواْلأَْحما�ِس الدُّ
ِة ِلَتْغِذيَِّة اْلإِْن�ساِن َوامْلُْنَتجاِت اْلِغذاِئيَِّة ما َيلي: ه�ِن النَّباِتيَِّة امْلَُعدَّ ي�ِت َوالدُّ ِمْن اأََهمِّ َم�ساِدِر الزُّ

َوالف�ِل  َواللِّْفِت  ِم  ْم�سِ َوال�سِّ َواْلُقْطِن  ْم�ِس  ال�سَّ َوُدواُر  �جا  ال�سّ ِبْذَرَة  َوَت�ْسَمُل  ْيِتيَُّة:  الزَّ اْلُبذوُر   1
؛ ال�ّس�دايِنِّ

ْيت�ِن، َوَنخيِل الَزْيِت، َوَجْ�ِز اْلِهْنِد؛ ْيِتَيُّة: َوَت�ْسَمُل ِثماَر الزَّ 2 الثِّماُر الزَّ
َرِة َواْلَقْمِح َواْلأُْرِز: ب�ِب، َوَت�ْسَمُل َجننَي الذُّ 3 اأَِجنَُّة احْلُ
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ِمْن  ُت�ْسَتْعَمُل  الَّذي  وَاْلَغَر�ِس  َدِرها،  َم�سْ ِباْخِتالِف  النَّباِتيَِّة  ي�ِت  ِللزُّ اْلَ�ظيِفيَُّة  اْلَخ�ا�سُّ  َوَتْخَتِلُف 
اأَْوَقْد  َوالتَّْحميِر،  اْلَقْلِي  حاَلِة  في  َكما  النَّْكَهِة  َوَتْح�سيِن  اْلَحراَرِة،  ِلَنْقِل  َك��سيٍط  ُت�ْسَتْعَمُل  َفَقْد  اأَْجِلُه، 
َطْعِمها  ِلَتْح�سيِن  َواْلَحْلَ�ياِت  اللُّح�ِم  ِلُمْنَتجاِت  ُت�ساُف  اأَْو  ِلَتْطِرَيِتها،  اْلَمخاِبِز  ِلُمْنَتجاِت  ًت�ساُف 

َبِد . الزَّ ِمْثَل  ُمبا�َسَرًة،  ُت�ْسَتْهَلُك  َقْد  اأَْو  َوَنْكَهِتها، 
ناَعِة  ُلُح َزْيٌت َنباِتيٌّ واِحٌد ِلُكلِّ َهِذِه اْلأَْغرا�ِس، َوِلذِلَك، َتْلَعُب ِتْقَنيَُّة �سِ اأَنَُّه ل َي�سْ ْكِر  َواْلَجديُر ِبالذِّ
ي�ِت النَّباِتيَِّة، اأَْو  ِل َغَر�ٍس َعلى ِحَدٍة، َوَذِلَك ِبَخْلِط الزُّ َبِة ِلكُّ ي�ِت اْلُمنا�سِ ي�ِت َدْوراً هاّمًا في َتْ�فيِر الزُّ الزُّ
التِّْقِنيَِّة.  ُرِق  َذِلَك ِمَن الطُّ َغْيِر  اإِلى  ناِت  اْلُمَك�ِّ ِل  ، َوَف�سْ اْلُجْزِئيِّ التََّبْلّ�ِر  اأَْو َعَمِليَِّة  اْلَهْدَرَجِة،  اإِْجراِء َعَمِليَِّة 

ُمْنَتجاٌت  ها  اأََهمُّ اْلِغذاِئيَِّة؛  اِل�ْسِتْخداماِت  َغْيُر  النَّباِتيَِّة  ي�ِت  ِللزُّ اأُْخرى  ا�ْسِتْخداماٌت  َوت�َجُد 
ِمْثَل:  اْلأُْخرى،  اْلُمْنَتجاِت  َوَبْع�ِس  راِت،  َواْلُمَطهِّ التَّْنظيِف،  َم�ادِّ  اإِْنتاِج  ِمْثَل:  اْلَمْنِزِليَِّة،  ِلاْلأَْغرا�ِس 
اْلأَْدِويَِّة.  َوَبْع�ِس  التَّْجميِل  َوَم�ساحيِق  اْلِحالَقِة،  باِت  َوُمَرِطّ اْلأَ�ْسناِن،  َوَمعاجيِن  اٱلغا�س�ِل،   َو  اب�ِن  ال�سّ

اْلَحَي�اناِت. َوَتْغِذيَِّة  ِريَِّة   َواْلُمبيداِت الَح�سَ التَّ�ْسحيِم   ِمْثَل  َم�ادِّ  ناِعَيِة  اْلأَْغرا�ِس ال�سِّ َوُمْنَتجاِت 
28 وم� بعده� )بت�صرف( 2008 �س  87 �صنة  22 العدد  ال�صن�ع�ت الغذائية مجلة العلوم والتقنية  ال�صنة 

الت�صميع الأول

اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• كيف تعّرف ال�سارد على التجارة ؟

ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يجيب�ا 
عن املطل�ب:

م�ص�در الزيوت النب�تية

من�فع الزيوت غير الغذائية

طريقة ا�صتخال�س الزيوت النب�تية

فوائد الزيوت الغذائية

من�فع الزيوت النب�تية ب�لن�صبة لل�صحة

دور ال�صن�عة في ا�صتخال�س الزيوت
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الت�صميع الث�ني

ــ  اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

م�ستخل�س: م�ستخَرج/ لال�ستهالك: للتناول/ اأعالف جمع عَلف: ما تاأكله املا�سية/ احلماية: ال�قاية / اأجّنة، 
جمع جنني: النبات الأول يف احلّبة / اخل�ا�س، جمع خا�سة: ما يخت�س به دون غريه / النكهة: مذاق / 

تطريتها: جعلها لينة.
ــ اأ�ستثمر �سبكة املفردات:

ــ  اأ�سع كلمة مثل: )�سناعة( و�سط دائرة على ال�سب�رة، كما يف املخطط ال�سم�سي، ثم اأطلب من املتعلمني 
واملتعلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح.

ــ  ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا.
م�صنع

م�صنع

اآلت

اأجهزة

مواد

خبراء

�صن�عة

عم�ل

 

اأن يكتب كلمة ترتبط بال�سناعة، ويل�سقها يف ال�سبكة ) وقد نكتبها  ــ  اأق�ل لهم: على كل واحد منكم 
مبا�رصة بالطب�س�ر(

ــ  واأطلب من كل متعلم ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل:
البذور ــ الثم�ر ــ احليوان�ت ــ الدواجن ــ  اأعالف ــ اجل�صم ......

فهم الم�صموع

ــ  اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وترتيب الأفكار ح�سب ت�سل�سلها يف الن�س ال�سماعي، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• كيف ت�ستخل�س الزي�ت النباتية ؟ 

• ما منافع الزي�ت النباتية بالن�سبة لل�سحة؟
• نحّدد م�سادر الزي�ت النباتية.

ح الف�ائد الغذائية للزي�ت. • ن��سّ
• ما دور ال�سناعة يف ا�ستخال�س الزي�ت؟

• نعنّي املنافع غري الغذائية للزي�ت 
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• للزي�ت النباتية منافع كثرية، فما هي اأ�رصارها ؟

• من اأين كان ي�ستخرج اأجدادنا الزي�ت ؟
• ما معنى اأن الزي�ت متّد اجل�سم بالطاقة الالزمة ؟

• للذرة والقمح والأرز ف�ائد اأخرى غري الزي�ت، نذكرها.
• تعترب املبيدات احل�رصية من امل�اد امل�ستخرجة من الزي�ت، ماذا يعني ذلك ؟

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• جنرد اأ�سماء البذور والثمار النباتية.

• نذكر اأ�سماء بع�س الأطعمة.
• ملاذا ل ي�سلح زيت واحد لكّل الأطعمة الغذائية وغري الغذائية ؟

• ما الفائدة من تن�ع م�سادر الزي�ت الناباتية؟
• ما املق�س�د بــ:  ــ عملية الهدرجة ؟

                           ــ عملية التبل�ر اجلزئي ؟
• يتميز املغرب باإنتاجه لن�ع اآخر من الزي�ت، نذكر ا�سمه ومنافعه.

• ن�سّمي ثمارا اأخرى ت�ستخرج منها الزي�ت النباتية.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

 ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
 ــ اأطلب من املتعلم)ة( تلخي�س الن�س ب� �سع هيكلة لأفكاره.

 ــ ميكن ا�ستثمار الهيكلة الآتية: 

�صن�عة

الزيوت

من�فعه� الغذائية

م�ص�دره�

من�فعه� غير الغذائية

طرائق ت�صنيعه�

 ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :
• ن�ع الن�س: مقالىة اإخبارية

• املغزى منه: التعريف بالزي�ت النباتية وف�ائدها وم�سادرها وطرائق ت�سنيعها
• قيمة الن�س:  

                القيمة العلمية:  ف�ائد الزي�ت الغذائية وغري الغذائية
                القيمة القت�سادية:  ا�ستخراج الزي�ت النباتية وطرائق ت�سنيعها

ــ اأطلب من املتعلم )ة( التعبري عن راأيه يف:  ف�ائد الزي�ت النباتية على ال�سحة
• فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الأ�سبوع الرابع الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة من 45 دقيقة الكتابة التطبيقات الكتابية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
ــ  ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية 

املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:
ــ ما هم ال�سمري املنف�سل؟ من يذكرنا بال�سمائر املنف�سلة اخلا�سة باملفرد؟ باملثنى؟ باجلمع؟

ــ كيف يبنى الفعل املا�سي للمجه�ل؟ وكيف يبنى الفعل امل�سارع للمجه�ل؟
ــ ما ه� نائب الفاعل؟ وكيف ياأتي؟

ــ متى تكتب الألف مق�س�رة؟ من يعطينا كلمة خمت�مة باألف مق�س�رة ويعلل ر�سمها؟

الن�س التطبيقي

147( لي�ست�سمروا  اإلى قراءة �سامتة لأكرث من مرة للن�س يف كتبهم، )�س:  • اأدع� املتعلمني واملتعلمات 
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

• اأطلب منهم بالتناوب كتابة الكلمات ال�سعبة على ال�سب�رة لي�سارك اجلميع يف �رصحها. 
• اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:

ــ ماذا فعل رب امل�سنع؟    ــ ماذا �سيقدم لالأطفال املحظ�ظني؟
• اأطالبهم بقراءة �سامتة للن�س، ي�سبط�ن خاللها، بال�سكل التام، الكلمات واجلمل املل�نة غري 

امل�سب�طة،)مع حثهم على ال�سبط بقلم الر�سا�س، لي�سهل ت�س�يب الأخطاء من جهة، وحمافظة
على نظافة الكتاب من جهة اأخرى(.

• اأكتب،على ال�سب�رة، الكلمات واجلمل غري امل�سب�طة ، ثم املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى دفاترهم.
• اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه 

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
• اأعني من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.

• اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم. 
• اأدع�هم اإلى ت�سحيح ما قد ارتكب�ه من اأخطاء يف كتبهم.
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التم�رين 

التطبيقية

• اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها 
لأ�سب�ع التق�مي والدعم.

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل ُم�ساِرَعٍة َمْبِنيٍَّة ِلْلَمْجه�ِل.
ُ َنْ�َعُه؟  ُن ناِئَب فاِعٍل، ُثمَّ اأَُبنيِّ مَّ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة، َتَت�سَ

ُم َلُهْم َجميعًا ما َيكفيِهْم. ْمَلِة اْلآِتَيِة:  ــ �َسُيَقدَّ ُل اْلِفْعَل اإِلى ِفْعٍل مْبِنيٍّ ِلْلَمْعل�ِم يف اجْلُ 3- اأَُح�ِّ
... اإِْعالنًا(. 4- اأُْعِرُب: ما حتته خط يف الن�س: )َن�رَصَ َربُّ

• ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط ) اأُْنِتُج (:
ــ اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأََتَخيَُّل فيها ما �َسَيْحُدُث َبْعَد َن�رْصِ اْلإِْعالِن، اأَ�ْسَتْعِمُل فيها اأَْفعاًل ُم�ساِرَعًة َمْبِنيًَّة ِلْلَمْجه�ِل.

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

• ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي  �سفهيا اأو كتابيا.
• اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز             اأثناء  ومتعلمة  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
و التي نبهتهم اإليها، وم يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الرابع الوحدة الرابعة: الفالحة وال�سناعة والتجارة

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
التعبري الكتابي: كتابة ن�س اإر�سادي :

 العر�س + املراجعة 
الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بالإر�ساد.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابة ن�س اإر�سادي.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س. 

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص م�سّ�دة الن�س الإر�سادي.التهيئة 

المراجعة

العر�س

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
والتعديل  بالإ�سافة  اأو  باحلذف  تنقيحها  اأجل  من  )ها(،  م�س�دته  قراءة  اإعادة  )ة(  املتعلم  من  اأطلب  ــ 

والت�س�يب.. 
ــ اأوجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اأثناء املراجعة، بالرتكيز عّما يلي:

• الرج�ع اإلى عنا�رص امل��س�ع ال�سابق، وما مّت ت�سميمه.
 ــ اأ�سجع املتعلم )ة( على مراعاة العنا�رص الآتية:

1- اقرتاح عن�ان منا�سب للن�س الإر�سادي
2- املقدمة: التعريف بنوع الن�صاط التجاري الذي �صيتحّدث عنه املتعلم )ة(

3- العر�س: ذكر جمم�عة من الإر�سادات والن�سائح با�ستعمال اأفعال الأمر والنهي.
4- اخلامتة: تلخي�س امل��س�ع، والك�سف عن اأهمية الإر�سادات وف�ائدها

ــ اأدّون هذه العنا�رص على ال�سب�رة باعتبارها معيارا ملدى التزام املتعلم)ة( بها يف امل�سّ�دة.
ــ اأطلب من املتعلم )ة( اإح�سار امل��س�ع الذي كتبه وقام مبراجعته وت�س�يبه وت�سحيحه وتعديله.

الكتابة بخط  النهائية، مع �رصورة  املطل�ب يف �سيغته  اإنتاج  اإلى مرحلة  اإلى النتقال  املتعلم )ة(  اأوجه  ــ 
وا�سح، واحرتام: 

 املطل�ب ومراحل الإجناز.
 ق�اعد اخلط.

عالمات الرتقيم.
و�س�ح الفقرات.
التعليمة املحّددة.

الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي املكت�سب.
الظ�اهر اللغ�ية والأ�سل�بية املكت�سبة.

ال�سالمة اللغ�ية دون اأخطاء.
ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجّت�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 

املعاجلة الف�رية
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ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلم )ة(:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سه يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

اإلى تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن ال�س�ؤال  اأنتقل مبا�رصة  ــ بعدها 
بتعليل اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

التعرثات  معاجلة  واأحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  اأكرب عدد  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  اأختار  اأن  علّي  ــ 
باإ�رصاك املتف�قني منهم.

التقويم والدعم
ــ اأدّون التعرثات وال�سع�بات التي اعرت�ست املتعلمني واملتعلمات، يف دفرت املالحظات اأثناء الإجناز، ومل 
يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري الدرو�س.
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5 - نماذج الجذاذات التطبيقية للوحدة الخام�سة
جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الأول الوحدة اخلام�سة: الغابة

 4 ح�س�س من )30 دقيقة( 
لكل ح�سة

الن�س الوظيفي: اَْلغاباُت مكون القراءة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يقراأ المتعلم)ة( ن�س » الغابات « بطالقة.
ــ ي�ظف ا�سرتاجتية املفردات.

ــ يتمكن من فهم املعنى ال�رصيح واملعنى ال�سمني.
ــ يتعرف المتعلم)ة( الغابة واأن�اعها، ودورها في حياة الإن�سان.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر،  م�ارد رقمية ...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة للقراءة

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن: 

• اأهم املعل�مات التي يعرف�نها عن الغابة؛
• اأ�سهر الغابات املغربية .

اأثناء  الثالثة  اإجاباتهم عن الأ�سئلة مللء خانتي هذا اجلدول يف بداية احل�سة، يف حني متالأ اخلانة  اأ�ستثمر  ــ 
التق�مي:

ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن املو�سوع

امل�ارد  اأو  ال�س�ر  بع�س  خالل  من  امل�سه�رة  الغابات  بع�س  تعرف  على  واملتعلمات  املتعلمني  اأ�ساعد  ــ 
الرقمية...

المالحظة

و التوقع

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى مالحظة ال�س�رة )�س:152(، وقراءة العن�ان، ثم تكملته باخلرب املنا�سب

القراءة

ــ اأقراأ فقرة من ن�س» الغابات« قراءة جهرية معربة.
ــ يتابع املتعلم�ن واملتعلمات القراءة النم�ذجية، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.

ــ يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بالقراءة النم�ذجية)قراءة م�جهة(.
ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية(، مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 

ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...
ــ اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.

ــ اأ�ستف�رص املتعلمني و املتعلمات عن املعل�مات الأولية التي تعرف�ها ح�ل الغابات.التقويم والدعم

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

الغابات
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احل�سة الثانية

احل�سة الثالثة

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل
و�صعية 

النطالق

الن�س  بعن�ان  بالتذكري  واملتعلمني  املتعلمات  مطالبة  خالل  من  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد  ــ 
ال�ظيفي، و باملعل�مات الأولية التي تعرف�ها ح�ل الغابات.

قراءة الن�س

ــ اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة اأراعي فيها �س�ابط القراءة املعربة وال�سليمة. 
ــ يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة.

ــ يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم، بناء على �سبكة مالحظة الداء القرائي. 

الفهم

ياِة «  ــ اأكتب على ال�سب�رة جملة » َتْلَعُب اْلغاباُت َدْوراً هاّمًا يف احْلَ
ــ اأبني للمتعلمني واملتعلمات كيفية حتديد معنى »تلعب« وفق ال�سياق الذي وردت فيه )النمذجة(،

ــ اأطالبهم: * باإجناز بقية الن�صاط املرتبط بهذه اال�صرتاتيجية واملثبت بكتابهم )�س: 153(
              )تطالها = تبلغها( – )�سيانة = حماية( – )تلطيف = تخفيف(.

              * باإنتاج جمل اأخرى بالكلمة نف�سها.

التقويم والدعم
املفردات  م�ستثمرين  اأولى،  مرحلة  يف  الن�س  م��س�ع  عن  مفيدة  بجمل  واملتعلمات  املتعلم�ن  يعرب  ــ 

امل�رصوحة.

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل
و�صعية 

النطالق

ــ و�سعية النطالق ــ اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري 
مب��س�ع الن�س: الغابات.

قراءة الن�س

ــ يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة املعربة وال�صليمة. 
)ميكن اأن تك�ن القراءة ثنائية)هام�سة((.

يق�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

الفهم والتحليل

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة ح�ل م�سم�ن الن�س)�س : 153(، متعلقة مبا ياأتي:
• مب عرف الكاتب ما يلي:

          ــ الغابات.
          ــ الغابات املطرية.

          ــ الغابات الطبيعية.
• اأعلل من الن�س الأفكار الآتية:

َد جَمْم�َعِة اأَ�ْسجاٍر. رَّ ْت جُمَ           ــ َاْلغاباُت َلْي�سَ
َتِلَفٌة َتَبعًا ِلْلُمناِخ.           ــ َاْلغاباُت خُمْ

          ــ ِلْلغاباِت َدْوٌر َهامٌّ يف َحياِة اْلإِْن�ساِن.
ُل �َسَبَكَة ُمْفَرَدِة »الغابات«     كِّ • اأطالبهم با�ستخِراج َبْع�َس امْلُْفَرداِت، الَِّتي ُت�سَ

• اأطالبهم بال�ستدلل ِمَن النَّ�سِّ َعَلى اأن اْلغاَبَة َف�ساٌء ِلْلَحياِة.          
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احل�سة الرابعة

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل
و�صعية 

النطالق

اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري مب��س�ع الن�س،  ــ 
وباأهم عنا�رصه: الغابات )تعريف الغابات، اأن�اعها، دورها يف احلياة(.

قراءة الن�س
ــ يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة املعربة وال�صليمة. 

ــ يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

التركيب 

والتقويم

ــ اأ�ساأل املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للن�س، من قبيل: ماهي الغابات؟ وماهي اأن�اعها؟ 
وما دورها يف احلياة؟...

ــ اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على:
• �سياغة عن�ان منا�سب لكل فقرة.

• تلخي�س الن�س كتابيا يف خطاطة ت�سمل عن�ان الن�س، وعناوين فرعية لفقراته )عمل ثنائي(
• اإمتام ملء اجلدول مبا ينا�سب:

ماذا تعلمت؟
....................................……

• مناق�سة الت�قع الذي وقع عليه الختيار قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
ــ الت��سع يف امل��س�ع بالبحث عن اأن�اع اأ�سجار الغابات، و�س�رة لكل �سجرة؛ ق�سد ا�ستثمار ذلك يف 

اإغناء املجلة احلائطية للق�سم.
ــ البحث عن اأ�سماء بع�س الغابات العاملية.

التقويم والدعم

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ت�سنيف اأن�اع الغابات يف جدول، ثم حتديد خ�سائ�س كل ن�ع تبعا ملا 
ورد يف الن�س:

الغابات……… الغابات……… الغابات……… الغابات……… الغابات

.........…… .........…… .........…… .........…… خ�سائ�سها

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد ن�ع الن�س، مما يلي مع التعليل:
•ن�س �رصدي    • ن�س ح�اري     • ن�س معل�ماتي تف�سريي
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الأول الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة واحدة من 30 دقيقة ن�س �سماعي: نعمة الغابة التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

    ــ يفهم املتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي " نعمة الغابة " ويحّلله.
     ــ ي�ستخل�س املتعلم )ة( اأهمية الغابة ومنافعها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ تزور الأ�رص يف اأوقات العطل العديد من الف�ساءات الطبيعية، اأذكر بع�س هذه الف�ساءات وف�ائدها.  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة( �س:154، لإجناز ما يلي:
ــ مالحظة ال�س�رة و و�سف مك�ناتها.

ــ حتديد فيم تتجلى نعمة الغابة.
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )نعمة الغابة(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره اأي�سا:  

    )Htpp//mawdo3.com(

ِ ِنْعَمُة الْغ�بَِة

َفِهَي  َعَلْينا،  َف�اِئُدها  ِلَتُعمَّ  َلنا  اٱهلُل  َمَنَحها  اإَِلِهيٌَّة  َوِمْنَحٌة  بيَعِة،  اٱلطَّ ُكن�ِز  ِمْن  َكْنُز  َاْلغاَبُة 
بيّعيََّة  اٱلطَّ َئَة  اٱلرِّ َوُتْعَتَبُر  اٱْلكيل�ِمْتراِت  اآلَف  َتْمَتدُّ  َقْد  اٱلَّتي  راِء  اٱْلَخ�سْ اٱْلأَ�ْسجاِر  ِمَن  َكبيٌر  ٌع  َتَجمُّ
ُه، َواأَيُّ َم�سا�ٍس ِبها ُيْعَتَبُر �َسَببًا  ِلاْلأَْر�ِس َوِهَي ُجْزٌء ُمِهمٌّ َوَحَيِ�يٌّ ِمَن اٱلنِّظاِم اٱْلبيِئيِّ اٱلَّذي َنعي�سُ

اٱلتَّ�اُزِن. ِلْخِتالِل َهذا 
ثاني  ِمْن  َواٱلتََّخلُّ�ِس  جيِن،  اٱْلأُْك�سِ ْنتاِج  َواإِ اٱْلَه�اِء  ِفيَِّة  ِلَت�سْ ياَّ  اأَ�سا�سِ َدراً  َم�سْ اٱْلغاَبُة  َوُتَعدُّ 
ِمْنُه  ِة  ارَّ اٱل�سّ اٱْلَع�اِلِق  َواإزاَلِة   ، اْلَج�ِّ ِبَتْنِقَيِّة  َتق�ُم  َكما  اٱْلُغباِر،  َوَتْر�سيِب  اٱْلَكْرب�ِن،  اأُْك�سيِد 

اٱْلغازاِت . ِمَن  ِه  َوَتْخلي�سِ
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الت�صميع

 الأول

َوَمكانًا  اٱلَطبيَعِة  في  َدِة  اٱْلُمَتَجدِّ اٱلّطاَقِة  َم�ساِدِر  ِمْن  ُمِهماَّ  َدراً  َم�سْ ُتْعَتَبُر  َكَذِلَك  َواٱْلغاَبُة 
َوَمكانًا  راِء  اٱْلَخ�سْ اٱْلأَ�ْسجاِر  ِل  ِبَتاأَمُّ ْلِبَيِّة  اٱل�سَّ اٱلّطاَقِة  ِمَن  َواٱلتََّخلُّ�ِس  َواٱِل�ْسِتْجماِم  ِه  ِللتََّنزُّ بًا  ُمنا�سِ

يَِّة.  اٱلنَّْف�صِ غوِط  اٱل�صُّ ِمْن  َواٱلتََّخلُّ�ِص  َللتََّريُّ�ِص  راِئعًا 
ظاِهَرِة  ُحدوِث  َوَمْنِع  اٱْلُمناِخ  اْعِتداِل  َعلى  َوَتْعَمُل   ، اٱْلبيِئيِّ اٱلتَّ�اِزِن  َعلى  َوُتحاِفُظ 
�ْسجاِرها اٱْلأُ�س�َل اٱْلِ�راِثيََّة اٱْلأَ�سيَلَة  ُم َبْيَن اأَ ، َكما اأَنَّها َت�سُ ُف اٱْلَج�َّ اٱِلْحِتبا�س اٱْلَحراري، َوُتَلطِّ
ِع اٱْلَحَيِ�يِّ اٱْلبيِئِيّ ِمَن اٱْلَحَي�اناِت  يًّا ِللتََّن�ُّ ِللنَّباتاِت َواٱْلأَ�ْسجاِر، َوُتْعَتَبُر َمْرَكزاً ُمِهماَّ َوَبْيتًا اأَ�سا�سِ
�ْسجاُر َعلى اإِْفراِز َم�اَدّ َوُزي�ٍت  ي�ِر اٱلَّتي َتتَِّخُذ ِمَن اٱْلغاَبِة َبْيتًا َلها. َوَتْعَمُل اٱْلأَ َواٱلنَّباتاِت َواٱلطُّ
اأَ�ْسجاُر  ا  ُخ�س��سً اٱْلَه�اِء  في  َواٱْلميْكروباِت  اٱْلَجراثيِم  َقْتِل  في  ُت�ْسِهُم  اٱْلَج�ِّ   في  َطّياَرٍة 
ِللثُّْقِب،  ها  �سَ َتَعرُّ َوَتْمَنُع  اٱْلأوزوِن،  َطَبَقِة  َعلى  َوُتحاِفُظ  َواٱْلآ�ِس،  اٱْلأَْرِز  َوغاباُت  َنْ�َبِر  اٱل�سَّ
ياِح،  اٱلرِّ �ُسْرَعِة  ِمْن  ُف  َوُتَخفِّ ِبَطْرِدها،  َوَتق�ُم  َواٱْلَبع��ِس،  ِة  ارَّ اٱل�سّ راِت  اٱْلَح�سَ َع  َتَجمُّ َوَتْمَنُع 
اٱْلَحَطِب  َطريِق  َعْن  اٱلتَّْدِفَئِة  َوق�ِد  َعلى  ِلْلُح�س�ِل  َدراً  َم�سْ َوُتْعَتَبُر   ، اٱْلَج�ِّ ِث  َتَل�ُّ ِمْن  َوُتَقلُِّل 
َواٱْلُح�س�ِل َعلى  َواٱْلأَثاِث،  اٱْلَ�َرِق  ناَعِة  ا ِل�سِ ُمِهمًّ َدراً  اأَ�ْسجاِرها، َوَم�سْ ِمَن   َتْقليُمُه  َيِتمُّ  اٱَّلذي 
اٱْلَجماُل  َهذا  اٱْلُمْدِه�ِس؛  ّباِنيِّ  اٱلرَّ ِلْلَجماِل  َخاّلبًا  َمْنَظراً  اٱْلأَْر�َس  اٱْلغاَبُة  َوَتْمَنُح  ْخ�ساِب.  اٱْلأَ

َواٱْلُكّتاِب. َعراِء  ِلل�سُّ َواٱْلإِْلهاَم  اٱْلَبْهَجَة  اٱلنُّف��َس  ُيْلِهُم  اٱلَّذي 
)بت�صرف(  https//mawdoo3.com

  

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صّمع  ــ 
الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

واأطالبهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما معنى الغابة ؟
ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يختاروا 

مما يلي الإجابات ال�سحيحة:
الإجابات املقرتحةاجلملة

ــ دورالغابة يف الت�ازن البيئي ــ تعطينا الأك�سجني  البيئي  النظام  ــ جزء مهم من  رئة الأر�س 
ال�رصر بها ي�ؤثر على الت�ازن البيئي

ــ تتجلى ف�ائد الغابة يف         الر�سم  ــ  ال�سحة  ــ  الطبيعة  ــ  البحري  ال�سيد  ــ  الطاقة  ــ  املناخ 
ال�سناعة
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الت�صميع

 الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

منحة: نعمة / حي�ي: ن�سيط / اختالل: ا�سطراب، فقدان الت�ازن  / تر�سيب الغبار: جتّمعه متّجهة به اإلى 
الأ�سفل / ال�ستجمام: الراحة من التعب / اإفراز: اإخراج/ البهجة: ال�رصور.

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية خريطة الكلمة: 
لل�سعراء  والإلهام  البهجة  النف��س  يلهم  الذي  اجلمال  ) هذا  الآتية:  اجلملة  منه  واأختار  الن�س،  من  اأنطلق 
والكتاب(، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءتها، و�رصحها، ثم اأختار كلمة ) البهجة( واأق�ل لهم: 

�س�ف تبحث�ن عن مرادف للكلمة و�سدها.
ــ اأ�سع الكلمة و�سط الدائرة وفق ال�سكل املقابل، واأطلب من املتعلمني واملتعّلمات البحث عن معناها ثم 

�سّدها. 
ــ اأطلب منهم اأن يذكروا ن�عها: ا�سم اأو فعل اأو حرف.

ــ اأجعلهم ي�ظف�نها يف جملة.

النوع:

ا�صم

املعنى:

ال�رصور

ال�صد:

احلزن

اجلملة:

 اأح�س ب�لبهجة يف ف�صل الربيع

البهجة

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، والتثبت من الإجابات ال�سحيحة، اأطلب اإجناز ما ياأتي:
 • ما الدور الذي تلعبه الغابة يف الت�ازن البيئي؟

 • نذكر ف�ائد الغابة على:   ــ املناخ
                                          ــ الطاقة

                                          ــ الطبيعة
                                          ــ ال�سحة

                                          ــ ال�سناعة



207

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• ملاذا تعترب الغابة رئة الأر�س؟

• امل�س بالغابة ي�ؤدي اإلى اختالل الت�ازن البيئي، كيف ذلك؟                      
• ما معنى اأن الغابة م�سدر من م�سادر الطاقة املتجّددة؟

• نذكر ف�ائد اأخرى للغابة مل ي�رص اإليها الن�س.

تحليل 

الم�صموع

ــ  اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• كيف ميكن التخل�س من الطاقة ال�سلبية؟

• نذكر مثال لكل عن�رص من العنا�رص الآتية: الأ�سجار ــ العل�م ــ ال�سحة ــ ال�سناعة.
• كيف تقتل الغابة امليكروبات واجلراثيم؟

• متى ت�سبح الغابة �سارة بالإن�سان ؟
• ِممَّ ُي�سنع ال�رق ؟

• نذكر منتجات اأخرى ُت�سنع من ال�رق.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

 ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
 ــ اأدّون الأفكار التالية على ال�سب�رة، ثم اأطلب من املتعلم)ة( و�سع هيكلة لها:

 • للغابة دور يف الت�ازن البيئي
 • للغابة ف�ائد متعددة على : املناخ  ـ  الطاقة ـ الطبيعة ـ ال�سحة ـ ال�سناعة

 • نكثف الن�س يف عن�ان منا�سب
 ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد:

 • ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية
  • املغزى من الن�س: التعريف باأهمية الغابة ومبختلف منافعها.

  • قيم الن�س:  
          ــ القيمة ال�سحية: ف�ائد الغابة على �سحة الإن�سان

          ــ القيمة الجتماعية: انتفاع الإن�سان من خ�سب الغابة من اأجل التدفئة
          ــ القيمة القت�سادية: �سناعة ال�رق من اأوراق الأ�سجار

          ــ القيمة العلمية: معل�مات علمية تتعلق بالغابة وف�ائدها
 • التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف:  معل�مات الن�س واأفكاره

 • التعبري عن الإعجاب بجمال الغابة
 ــ اأطلب من املتعلم )ة( الإجابة عّما يلي:

 • ما الذي تف�سله ال�ستجمام يف الغابة اأم ال�ستجمام يف مناطق طبيعية اأخرى  ؟ وملاذا ؟
 • فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات )فيم تتجلى نعمة الغابة؟( قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س الإمالء

الأ�سبوع الأول الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة من )د 30(  الظواهر اللغوية الإمالء: حذف الألف يف اأ�سماء الإ�سارة )1(

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( اأ�سماء الإ�سارة التي تحذف األفاتها.
ــ ير�سم المتعلم)ة( اأ�سماء الإ�سارة التي تحذف األفاتها ر�سما �سحيحا.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأ�صتهل احل�صة بتقومي مكت�صباتهم ومعارفهم ال�صابقة، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :

•  اأُْعطي َثالَثَة اأَ�ْسماٍء خمت�مة باألف مق�س�رة ، َفاأَُعلُِّل �َسَبَب ِكتاَبِتها.
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

ــ اإمالء بع�س اأ�سماء الإ�سارة.
ــ اأ�ساأل: ماهي اأ�سماء الإ�سارة التي نتلفظ باألفها ول نر�سمه؟

المالحظة

 و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  • لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

�ساَرِة يف ُكلِّ جَمْم�َعٍة قراءة فردية:  • يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اأَ�ْسماَء اْلإِ

. • اأدع�هم اإلى حتديد اْلَفْرِق َبنْيَ اأَ�ْسماِء اْلإِ�ساَرِة يف امْلَْجم�َعَتنْيِ
• اأدع�هم اإلى حَتليل اأ�ْسماء اْلإِ�ساَرِة ِباتِّباِع النَّم�َذِج اْلآتي:   َهذا =  ها + ذا 

• اأ�ساأل: ما التغيري الذي يحدث يف ر�سم بع�س اأ�ْسماء اْلإِ�ساَرِة؟
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: بع�س اأ�ْسماء اْلإِ�ساَرِة حتذف األفاتها عند ر�سمها.

•اأ�ساأل: ما احلذف يف الإمالء؟
•اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: احلذف يف الإمالء ه� عدم ر�سم حرف منط�ق به.

، لكْن، التي، داود،  • اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، باأ�سماء حتذف بع�س حروفها يف الإمالء. ) لكنَّ
الرحمن، اهلل...(

• اأر�سم اجلدول الآتي، ثم اأدع�هم اإلى اإدراج الكلمات اأ�ْسماِء اْلإِ�ساَرِة التي يف املجم�عتني، َفيتناوب�ن على 
ْدَوِل اْلآتي: تعبئته: اجْلَ

اأَْكُتُبُه اأَِنِطُقُه اأَ�ْسَمُعُه �ساَرِة ِا�ْسُم اْلإِ
.........…… .........…… .........…… .........……

اأَدع�هم اإلى قراءة معطيات اجلدول، ثم اإبداء مالحظاتهم.

َهذا   ــ   َهِذِه    ــ   َهوؤلِء   ــ   ه�ت�ِن   ــ   ذاَك



209

ال�صتنت�ج

• اأتعاون معهم على جتميع ال�ستناجات التي دونتها على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من 
بع�سهم قراءة ال�ستنتاج العام.

ْذُف يف اْلإِمالِء ُهَ� َعَدُم َر�ْسِم َحْرٍف َمْنط�ٍق ِبِه. • َاحْلَ
َذُف اأَِلُف امْلَدِّ يف ا�ْسِم اْلإِ�ساَرِة َر�ْسمًا ِمْن: َهذا – َهِذِه – َهذاِن - َه�ؤُلِء – َذِلَك – اأوَلِئَك. • حُتْ

التطبيق

• اأقوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط ) اأطبق( يف ال�صفحة:157
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

• ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي  �سفهيا اأو كتابيا.
• اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

• يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات وال�سع�بات،  التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز و التي 
نبهتهم اإليها، و مل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي و الدعم، 

واأثناء تدبري الدرو�س.
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثاين        الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: غابة املعمورة التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يفهم املتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي » غابة املعم�رة « ويحّلله.
     ــ ي�ستخل�س املتعلم )ة( اأهمية غابة املعم�رة وف�ائدها والأخطار التي تهّددها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم اإلى طرح اأ�سئلة مركزة.
ــ نذكر اأ�سماء بع�س الغابات املغربية. 

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، لإجناز ما ياأتي:
• ن�سف ما يف ال�س�رة، �س:165  

• اأي ن�ع من الطبيعة متثله ال�س�رة ؟    
م�سدره  واأكتب  ال�سب�رة،  على  واأكتبه  املعم�رة(،  )غابة  الن�س:  بعن�ان  واملتعلمات  للمتعلمني  اأ�رصح  ــ 

اأي�سا:  )نظام اإيك�ل�جي قادر على التجدد(  

الت�صميع الأول

غ�بَُة الَْمْعموَرِة

َخّزانًا  ُتَعدُّ  ِلَكْ�ِنها  ّوبيِئيٌّ  يٌّ  حِّ �سِ َوَف�ساٌء   ، ناِعيٌّ َو�سِ اٱْقِت�ساِديٌّ  َمجاٌل  اٱْلَمْعم�َرِة  غاَبُة 
ِمَن  اٱْلِبي�ل�ِجيِّ  ِع  اٱلتََّن�ُّ َوِحماَيِة  الَتّاآُكِل،  ِمَن  اٱلُتّْرَبِة  ِلِحماَيِة  َوَمْ�ِقعًا  اٱلنَّظيِف،  ِلْلَه�اِء 

اٱِلْنِقرا�ِس. 
ُل غاَبُة اٱْلَمْعم�َرِة، اٱلَّتي َتْمَتدُّ َعلى ِم�ساَحِة ِمَئٍة َوَثالَثٍة َوَثالثيَن  اأَْلَف ِهْكتاٍر، ِمْن  َكّ َوَتَت�سَ
يا.  َواٱْلأَكا�سِ َنْ�َبِرّياُت  َواٱل�سَّ َواٱْلأوكاِلْبت��ُس  اٱْلِفّليُن  ِهَي  اٱْلأَ�ْسجاِر،  ِمَن  ُكْبرى  َف�ساِئَل  اأَْرَبِع 

اٱْلعاَلِم. اٱْلِفّليِنيَِّة في  اٱْلغاباِت  اأَْكَبِر  اإِْحدى  َوُتَعُدّ 
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الت�صميع الأول

َكبيٍر  ْكٍل  ِب�صَ فُِّر  َوُتوَّ الُقَنْيِطَرة،  �َصال،  باِط،  اٱلرِّ ِجَهِة  ِل�صاِكَنِة  �ٌص  ُمَتَنفَّ  ، اٱْلَمْعموَرِة  َوغاَبُة 
اٱْلِفّليِن،  َواإِْنتاِج  اٱْلَبّلوِط،  َوِثماَر  اٱلتَّْقليِدّييَن،  ّناِع  ِلل�صُّ باّغِة  اٱلدِّ َة  َومادَّ َواٱْلَفْحَم،  ْخ�صاَب  اٱاْلأَ
عًا  ُت�ْسَتَغلُّ َمجاًل �سا�سِ نَّها  اأَ َواٱْلِفْطِرّياِت. َكما  اٱلِطبِّيَِّة،  َواٱْلأَْع�ساِب  ِل  َواٱْلَع�سَ اٱلتَّْدِفَئِة،  َوَحَطِب 

ِللتَّْرفيِه. َوَف�ساًء  ْعِي،  ِللرَّ
َيْلَحَقُه  ْن  اأَ ُيْمِكُن  َالَّذي  اٱلَتَّدْهُ�ِر،  ِمَن  اٱْلإيك�ل�جي  اٱْلَف�ساِء  َهذا  ِحماَيِة  اأَْجِل  َوِمْن 
اٱْلَع�ْس�اِئيِّ  ْعِي  اٱلرَّ َبِب  ِب�سَ اإِّما   ، اٱْلبيِئيِّ َوِنظاِمِه  اٱْلغاَبِ�يَِّة  َت�ْسكيالِتِه  َتَدْهُ�ِر  اإِلى  َوُي�ؤَّدَي 
قوِط  اأَِو اٱل�صُّ اٱْلِمْنَطَقِة،  اٱْلغاَبِويَِّة ِمْن َطَرِف �صاِكَنِة  ِلْلَمواِرِد  اٱْلُمْفِرِط  َِو اٱاِل�ْصِتْغالِل  اأ َواٱْلُمَكثَِّف، 
اأَْو  اٱْلأَْمرا�ُس،  اأَ�ساَبْتها  اٱلَّتي  اأَْو  �َسَنٍة،  ِمَئَة  ُعْمُرها  َوَتجاَوَز  اٱلَّتي �ساَخْت؛   ِلاْلأَ�ْسجاِر  بيِعيِّ  اٱلطَّ
ِباأَْكَمِلها  اٱْلَمْعم�َرِة  غاَبِة  َتْخليِف  م�اَجَهُتها  ْت  َتمَّ اإِْكراهاٌت  َوِهَي  اٱْلَجفاِف،  َفَتراِت  ت�الي 
َتَدْهُ�ِر  ِمْن  اٱْلَحدِّ  في  َواٱْلإِ�ْسهاِم  اٱْلإيك�ل�جي،  ِنظاِمها  َعلى  ِلْلِحفاِظ  َتاأْهيِلها،  َواإِعاَدِة 
َتمَّ  الَّتي  اٱْلأَ�ْسجاِر  ِج  ُن�سْ حيِن  اإِلى  ْعِي  اٱلرَّ ِبَعَدِم  ِباٱِلْلِتزاِم  َوَذِلَك   ، اٱْلغاَبِ�يِّ ِغطاِئها  َواإِْتالِف 

ْعِي. الرَّ دَّ  َمناَعًة �سِ َواْكِت�ساِبها  َتْخليُفها، 
ُيْلِحُق  الَّذي   ، ِريُّ اْلَب�صَ الَنّ�صاُط  ُهَو  اْلَمْعموَرِة  غاَبِة  َتَدْهُوِر  في  ااْلأَ�صا�ُص  اْلعاِمُل  َوَيَظلُّ 
التَّعاُوِنّياِت  َمَع  �َسراَكٍة  اإِْبراُم  رارِ؛  اْلأَ�سْ ِلِعالِج  اْلُحل�ِل  َبْيِن  ِمَن  َو  ِباْلغاَبِة.  راَر  اْلأَ�سْ
ْعِي، َوَتْقطيِع اْلأَ�ْسجاِر َوِحرا�َسِتها،  َواْلَجْمِعّياِت ِباْلِمْنَطَقِة، ِمْن اأَْجِل َتْنظيِم َوُمراَقَبِة َطريَقِة الرَّ

اْلغاَبِة.  اْلُمحاَفَظِة َعلى  روَرِة  ِب�سَ َيٍّة  َتْح�سي�سِ َتْنظيِم َحَمالٍت  اْلَعَمِل َعلى  لى  اإِ اإِ�ساَفًة 
)بت�صرف(  2010  -  04  -  22 يوم  العربي  المغرب  التجدد وك�لة  ق�در على  اإيكولوجي  نظ�م   : المعمورة  غ�بة 

اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ما ا�سم الغابة م��س�ع الدر�س ؟

ـ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يجيب�ا  ـ 
عن املطل�ب بالأفكار املنا�سبة:

............................................. مميزات غ�بة المعمورة

............................................. فوائد غ�بة المعمورة ب�لن�صبة لل�ص�كنة

............................................. اأ�صب�ب تدهور الغ�بة 

............................................. الأعم�ل التي تتكّرر يومي� في ال�صوق

............................................. طرق حم�ية الغ�بة
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الت�صميع الث�ني

اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، وكّل 
كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

جمال: ميدان / التاآكل: التناثر والجنراف / النقرا�س: الختفاء / الدباغة: مادة ُيعاَلج بها اجللد فتحفظه 
اأكرثه / الع�س�ائي: غري  وتهيئه لال�ستعمال  / الرتفيه: الت�سلية والتنفي�س/ التده�ر: النخفا�س وذهاب 
م / املفرط: املتجاوز للحّد/ مناعة: ح�صانة/ اإبرام: عْقد / �رصاكة: عالقة تقوم على التعاون وتبادل  املنظَّ

امل�سالح بني كيانني/ حت�سي�سية: تنبيه وت�عية. 
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية �سبكة املفردات:

املتعلمني  من  اأطلب  ثم  ال�سم�سي،  املخطط  يف  كما  �سم�سية،  دائرة  و�سط  الغابة(   ( مثل:  كلمة  اأ�سع  ــ 
واملتعلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح.

اأق�ل لهم: على كّل واحد منكم اأن يكتب كلمة ترتبط بالغابة، ويل�سقها يف ال�سبكة ) وقد نكتبها بالطب�س�ر(
ــ واأطلب من كل متعلم ومتعلمة و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل:

�سناعة ــ �سحة ــ اأ�سجار ــ الرعي ــ ثمار ــ اأع�ساب ــ الطبية ــ الأمرا�س......

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 • مب تتمّيز غابة املعم�رة ؟

 • ماذا ت�فر غابة املعم�رة لل�ساكنة؟
 • ما اأ�سباب تده�ر غابة املعم�رة؟

 • نعنّي طرائق حماية الغابة.

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • كيف ميكن للغابة اأن حتمي الرتبة من التاآكل؟

 • ما معنى اأن الغابة حتمي التن�ع البي�ل�جي من النقرا�س؟
 • ما ال�سناعة التقليدية التي ت�ستفيد من الغابة؟

ح ذلك.  • التخليف يك�سب الغابة مناعة �سد الرعي، ن��سّ

م�صنع
اأ�صج�ر

مراعي نهر

الغ�بة

زواحف
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تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• نذكر بع�س اأن�اع اأ�سجار غابة املعم�رة.

• ما الدور القت�سادي وال�سناعي لغابة معم�رة؟
• ن�سمي املدن التي ت�ستفيد من غابة املعم�رة.

• ما الهدف من اإبرام �رصاكة مع التعاونيات واجلمعيات باملنطقة؟
• نذكر ع�امل اأخرى تق�سي على الغابة.

• ن�سمي غابات مغربية اأخرى.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ــ النطلق من اخلطاطة التالية وتلخي�س الن�س �سفهيا يف اأربع جملة. 

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :
 • ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية

 • م��س�ع الن�س: التعريف بغابة املعم�رة وب�ائدها ومميزاتها واأ�سباب تده�رها ثم طرق حمايتها
 •  املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية غابة املعم�رة و�رصورة حمايتها من التده�ر.

 • التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف: ــ اجلمعيات والتعاونيات
                                        ــ طرائق حماية الغابة

ــ اأطلب من املتعلم )ة( اأن يقدم ن�سائح اإلى �ساكنة املنطقة حلماية غابتهم من التده�ر
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :

 • ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية
 • م��س�ع الن�س: التعريف بغابة املعم�رة وب�ائدها ومميزاتها واأ�سباب تده�رها ثم طرق حمايتها

 •  املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية غابة املعم�رة و�رصورة حمايتها من التده�ر.
 • التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف: ــ اجلمعيات والتعاونيات

                                                   ــ طرائق حماية الغابة
ــ اأطلب من املتعلم )ة( اأن يقدم ن�سائح اإلى �ساكنة املنطقة حلماية غابتهم من التده�ر

ــ فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع الطبيعة التي متثلها ال�س�رة قبل ال�ستماع.

م�صنع
مميزاته�

م�صنع
طرق  

حم�يته�

م�صنع
فوائده�

م�صنع
عوامل 

تهوره�

م�صنع
غ�بة 

المعمورة
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جذاذة تطبيقية لدر�س ال�سرف و التحويل

الأ�سبوع الثاين لوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة من )د 30(  ا ل�سرف و التحويل: الفعل ال�سحيح )2( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف المتعلم)ة( اأن�اع الفعل ال�سحيح. 
ــ ي�ظف المتعلم)ة( اأن�اع الفعل ال�سحيح في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�سعية 
النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
• اأ�صتهل احل�صة  بن�صاط من قبيل : 

ــ ما الفرق بني الفعلني: » اأََمَر«  و» قاَل« ؟
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي:

ــ مطالبتهم بالإتيان باأفعال �سحيحة.

المالحظة
 و الكت�ساف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  • لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

حيَحَة فيه.  ْفعاَل ال�سَّ • يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الن�س قراءة فردية، واأطالبهم بتحديد اْلأَ

 ، يٍَّة باِلَغٍة؛ َفِهَي َتْنَفُع  اْلإِْن�ساَن؛ َفِباْلإِ�ساَفِة اإِلى ما ُتَ�فُِّرُه ِمْن َه�اٍء َنِقيٍّ َيُعدُّ اْلِعْلُم اْلغاباِت ذاَت اأََهمِّ
ُدُه ِبالثِّماِر، َواْلأَْخ�ساِب، َواْلأَْحطاِب، َكَما اأَنَُّه َيْلَجاأُ اإَِلْيها ِلاِل�ْسِتْجماِم. َوِظالٍل، واِرَفٍة، َفاإِنَّها ُتَزوِّ

التحليل

لى �سيَغِة امْلا�سي: ْفعال اْلآِتَية ِمْن �سيَغِة امْلُ�ساِرِع اإِ • اأُطالبهم بتح�يل اْلأَ
                 َيُعدُّ  ــ   َيْلَجاأُ  ــ   َيْنَفُع         

ٌد، َوحتديد َعَدِد ُحروِفِه. دَّ • اأُطالبهم مبالحظة اْلِفْعل الَّذي يف اآِخِرِه َحْرٌف ُم�سَ
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج الآتي: الفعل الذي اآخره م�سدد ي�سمى م�سعفا.

• اأطلب منهم بالإتيان، على الأل�اح،  باأفعال م�سعفة.
• اأُطالبهم مبالحظة اْلِفْعل الَّذي يف اآِخِرِه َهْمَزٌة. 

َطًة يف اْلآَخِر. ِل اأََحِدِهما، َوُمَتَ��سِّ ، َتك�ُن اْلَهْمَزُة يف اأَوَّ • اأطلب منهم بالإتيان، على الأل�اح،  بِفْعَلنْيِ
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج الآتي: الفعل الذي اأحد حروفه الأ�سلية همزة ي�سمى مهم�زا.

اأَ«.  • اأُطالبهم مبالحظة ما مييز الفعل »َنَفَع«، عن امل�سعف » َعدَّ « وعن املهم�ز »جَلَ
• اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج الآتي: الفعل الذي خلت حروفه الأ�سلية من الهمز والت�سعيف ي�سمى �ساملا.

• اأر�سم جدول ثم اأدع�هم اإلى نقل اجلملتني ، َفيتناوب�ن على تعبئته.
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ال�ستنتاج

حيُح َثالَثُة اأَْن�اٍع: – َاْلِفْعُل ال�سَّ
داً. دَّ ُف: َوُهَ� ما كاَن اآِخُرُه ُم�سَ عَّ • َامْلُ�سَ

ِليَِّة َهْمَزٌة. • َامْلَْهم�ُز:  َوُهَ� الَّذي اأََحُد ُحروِفِه اْلأَ�سْ
عيِف َواْلَهْمِز. ِليَُّة ِمَن التَّ�سْ • َال�ّسامِلُ: َوُهَ� الَّذي  َخَلْت اأَْحُرُفُه اْلأَ�سْ

التطبيق

• اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�ساطي)اأطبق( يف ال�سفحة: )166(، اأو اقرتاح ما اأراه منا�سبا 
من اأن�سطة. 

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�سحيح
• ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.

• اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال 
الأل�اح عند ال�رصورة.

التق�يم 
والدعم

يف دفرت املالحظات اأدون التعرثات و ال�سع�بات، ، التي اعرت�ست كل متعلم و متعلمة اأثناء الجناز والتي 
نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي و الدعم، 

واأثناء تدبري الدرو�س.
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثالث        الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: الغابة والتوازن البيئي التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

     ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »الغابة والت�ازن البيئي« ويحّلله.
     ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( اأهمّية الغابة وم�ساكلها و�سبل حمايتها .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�سطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 
لال�ستماع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم،ملطالبتهم مثال  بذكر بع�س الأمثلة عن الإ�رصار بالبيئة. 

المالحظة 
والت�قع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة( �س: 172، لإجناز ما ياأتي:
• نذكر ما اأثار انتباهنا يف ال�س�رة.

• اأين يتجلى فقدان الت�ازن البيئي يف الغابة؟
• ما امل�س�ؤول عن ذلك؟  

الت�صميع الأول

اَلْغ�بَُة َوالتَّواُزُن الْبيِئيُّ

ياَنُتُه، َبْل ِهَي اأَْي�سًا َثْرَوٌة  َد َمْ�روٍث َطبيِعيٍّ َيَتَعيَُّن �سِ ْت ُمَجرَّ َاْلغاَبُة ِبالنِّ�ْسَبِة ِلْلَمْغِرِب َلْي�سَ
ِرهاناِت  َوَك�ْسِب  ِر  اٱْلحا�سِ ُمَتَطلَّباِت  ِمْن  اٱْلَعديِد  َتْلِبيَِّة  في  َفّعاٍل  ْكٍل  ِب�سَ ُت�ْسِهُم  َثميَنٌة 
اٱْلبيَئِة  ِل�ساِلِح  َعْقالِنيٍَّة  ِبُطُرٍق  َواٱ�ْسِتْثماُرها  َوَتْط�يُرها  َتْقِ�َيُتها  َيِجُب  َوِلَذِلَك  اٱْلُم�ْسَتْقَبِل. 

اٱْلُم�ْسَتداَمِة. اٱْلَ�َطِنيَِّة  اٱلتَّْنِميَِّة  َوِخْدَمِة 
ِبــ:  ُمْرَتِبٌط  اٱْلَمْغِرِبيَِّة  اٱْلغاَبِة  َتَدْهُ�ِر  ِل  ْل�سَ ِلُم�سَ َع َحدٍّ  اإِنَّ َو�سْ

اٱْلَجفاِف  داِئَرِة  َكاٱتِّ�ساِع  اٱْلَمْعم�ِر،  عيِد  �سَ َعلى  ْلِبيَِّة  اٱل�سَّ اٱْلُمناِخيَِّة  اٱلتََّغيُّراِت  اآثاِر   1
في  َوَنْق�ٍس  بيِئيٍَّة،  َوَمخاِطَر  ُفجاِئيٍَّة،  َفَي�ساناٍت  لى  اإِ ُي�ؤَّدي  اٱلَّذي  اٱْلَعنيِف  اٱْلَمَطِر  َوَتهاُطِل 

اٱْلُمُدِن. اإِلى  اٱْلأَْرياِف  اٱْلِهْجَرِة ِمَن  اٱْلأَْمرا�ِس، ُثمَّ َتزاُيِد  اٱْلِغذاِء، َوَتَف�ّسي  اإِْنتاِج  اٱْلِمياِه َوفي 
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ِث  ٍة ِلَتَجنُِّب َع�اِقِب اٱلتَّّل�ُّ ُل ُخطَّ ْف�سَ ِث. َواأَ   2  َاِلْنِت�ساِر اٱْلُمَتزاِيِد ِلُمْخَتِلِف اأَْن�اِع اٱلتََّل�ُّ
اٱْلأَْحِزَمِة  َخالِل  ِمْن  اٱْلغاَبِ�يِّ  اٱْلِغطاِء  ِبَتْقِ�َيِة  َوَذِلَك  اٱْلِعالِج.  َبَدَل  اٱْلِ�قاَيُة  ِهَي  ِل  اٱْلُمَتَج�ِّ

ًة .  ناِعيَِّة خا�سَّ اٱل�سِّ اٱْلُمُدِن  َواٱْلُمْنَتَزهاِت َحْ�َل َوداِخَل  راِء  اٱْلَخ�سْ
اٱْلُخ�س��ِس: َعلى  َوِمْنها  َوَطِنيٍَّة،  راِت  ُمَبرِّ   3

اٱْل�اَحِة. َواٱْلَجَبِليَِّة َو في  اٱل�ّساِحِليَِّة  اٱْلبيَئِة  ِاْخِتالُل  ـــ 
اأَ�ْسكاِلها  ِبُكلِّ  اٱلتَّْعِريَُّة  ِمْنها  َدٍة؛  ُمَتَعدِّ َع�اِمَل  َنتيَجَة  اٱْلِفالِحيَِّة  ي  را�سِ اٱْلأَ َتَدْهُ�ُر  ـــ 

ِر.  حُّ اٱلتَّ�سَ َوَزْحُف 
ـــ ِاتِّ�ساُع ِنطاِق اٱلتَّْمديِن، َوفي حالٍت َعديَدٍة َيِتمُّ َعلى ِح�ساِب اٱْلِم�ساحاِت اٱْلغاَبِ�يَِّة. 
َلْي�َس  ؛  يٌّ ٌد َرئي�سِ ُمَزوِّ َفِهَي  ًة َوَثميَنًة،  اْقِت�ساِديًَّة هامَّ َثْرَوًة  ُل  كِّ ُت�سَ َفاٱْلغاَبُة  اٱْلَقْ�ِل  ُة  َوُخال�سَ
ناَعِة اٱْلأَْدِويَِّة واٱْلعط�ر،  ا ِباٱْلِغذاِء َواٱْلأَْع�ساِب اٱْلُم�ْسَتْعَمَلِة في �سِ ْي�سً ْخ�ساِب، َوَلِكْن اأَ َفَقْط ِباٱْلأَ
اًل َعْن َكْ�ِن اٱْلغاباِت  ياَحِة اٱْلبيِئيَِّة، َف�سْ ٌب ِلَتْرِبَيِة اٱلنَّْحِل، َواٱِل�ْسِتْثماِر في اٱل�سِّ َوِهَي َمجاٌل ُمنا�سِ

ِلْلَكاَلأِ. يًا  اأَ�سا�سِ َدراً  َم�سْ
َت�اُزِن  ِحماَيُة  فيها  ُيراعي  اٱْلغاَبِ�يَِّة؛  اٱْلِم�ساحاِت  ِلَتْنِميَِّة  ٍة  ُخطَّ اٱْعِتَماُد  اٱْلَأفيِد   ِمَن  ِلذا، 
َوعاِمٌل  اٱلَت�اُزِن،  َهذا  ناِت  ُمَك�ِّ ِمْن  ٌن  ُمَك�ِّ اٱْلغاَبَة  ِلأَنَّ  اٱْلُمحيَطِة،  واٱْلبيَئِة  اٱْلغاَبِ�يَِّة،  اٱْلبيَئِة 

َوَوَطِنيًّا.  َوِجّهِ�يًّا  َمَحلِّياًّ  اٱْلُم�ْسَتداَمِة  اٱلتَّْنِميَِّة  اأَ�سا�ِس في 
)بت�صرف(  2010  -  06  -  17 يوم  اليوم  بي�ن  في  ن�صر  والآف�ق  الو�صعية  المغربية.  الغ�بة  الأكحل،  المخت�ر 

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ماذا متثل الغابة للمغرب ؟ 

 ــ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يعيدوا 
ترتيب اأفكار الن�س ح�سب ت�سل�سلها فيالن�س ال�سماعي:

فوائد الغابة و�رصوط حمايتها
ــ �رصورة عالج خمتلف اأن�اع التل�ث

ــ اآثار التغريات املناخية على الغابة
ــ �رصورة حماية الغابة لأنها تقّدم للمغرب ف�ائد كثرية 

ــ دور املعطيات ال�طنية يف التاأثري على الغابة
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ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

للمطر  املتتابع  النزول  ا�ستغاللها / تهاطل:  ا�ستثمارها:    / ا�ستجابة    : تلبية  القيمة/  نفي�سة وباهظة  ثمينة: 
الق�رصة  الع�امل الطبيعية كاحلرارة واملاء واله�اء يف �سخ�ر  تاأثري  التعرية:  انت�سار /  عظيم القطر/ تف�سي: 
الأر�سية/ الت�سحر: حتّ�ل  املكان اإلى �سحراء / التمدين: عملية من� ال�ساكنة احل�رصية وعدد املدن وت��سعها 

يف القرى والأرياف . 
ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة:

ــ اأكتب كلمة )جتّنب( امل�ج�دة يف جملة ) واأف�سل خّطة لتجنب ع�اقب التل�ث (، واأطلب من املتعلمني 
واملتعلمات البحث عن فعلها ) جتّنب(، ثم اأ�ساألهم عن مرادفها ) ت�ّقى(، واأطلب منهم �سياغتها على من�ال 

)جتنُّب( اأي ) ت�ّقي(
اأدّون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه:

جتنُّب ُمتجنَّب ُمتجنِّب يتجنّب اأجتنّب جتنّب

توقّي ُمتوقّى ُمتوقّي يتوقّى اأتوقّى توقّى

ــ اأطلب من املتعلمات واملتعلمني ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى. 
ُمتهاِطل،  يتهاطل،  تهاطل،   ( مثل:  م�ستقات،  عدة  منها  وي�لدون  الن�س  يف  ت�جد  كلمات  يختارون  ــ 

ُمتهاَطل، تهاُطل( واأخرى مثل: تده�ر ــ تط�ير ــ املرتبطة ــ ت�سّكل ــ .....    

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، واإعادة ترتيب الأفكار ح�سب ت�سل�سلها يف الن�س، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• ِلَم جتب حماية الغابة املغربية ؟

• نربز اآثار التغريات املناخية على الغابة.
• كيف نحمي الغابة من التلّ�ث؟

• ما املعطيات ال�طنية التي ت�ؤثر على الغابة؟
• للغابة ف�ائد كثرية، نذكرها.
• نحدد �رصوط حماية الغابة.

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • الغابة ثروة ثمينة، فما هي الرثوات التي تقدمها لالإن�سان؟

 • للغابة ف�ائد يف احلا�رص ويف امل�ستقبل، نذكر اأهمها.
 • نف�رص العالقة بني تده�ر الغابة وازدياد الهجرة من الأرياف اإلى املدن.

 • ما الأ�سباب التي ت�ؤدي اإلى تلّ�ث الغابة؟
 • ملاذا اّت�سع نطاق التمدين يف الغابة؟

 • ما معنى اأن الغابة مكّ�ن من مكّ�نات ت�ازن الرتاب ال�طني؟
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ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ملاذا يجب تط�ير الغابة واحلفاظ عليها؟
• ما اأن�اع التل�ث التي ت�ؤثر على الغابة؟
• ما املق�س�د بــ:  ــ )الأحزمة اخل�رصاء(؟

• ما الفائدة من و�سع خطة لتنمية الغابة ؟
• اأذكر اأ�سبابا اأخرى ت�سهم يف تده�ر الغابة املغربية.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

 ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
 ــ تلخي�س الن�س با�ستعمال اأدوات الربط املنا�سبة للجمل الآتية:

الغابة تقّدم ف�ائد كثرية للمغرب            الغابة تاأثرت بالع�امل الب�رصية والطبيعية             �رصورة 
حماية الغابة وتنميتها.

ــ ميكن للمتعلمات واملتعلمني اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.
ليعرب كل واحد عن فكرة ويكمل الآخر ما بداأ  بالتناوب  الن�س  اإعادة �رصد  املتعلم واملتعلمة  اأطلب من  ــ 

الأول.
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :

                            • ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية
                           • املغزى من الن�س: التح�سي�س باأهمية الغابة وم�ساكلها و�سبل حمايتها.

ــ اأطلب من املتعلم )ة( التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف: 
                      ــ �سبل حماية الغابة.

                      ــ حتديد من الأكرث اإ�رصارا بالغابة الطبيعة اأم الإن�سان ؟ مع تعليل اجل�اب.
                                   

ــ اأ�سجع املتعلم)ة( على اقرتاح حل�ل اأخرى حلماية الغابة.
ــ فح�س ت�قعات املتعلمني و املتعلمات قبل ال�ستماع.
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الأ�سبوع الثالث الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة من )30 د( الرتاكيب: جزم امل�سارع ال�سحيح )1( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتعرف املتعلم)ة( جزم امل�سارع ال�سحيح.
ــ ي�ظف املتعلم)ة( امل�سارع ال�سحيح املجزوم يف التعبريين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

�صعية

 النطالق

•  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
•  اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :

 -  اتهم اأحد �سديقه بالكذب، ماذا �سيق�ل ال�سديق نافيا عنه تهمة الكذب؟ ) ما َكِذْبُت، اأو مَلْ اأَْكِذْب(.
•  اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

•  اأطلب منهم نفي اجُلَمَلة الفعلية الآتية: َيْقَطُع �َسَجرًة.

المالحظة

 و الكت�ص�ف

•  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

•  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اجلملتني قراءة �سامتة.

َمل اْلِفْعِليَّة اْل�اِرَدة يف اْلِفْقَرِة ال�ّساِبَقِة. •  اأطلب منهم حتديد اجْلُ
، فاإظهار اْلَفْرَق َبْيَنُهما، ُثمَّ تعليل الإِجاَبة: ْمَلَتنْيِ اْلآِتَيَتنْيِ •  اأطلب منهم مالحظة اجْلُ

           ــ َيْعِرُف َت�ساُعداً ُمْرِعبًا.          ــ مَلْ َيْعِرْف َت�ساُعداً ُمْرِعبًا.    

اإِنَّ َتَقلُّ�َس ِم�ساحاِت اْلغاباِت، مَلْ َيْعِرْف َت�ساُعداً ُمْرِعبًا، اإِلَّ اْبِتداًء ِمَن اْلَقْرِن امْلا�سي، حنَي َبداأ التَّ�ساُبُق 
ِلإِزاَلِة اْلأَ�ْسجاِر ِلت�فرِي امْلَزيِد ِمَن اْلأرا�سي ِلأَْغرا�ٍس اْجِتماِعيٍَّة واْقِت�ساِديٍَّة. اإِنَّ ِل�ساَن حاِل غاباِتنا َيق�ُل: 

ْرين، َفَحياُتَك ُمْرَتِبَطٌة ِبَحياتي«. » ِلُتحاِفْظ َعَليَّ اأَيُّها اْلإِْن�ساُن، َول ُتَدمِّ
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؟ حيٌح اأَْم ُمْعَتلٌّ اأطلب منهم حتديد َنْ�ِع اْلِفْعِل )َيْعِرُف(؛ �سَ  •
ْمَلِة اْلأولى، َوَحَرَكَة اآِخِرِه. اأطلب منهم حتديد َزَمِن ُحدوِث اْلِفْعِل )َيْعِرُف( يف اجْلُ  •
ْمَلِة الّثاِنَيِة، َوَحَرَكَة اآِخِرِه. اأطلب منهم حتديد َزَمِن ُحدوِث اْلِفْعِل )َيْعِرْف( يف اجْلُ  •

اأ�ساأل: ماذا ي�سمى امل�سارع ال�سحيح الذي حرفه الأخري �ساكن.  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: امل�سارع ال�سحيح الذي حرفه الأخري �ساكن ه� م�سارع جمزوم.  •

ْرِف اْلأَخرِي ِلْلِفْعِل امل�سارع ال�سحيح؟ ِ َحَرَكِة احْلَ َبب يف َتَغريُّ اأ�ساأل: ما ال�سَّ  •
اأ�ساأل: ما َنْ�ُع اْلَكِلَمِة الَّتي �َسَبَقِت اْلِفْعَل ) َيْعِرْف(؛ ا�سم اأم فعل اأم حرف؟  •

اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: يجزم امل�سارع اإذا دخلت عليه »مْل«.  •
ِه يف اجلملة الآتية؟ َلِب َنْف�سِ ُ َعِن الطَّ يَغُة اْلأُْخرى الَّتي ُتَعربِّ اأ�ساأل: ماِهَي ال�سِّ  •

-  ِلُتحاِفْظ َعَليَّ اأَيُّها اْلإِْن�ساُن. )حاِفْظ َعَليَّ اأَيُّها اْلإِْن�ساُن(.
اأ�ساأل: ما الذي جعل امل�سارع ) حُتافْظ ( يدل على اأمر؟ ) حرف الالم (.  •

ْرين«، اأمر اأم نهي؟ ُ عنها اجلملة الآتية: » ل ُتَدمِّ يَغُة  الَّتي ُتَعربِّ اأ�ساأل: هل ال�سِّ  •
ْر ( ؟ ) حرف ل (. اأ�ساأل: ما احلرف الذي دخل على امل�سارع ) ُتَدمِّ  •

ْر (. اأدع�هم اإلى مالحظة حركة احلرف الأخري يف الفعلني: ) حُتافْظ ( و) ُتَدمِّ  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: يجزم امل�سارع اإذا دخلت عليه » لم الأمر« اأو »ل الناهيُة«.  •

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة فعلية ت�ستمل على فعل جمزوم بالم الأمر- بال الناهية.  •

ال�صتنت�ج

اأتعاون معهم على تركيب ال�ستناج مما دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�سهم   •
قراءته.

التدرب
اأدربهم على مهارة الإعراب لي�ستاأن�س�ا به باإعراب جملة: مَلْ َيْعِرْف. )مَلْ: َحْرُف َنْفٍي َوَجْزٍم – َيْعِرْف:   •
مرْي ُم�ْسَترِتْ َتْقديُرُه »ُهَ�«(. ك�ُن الّظاِهُر يف اآِخِرِه، َو اٱْلفاِعُل �سَ ِفْعٌل ُم�ساِرٌع جَمْزوٌم ِبَلْم، َوَعالَمُة َجْزِمِه ال�سُّ

التطبيق

قوم مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�صاط ) اأطبق( يف ال�صفحة: ) 174(، اأوا ما اأراه منا�سبا من   •
اأن�سطة.

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز       اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
و التي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

ْزِم، َوِمْنها: مَلْ – لُم اْلأَْمِر – ل الّناِهَيُة ُيْجَزُم اْلِفْعُل امْلُ�ساِرُع ِباأََحِد ُحروِف اجْلَ
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص م�سّ�دة الت��سيع .

التخطيط

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
ــ قراءة ن�س امل��س�ع قراءة فاح�سة ومتاأنية.

) انتهى در�س اجلغرافية، ف�لن�رصف التالميذ ع�ئدين اإىل من�زلهم، ويف الطريق التفت �صمري اإىل بدر ق�ئال: كم ك�ن 

در�س اليوم رائع�، فقد دفعني لأهتم ب�لغ�ب�ت املغربية، ليتني اأ�صتطيع زي�رته� وال�صتمت�ع بجم�له� (

عبد الفتاح الأزرق، مغامرة يف الغابة، �رصكة الن�رص والت�زيع املدار�س، 2012، �س: 3 )بت�رّصف(. 
ــ اأطرح على املتعلم )ة( َا�سئلة للفهم الأويل، من قبيل:

   ما ن�ع الن�س؟  ما املادة التي كان يدر�سها التالميذ ؟  اإلى ماذا ت�سّ�ق �سمري ؟ 
ــ اأطلب من املتعلم )ة( ت�سطري الكلمات املفاتيح و�رصحها.

ــ التخطيط لتكملة ن�س.
ــ اأطلب من  املتعلم )ة( و�سع خطاطة لتكملة الن�س.

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى ال�سرت�ساد باخلط�ات الآتية ل��سع الت�سميم الآتي:

جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الثالث        الوحدة اخلام�سة : الغابة

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
التعبري الكتابي: تكملة ن�س �سردي) 1( :

التخطيط + امل�سودة         
الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ   يتمكن املتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعاجلة امل��س�عات بتكملة ن�س �رصدي.
ــ   ي�ستثمر املتعلم )ة( امل�ارد واملكت�سبات املعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا يف كتابته م�سّ�دة تكملة ن�س �رصدي.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، اأو يف جمم�عات.

رابع�:  اإجن�ز احل�ص�س.
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الم�صّودة

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى كتابة م�سّ�دة اأولى لتكملة الن�س ال�رصدي.
امل�سّ�دة، من قبيل:   الغابة ل�ستثمارها يف كتابة  املتعلمني واملتعلمات بتقدمي لئحة ت�سم عنا�رص  اأ�ساعد  ــ 

الطي�ر، احلي�انات الرّبية، الزواحف، مناظر خالبة، ن�سيم عليل، رائحة زكّية....
التي  اإلى و�سع الأفكار  اأوجههم  للمتعلمني واملتعّلمات، كما  امل�ساعدة  ال�سف�ف واأقّدم يد  اأجتّ�ل بني  ــ 
املعجمي،  الر�سيد  ا�ستثمار  اإلى  اأحفزهم  كما   ، الت�سميم  يف  لها  املخ�س�س  املكان  يف  ببالهم  تخطر 

والظ�اهر الأ�سل�بية واللغ�ية املكت�سبة.

التقويم

 والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون   -
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.

اأتخّيل و�سعية اأنهي بها �رصدي، واأجيب عما يلي:
كيف كان �سع�ر �سمري وه� يحقق رجاءه؟

اأتخّيل و�سعية اأ�ستهل بها الن�س ال�رصدي،
 واأجيب عّما يلي: ــ ملن �سيحكي �سمري رجاءه ؟

                             ــ  يف اأي وقت ؟   ويف اأي مكان ؟

اأتخّيل حال لرجاء �سمري، واأجيب عما يلي:
ما الغابة التي �سيزورها �سمري؟ مع من؟

ما املناظر التي �ساهدها؟
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جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الأ�سبوع الرابع الوحدة اخلام�سة:  الغابة

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة 
لكل ح�سة

الن�س ال�سعري: اَْلَغاُبُة اَْلَمْفقوَدُة مكون القراءة

اأول: اأهداف الدر�س: 

ــ يقراأ املتعلم)ة( الن�س ال�سعري »الغابة املفق�دة« بطالقة.
ــ ي�ظف ا�سرتاتيجية املفردات.

ــ يتدرب على البحث عن املعنى ال�سمني يف الن�س ال�سعري.
ــ يتعرف املتعلم)ة( عالقة الإن�سان بالغابة، والأخطار التي حلقتها.

ــ يتذوق املتعلم)ة( الن�س ال�سعري.
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين...

رابع�: اإجن�ز احل�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 للقراءة

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لإن�ساد الق�سيدة با�ستثارة معل�ماتهم عن: 

• جمالية طبيعة الغابة.
•  اأدوار الغابة يف حياة الإن�سان والأخطار التي تهددها. 

ــ  اأ�ستثمر معل�ماتهم املكت�سبة يف الن�س��س ال�ظيفية ح�ل م��س�ع الغابة.

المالحظة

 و الكت�ص�ف

ــ  اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• مالحظة ال�س�رة )�س: 177(، وو�سف امل�سهد التي تعر�سه.

• قراءة العن�ان، و�رصح كلمتيه. 
• ا�ستثمار معل�ماتهم، وامل�ؤ�رصات التي متت مالحظتها اأو قراءتها لت�قع:

*   البيت ال�سعري الذي ينا�سبهما.) مع التعليل(.

القراءة

ــ  اأن�سد بع�س اأبيات ق�سيدة » الغابة املفق�دة« اإن�سادا جهريا معربا؛ اأراعي فيها الإيقاع وما يقت�سيه كل 
مقام يف الق�سيدة.

ــ  ين�سد املتعلم�ن واملتعلمات بقية اأبيات الق�سيدة بالتناوب مقتدين بالإن�ساد النم�ذجي، مع احلر�س على 
تنغيم العبارات بح�سب الأبيات، والت�قف الق�سري بني ن�سفي البيت، والت�قف الط�يل يف نهايته.

ــ  اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...
ــ  اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.

ــ  اأ�ستف�رص املتعلمني واملتعلمات عن خ�سائ�س املكان امل��س�ف. التقويم والدعم
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احل�سة الثانية

احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

واملتعلمني  املتعلمات  اأطالب من خاللها  اأ�سئلة حمددة،  من  انطالقا  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد 
بالتذكري بعن�ان الن�س ال�سعري، وب�ساحبه، وم��س�عه.

قراءة

 الن�س

ــ  اأن�سد بع�س اأبيات ق�سيدة »الغابة املفق�دة« اإن�سادا جهريا معربا؛ اأراعي فيها الإيقاع وما يقت�سيه كل مقام 
يف الق�سيدة.

ــ ين�سد املتعلم�ن واملتعلمات بقية اأبيات الق�سيدة بالتناوب مقتدين بالإن�ساد النم�ذجي، مع احلر�س على 
تنغيم العبارات بح�سب الأبيات، والت�قف الق�سري بني ن�سفي البيت، والت�قف الط�يل يف نهايته.

ــ يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم الإن�سادي فيما بينهم بناء على �سبكة مالحظة الداء القرائي ال�سعري. 

الفهم

ــ اأثناء اإن�ساد املتعلمني واملتعلمات اأطلب منهم الت�قف عند الكلمات ال�سعبة التي مت �رصحها لال�ستعانة بها 
يف فهم املعاين، ثم اأدع�هم اإلى:

ّدٍ )#(( بني كل كلمتني مما يلي: •  حتديد ن�ع العالقة) َتراُدٌف)=( اأَْو �سِ
           َتال�سيها = َفناوؤُها      - َطْ�راً = تاَرًة      - َفتَّ # َر�سَّ      - ِاْجَتثَّ # َغَر�َس    

•  اإن�ساء جملتني م�ستعملني كلمتني من الكلمات امل�رصوحة. )عمل ثنائي(
ــ اإجناز الن�صاط املرتبط با�صرتاتيجيات املفردات، من خالل حتديد مرادف الكلمتني املكتوبتني بلون مغاير 

يف اجلملتني )نط�يها( و)اأط�ارها(، كتاب املتعلم، �س )177(. 
ــ اإنتاج جمل اأخرى بالكلمتني نف�سهما ويف ال�سياق نف�سه.

التقويم

 والدعم
ــ يعرب املتعلم�ن واملتعلمات بجمل مفيدة عن املعنى العام يف مرحلة اأولى

و�صعية 

النطالق

ــ اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري ببع�س عنا�رص الغابة 
التي و�سفها ال�ساعر يف الن�س. 

قراءة

 الن�س

ــ يتناوب املتعلم�ن واملتعلمات على اإن�ساد الق�سيدة اإن�سادا جهريا مع احلر�س على تنغيم العبارات بح�سب 
الأبيات، والت�قف الق�سري بني ن�سفي البيت، وللت�قف الط�يل يف نهايته.

ــ يقّ�م�ن اأداءهم الإن�سادي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء ال�سعري.

الفهم

والتحليل

ن�صاط  الن�ص، واإغنائها بكل  بها  التي ذيل  االأ�صئلة  با�صتثمار  الفهم والتحليل والتذوق  بتدبري مرحلة  اأقوم 
منا�سب:

ــ اأطالب املتعلمني واملتعلمات )�س: 177( بتاأمل:
•  املقطِع الأول)ِمَن اْلَبْيِت)1( اإَِلى اْلَبْيِت )7((، للك�سف َعِن امْلَْعل�ماِت اْلآِتَيِة:
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احل�سة الرابعة

•  املقطع الثاين)ِمَن اْلَبْيِت)4( اإَِلى اْلَبْيِت)6((، لأتتبع ما حّل بالغابة:

ــ اأطلب منهم:
•   ا�ستخراج املفردات املرتبطة بالغابة، وتلك الدالة على ال�ساعر.

•   ال�ستدلل من املقطع الثاين على هذه الأخطار التي تهدد الغابة:

البيتني)املثبتني بكتاب املتعلم، �س )177(:  ميكن اأن يك�ن �سمن اأبيات هذه الق�سيدة   اأي من  •  حتديد 
مع تعليل الإجابة ب�سبب واحد.

•  �سياغة كلمات اأخرى م�سابهة يف ال�زن، من خارج الن�س، لكلمتي )اأَقاحيها / اأَقا�سيها(.

التقويم 

والدعم

اأطلب من املتعلمني واملتعلمات التعبري باأ�سل�بهم اخلا�س عن حالة الغابة يف املا�سي وذكريات ال�ساعر بها. 
وعن حالتها يف احلا�رص.

و�صعية 

النطالق

ــ اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري باملقارنة التي اأقامها 
ال�ساعر بني حالة الغابة يف املا�سي وحالتها يف احلا�رص.

قراءة

 الن�س

ــ يتناوب املتعلم�ن واملتعلمات على اإن�ساد الق�سيدة اإن�سادا جهريا مع احلر�س على تنغيم العبارات بح�سب 
الأبيات، والت�قف الق�سري بني ن�سفي البيت، وللت�قف الط�يل يف نهايته.

ــ يقّ�م�ن اأداءهم الإن�سادي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء ال�سعري.

التركيب 

والتقويم

ــ اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة لإنعا�س معاين الن�س يف اأذهانهم.
ــ اأدع� كل واحد منهم، بعد ذلك، اإلى:

•   تلخي�س معاين كل مقطع يف �سطر واحد.
•   اختيار بيت اأثار اإعجابه يف الن�س مع تعليل ذلك. 

•   التثبت من الت�قع الذي بناه قبل قراءة الن�س.

التو�صع

 والتهيوؤ

اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
ــ البحث عن اأبيات �سعرية اأخرى تتغنى بطبيعة الغابة، واإن�سادها اأمام زمالء وزميالت الف�سل.

ــ البحث عن اأ�سماء م�اقع �سياحية يف بع�س املدن املغربية. 

حاَلُة اْلغاَبِة َفها ُ الَطبيَعِة الَّتي َو�سَ َعنا�رصِ ِذْكَرياُت ال�ّساِعِر يف اْلغاَبِة

َنتيَجُة َذِلَك بََّبْت يف َذِلَك ُّفاُت الَّتي َت�سَ َالتَّ�رصَ بُِّب يف َتْغيرِي اْلغاَبِة َامْلَُت�سَ

َزْحُف اْلُعْمراِن َعلى امْلَجاِل اْلغاَبِ�يِّ ِاْقِتالُع اْلأَ�ْسجاِر ْيُد اجْلاِئُر َال�سَّ
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الوحدة اخلام�سة: الغابة  الأ�سبوع الرابع       

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: غاباتنا يف خطر التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

    ــ يفهم املتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »غاباتنا يف خطر« ويحّلله.
     ــ ي�ستخل�س املتعلم )ة( الع�امل التي تهّدد الغابات وتق�سي عليها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة

 لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ تزور الأ�رص يف اأوقات العطل العديد من الف�ساءات الطبيعية، نذكر بع�س هذه الف�ساءات وف�ائدها.  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة( �س: )179(، لإجناز ما ياأتي:
• ن�سف ما يف كل �س�رة.

ُد اخلطر الذي يهّدد الغابة يف كل �س�رة. • نحدِّ
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )غاباتنا يف خطر(، ويكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 

اأي�سا:  )�سارة التحدي بالن�سبة للغابات(  

الت�صميع

 الأول

غ�ب�تُن� في َخّطٍر

َع اٱْلَخطيَر ِلَبْع�ِس  �ُس َلُه غاباُت اٱْلعاَلِم ِمْن َتْهديداٍت، َواٱْلَ��سْ ل ُيْدِرُك اْلَعديُد ِمنَّا ما َتَتَعرَّ
َبْع�ُس  َذِلَك  في  ِبما  اٱِلْنِقرا�ِس،  َطريِق  في  اٱلَّتي  َوِمْنها  ْت،  اْنَقَر�سَ اٱلَّتي  ِمْنها  اإِْذ  اأَ�ْسجاِرها؛ 

َنْوَبِر، َواٱْلَبّلوِط،  َواٱاْلأَْرِز.  اٱل�صَّ اأَْنواِع 
َعٍة،  َووا�سِ َكبيَرٍة  ِم�ساَحٍة  اإِلى  ِبحاَجٍة  نا  اأَْنُف�سَ َنِجُد  اٱْلُمَت�ساِرِع،  ّكاِنيِّ  اٱل�سُّ اٱلنُُّم�ِّ  َوَمَع   
�ُس  َفَتَتَعرَّ اٱْلغاَبِ�يَِّة.  را�سي  اٱْلأَ اٱ�ْسِتْغالُل  ُهَ�  اٱْلَمناِطِق  ِمَن  َكثيٍر  في  اٱْلأَ�ْسَهُل  اٱْلَخياُر  َفَيك�ُن 
ِبما  اٱلَتْفكيِر  دوَن  الَتّْنِميَِّة،  ِلأَْغرا�ِس  اٱْلأَرا�سي  ِمَن  اٱْلَمزيِد  ِلَتْ�فيِر  اٱْلَحْرِق  اأَِو  ِلْلَقْطِع  اٱْلغاباُت 
اٱْختاَرُه  اٱلَّذي  اٱلتَّْنِميَِّة  �ْسل�ِب  اأُ َبِب  ِب�سَ َكبيَرًة  راراً  اأَ�سْ ُيَخلُِّف  َقْد  َتْدمير؛  ِمْن  بيَعَة  اٱلطَّ َيْلَحُق 

اٱلإِْن�ساُن.
اٱْلجاِئِر،  ْيِد  ِباٱل�سَّ ّمى  ُي�سَ ما  ْو  اأَ ؛  اٱْلَع�ْس�اِئيُّ ْيُد  اٱل�سَّ اٱْلغاباِت؛  ِباٱْنِقرا�ِس  ُيْنِذُر  َوِمّما    
ٍع، َواٱلَّذي غاِلبًا ما َيَتَطلَُّب اإِزاَلَة اٱْلغاباِت َحّتى ُيْمِكَن َحْفُر  َوَكذِلَك اٱلتَّْعديُن َعلى ِنطاٍق وا�سِ

اٱْلَمناِجِم، َم�اِقِع 



228

اٱْلَمجاِل  ِلإِْف�ساِح  َكَذِلَك  اٱْلغاباِت  زاَلُة  اإِ َوَتِتُمّ  َلْيها.  اإِ َيِة  اٱْلُم�ؤَدِّ ُرِق  اٱلطُّ َو�َسقُّ  اٱْلَمناِجِم،   

ْحداِث  دوِد، َواإِ ُرِق، َوَت�ْسييِد اٱل�سُّ راِعيَِّة، َوِلَمناِطِق َرْعِي اٱْلَم�ا�سي، َواإِْنجاِز اٱلطُّ ِلاْلأَْغرا�ِس اٱلزِّ
ناِعيَِّة.  َواٱل�سِّ َكِنيَِّة  اٱل�سَّ اٱْلَمناِطِق 

اٱِلْقِت�ساِديَِّة  َواٱلتَّْنِمَيِة  َواٱلتَّْعديِن،  راِعيَِّة،  اٱلزِّ ِلاْلأَْغرا�ِس  اٱْلغاباِت  اأَرا�سي  ا�ْسِتْخداَم  اإِنَّ 
�َسَبِب  ْرجاُع  اإْ َوُيْمِكُن  اٱْلغاباِت.  ِلَتَدْهُ�ِر  ِة  ئي�سَ اٱلرَّ �ْسباِب  اٱْلأَ َبْع�ُس  اإِّل  ِهَي  ما  َواٱْلْجِتماِعيَِّة، 
َذِلَك  َيْرَتِبُط  ما  غاِلبًا  نَُّه  اأَ ِمْن  ْغِم  اٱلرَّ َعلى  بيِعيَِّة،  اٱلطَّ اٱْلَعَمِلّياِت  اإِلى  َكَذِلَك  اٱْلغاباِت  َتَدْهُ�ِر 
ُمقاَرَنًة  ِللتَّّدْهُوِر  ًة  ُعْر�صَ اأَْكَثَر  اٱْلغاباِت  َيْجَعَل  اأَْن  ُيْمِكُن  اٱلنَّ�صاُط،  َفَهذا  ؛  ِريِّ اٱْلَب�صَ ِباٱلنَّ�صاِط 

َواٱْلأِْمرا�ِس. َواٱْلآفاِت،  اٱْلَحراِئِق،  ِمْثَل  بيِعيَِّة؛  اٱلطَّ �ْسباِب  ِباٱْلأَ
َعلى  ِلْلِعالِج،  قاِبَلٌة  اٱلتََّدْهُ�ِر  اأَ�ْسكاِل  َبْع�َس  َفاإِنَّ  داً،  ُمَتَجدِّ َمْ�ِرداً  اٱْلغاباُت  كاَنِت  َوَلّما      
ْغِم ِمْن اأَنَّ َذِلَك َقْد َي�ْسَتْغِرُق َوْقتًا َط�ياًل، َوَمَع َذِلَك، َقْد َيك�ُن اٱلتََّدْهُ�ُر َغْيَر قاِبٍل ِلْلِعالِج  اٱلرَّ

ِلْلغاباِت. اٱْلإيك�ل�ِجيَِّة  اٱلنُُّظِم  ِلَبْع�ِس  لى ُفْقداٍن داِئٍم  اإِ ُي�ؤَّدي  اٱْلأَْحياِن، ِمَما  َبْع�ِس  في 
�ص�رة التحدي اخل��صة ب�لغ�ب�ت، �صل�صلة التعلم والعمل من الحت�د الع�ملي لل�صب�ب والأمم املتحدة، 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة- 2013 �س �س: 74 -5977 ) بت�رصف(.

اإيقاع  االعتبار  واآخذا يف  اجليد،  االأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ص  اأ�صّمع  ــ 
الن�س،  م�سم�ن  ل�ستيعاب  �ساأقروؤه  ما  اإلى  والنتباه  الرتكيز  اإلى  اأدع�هم  كما  واملتعّلمات.  املتعلمني 

واأطالبهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما الذي يتعر�س للتهديد يف الغابة ؟ 
ـ قبل اأن اأ�سمع الن�س مّرة ثانية اأنبه املتعلمني واملتعلمات اإلى الرتكيز اأثناء ال�ستماع والإن�سات، واأن يتّمم�ا  ـ 

الفراغ الآتي مبا ينا�سب من اأفكار الن�س:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اأثر النم� ال�سكاين على الغابات .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع�امل ب�رصية  اأخرى تهدد الغابات .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور الطبيعة يف الق�ساء على الغابات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج املحتملة لهذه الع�امل كلها.

الت�صميع

 الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

انقر�ست: زالت ، النم�: الزيادة  ، ينذر: يخّ�ف بالع�اقب قبل وق�عها ، التعدين: ا�ستخراج املعادن من 
ج�ف الأر�س ، تده�ر: انخفا�س وتناق�س ، الآفات: مفردها اآفة: داء ومر�س ، م�ردا:  م�سدرا. 

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية ال�سفة امل�سافة:
الغ�ب�ت:            اأق�ل مثال :  اإ�ساءة للمعنى. ميكن  اأن ال�سفات  الن�س، واأبني للمتعلمني واملتعلمات  اأنطلق من  ــ 

) جميلة، كثرية، خ�رصاء...(، ول ي�صح اأن اأقول الغ�ب�ت: ) ن�ئمة اأو �صعيدة(.
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ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اأن يختاروا ال�سفة املنا�سبة لكلمات اأخرى، واأكلفهم بالبحث عن �سفات 
واإ�سافتها اإلى الكلمات الآتية:

 اأ�صج�ر الغ�ب�ت                     متنوعة                 كثيفة              خالبة

 هواء الغ�ب�ت                         منع�س                 �صحي             نقي   

 تهدد الغ�ب�ت اأخط�ر             ب�رصية                 طبيعية             كثرية 

فهم

 الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطلب اإجناز ما يلي:
• ما اأثر النم� ال�سكاين على الغابات ؟

• هناك ع�امل ب�رصية اأخرى تهدد الغابات، نذكرها.
• نعنّي الأ�سباب الطبيعية التي تق�سي على الغابات.

• لكّل هذه الع�امل اآثارا �سلبية على الغابات، فما النتائج املت�ّقعة ؟

لتف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • ما الذي �سيحدث ل� انقر�ست الغابات ؟

 • كيف ميكن حماية الغابات  من الأخطار ؟
 • الإن�سان ينتفع من الغابة، فكيف يهّددها ؟

 • ملاذا ي�ستغل الإن�سان الغابة ول يلجاأ اإلى ف�ساءات اأخرى ؟ 
 • نف�رّص �سبب حت�يل الغابات اإلى مراعي ومزارع للفالحني.

تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ملاذا ت�سبح الغابة اخليار الأ�سهل اأمام النم� ال�سكاين ؟

• نذكر ف�ائد الغابات على الإن�سان.
• ما معنى اأن الغابة ت�سهم يف التنمية القت�سادية والجتماعية ؟.

• من الأكرث تهديدا للغابات الإن�سان اأم عنا�رص الطبيعة ؟
• نذكر اأ�سماء بع�س الغابات املغربية .

• ما الأخطار التي تهّددها ؟
• اأية تدابري تتخذها الدولة حلمايتها ؟

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
ــ اأدّون الأفكار التالية على ال�سب�رة، ثم اأطلب من املتعلم)ة( و�سع خطاطة لها:

•  الغابات مهددة با�ستمرار
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• ع�امل التهديد: ــ ب�رصية 
                            ــ طبيعية

• النتائج املت�ّقعة: ــ اأخطار قبالة للعالج
                            ــ اأخطار غري قابلة للعالج

ــ ميكن ال�ستعانة باخلارطة الآتية الناظمة لأفكار الن�س:

ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد :
                            ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية

                           املغزى من الن�س: التح�سي�س باخلاطر التي تهدد الغابات
 ــ اأطلب من املتعلم )ة( اأن يعرّب عن راأيه يف ما يلي:

                          ــ دور الإن�سان يف تدمري الطبيعة من اأجل م�ساحله اخلا�سة
                          ــ بع�س عنا�رص الطبيعة التي تدمر الغابات ) الرباكني، اأطار ط�فانية، حرائق...(

ــ اأ�سجع املتعلم)ة( على اقرتاح بع�س احلل�ل املمكنة لهذه امل�ساكل البيئية.
ــ فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع اخلطر الذي يهدد الغابة قبل ال�ستماع.

الغابات مهددة
 با�ستمرار

عوامل التهديد: 
ـ ب�سرية   ـ طبيعية

ــ النتائج املتوقعة
ــ اأخطار قابلة للعالج

ــ اأخطار غري قابلة للعالج
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اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
ــ ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.  •
اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية   •

املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:
ف اأن�اعه؟ ــ  ما الفعل املعتل؟ من يعرِّ

ــ  مم تتاألف اجلملة ال�رصطية؟ وما هي بع�ص اأدوات ال�رصط؟
ــ  ما الأ�سماء امل��س�لة التي حتذف  لماتها؟

الن�س

 التطبيقي

183(: لي�ست�سمروا  اإلى قراءة �سامتة لأكرث من مرة للن�س يف كتبهم، )�س  اأدع� املتعلمني واملتعلمات   •
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن  الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

اأطلب منهم بالتناوب كتابة الكلمات ال�سعبة على ال�سب�رة لي�سارك اجلميع يف �رصحها.   •
اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:  •

ــ من يجعل الغابة مق�سده؟    ــ مباذا �سعر الكاتب وه� بالغابة؟
اأطالبهم بقراءة �سامتة للن�س، ي�سبط�ن خاللها، بال�سكل التام، الكلمات واجلمل املل�نة غري   •

امل�سب�طة،)مع حثهم على ال�سبط بقلم الر�سا�س، لي�سهل ت�س�يب الأخطاء من جهة، وحمافظة
على نظافة الكتاب من جهة اأخرى(.

اأكتب،على ال�سب�رة، الكلمات واجلمل غري امل�سب�طة ، ثم املتعلمني واملتعلمات بنقله اإلى دفاترهم.  •
اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه   •

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.  •

اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم.   •
اأدع�هم اإلى ت�سحيح ما قد ارتكب�ه من اأخطاء يف كتبهم.  •

جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الأ�سبوع الرابع الوحدة اخلام�سة: الغابة

ح�سة من 45 دقيقة الكتابة التطبيقات الكتابية
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التم�رين 

التطبيقية

اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها   •
لأ�سب�ع التق�مي والدعم.

ُ اأَْن�اعها يف َجْدَوٍل. حيَحٍة، واأَُبنيِّ 1 - اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل �سَ
ُ اأَْن�اعها يف َجْدَوٍل. 2 - اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل ُمْعَتلٍَّة واأََبنيِّ

ْمَلَة اْلآِتَية، ُل اجْلُ َها يف َجْدَوٍل اأُوؤَوِّ ُ َعنا�رصِ 3 - اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة �رَصِْطيًَّة، ُثمَّ اأَُبنيِّ
. ْكِل الّتامِّ ْبِطها ِبال�سَّ  َمَع َتْغيرِي ما َيْلَزُم، و�سَ

           . َتها �َسْطٍر يف النَّ�سِّ 4 - اأُْعِرُب ُكلَّ َكِلَمٍة حَتْ
ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط ) اأُنِْتُج (:                                          •

    ــ اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأََتَخيَُّل فيها ِنهاِيًة ِلنَّ�سِّ َواأَ�ْسَتْعِمُل فيها اأَْفعاًل ُم�ساِرَعًة َمْن�س�َبةو اأُْخرى جَمْزوَمًة.                                   
اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •

املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز       اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي  ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

و الدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التعبير الكتابي ) الإن�ساء(

الأ�سبوع الرابع        الوحدة اخلام�سة : الغابة

ح�سة واحدة من 45 دقيقة
التعبري الكتابي: تكملة ن�س �سردي )2( :

       املراجعة + العر�س
الكتابة

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يتمكن المتعّلم )ة( من مهارة الكتابة، ومعالجة الم��س�عات بتكملة ن�س �سردي.
ــ ي�ستثمر المتعلم )ة( الم�ارد والمكت�سبات المعجمية واللغ�ية ا�ستثمارا منا�سبا في كتابته تكملة ن�س �سردي.  

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، اأو في مجم�عات.

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة: عنا�رص ت�سميم تكملة الن�س ال�رصدي.التهيئة 

المراجعة

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�صاط، واأحفزهم اإلى: 
والتعديل  بالإ�سافة  اأو  باحلذف  تنقيحها  اأجل  من  )ها(،  م�س�دته  قراءة  اإعادة  )ة(  املتعلم  من  اأطلب  ــ 

والت�س�يب.. 
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى احرتام املطل�ب اأثناء املراجعة، بالرتكيز عّما يلي:

   • الرج�ع اإلى عنا�رص امل��س�ع ال�سابق، وما مّت ت�سميمه.
اأ�سجع  املتعلم )ة( على مراعاة العنا�رص الآتية:

1 - و�سعية اأولى: يحّدد فيها املتعلم)ة( ال�سخ�سيات والزمان واملكان
ـ زيارة �سمري للغابة التي يرج� زيارتها : تعيني ا�سمها، وال�سخ�سيات التي رافقت �سمري اإليها،  2 - التحّ�ل:ـ 

ثم و�سف مناظرها اخلالبة. 
3 - و�سعية ختامية : و�سف اأحا�سي�س �سمري بعد اأن حتقق رجاوؤه. 

ــ اأدّون  هذه العنا�رص على ال�سب�رة باعتبارها معيارا ملدى التزام املتعلم )ة( بها يف امل�سّ�دة.
ــ اأطلب من املتعلم )ة( اإح�سار امل��س�ع الذي كتبه وقام مبراجعته وت�س�يبه وت�سحيحه وتعديله.

اإنتاج املطل�ب يف �سيغته النهائية، مع �رصورة الكتابة بخط  اإلى مرحلة  اإلى النتقال  اأوّجه  املتعلم )ة(  ــ 
وا�سح، واحرتام:

العر�س

املطل�ب ومراحل الإجناز.
 ق�اعد اخلط.

عالمات الرتقيم.
 و�س�ح الفقرات.
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التعليمة املحّددة.
الر�سيد املعجمي والر�سيد اللغ�ي املكت�سب.

الظ�اهر اللغ�ية والأ�سل�بية املكت�سبة.
ال�سالمة اللغ�ية دون اأخطاء.

ــ اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات اأجتّ�ل بني ال�سف�ف، واأنبههم اإلى اأخطائهم من اأجل ت�سحيحها يف اإطار 
املعاجلة الف�رية

ــ بعد الإنتاج اأطلب من املتعّلمني واملتعّلمات:
• تقدمي الإنتاجات تبعا للخيارات الآتية: 

اإل�ساقها على ال�سب�رة.
اإل�ساقها على جدار الق�سم اأو على جزء حمّدد منه.

عر�سها يف �سب�رة الن�رص.
• تقا�سم ومناق�سة.

الت�صحيح

اإلى تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيب�ن عن ال�س�ؤال  اأنتقل مبا�رصة  ــ بعدها 
بتعليل اإجاباتهم، مع ت��سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

التعرثات  اأحاول معاجلة  املتعلمني واملتعلمات، و  اأكرب عدد من  املنا�سبة لإ�رصاك  الطريقة  اأختار  اأن  ــ علّي 
باإ�رصاك املتف�قني منهم.

التقويم

 والدعم

الإجناز،  اأثناء  املالحظات  دفرت  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات  التعرثات  اأدّون  ــ 
اأ�سب�ع الدعم والتق�مي، واأثناء تدبري  ومل يتمكن�ا من جتاوزها لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم يف 

الدرو�س.



235

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ نذكر اآخر مكان زرناه، وما الذي اأعجبنا فيه؟

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة( �س 190، لإجناز ما ياأتي:
• ن�سف مايف كل �س�رة.

• حتديد ن�ع ال�سياحة الذي تعرّب عنه كل �س�رة.
ال�سب�رة، واأكتب م�سدره  ال�سياحة(، واأكتبه على  )اأن�اع  الن�س:  للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان  اأ�رصح  ــ 

اأي�سا:  )ال�سياحة اجلبلية(  

الت�صميع الأول

ي�َحِة اأَنْواُع ال�صِّ

ُهما:  يَّْيِن  َرئي�سِ َنْ�َعْيِن  اإِلى  َتْق�سيُمها  َوُيْمِكُن  َواأَ�ْسكاِلها،  اأَْن�اِعها  ِبَكْثَرِة  ياَحُة  ال�سِّ َتَتَميَُّز 
ياَحِة  ياَحٌة داِخِليٌَّة )َوَطِنيٌَّة(. َواْلَيْ�َم َن�ْسَمُع ِباأَْن�اٍع َجديَدٍة ِمَن ال�سِّ ياَحٌة خاِرِجيٌَّة )َدْوِليٌَّة(،َو�سِ �سِ
ياَحِة اأَْكَثَر اْحِترامًا ِلْلبيَئِة َواْلإِْن�ساِن،  ُر َوالَّتي َلها َهَدٌف ُم�ْسَتَرٌك، َيَتَمثَُّل في َجْعِل ال�سِّ الَّتي َتَتَط�َّ

ياَحِة: َمَع َجْلِب ِرْبٍح اْقِت�ساِديٍّ ِلل�ّساِكَنِة اْلَمَحلَِّيِّة. َوِمْن اأَن�اِع ال�سِّ
ياَحُة اْلُم�ْسَتداَمُة َواْلَم�ْس�ؤوَلُة: َوِمْن اأَْخالِقها اْحِتراُم اْلبيَئِة َواْلُمْجَتَمِع في ُكلِّ َمراِحِل  ــ َال�سِّ

ياحي. ياِحَيِّة َوالنَّ�صاِط ال�صِّ ّ ًة َعْبَر َعْر�ِص ااِل�ْصِت�صاَفِة ال�صِ َفِر، خا�صَّ ال�صَّ
ال�ّساِئِح  َجْعُل  ُهَ�  َهَدٌف  َوَلها  ِباْلإِْن�ساِن،  �َسْيٍء  ُكلِّ  َقْبَل  َتْهَتمُّ  التَّ�ساُمِنيَُّة:  ياَحُة  َال�سِّ ــ 
اُأْجَرٍة عاِدَلٍة  َمْنِح  َو  َدْعِم َم�ْسروٍع ،  ِمْثَل  ياَرِة،  الزِّ َمناِطِق  َمَع �ُسّكاِن  َمْلم��ٍس  ْكٍل  ِب�سَ ُمَت�ساِمنًا 

َعلى اْلَخَدماِت. 

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »اأن�اع ال�سياحة« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى ال�سياحة واأن�اعها.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

6 - نماذج الجذاذات التطبيقية للوحدة ال�ساد�سة

جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الأول        الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: اأنواع ال�سياحة التوا�سل ال�سفهي



236

الت�صميع الأول

ال�ّساِئِح  َجْعُل  ُهَ�  َهَدٌف  َوَلها  ِباْلإِْن�ساِن،  �َسْيٍء  ُكلِّ  َقْبَل  َتْهَتمُّ  التَّ�ساُمِنيَُّة:  ياَحُة  َال�سِّ ــ 
اُأْجَرٍة عاِدَلٍة  َمْنِح  َو  َدْعِم َم�ْسروٍع ،  ِمْثَل  ياَرِة،  الزِّ َمناِطِق  َمَع �ُسّكاِن  َمْلم��ٍس  ْكٍل  ِب�سَ ُمَت�ساِمنًا 

َعلى اْلَخَدماِت. 
َفِر  ياَحِة ، ِبَت�ْسهيِل ال�سَّ ع�ِب ُول�َج ال�سِّ ياَحُة اِلْجِتماِعيَُّة: َهَدُفها ُهَ� َتْمكيُن ُكلِّ ال�سُّ ــ َال�سِّ
باِب،  راِئِح اِلْجِتماِعيَِّة، َوِفَئة ال�سَّ ْخِل اْلُمْعَتِدِل َواْلَمْحدوِد، َوُكلِّ ال�سَّ ِلُكلِّ اْلأَ�ْسخا�ِس َذوي الدَّ
َكباقي  ُعَطَلُهْم  �ا  ِلُيْق�سّ ِة  اْلخا�سَّ اِلْحِتياجاِت  َذوي  �ْسخا�ِس  اْلأَ َوُم�ساَعَدِة  َواْلُمَتقاِعديَن، 

اْلأَْفراِد.
َوَذِلَك  ِبْكٍر،  َطبيَعٍة  ذاِت  ِلَمناِطَق  ِزياراٌت  َو  ِرْحالُت  ِباأَنَّها  ُتْعَرُف  البيِئيَُّة:  ياَحُة  َال�سِّ ــ 
بيَعِة َو اْلَمالِمِح الثَّقاِفيَِّة اْلُمْرَتِبَطِة ِبها. َوِمْن اأََهمِّ اأَْن�اِع  ِل الطَّ را�َسِة َو َتاأَمُّ ِبَغَر�ِس اِل�ْسِتْمتاِع َو الدِّ
اْلَمْحِمّياِت  َو  َواْلُمْنَتَزهاِت  اْلغاباِت  َو  ه�ِل  ال�سَّ في  راُء  اْلَخ�سْ ياَحُة  ال�سِّ اْلبيِئيَِّة،  ياَحِة  ال�سِّ
َتْط�يِر  في  ُت�ْسِهُم  الَّتي  اْلبيَئِة  َم�ساريِع  ِلَتْم�يِل  عاِئداِتها  َتْح�يُل  ُهَ�  َهَدٌف  َلها  َو  بيِعيَِّة.  الطَّ

. َو َلها َمباِدُئ ِمْنها: اِلْقِت�ساِد اْلَمَحلِّيِّ
َعلى  َواْلِحفاِظ  اْلبيَئِة  يَِّة  ِباأََهمِّ التُّراِثيَِّة  اْلَم�اِقِع  اْلعاِمليَن في  َو  اْلَمَحلِّييَن  ّكاِن  ال�سُّ َتْ�ِعَيُة  ــ 

ياِحيَِّة. َطِة ال�سِّ ، َواإِ�ْسراُكُهْم في اْلأَْن�سِ بيِعيِّ ُتراِثِهْم الثَّقاِفيِّ َوالطَّ
ياِح اْل�اِفديَن َعَلْيِه. ياْحيِّ ، ِبَتْحديِد اأَْعداِد ال�سُّ ــ َتْحديُد اْلُقْدَرِة اِل�ْستيعاِبيَِّة ِلْلَمكاِن ال�سِّ

راَعِة  الزِّ َو  التَّْقليِديَِّة  اْلِحَرِف  ِبَت�ْسجيِع  اْلَمَحلِّييَن  ّكاِن  ِلل�سُّ َدْخاًل  ُتِدرُّ  َم�ساريَع  َتْ�فيُر  ــ 
ّياِحّييَن.    ديَن �سِ اًل َعِن اْلَعَمِل ُمْر�سِ اْلبيِئيَِّة، َف�سْ

كت�ب ال�صي�حة اجلبلية د. حممد البق�صي طبعة ف��س يونيو 2014 �س 81 و م� بعده� بت�رصف.

اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• تنق�سم ال�سياحة اإلى ن�عني رئي�سني، ما هما ؟

ال�ستماع والإن�سات وحتديد  اأثناء  الرتكيز  اإلى  املتعلمني واملتعلمات  اأنبه  ثانية  مّرة  الن�س  اأ�سمع  اأن  قبل  ــ 
املق�س�د من الأ�سناف الآتية:

ال�صي�حة 

الم�صتدامة

ال�صي�حة 

البيئية

ال�صي�حة 

الت�ص�منية

ال�صي�حة 

الجتم�عية
اأنواع 

ال�صي�حة
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م�صنع
فن�دق

اآث�ر

ع�دات

ال�شفر

بيئة

ال�صي�حة

ربح

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

م�ستدامة:   ، ، جلب: ك�سب  بالإن�سان واحلي�ان  التي حتيط  الطبيعية وال�سطناعية  العنا�رص  البيئة: معظم 
)ما  والعائد  الناجت  الّدخل:  العادلة، ول�ج: دخ�ل،  املن�سفة:   ، املتعاونة  الت�سامنية:   ، م�ستمرة ودائمة  
بكر: خال�سة،  والفئات،  الطبقات  ال�رصائح:    ، الحتياجات:    ، ال�سهر(  مال يف  من  الإن�سان  يقب�سه 

عائداتها: دخلها ، الت�عية: الن�سح ، دمج: اإدخال .
ــ اأ�ستثمر ا�سرتتيجية �سبكة املفردات:

ــ اأ�سع كلمة مثل )�سياحة( و�سط دائرة على ال�سب�رة، كما يف املخطط ال�سم�سي، ثم اأطلب من املتعلمني 
واملتعلمات ذكر جميع املفردات ذات ال�سلة بالكلمة املفتاح.

ــ اأق�ل لهم: على كل واحد منكم اأن يكتب كلمة ترتبط بال�سياحة، ويل�سقها )اأو يكتبها( يف ال�سبكة.

 

ــ اأطلب من املتعلمات واملتعلمني و�سع �سبكات اأخرى من الن�س، مثل: بيئة، �سفر، ت�سامن، الغابة، عطلة، 
العائلة......

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وحتديد املق�س�د من العبارات ال�سابقة، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 • ما املق�س�د بال�سياحة امل�ستدامة وامل�س�ؤولة؟

 • مَل �سميت ال�سياحة بالت�سامنية واملن�سفة ؟
ح الدور الذي تق�م به ال�سياحة الجتماعية.  • ن��سّ

 • نحّدد معنى ال�سياحة البيئية.

التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • كيف جتلب ال�سياحة ربحا اقت�ساديا لل�ساكنة املحلية؟

 • نحّدد ال�رصوط التي ينبغي على ال�صائح احرتامها حلماية البيئة
 • ما معنى اأن ال�سياحة ت�سبح يف متناول كل ال�رصائح الجتماعية؟

 • اأي م�ساعدات ميكن اأن تقدمها ال�سياحة لل�سكان وبيئتهم؟
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اأنواع ال�سياحةاأق�سام ال�سياحةالتعريف بال�سياحة
داخلية

خارجية
م�ستدامة
ت�سامنية

اجتماعية
بيئية

تحليل الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ملاذا ظهرت اأن�اع جديدة من ال�سياحة؟

• ما الهدف من اهتمام ال�سياحة الت�سامنية بالإن�سان؟
• كيف ت�سل ال�سياحة الجتماعية اإلى كل ال�سع�ب ؟

• نقّدم اأمثلة عن اأهم املناطق ال�سياحية باملغرب، و�سّنفها اإلى �ساطئية وطبيعية واأثرية.
• نذكر اأ�سنافا اأخرى من ال�سياحة مل ي�رص اإليها الن�س.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
 • تكّثيف الن�س يف كلمات مفاتيح

 • ر�سم خريطة لالأفكار الآتية:

حتديد: 
  ــ ن�عية الن�س: مقالة اإخبارية

  ــ املغزى من الن�س: التعريف بال�سياحة واأن�اعها واأدوارها
  ــ قيم الن�س:

             قيمة اقت�سادية: الربح الذي يكت�سب من ال�سياحة
              قيمة اجتماعية: م�ساعدة ال�سكان املحليني عن طريق ال�سياحة
              قيمة بيئية: حماية البيئة والإ�سهام يف تنميتها ب�ا�سطة ال�سياحة

 ــ  فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات ن�ع ال�سياحة الذي متثله كل �س�رة قبل ال�ستماع.
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تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية النطالق 

اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.  •
اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :  •

 ــ ماه� الفعل املا�سي امل�ستعمل بكرثة يف ال�رصد؟
اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي:   •

ْيٌف. ــ اأطلب منهم اإدخال الفعل املنا�سب على اجُلَمَلة ال�سمية الآتية لتعرب عن �رصد: الف�سل �سَ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  لبناء املفه�م، وال��س�ل   •
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

•  يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات الن�س قراءة �سامتة.

اأطلب فهم مالحظة اجلملة املل�نة يف الن�س لتحديد ن�عها، مع تعليل الإجابة.  •

ْمَلِة على ال�سب�رة.  ليل اجْلُ اأدع�هم اإلى حَتْ  •
ُد َمْعروفًا. ُد َمْعروفًا = كاَن  + اٱمْلُْر�سِ  ــ كاَن اٱمْلُْر�سِ
ُد َمْعروفًا. ُد َمْعروٌف + كاَن = كاَن اٱمْلُْر�سِ  ــ اٱمْلُْر�سِ

ْمَلِة َقْبَل اأَْن َيْدُخَل َعَلْيها ِفْعُل] كاَن [؟ اأطلب منهم حتديد َنِ�َع اٱجْلُ  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل ] كاَن [ يدخل على اجلملة ال�سمية.  •

اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة ا�سمية.  •

اأول: اأهداف الدر�س:

- يتعرف المتعلم)ة( النا�سخ الفعلي » كان«.
- ي�ظف المتعلم)ة( النا�سخ الفعلي » كان« في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الأول الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة من )30 د( الرتاكيب: النوا�سخ الفعلية )1( الظواهر اللغوية

ل  ْن�ساُن اٱلتََّنقُّ ُد َمْعروفًا ُمْنُذ اأَْن َعَرَف اٱْلإِ نا َهذا، َفَقْد كاَن اٱمْلُْر�سِ ِ ْت ِمْهَنُة اٱْلإِْر�ساِد ِنتاَج َع�رصْ َلْي�سَ
ِدها،  ُل اٱْلَق�اِفَل اإِلى َمقا�سِ ُد َدلياًل، ي��سِ َفَر يف ِرْحالِتِه اٱلتِّجاِريَِّة، َواٱلّديِنيَِّة، َواٱلثَّقاِفيَِّة. كاَن اٱمْلُْر�سِ َواٱل�سَّ

ُن َلها اٱمْلَنِاِطَق الَّتي مَتُرُّ ِبها. َوُي�ؤَمِّ
                                                     عبري بنت حممد بن ربيع عاتي، اأخالقيات املر�سد ال�سياحي، 

27 ، ) بت�رصف(. �َسبكة الأل�كة. �س �س:23-       
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التحليل

اأكتب اإحدى اجلمل على ال�سب�رة، ثم اأطلب منهم اإدخال الِفْعُل] كاَن [ عليها.  •
اأ�ساأل: َهْل َيُدلُّ الِفْعُل] كاَن [ َعلى َحَدٍث َوَزَمٍن؟ مِلاذا؟  •

ُد [ فاِعاًل ِلِفْعِل] كاَن [؟ مِلاذا؟ اأ�ساأل: َهْل مُيِْكُن اْعِتباُر ]امْلُْر�سِ  •
اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل ] كاَن [ فعل ناق�س لي�س له فاعل، وليدل اإل على زمن.  •

ْمَلِة الَّتي َدَخَل َعَلْيها الِفْعُل] كاَن [. اأطلب منهم حتديد َوظيَفة ُكلِّ ا�ْسٍم يف اجْلُ  •
ُد [؟ ِل ] كاَن امْلُْر�سِ ِ اْلأَوَّ اأ�ساأل: َهْل َي�ْسَتقيُم امْلَْعنى َلْ� َيْكَتفي الِفْعُل] كاَن [ َفَقْط ِباْلُعْن�رصُ  •

اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: الفعل ] كاَن [ يدخل على املبتداإ واخلرب.  •
ُد َمْعروٌف[، َوحتديد التَّْغيري الَّذي َحَدَث َبْعَد ُدخ�ِل الِفْعِل ] كاَن [  اأطلب منهم مالحظة ُجْمَلة ]امْلُْر�سِ  •

َعَلْيها.
ْت َحَرَكُة َحْرِفِه اْلأَخرِي. َوَهْل َيَتَغرّيُ ا�ْسُم ُكلٍّ ِمْنُهما؟             َ ْيِن َتَغريَّ َ اأطلب منهم حتديد اأَيِّ اْلُعْن�رصُ  •

وتن�سب  ا�سمها،  وي�سمى  الأول،  فرتفع  واخلرب،  املبتداإ  على  تدخل   ] ] كاَن  ا�ستنتاج:  اإلى  اأ�ستدرجهم   •
الثاين، وي�سمى خربها.

حذف  منهم  اأطلب  ثم  وخربها،  وا�سمها  كان  ت�ستمل  بجملة  الأل�اح،  على  الإتيان،  منهم  اأطلب   •
النا�سخ.

ال�صتنت�ج 

اأتعاون معهم على تركيب ال�ستناج مما دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�سهم   •
قراءته.

التدرب

ُد َمْعروفًا. )كاَن: ِفْعٌل ما�ِس ناِق�ٌس.  اأدربهم على مهارة الإعراب لي�ستاأن�س�ا به باإعراب جملة: كاَن امْلُْر�سِ  •
َمْن�س�ٌب،  كاَن  َخرَبُ  َمْعروفًا:  ــ  اآِخِرِه.  الّظاِهَرُة يف  ُة  مَّ ال�سَّ َرْفِعِه  َوَعالَمُة  َمْرف�ٌع،  كاَن  ِا�ْسُم  ُد:  امْلُْر�سِ ــ 

ِبِه اْلَفْتَحُة الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه.  َوَعالَمُة َن�سْ

التطبيق

اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�ساطي ) اأطبق( يف ال�سفحة: )192(، اأو ما اأراه منا�سبا من   •
اأن�سطة.

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز       اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف   •
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي 

والدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.

َزَمٍن. اإِّلَعلى  َيُدلُّ  وَل  فاِعٌل،  َلُه  َلْي�َس  نَُّه  ِلأَ ناِق�ٌس  ِفْعٌل  كاَن؛   •
ها. َخرَبَ ّمى  َوُي�سَ الّثايَن  ُب  َوَتْن�سِ ا�ْسَمها،  ّمى  َوُي�سَ َل  اْلأَوَّ َفُع  َفرَتْ  ، رَبِ َواخْلَ امْلُْبَتَداإِ  َعلى  َتْدُخُل  كاَن؛   •
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الثاين الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة من )د30( ن�س �سماعي: ال�سياحة البيئية التوا�سل ال�سفهي

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »ال�سياحة البيئية« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( معنى ال�سياحة البيئية و�سروطها و�س�ابطها ومراحلها التاريخية.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل:  عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأ�رصح باأهداف الّدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل....
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ ما ال�سياحة ؟
ــ وما اأن�اعها ؟ 

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، واأ طرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
• ماذا تالحظ�ن يف ال�س�رتني، يف �س: 201 ؟

• ما مكّ�ناتهما؟
• انطالقا من ال�س�رتني، ت�قع ما يجب اأن يحافظ عليه ال�سائح اأو الزائر اأثناء �سياحته .

ــ ي�رصح الأ�ستاذ )ة( للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )ال�سياحة البيئية(، ويكتبه على ال�سب�رة، ويكتب 
م�سدره اأي�سا:  )ال�سياحة البيئية(  

الت�صميع 

الأول

املتعلمني  اإيق�ع  العتب�ر  يف  واآخذا  اجليد،  الأداء  ل�رصوط  امل�صتوفية  النموذجية  القراءة  مراعي�  ك�مال  الن�س  اأ�صّمع  ــ 
اإىل م� �ص�أقروؤه ل�صتيع�ب م�صمون الن�س، واأط�لبهم بتدوين الكلم�ت  اإىل الرتكيز والنتب�ه  اأدعوهم  واملتعّلم�ت. كم� 

ال�صعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم. 

ــ اأطرح �صوؤال اأو �صوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

؟ الطبيعية  ب�ل�صي�حة  املق�صود  • م� 
؟ البيئية  ال�صي�حة  به�  مرحلة مرت  • كم 

ــ قبل اأن اأ�صمع الن�س مّرة ث�نية اأنبه املتعلمني واملتعلم�ت اإىل الرتكيز اأثن�ء ال�صتم�ع والإن�ص�ت، واإع�دة ترتيب الأفك�ر 

الآتية ح�صب ت�صل�صله� يف الن�س ال�صم�عي:

ــ ال�سياحة البيئية ت�سع �رصوطا و�س�ابط لل�سائح 
ــ مرحلة حماية ال�سائح من التل�ث

ــ التعريف بال�سياحة البيئية
ــ مرحلة اإ�سالح البيئة

ــ حتديد الهدف من ال�سياحة البيئية
ــ التعريف بال�سائح البيئي

ــ مرحلة وقف الهدر البيئي
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الت�صميع 

الث�ني

ــ اأ�صّمع الن�س مرة ث�نية منبه� املتعلمني واملتعلم�ت اإىل �رصح الكلم�ت ال�صعبة اأو اجلديدة، التي دّونوه�، وكّل كلمة ميكن 
اأن تعوق عملية الفهم، من قبيل:

ــ التعليمات: الأوامر والإر�سادات / ال�س�ابط: الق�انني / تل�يث البيئة: الإ�رصار بها، اأي اأن ت��سع فيه 
اأو�ساخ وقاذورات / تدمريها: تخريبها واإف�سادها / �سيانة: حماية، املحافظة على .

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية خريطة الكلمة
الطبيعة مبن�ظره� اخلالبة(،  الأول على  املق�م  تعتمد يف  �صي�حة  )فهي  الن�س:  ال�اردة يف  الق�لة  اأنطلق من هذه  ــ 
واأطلب من املتعلمني والتعلمات قراءتها، و�رصحها، ثم اأختار كلمة ) اخلالبة (، واأق�ل لهم: �س�ف تبحث�ن 

عن مرادف للكلمة و�سدها.
ــ اأ�سع الكلمة يف و�سط الدائرة وفق ال�سكل اأ�سفله، واطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن معناها 

ثم �سدها.
ــ اأطلب منهم اأن يذكروا ن�عها: ا�سم اأو فعل اأو حرف.

ــ اأجعلهم ي�ظف�نها يف جملة.

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات ا�ستعمال كلمات اأخرى من الن�س، بحيث يتكلف متعلم ومتعلمة باإعداد 
خريطة لكلمة يختارها من الن�س، ثم يتقا�سم�ن ما ت��سل�ا اإليه حتت اإ�رصاف الأ�ستاذ وت�جيهه. 

فهم 

الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، واإعادة ترتيبها ترتيبا ت�سل�سليا، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
 • ما ال�سياحة البيئية؟

 • حّدد الهدف من ال�سياحة البيئية.
 • ما املق�س�د بال�سائح البيئي؟

 • مرت ال�سياحة البيئية بثالث مراحل:
 ــ فما املق�س�د مبرحلة حماية ال�سائح من التل�ث؟

 ــ وماذا تعني مرحلة وقف الهدر البيئي؟
 ــ ثم ما معنى مرحلة اإ�سالح البيئة؟

النوع: 

ا�صم

املعنى: 

الف�تنة

ال�صد: 

الب�صعة

اخلالبة

اجلملة:

 �صواطئ املغرب خالبة
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • مِلَ �سمّيت ال�سياحُة بيئية ولي�ست طبيعية؟

 • ال�سائح يف ال�سياحة البيئية يلتزم مبجم�عة من ال�س�ابط،  مب تف�رّص ذلك ؟
 • كيف ميكن لل�سائح اأن يحمي البيئة ويحافظ عليها؟

 • ما معنى اأن ال�سائح ي�ستخدم ال�سياحة و�سيلة لعالج البيئة؟
• ما الإر�سادات التي تقّدمها لأي �سائح يزور املغرب؟

• نذكر بع�س القرتاحات حلماية ال�سياحة البيئية باملغرب.

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• اذكر بع�ص ال�رصوط التي يجب اأن يلتزم بها ال�صائح للحفاظ على البيئة.

• ا�رصح ما يلي: ) ال�سائح لي�س حرا مطلقا يفعل ما ي�ساء، بل ه� م�س�ؤول عّما يفعله(
• ما املناطق ال�سياحية التي قد تهّدد حياة ال�سائح؟

• ال�سائح يف املرحلة الثالثة يعيد اإ�سالح البيئة التي اأف�سدها الإن�سان، ن��سح ذلك ببع�س الأمثلة.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
 • تلخي�س الن�س ب��سع هيكلة لأفكاره الآتية:
ــ التمييز بني ال�سياحة الطبيعية وال�سياحة البيئية

ــ �س�ابط ال�سياحة البيئية
ــ مراحل ال�سياحة البيئية: 

                            • حماية ال�سائح مما يهدده
                            • حماية ال�سائح للبيئة

                            • اإ�سالح ال�سائح للبيئة الفا�سدة
ــ اأوّجه املتعلم )ة( اإلى حتديد:

• حتديد ن�ع الن�س: مقالة اإخبارية
• املغزى من الن�س: ت�سجيع ال�سياحة البيئية التي يحافظ فيها ال�سائح على البيئة التي يزورها.

ــ اأطلب من املتعّلم )ة(: 
• التعبري عن الراأي ال�سخ�سي يف ما يلي: 

                                                    ــ ال�سياحة الطبيعية
                                                    ــ ال�سياحة التي حتمي ال�سائح من الأخطار

                                                    ــ ال�سياحة التي حتمي البيئة من ال�سائح
                                                    ــ ال�سياحة التي تر�سد ال�سائح اإلى اإ�سالح البيئة

• فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الثاين الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة من )د30( الرتاكيب: النوا�سخ الفعلية )2( الظواهر اللغوية

اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ  يتعرف المتعلم)ة( الن�ا�سخ الفعلية.
ــ ي�ظف المتعلم)ة( الن�ا�سخ الفعلية في التعبيرين ال�سفهي والكتابي.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

• اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
•  اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :

ــ مطالبتهم مبلء الفراغ لأمتام ال�اقعة الآتية:
اْختلف تاجر و�سائح على ثمن ب�ساعة، فقال التاجر: »الثََّمُن َمْعق�ٌل«. رد ال�سائح: ..... الثََّمُن َمْعق�ًل.

• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 
ْق�ُس َجمياًل «. اأطلب منهم اإبدال بالفعل ] كاَن [ فعال اآخر يعمل عمله.  ــ » كاَن الطَّ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

اأراها منا�سبة للم�ست�ى  اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي  اإلى ال�ستنتاج،  •  لبناء املفه�م، وال��س�ل 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

• يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اجلملتني قراءة �سامتة.

، لتحديد نَْوعه�، مع تعليل الإِج�بَة.  نَة يف النَّ�سِّ •اأطلب منهم مالحظة اجْلُْمَلة امْلَُلوَّ

التحليل

• اأطلب منهم اإبدال ِب�لِْفْعِل ] �ص�َر[ الِْفْعَل ] ك�َن [ .
ع�ً. ع�ً        ك�َن الإِْر�ص�ُد ُمتَنَوِّ : �ص�َر الإِْر�ص�ُد ُمتَنَوِّ •     اأَدعوهم اإىل مالحظُة اجلملتني اْلآِتيَتنَْيِ

واملق�رنة بَْينَهم� ِمْن َحْيُث امْلَْعنى.

•اأَدعوهم اإىل املق�رنة بنَْيَ الِْفْعَلنْيِ ] �ص�َر[ َو ] ك�َن [ ِمْن َحْيُث اْلَعَمِل.
• اأ�صتدرجهم اإىل ا�صتنت�ج: الفعل ] �ص�ر [ يتفق مع الفعل ] ك�ن [ يف العمل، ويختِلُف معه يف املعنى .

• اأطلب منهم الإتي�ن، على الألواح، بجملة ا�صمية دخل عليه� الِْفْعل ] �ص�ر[.
فيحددون   ،  ] ك�َن   [ ِلْلِفْعِل  اأََخواٍت  يرونه�  التي  الأُْخرى  الأَْفع�ل  ل�ْصتْخراج   ، النَّ�سِّ قراءة  اإع�دة  اإىل  •  اأَدعوهم 

َمعانَيها.
دون َمع�نيَه�.  • اأطلب منهم اأن يذكروا من خ�ِرِج النَّ�سِّ اأَْفع�ل اأُْخرى يعرفونه� اأََخواٍت ِلْلِفْعِل ] ك�َن [ ، َفيَحدِّ

. املعنى  معه� يف  وتختِلُف  العمل،  معه� يف  تتفق  اأخوات   له�   ] اأ�صتدرجهم اإىل ا�صتنت�ج: ] ك�ن   •

ِب  عًا ِبَح�سَ ياِحيَِّة؛ َحْيُث اْلإِْر�ساُد ُمَتَن�ِّ ْدماِت َواْلرَباِمِج ال�سِّ ِر اخْلِ َرًة ، َتَبعًا ِلَتَط�ُّ َبَحْت ِمْهَنُة اْلإِْر�ساِد ُمَتَط�ِّ اأَ�سْ
حى َمْيداُن  اأَّما اْلَيْ�َم، َفَقْد اأ�سْ ُد َدلياًل َفَقْط،  ياِحيَِّة َواأَْهداِفها؛ يف ما َم�سى َظلَّ امْلُْر�سِ ْحالِت ال�سِّ ِع الرٍّ َتَن�ُّ

ِديَن َذوي  َكفاءاٍت عاِلَيٍة. ياَحِة ُمَت�فِّرا َعلى ُمر�سِ ال�سِّ
عبري بنت حممد بن ربيع عاتي، اأخالقيات املر�سد ال�سياحي، �َسبكة الأل�كة �س �س:23-27 ، ) بت�رصف(.
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ال�صتنت�ج

اأتع�ون معهم على تركيب ال�صتن�ج مم� دونته على ال�صبورة ب�ملوازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�صهم قراءته.  •

ٌة، َتتَِّفُق يف اْلَعَمِل، َوَتْخَتِلُف يف امْلَْعنى. ُخ اْلِفْعِلَيُة ِهَي كاَن َواأََخ�اُتها، َوِهَي اأَْفعاٌل ناِق�سَ - َالنَّ�ا�سِ
، اأَْم�سى، باَت، �ساَر، َلْي�َس، ما زاَل، ما داَم. حى، َظلَّ �سْ َبَح، اأَ - ِمْن اأََخ�اِت " كاَن": اأَ�سْ

التدرب

ع�ً. ) �ص�َر: ِفْعٌل م��ِس ن�ِق�ٌس. – الإِْر�ص�ُد:  اأدربهم على مه�رة الإعراب لي�صت�أن�صوا به ب�إعراب جملة: �ص�َر الإِْر�ص�ُد ُمتَنَوِّ  •

ِبِه الَْفْتَحُة الّظ�ِهَرُة  ع�ً: َخَبُ ك�َن َمْن�صوٌب، َوَعالَمُة نَ�صْ ُة الّظ�ِهَرُة يف اآِخِرِه. – ُمتَنَوِّ مَّ ِا�ْصُم ك�َن َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�صَّ

يف اآِخِرِه. 

التطبيق

اأق�م مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات باإجناز ن�ساطي ) اأطبق( يف ال�سفحة: )203(، اأوا ما اأراه منا�سبا من   •
اأن�سطة.

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك   •
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.  •
اأختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، اأحاول معاجلة تعرثاتهم  با�ستعمال   •

الأل�اح عند ال�رصورة.
التقويم

 والدعم

الجناز            اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي  وال�سع�بات،  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  يف 
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي   

و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.
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اأول ـ اأهداف الدر�س: 

ــ  يقراأ املتعلم)ة( ن�س »�سحر �ساحة« بطالقة.
ــ  ي�ظف ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة.

ــ  يكت�سب ا�سرتاتيجية ا�ستعمال ال�سياق لفهم كلمات جديدة.
ــ  يتعرف املتعلم)ة( �ساحة »جامع الفنا « ب��سفها من اأ�سهر امل�اقع ال�سياحية باملغرب.

ــ  يتعرف بع�س خ�سائ�س الن�س احلكائي ال��سفي.
ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، �س�ر، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمم�عات، التعلم بالقرين...

رابع�:  اإنج�ز الح�ص�س.

احل�سة الأوىل

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة للقراءة

ــ  اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرائق العمل.
ــ اأهيئ املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معل�ماتهم عن: 

•  اأهم امل�اقع ال�سياحية بقريتهم اأو مدينتهم اأو جهتهم.
• اأهم املناطق ال�سياحية املغربية الَّتي يعرف�نها اأو زاروها. 

اأثناء  الثالثة  بداية احل�سة، يف حني متالأ اخلانة  الأ�سئلة مللء خانتي هذا اجلدول يف  اإجاباتهم عن  ــ  اأ�ستثمر 
التق�مي:

ماذا اأريد اأن اأعرف ماذا اأعرف عن امل��س�ع 

ــ  اأ�ساعد املتعلمني واملتعلمات على تعرف امل��س�ع بعر�س �س�ر مل�اقع �سياحية باملغرب. 

المالحظة

 والتوقع

ــ اأوجه املتعلمني واملتعلمات اإلى:
• مالحظة ال�س�رة )�س: 206(، وو�سف مك�ناتها.

• قراءة العن�ان، و�رصح كلمتيه.
• قراءة اجلملة الأولى يف الن�س. 

• ا�ستثمار معل�ماتهم، وامل�ؤ�رصات التي متت مالحظتها اأو قراءتها لت�قع:
ــ  املكان ال�سياحي م��س�ع ال�س�رة.) مع التعليل(.

ــ ن�ع الن�س)ح�اري – حكائي و�سفي – تف�سريي(.

القراءة

ــ   اأقراأ فقرة من ن�س »�سحر �ساحة«  قراءة جهرية �سليمة ومعربة عن امل�اقف.
ــ  يتابع املتعلم�ن واملتعلمات القراءة النم�ذجية، بالإ�سارة باأ�سابعهم اإلى الكلمات التي يقروؤونها.

ــ   يقراأ املتعلم�ن واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب مقتدين بالقراءة النم�ذجية )قراءة م�جهة(.
ــ يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة هام�صة، )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�صليمة. 

ــ اأدع�هم اإلى تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سب�رة...
ــ  اأمر بني ال�سف�ف لأتثبت من قراءتهم، واأقدم امل�ساعدات املمكنة للمتعرثين منهم.

اأ�ستف�رص املتعلمني واملتعلمات عن املكان ال�سياحي امل��س�ف.التقويم والدعم  -

جذاذة تطبيقية لدر�س القراءة

الوحدة ال�ساد�سة:  ال�سياحة الأ�سبوع الثالث

4 ح�س�س، ثالثون دقيقة لكل ح�سة ْحُر �ساَحٍة الن�س الوظيفي: �سِ مكون القراءة
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و�صعية النطالق
واملتعلمني  املتعلمات  اأطالب من خاللها  اأ�سئلة حمددة،  من  انطالقا  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  اأمهد 

بالتذكري بعن�ان الن�س ال�ظيفي، وبال�سخ�سيتني الرئي�ستني يف الن�س، ومنا�سبة التقائهما

قراءة الن�س

ــ  اأقراأ فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة اأراعي فيها اإيقاع القراءة ال�سليمة واملعربة.
ــ  يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة 

واملعربة.
ــ  يقروؤون بالتناوب، ويقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم بناء على �سبكة مالحظة الداء القرائي. 

الفهم

اْلكلمات م�ستعينني  بيان معاين بع�س  اإلى  املتعلمني واملتعلمات  الن�س لأوجه  اأثناء قراءة فقرات  ــ  اأت�قف 
ب�سياقها يف الن�س:

ِل            * َتفاوؤُِل                * َجَلَبِتها                    * ُذِهَل   مُّ   * حَتَ
ــ اأدع�هم اإلى اإن�ساء جملتني م�ستعملني كلمتني من الكلمات امل�رصوحة. )عمل ثنائي(

املثبتب  ن  الن�صاط  باإجناز  املفردات،  ا�صرتاتيجيات  تنمية  �صياق  يف  واملتعلمات،  املتعلمني  ــ   اأطالب 
)205 كتبهم)�س 

      
اَْلأَداِءِانْتَهى الْبَْهَلواِنيُّ ِمْن الَعْر�ِس.

اَلُْمتََوفِِّر َطَلُب ال�ّصوِق اأَْكثَُر ِمْن الَْعْر�ِس.

ْعَوِة�َصَكَر ال�ّص�ِئُح الُْفْنُدَق َعلى الَعْر�ِس. اَلدَّ

ــ  اأطالبهم باإنتاج جمل اأخرى بالكلمة نف�سها يف ال�سياقات نف�سها.
التقويم

والدعم
ــ  يعرب املتعلم�ن واملتعلمات بجمل مفيدة عن احلدث العام يف مرحلة اأولى

احل�سة الثالثة

و�صعية 

النطالق

بالتذكري ببع�س الأحداث  املتعلمات واملتعلمني  ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة  اأمّهد للح�سة بربط  ـ 
ال�اردة يف الن�س. 

قراءة الن�س

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة.
- يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم

والتحليل

ــ اأطالب املتعلمني واملتعلمات يف )�س: 207( بتحديد احلدث العام )الختيار من متعدد(:
• مَتَتُُّع ال�ّساِئِح ِبَجْ�َلِتِه يف �ساَحِة جاِمِع »اْلَفنا« ُرْفَقَة اْلَبْهَجِة«.  

ــ  اأطالبهم بتحديد:  * ال�سخ�سيات الرئي�سة يف الن�س: )البهجة وال�سائح الأجنبي(.

احل�سة الثانية
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و�صعية 

النطالق

ــ اأمّهد للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات واملتعلمني بالتذكري باحلدث العام يف 
الن�س.

قراءة الن�س
ــ  يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�ص قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة ال�صليمة واملعربة.

ــ يقّ�م�ن اأداءهم القرائي فيما بينهم )تق�مي بالأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي

التركيب 

والتقويم

ــ   اأطرح على املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة لإنعا�س الأحداث يف اأذهانهم.
ــ اأدع�هم، بعد ذلك، اإلى:

• تلخي�س الن�س كتابيا يف فقرة من اأربعة اأ�سطر، بالرتكيز على العنا�رص الآتية:
ياِحيٍَّة يف �ساَحِة جاِمِع »اْلَفنا« ــ �َسعاَدُة ال�ّساِئِح.  ِا�ْسِتْعداُد اْلَبْهَجِة ِلَعَمِلِه ــ َاللِّقاُء ِبال�ّساِئِح ــ َاْلِقَياُم ِبَجْ�َلٍة �سِ

ــ اإبداء راأيهم يف ما قام به البهجة جتاه ال�سائح. 
ــ مناق�سة الت�قع الذي مت بناوؤه قبل القراءة.

التو�صع والتهيوؤ

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات:
ــ البحث عن �س�ر ل�ساحة جامع »الفنا« قدميا وحديثا.

ــ اأطلب منهم حتديد اأهم املدن املغربية امل�سه�رة �سياحيا )التهيئة للن�س ال�سعري: اإفران(

احل�سة الرابعة

                                * املكان امل��س�ف: �ساحة جامع »الفنا«.
                                * احلا�سة املنا�سبة لكل عبارة و�سفية:

                   )الذوق(                                      )ال�سمع(                                       )الب�رص(
ــ  اأطالبهم بال�ستدلل من الن�س على ما يلي:

مًا، و�رُصَّ ِبَتفاوؤُِل ال�ّسابِّ - واأَْخَجَلُه  ياِح.  )اأَْظَهَر ال�ّساِئُح اْرِتياَحُه ُمْبَت�سِ َنُة ِلل�سُّ �سَ ياَحَة ِعماُدها امْلُعاَمَلُة احْلَ ال�سِّ اأ ( 
َكَرُم امْلَغاِرَبُة، َوروُح الُدعاَبِة الَّتي َتطبع اأَْهِل �ساَحة جاِمِع »اْلَفنا«(...

كاياِت َواْلأََزِلّياِت،  ُط ُكلَّ َحْلَقٍة َرُجٌل؛ اإِّما َحَك�اتي َي�رْصُُد احْلِ . َوَيَتَ��سَّ ب (  �ساَحَة جاِمِع »اْلَفنا« ُتراٌث َفنِّيٌّ
فاعي ُيالِعُبها، اأَْو َقّراٍد ي�حي ِلِقْرِدِه اْلِقياَم ِبَحَركاٍت َبْهَل�اِنيَّة...(  �ٌس ِلاْلأَ اأَْو ُمَروِّ

اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأحداث ال�اردة يف الن�س وفق تتابعها.التقويم  والدعم

ُط ُكلَّ َحْلَقٍة َرُجٌل َيَتَ��سَّ اأُْبِهَر ال�ّساِئُح ِبَجَلَبِة ال�ّساَحِة ُة اْلأَْطباِق امْلَْغِرِبيَِّة اأََعَجَبْتُه َلذَّ



249

جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الثالث        الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: �ساّلل كرافي�ستا التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي » �ساّلل كرافي�ستا « ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( جمـال �سـاّلل كرافي�ستا الذي يجذب اإليه ال�سياح.

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة 

لال�صتم�ع

ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:
ــ نذكر اأ�سماء القارات اخلم�س.

ــ يف اأي منها ت�جد دولة الب��سنة والهر�سك ؟  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة(، �س: 208 واأطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:
ــ نتاأمل ال�س�رة وننجز الآتي:

• ن�سف ما يف ال�س�رة، ثم نحّدد املنظر الطبيعي الذي متثله.
• ما الذي يثري النا�س لزيارة هذا امل�قع ال�سياحي ؟

ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )�ساّلل كرافي�ستا(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره 
اأي�سا:  )ال�ساللت ظاهرة طبيعية جميلة؛ �سالل كرافي�ستا(  

الت�صميع الأول

�َصاّلُل َكرافي�ْصت�

الُل ُهَ� ِعباَرٌة  ميَلِة اٱلَّتي َتْخُلُق َت�ْسكيالٍت ماِئيًَّة َبديَعًة. َواٱل�سَّ بيِعيَِّة اٱجْلَ �اِهِر اٱلطَّ اللِت ِمْن اٱلظَّ ُتْعَترَبُ اٱل�سَّ
َجِريَِّة. َوَقْد ُزْرنا َلُكْم، اأَيُّها اٱاْلأَِحّباُء، �َصاّلالًّ َبديعًا،  ْلَبِة اٱحْلَ خوِر اٱل�صَّ ْنهاِر امْلُْرَتِفَعِة َعلى اٱل�صُّ ياِه اٱاْلأَ ِعْن �ُصقوٍط مِلِ
ك. َو »ُم�ْستاْر«. َهِذِه  َيَقُع َعلى ُبْعِد �ساَعٍة ِباٱحْلاِفَلِة ِمْن َو�ْسِط َمديَنِة »ُم�ْستاْر« يف َجْمه�ِريَِّة اٱْلُب�ْسَنِة َواٱْلِهْر�سِ
باِل  ؛ َنَظراً مِلا َتَتَمتَُّع ِبِه ِمْن َمناِظَر َطبيِعيٍَّة َكاٱجْلِ ْنحاِء اٱْلعامَلِ ياُح ِمْن َجميِع اأَ ُدها اٱل�سُّ ّذاَبِة، اٱلَّتي َيْق�سِ ِمَن اٱمْلُُدِن اٱجْلَ
اًل َعْن تاريٍخ َعريٍق َنراُه يف اٱمْلَ�اِقِع اٱلّتاريِخيَِّة اٱلَّتي ِمْنها  اللِت َواٱْلأَْنهاِر، َف�سْ اِء َواٱل�سَّ �رصْ َجِريَِّة َواٱلتِّالِل اٱخْلَ اٱحْلَ

ْقَبِة اٱْلُعْثماِنيَِّة يف اٱْلَقْرِن اٱل�ّساِد�ِس َع�رَصَ. �رْصُ اٱْلَقدمِي اٱلَّذي ُبِنَي ِخالِل اٱحْلِ اٱجْلِ
ُيَعدُّ  اٱلَّذي  َكرافي�ْستا  �َساّلَل  ديَن  قا�سِ اٱحْلاِفَلَة،  َفَرِكْبنا  ْحَلِة،  اٱلرِّ ُم�ْسَتْلَزماِت  اأَْعَدْدنا  اْلباِكِر  باِح  اٱل�سّ يف 
َمديَنِة  َجن�َب  َتريبيجات  َنْهِر  ِمْن  اّلُل  اٱل�سَّ َن  َتَك�َّ َوَقْد  ك.  َواٱْلِهْر�سِ اٱْلُب�ْسَنِة  اٱْلأَْجَمِل يف  بيِعيَِّة  اٱلطَّ اٱمْلَ�اِقِع  ِمَن 

ٍة راِئَعٍة.  بُّ يف ُبَحرْيَ »ُم�ْستاْر«. َوَي�سُ
باَحِة.   ِه َواٱلَتّْخييِم َواٱل�سِّ ياِح َواٱلّزاِئريَن جاوؤوا ِللتََّنزُّ ِمَن اٱل�سُّ ْلنا اإِلى اٱْلِ�ْجَهِة َراأَْينا َعَدداً َكبرياً  ِعْنَدما َو�سَ
ِمْن  راِئَعٍة  َت�ْسكيالٍت  اإِلى  اٱلّتنِي،  �ْسجاَر  اأَ ًة  َوخا�سَّ اٱْلَكثيَفُة،  اٱْلأَ�ْسجاُر  مَتاَْلأُها  فاِتَنًة،  اَء  َخ�رصْ ْنَطَقُة  اٱمْلِ َوكاَنِت 

َعَة. حاِلَب اٱمْلَُتَن�ِّ ُد يف َزواياها اٱْلُع�ْسَب َواٱلطَّ ِ َتْخَتِلُط ِباٱمْلاِء اٱمْلُْنَهِمِر، َوجَتِ جاِت اٱلَّلْ�ِن اٱْلأَْخ�رصَ َتَدرُّ
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الت�صميع الأول

لى  اإِ ِة  اٱْلُبَحرْيَ ِلُعب�ِر  ُي�ْسَتْخَدُم  ِب  �سَ اٱخْلَ ِمَن  ِباٱْلكاِمِل، كاَن ُهناَك ِج�رْصٌ  بيِعيَِّة  اٱلطَّ بيَئِتِه  اٱمْلَْ�ِقُع َعلى  حاَفَظ 
ْحِر اٱمْلَكاِن. َوي�َجُد يف اٱمْلَْ�ِقِع َبَع�ُس اٱمْلَقاهي  ًة ِمْن �سِ ُع َدْه�سَ ْينا َعَلْيِه َواأَْعُيُننا َتتَّ�سِ ِة اٱمْلُقاِبَلِة ِمْنها، َوَقْد َم�سَ َفّ اٱل�سِّ

َة. غرَيِة اٱلَّتي َتبيُع اٱمْلَ�رْصوباِت اٱْلباِرَدَة اٱمْلُْنِع�سَ اٱل�سَّ
َب ِلِزياَرِة  باَحِة، َلِكنَّ اٱْلَ�ْقَت اٱْلأَْن�سَ ِة اٱل�سِّ ْيفًا ِلاِل�ْسِتْمتاِع مِبُماَر�َسِة ِرّيا�سَ اّلِل �سَ َومُيِْكُن،  ِزياَرُة َهذا اٱل�سَّ
بيِعيَِّة، ِباٱْلإِ�ساَفِة اإِلى اٱِل�ْسِتْمتاِع ِبَبْع�ِس  ُة اٱمْلَكاِن َمَع اٱْلأَْج�اِء اٱلرَّ َ بيِع، َحْيُث َت�ْسَتدُّ ُخ�رصْ ُل اٱلرَّ اّلِل ُهَ� َف�سْ اٱل�سَّ

َمِك ِباٱلنََّكهاِت َواٱْلَبهاراِت اٱلَّلذيَذِة.  �اِء اٱل�سَّ بيِع، ِمْثَل �سِ ي�سًا يف اٱلرَّ ُم ِخ�سّ ْطِعَمِة اٱلَّتي ُتَقدَّ اٱْلأَ
         ح�سني ب�كرب جملة. العربي ال�سغري. العدد 302، ن�نرب 2017.�س.�س:14/10 )بت�رصف(.

ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:
• ما ه� ال�سالل ؟

ومالأ  والإن�سات،  ال�ستماع  اأثناء  الرتكيز  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأنبه  ثانية  مّرة  الن�س  اأ�سمع  اأن  قبل  ــ 
الفراغات بالأفكار املنا�سبة:

يقع ال�صالل على بعد �ص�عة من مدينة........................................

يعتب �صالل كرافي�صت� موقع�................................................

ي�صم �صالل كرافي�صت� العن��رص الطبيعية الآتية: ................................

ح�فظ ال�صالل على ......................................................

اأح�ّس الك�تب وهو يعب اجل�رص ............................................

دع� الك�تب الن��س اإىل.................................................... 

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

ت�سكيالت: جمم�عة من الأ�سكال / بديعة: رائعة وخالبة / عريق: قدمي / املنهمر: املتدّفق، �سّيال/ اأخاذ: 
جّذاب / الهادرة: ال�ساخبة / ت�سيع: تن�رص/ فاتنة: �ساحرة  .

ــ اأ�ستثمر ا�سرتتيجية عائلة الكلمة:
ال�صفة  اإىل  البحرية  ك�ن هن�ك ج�رص من اخل�صب ي�صتخدم لعبور   ( ي�صتخدم( امل�ج�دة يف جملة   ( اأكتب كلمة  ــ 
املق�بلة منه�(، واأطلب من املتعلمني واملتعلمات البحث عن فعلها يف املا�سي )ا�ستخدم(، ثم اأ�ساألهم عن 

مرادفها )ا�ستعمل(، واأطلب منهم �سياغتها على من�ال )ُي�ستخَدم( اأي ) ُي�ستعَمل(.
ــ اأدون العمل على ال�سب�رة كما يف املثال اأو غريه

ِا�ْسِتخدام ُم�ْستخَدم ُم�ْستخِدم ي�ْستْخدم اأ�ستْخِدُم ا�ستخدم

ِا�ْسِتعمال ُم�ْستعَمل ُم�ْستعِمل ي�ْستْعمل اأ�ستْعِمل ا�ستعمل

ــ اأطلب من املتعلمات واملتعلمني ال�ستغال على كلمات اأخرى يف جمم�عات اأو فرادى. 
ُمرتَفع،  ُمرتِفع،  يرتفع،  ارتفع،   ( مثل:  م�ستقات،  عدة  منها  وي�لدون  الن�س  يف  ت�جد  كلمات  يختارون  ــ 

ارتف�ع( واأخرى مثل: للتنّزه ــ التخييم ــ املرتبطة ــ ف�تنة ــ املنهِمر ــ .....   
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
• بنى العثماني�ن اجل�رص القدمي يف مدينة م��ستار، ماذا يعني ذلك ؟

• ذكر الكاتب دولة الب��سنة والهر�سك، يف اأية قارة ت�جد ؟
• يطغى الل�ن اخل�رص على �سالل كرافي�ستا، عالم يدل ذلك ؟

• مب تف�رص حمافظة م�قع ال�سالل على بيئته الطبيعية ؟

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• نذكر اأو�ساف مدينة م��ستار.

• باأَيِّ حقبة تاريخية يرتبط ت�سييد ج�رص املدينة ؟ 
• نعنّي:  ــ زمان رحلة الكاتب 

          ــ و�سيلة نقله
          ــ املكان الذي ت�ّجه اإليه

• جنرد اأو�ساف �سالل كرافي�ستا.
• ملاذا يزور ال�سياح �سالل كرافي�ستا؟

• ن�رصح ما قاله الكاتب عن ال�سالل: ) لمكان ليد الإن�سان فيه(
• نذكر من خالل ما ا�ستمعت اإليه: ــ الأمكنة 

                                   ــ ف�سال من ف�س�ل ال�سنة
                                   ــ ا�سم طعام ب��سني

• ن�سّمي: ــ  �سالل مغربيا.
               ــ اأطعمة مغربية يه�اها ال�سياح.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
•  تلخي�س الن�س مبالأ الفراغ بالأفكار املنا�سبة:

 

�صالل كرافي�صت�

موقعه:

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

مكون�ته الطبيعية:

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

الف�صل المف�صل لزي�رته:

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

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد
• ن�ع الن�س: اأدب رحلة

• م��س�عه: و�سف �سالل كرافي�ستا
• املغزى من الن�س: الدع�ة اإلى زيارة امل�قع وال�ستمتاع بجماله

• قيم الن�س: 
             القيمة التاريخية: الإ�سارة اإلى احلقبة العثمانية

            القيمة اجلغرافية: و�سف املكان وم�قعه وطق�سه 
ــ اأوجه املتعلم )ة( اإلى التعبري عن الراأي يف:

ــ  املعل�مات التي �سمعها: ) دقيقة، مبالغ فيها، م��س�عية، واقعية، غريبة، جديدة،                     
ــ  املعل�مات التي �سمعها: ) دقيقة، مبالغ فيها، م��س�عية، واقعية، غريبة، جديدة، قدمية...(                             

ــ مدى التنا�سب بني ال�س�رة وم��س�ع الن�س
ــ اأطلب من املتعّلم )ة( التعليق على دع�ة الكاتب النا�س اإلى زيارة �سالل كرافي�ستا.

ــ فح�س ت�قعات املتعلمني واملتعلمات قبل ال�ستماع.
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جذاذة تطبيقية لدر�س التراكيب

الأ�سبوع الثالث الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة من )د30( الرتاكيب: النوا�سخ احلرفية )1( الظواهر اللغوية

اأول: اأهداف الدر�س:

.» ــ يتعرف المتعلم)ة( النا�سخ الحرف »اإنَّ
« في التعبيرين ال�سفهي والكتابي. ــ ي�ظف المتعلم)ة( النا�سخ الحرف »اإنَّ

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ اأ�صتهل احل�صة بع�صف ذهني ، م�صتعينا بن�صاط من قبيل :

« )للت�كيد( ؟  • قال ال�سائُح للبهجة: »اإنَّ ال�ّساَحَة مُمِْتَعٌة«. ملاذا ا�ستعمل ال�سائُح كلمة  »اإِنَّ
• اأهيئهم للدر�ص بتقومي مكت�صباتهم و معارفهم ال�صابقة  من خالل الن�صاط االآتي: 

ْيٌف. «  على اجُلَمَلة ال�سمية الآتية: الف�سُل �سَ ــ  اأطلب منهم اإدخال »اإنَّ

المالحظة 

و الكت�ص�ف

ــ  لبناء املفه�م، وال��س�ل اإلى ال�ستنتاج، اأتدرج يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي اأراها منا�سبة للم�ست�ى 
املعريف للمتعلمني واملتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار ال��سائل املنا�سبة.

ــ يقراأ املتعلم�ن و املتعلمات اجلملتني قراءة �سامتة.

، لتحديد َنْ�عها، مع تعليل الإِجاَبة. َنة يف النَّ�سِّ ْمَلة امْلَُل�َّ اأطلب منهم مالحظة اجْلُ ــ 
ْمَلِة على ال�سب�رة.  ليل اجْلُ اأدع�هم اإلى حَتْ ــ 

ناَعٌة. ياَحَة �سِ ناَعٌة = اإِنَّ  + ال�سِّ ياَحَة �سِ • اإِنَّ ال�سِّ
ناَعٌة. ياَحَة �سِ ناَعٌة  + اإِنَّ = اإِنَّ ال�سِّ ياَحُة �سِ •  ال�سِّ

ْمَلِة َقْبَل اأَْن َيْدُخَل َعَلْيها احلرف] اإِنَّ [ ؟ ــ اأطلب منهم حتديد َنْ�ع اجْلُ
ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: احلرف ] اإِنَّ [ يدخل على اجلملة ال�سمية.

َة، َوِهَي:  ئي�سَ ْنتاِج اٱلرَّ َ اٱْلإِ �سا�ٍس ُتْعَترَبُ َعنا�رصِ ناَعٍة اأُْخرى؛ َتق�ُم َعلى َركاِئَز اأَ ناَعٌة َكاأَيِّ �سِ ياَحَة �سِ اإِنَّ اٱل�سِّ
يَِّة  ه�ِد اٱْلَب�رَصِ كيَزُة الّثاِنَيُة، َفِهَي اٱْلَعَمُل؛ َوَيَتَمثَّل يف اٱجْلُ ياِحيَُّة، اأَّما اٱلرَّ بيِعيَُّة؛ ومُتَثُِّلها اٱمْلَ�اِقُع اٱل�سِّ َامْلَ�اِرُد اٱلطَّ
كيَزَة اٱلثاِلَثَة؛ َفُهَ� اٱلَّذي ُي�ْسِهُم  ياِحيَِّة. َوُيَعدُّ َراأُ�ُس اٱمْلاِل اٱلرَّ َطِة اٱل�سِّ َتِلِف اٱْلأَْن�سِ الَّتي َيْبُذُلها اٱْلعاِمل�َن يف خُمْ

. ياِحيِّ يف َتط�يِر اٱمْلُْنَتِج ال�سِّ
دليل املفاهيم والتعريفات ال�سياحية، �سل�سلة ن�رص ال�عي ال�سياحي، 
الإ�سدار اخلام�س – الإمارات ، �س:13  )بت�رصف(.



253

التحليل

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة ا�سمية.
ــ اأكتب اإحدى اجلمل على ال�سب�رة، ثم اأطلب منهم اإدخال احلرف] اإِنَّ [ عليها.

ْمَلِة الَّتي َدَخَل َعَلْيها احلرف] اإِنَّ [. ــ اأطلب منهم حتديد َوظيَفة ُكلِّ ا�ْسٍم يف اجْلُ
ياَحَة[؟ ِل ]اإِنَّ ال�سِّ ِ اْلأَوَّ ــ اأ�ساأل: َهْل َي�ْسَتقيُم امْلَْعنى َلْ� َيْكَتفي احلرف] اإِنَّ [ َفَقْط ِباْلُعْن�رصُ

ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: احلرف] اإِنَّ [ يدخل على املبتداإ واخلرب.
ناَعٌة[، َوحتديد التَّْغيري الَّذي َحَدَث َبْعَد ُدخ�ِل احلرف ] اإِنَّ [   ياَحُة �سِ ــ اأطلب منهم مالحظة ُجْمَلة ]ال�سِّ

َعَلْيها.
ْت َحَرَكُة َحْرِفِه اْلأَخرِي. َوَهْل َيَتَغرّيُ ا�ْسُم ُكلٍّ ِمْنُهما؟             َ ْيِن َتَغريَّ َ ــ اأطلب منهم حتديد اأَيِّ اْلُعْن�رصُ

ــ اأ�ستدرجهم اإلى ا�ستنتاج: ] اإِنَّ [ تدخل على املبتداإ واخلرب، فتن�سب الأول، وي�سمى ا�سمها، وترفع الثاين، 
وي�سمى خربها.

ــ اأطلب منهم الإتيان، على الأل�اح، بجملة ت�ستمل اإنَّ وا�سمها وخربها، ثم اأطلب منهم حذف النا�سخ.

ال�صتنت�ج

ــ اأوجههم اإلى تركيب ال�ستناج مما دونته على ال�سب�رة بامل�ازاة مع التحليل، ثم اأطلب من بع�سهم قراءته.

التدرب

ناَعٌة.  ياَحَة �سِ ــ اأدربهم على مهارة الإعراب لي�ستاأن�س�ا به باإعراب جملة: اإِنَّ ال�سِّ
الكلمة     اإعرابها

ٌخ.   اإِنَّ          : َحْرٌف نا�سِ
ِبِه اْلَفْتَحُة الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه.  ياَحَة   : ِا�ْسُم اإِنَّ َمْن�س�ٌب، َوَعالَمُة َن�سْ ال�سِّ

ُة الّظاِهَرُة يف اآِخِرِه.  مَّ ناَعٌة     : َخرَباإِنَّ َمْرف�ٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�سَّ �سِ

التطبيق

ــ اأق�م مكت�سبات املتعلمني )ات( باإجناز ن�ساطي ) اأطبق( يف ال�سفحة: )210(، اأو ما اأراه منا�سبا من اأن�سطة.
ــ اأترك لهم ال�قت املنا�سب لالإجابة، ُثمَّ اأنبههم اإلى الأخطاء من اأجل املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ــ  ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا،وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا.
با�ستعمال  اأحاول معاجلة تعرثاتهم   املتعلمني واملتعلمات،  اأكرب عدد من  املنا�سبة لإ�رصاك  الطريقة  اأختار  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

ــ اأدون التعرثات وال�سع�بات، التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة اأثناء الجناز، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، 
لتك�ن م��س�عات للمعاجلة، يف اأ�سب�ع التق�مي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

ّمى  ّمى ا�ْسَمُه، َوَيْرَفُع اٱلّثايَن َوُي�سَ َل َوُي�سَ ُب اٱْلأَوَّ ،، َفَيْن�سِ رَبِ ٌخ ِلَأنَُّه َيْدُخُل َعلى اٱمْلُْبَتَداإِ َواٱخْلَ ؛ َحْرٌف نا�سِ اإِنَّ
ُه.  َخرَبَ
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 جذاذة تطبيقية لدر�س الن�س ال�سماعي

الأ�سبوع الرابع        الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

ح�سة واحدة من ثالثني دقيقة ن�س �سماعي: اأر�س العلماء التوا�سل ال�سفهي

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ يفهم المتعّلم )ة( الن�س ال�سماعي »»اأر�س العلماء« ويحّلله.
ــ ي�ستخل�س المتعلم )ة( ف�ائد ال�سياحة بالمغرب والإ�سادة بح�سارته وكرم اأهله وجمال معماره .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم )ة(، �س�ر، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين ...

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

التهيئة لال�صتم�ع
ــ اأحفز املتعلمني واملتعلمات واأجلب انتباههم، اإلى طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

ــ ما البلدان التي ترج� زيارتها ؟  

المالحظة 

والتوقع

ــ اأنتقل اإلى كتاب املتعلم )ة( �س: 215، لننجز ماياأتي:
• ن�سف مك�نات ال�س�رة.

• نقراأ التعريف، ثم نحدد ما ميثله امل�سهد، وما متثله الكرة.
ــ اأ�رصح للمتعلمني واملتعلمات بعن�ان الن�س: )اأر�س العلم�ء(، واأكتبه على ال�سب�رة، واأكتب م�سدره اأي�سا:  

)اأ�صبوع�ن يف املغرب الأق�صى(  

الت�صميع الأول

اأَْر�ُس اٱلُْعلم�ِء

 ، �ْسالِميِّ اٱْلإِ اٱلتَّاريِخ  اأَ�سيَلًة يف  َيًة مُمْتاَزًة  ِمُل �َسْخ�سِ نَّها ِبالٌد حَتْ اٱمْلَْغِرِب، َوَذِلَك ِلأَ اأُْمِنَيِة ِزياَرِة  ِع�ْسُت يف 
َب اٱمْلَْغِرُب َن�اِبَغ اٱْلُعَلماِء َوِكباَر  . َوَقْد اأَجْنَ �ساَرِة، َواٱْلُعل�ِم اٱْلإِ�ْسالِميَِّة َواٱْلآداِب، َواٱْلَهْنَد�َسِة، َواٱْلَفنِّ امْلِْعماِريِّ َواٱحْلَ
ْحَلِة، اأوَلِئَك اٱلَّذين  ْغراِفيا، َواْبِن َبّط�َطَة يف اٱلرِّ يِّ يف اٱجْلُ ٍد اٱْلإِْدري�سِ مَّ ٍد ْبِن حُمَ مَّ ِة اأَْمثاَل اٱْلقا�سي َعّيا�ٍس، َوحُمَ ِئَمّ اٱْلأَ
ْهِد َواٱْلَ�َرِع، َفَقْد اأَْجَمَع اٱلّنا�ُس َعلى اٱْلإِْقراِر  َة ُقرون. اأَّما يف اٱلزُّ ِْق ُمدَّ بََّت مِبُ�ؤََلّفاِتِهْم َوِكتاباِتِهْم ُعَلماُء اٱل�رصَّ َت�سَ

ْر�َس اٱْلأَْوِلّياِء«. َْق اأَْر�ُس اٱْلأَْنِبّياء، َواٱمْلَْغِرَب اأَ ِل اٱمْلَغاِرَبِة يف َهِذِه اٱلّناِحَيِة، َحّتى قال�ا: »اإِنَّ اٱل�رصَّ ِبَف�سْ
ِبِدرا�َسِة   ، بيِعيِّ اٱلطَّ ماِل  َواٱجْلَ ْوَعِة  َواٱلرَّ ْرِف  اٱلظُّ اأَْر�ِس  اٱْلأَْق�سى،  اٱمْلَْغِرِب  ِزياَرِة  اإِلى  ننُي  اٱحْلَ يِفَّ  ثاَر  َوَقْد 
َعْن  ث�َن  َوَيَتَحدَّ اٱمْلَْغِرَب،  َيْذُكروَن  اٱلَّذيَن  اٱْلأِجاّلِء،  َواٱْلأَ�ساِتَذِة  اٱْلُعَلماِء  ِمَن  َم�ساِيِخِه  َوِبَتاأْثرِي  حينًا،  اٱلّتاريِخ 

ًة ِلَتْحقيِق َهِذِه اٱْلأُْمِنيَِّة اٱْلَقدمَيِة. تاَح اٱهلُل يل ُفْر�سَ ِه. َوَقْد اأَ َح�ساَرِتِه َوَمَدِنيَِّتِه، َوَمزاياُه َوَخ�ساِئ�سِ
َة اإِلى اٱلّداِر  َه َغداً ِمْن َجَدّ ِر اأَْن اأََتَ�جَّ َمِة، َيْ�َم اٱلثُّالثاِء راِبِع ماي� 1976م، اأَنَُّه ِمَن اٱمْلَُقرَّ َة اٱمْلَُكرَّ َعِلْمُت يف َمكَّ

اْلَبْي�ساِء.
فاَوِة  َُب ِبِهْم اٱمْلََثُل يف اٱحْلَ   اإِنَّ َمديَنَة اٱلّداِر اْلَبْي�ساِء الَّتي َنَزْلناها ِهَي َمديَنُة اٱمْلُ�ْسَلمنَي َواٱْلَعَرِب اٱلَّذيَن ُي�رصْ
َل يف اٱمْلَديَنِة. َفَ�َجْدناها ِنهاَيًة يف  ِ ِلَنَتَج�َّ ْينا اٱلَّلْيَلَة يف راَحٍة َوُهدوٍء. َوَخَرْجنا َبْعَد اٱْلَع�رصْ ياَفِة.  َق�سَّ َوُح�ْسِن اٱل�سِّ

. ِديِّ ْينا اٱمْلَْغِرَب يف اٱجْلاِمِع اٱمْلَُحمَّ لَّ ماِل. ُزْرنا َمْكَتباٍت َعديَدًة، َو�سَ اٱجْلَ
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الت�صميع الأول

باِح اإِلى َمديَنِة فا�َس. َول َتزاُل اٱمْلَديَنُة َمْنَبَع اٱْلُعل�ِم َواٱْلُفن�ِن. َوُزْرنا َمْكَتَبَة اٱْلَقَرِوّينَي َوما  ْينا يف اٱل�سَّ َوَم�سَ
خ�ِل يف  َت�ْسَتِمُل َعَلْيِه ِمْن خَمْط�طاٍت َوَن�اِدِر اٱِلُكُتِب! كاَن ُكلُّ ُم�ؤَلٍِّف َمْغِرِبيٍّ َيَتَمّنى اأَْن َيَت�رَصََّف ِكتاُبُه ِباٱلدُّ
َواٱْلَقْلُب  اٱمْلَْكَتَبِة  ِمَن  امْلَغاِرَبِة. َوَخَرْجنا  اٱْلُعَلماِء  اْهِتماِم  َع  الَّتي كاَنْت َمْ��سِ اٱْلَعظيَمِة  اٱمْلَْكَتَبِة  َهِذِه  ُكُتِب  قاِئَمِة 

اِث اٱْلَقَلِميِّ اٱلّناِدِر. َماأْخ�ٌذ ِبَهذا اٱلرتُّ
ــ اأطرح �س�ؤال اأو �س�ؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• ما الأمنية التي كان يرج�ها الكاتب؟
وتتمة  والإن�سات،  ال�ستماع  اأثناء  الرتكيز  اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  اأنبه  ثانية  مّرة  الن�س  اأ�سمع  اأن  قبل  ــ 

اجلمل الآتية من خالل امل�سم�ع:
رج� الك�تب زي�رة المغرب لأنه بلد يتميّز ب�صخ�صية..........................

اأجمع الن��س على اأن المغرب هو...............................

الذي �صجع الك�تب على زي�رة المغرب هو........................

انطلقت رحلة الك�تب من مدينة ............. وو�صل اإلى مدينة....................

�ص�فر الك�تب اإلى مدينة........ وزار فيه�......................

الت�صميع الث�ني

ــ اأ�سّمع الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات اإلى �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، التي دّون�ها، 
وكّل كلمة ميكن اأن تع�ق عملية الفهم، من قبيل:

اأجنب: اأعطى / ن�ابغ، جمع نابغة: عباقرة  / احلفاوة: لإظهار الفرح والإِكرام/ منبع: م�سدر / خمط�طات، 
جمع خمطوط: كتاب اأو ن�ص مكتوب باليد .

ــ اأ�ستثمر ا�سرتاتيجية ال�سياق
اأنطلق من الن�س، واأختار منه جملة اأ�ستغل مع املتعلمني واملتعلمات على معانيها: ) وقد اأجنب املغرب ن�ابغ 

العلماء وكبار الأئمة(.
ــ اأطلب منهم قراءتها مع الرتكيز على كلمة " اأجنب" ومعناها يف اجلملة، اأق�ل لهم اأن لفعل " اأجنب" معاين 

متعّددة، فاأطلب منهم �رصحها ح�سب �سياقها يف كل جملة.
ــ ميكن اأن اأدّون على ال�سب�رة اجلدول الآتي لال�ستغال عليه جماعيا:

املعنى يف ال�صي�ق اجلملة                                       الكلمة                                       

اأجنب الرجُل                             ولد ولدا جنيبا                                              
اأجنبت املراأُة                              ولدت م�ل�دا      اأجنب                  
اأجنبت الأر�ُس اأبطال                 اأعطت اأبطال                                  

اأجنب من ال�سجرة فرعا        قطعه                                             

فهم الم�صموع

ــ اأطرح اأ�سئلة الفهم، يجب اأن اأعّدها اإعدادا دقيقا. وكّلما تعّذرت الإجابة ميكنني اأن اأعيد ت�سميع اجلزء 
الذي ي�سّكل  �سع�بة يف الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة اأريد اأن يرّكز عليها. 

ــ للتاأكد من فهم امل�سم�ع، وملء الفراغ مبا ينا�سب ، اأطرح اأ�سئلة من قبيل:
• مِلَ رجا الكاتب زيارة املغرب؟

• مب ُعرفت اأر�س املغرب من الناحية الدينية ؟
• ما دواعي حنني الكاتب اإلى زيارة املغرب؟

• من اأية مدينة انطلقت رحلة الكاتب ؟ 
• اإلى اأية مدينة مغربية و�سل ؟

• ما ا�سم املدينة التي �سافر اإليها بعد ذلك ؟  وماذا زار فيها ؟
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التف�عل مع 

الم�صموع

ــ اأ�ستف�رص املتعّلمني واملتعّلمات عما يلي: 
 • يتمّيز املغرب ب�سخ�سيته الأ�سيلة واملتمّيزة، ماذا يعني ذلك؟

 • مب تف�رص ا�ستعمال الكاتب لعبارات دينية؟
  • ماذا يق�سد الكاتب بق�له اأّن:   ــ فا�س لتزال منبع العل�م والفن�ن؟

• اأ�سار الكاتب اإلى الّرحالة ابن بط�طة، ماذا تعرف عنه ؟
• نذكر مدنا مغربية متيزت برتاثها احل�ساري اأو الثقايف.

تحليل 

الم�صموع

ــ اأطلب من املتعلمني واملتعلمات اإجناز ما ياأتي:
• ملاذا ت�سبت امل�سارقة بكتب املغاربة؟

• نذكر بع�س اأو�ساف املغاربة كما �سمعتها من الن�س.
• جنرد الأمكنة التي �سمعتها من الن�س.

• اأ�سار الكاتب اإلى جمم�عة من العل�م والفن�ن، نحّددها.
• ن�سّمي علماء مغاربة قدماء اأو معا�رصين.

ا�صتثم�ر 

الم�صموع 

وتقويمه

ــ اأ�ساعد املتعّلمني واملتعّلمات على تق�مي الن�س بالحتكام اإلى ما يلي:
• الربط بني اجلمل الآتية باأدوات ربط منا�سبة: 

رجا الكاتب زيارة املغرب    حتقق رجاء الكاتب     �سافر الكاتب من مكة املكرمة اإلى مدينة 
الدار البي�ساء      ا�ستمتع الكاتب بجمال مدينة الدار البي�ساء وكرم اأهلها     زار الكاتب 

مكتبة القرويني مبدينة فا�س.
ــ ميكن للمتعلمات واملتعلمني اإعادة تنظيم الأفكار ح�سب ما ينا�سب املعنى.

ليعرب كل واحد عن فكرة ويكمل الآخر ما بداأ  بالتناوب  الن�س  اإعادة �رصد  املتعلم واملتعلمة  اأطلب من  ــ 
الأول.

ــ اأوّجه املتعلمني واملتعلمات اإلى حتديد
•  ن�ع الن�س: اأدب الرحلة

•  م��س�ع الن�س: زيارة الكاتب للمغرب 
•  املغزى من الن�س: الإ�سادة بح�سارة املغرب وكرم اأهله وجمال عمرانه

ــ اأطلب من املتعلم )ة( التعبري عن الراأي يف: ــ املعل�مات التي �سمعها املتعلم )ة(
                                                                   ــ العالقة بني العن�ان وم��س�ع الن�س
                                                                   ــ العالقة بني ال�س�رة وم��س�ع الن�س

                                                                   ــ لغة الن�س
•  فح�س ت�قعات املتعلمني و املتعلمات قبل الإ�ستماع
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جذاذة تطبيقية لدر�س التطبيقات الكتابية

الأ�سبوع الرابع الوحدة ال�ساد�سة: ال�سياحة

د( ح�سة من )45  الكتابة التطبيقات الكتابية

اأول: اأهداف الدر�س:

ــ  يتدرب المتعلم)ة( على مهارة ال�سكل.
ــ ي�ستثمر المتعلم)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظ�اهر لغ�ية .

ث�ني�: الو�ص�ئل التعليمية: كتاب المتعلم)ة(، �س�ر، األ�اح، �سب�رة، م�ارد رقمية...

ث�لث�: �صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي في مجم�عات، التعلم بالقرين....

رابع�: اإنج�ز الح�ص�س.

تدبير الأن�صطة التعليمية التعلميةالمراحل

و�صعية 

النطالق

ــ اأحدد اأهداف الدر�س، واأتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات ح�ل طرق العمل.
ــ اأهيئهم للدر�س بتق�مي مكت�سباتهم و معارفهم ال�سابقة؛  من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظ�اهر اللغ�ية 

املدرو�سة للتاأكد من �سبطهم لها، من قبيل:
• كيف يبنى املا�سي للمجه�ل؟ و كيف يبنى امل�سارع للمجه�ل؟

• فيم تتفق الن�ا�سخ الفعلية مع الن�ا�سخ احلرفية؟ وفيم تختلفان؟
•  ما احلركة الأق�ى التي لتتاأثر باحلركات الأخرى يف ر�سم الهمزة املت��سطة؟

الن�س 

التطبيقي

ــ  اأدع� املتعلمني واملتعلمات اإلى قراءة �سامتة لأكرث من مرة للن�س يف كتبهم، )�س: 219( لي�ست�سمروا 
كلماته، واأثناءها ي�سجل�ن اأثناءها الكلمات ال�سعبة، اأو اجلدبدة.

ــ اأطلب منهم بالتناوب كتابة الكلمات ال�سعبة على ال�سب�رة لي�سارك اجلميع يف �رصحها. 
ــ اأطرح عليهم اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للمقروء، من قبيل:

• مراك�س م�ستهرة مباذا؟ 
•  ما الذي ياأخذ باإعجاب ال�سياح؟

ــ اأطالبهم بقراءة �سامتة للن�س، ي�سبط�ن خاللها، بال�سكل التام، الكلمات واجلمل املل�نة غري امل�سب�طة، 
)مع حثهم على ال�سبط بقلم الر�سا�س، لي�سهل ت�س�يب الأخطاء من جهة، وحمافظة على نظافة الكتاب 

من جهة اأخرى(.
اإلى  املتعلمني واملتعلمات نقلها  اأطلب من  ال�سب�رة، الكلمات واجلمل غري امل�سب�طة ، ثم  اأكتب،على  ــ 

دفاترهم.
ــ اأترك للمتعلمني واملتعلمات ال�قت املنا�سب لالإجناز، واأثناء ذلك، اأمر بني ال�سف�ف للت�سجيع، والتنبيه 

لالأخطاء، وتقدمي الع�ن واملعاجلة الف�رية للمتعرثين.
ــ اأعني  من املتعلمني واملتعلمات من يتناوب على �سبط جمله بال�سكل التام.

ــ اأدع�هم اإلى ت�س�يب ما يبدو لهم خطاأ، مع تعليل مقرتحاتهم. 
اأدع�هم اإلى ت�سحيح ما قد ارتكب�ه من اأخطاء يف كتبهم. ــ 
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التم�رين 

التطبيقية

اأختار من الأن�سطة الآتية ما اأراه منا�سبا لأق�م به مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات، واأرجئ  ما تبقى منها  ــ 
لأ�سب�ع التق�مي والدعم.

ُلُه ِلْلَمْجه�ِل. حيَحًا َمْبِنّيًا ِلْلَمْعل�ِم، ُثمَّ اأَُح�ِّ 1-  اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ِفْعاًل �سَ
ُه. ، يف َتْر�سيَمٍة ا�ْسَمُه َوَخرَبَ ُ َخًا، ُثمَّ اأَُبنيِّ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة َحرفًا نا�سِ

ياُح( يَِّقِة– َمتاَهٌة –َمرِّ - ال�سُّ وار – َال�سَّ �ْسماِء اْلآِتَيِة: ) َالزُّ ْفعاَل ِمَن اْلأَ 3- اأُْعطي اْلأَ
           . َتها �َسْطٍر يف النَّ�سِّ 4- اأُْعِرُب ُكلَّ َكِلَمٍة حَتْ

ينجز املتعلمون واملتعلمات ن�صاط ) اأُْنِتُج (:   ــ 
ُث َعْن َمديَنٍة َمْغِرِبيٍَّة اأُْخرى.  دَّ ، َفاأَحَتَ     • اأُحاكي النَّ�سَّ

اأجل  من  الأخطاء  اإلى  والتنبيه  للتحفيز  ال�سف�ف  بني  اأمر  واأثناءها  لالإجابة،  املنا�سب  ال�قت  لهم  اأترك  ــ 
املعاجلة الف�رية.

الت�صحيح

ميكن اأن يك�ن الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي الفردي �سفهيا اأو كتابيا. ــ 
با�ستعمال  اأحاول معاجلة تعرثاتهم  املتعلمات،  املتعلمني و  اأكرب عدد من  املنا�سبة لإ�رصاك  الطريقة  اأختار  ــ 

الأل�اح عند ال�رصورة.

التقويم

 والدعم

الجناز             اأثناء  متعلمة  و  متعلم  كل  اعرت�ست  التي   ، ال�سع�بات،  و  التعرثات  اأدون  املالحظات  دفرت  ــ يف 
والتي نبهتهم اإليها، ومل يتمكن�ا من جتاوزها، لتك�ن م��س�عات للمعاجلة والدعم، يف اأ�سب�ع التق�مي  

والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.
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التمارين التطبيقية ) الإجابات المرتقبة مكتوبة بلون مغاير (الأ�سبوعالوحدة

ُق 11 اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ِمثاًل ِلُكلِّ َنْ�ٍع: ِا�ْسٌم ــ ِفْعٌل ــ َحْرٌف 
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلًة ِفْعِليًَّة

مُّ ــ َطريٌق                                                          3- اأَُبيُِّن، في َتْر�سيَمٍة، َنْ�َع ُكلِّ َكِلَمٍة:  ــ َعلى ــ َي�سُ
ْن�ساِن ِلْلِكتاَبِة. ُل اإِلى ُجْمَلٍة ِفْعِليٍَّة: ِاْكِت�ساُف اْلإِ 4- اأَُح�ِّ

اأُْنِتُج                                       

َن ِفْقَرًة.  ــ اأَُعبُِّر َعِن اْلَم�ْسَهِد ِبَثالِث ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأَُك�ِّ

ُق 2 اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ِمثاًل ِلُكلِّ َنْ�ٍع:  ِا�ْسٌم ــ ِفْعٌل ــ َحْرٌف.  
2- اأَُبيُِّن، في َتْر�سيَمٍة ، َنْ�َع ُكلِّ َكِلَمٍة َواْلَعالَمَة الّدالََّة َعَلْيِه:      

         قاَمْت – َاْلأَْجياِل – في – َالتُّراُث – ِاْزَدَهَرْت                                    
3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلَتْيِن ِفْعِليََّتْيِن.

4- اأُْكِمُل َكاْلِمثاِل:
َفِر.                                        ــ َيْرِجُع ..... ِمَن اْلَمْنفى ← َيْرِجُع اْلَمِلُك ِمَن ال�سَّ

.  ) قاَل، َيق�ُل، �َسِهَد، َي�ْسَهُد،.....(  ــ .... ال�ّساِهُد اْلَحقَّ
�َرِة.  ) ِا�ْسٌم ُم�ؤَنٌَّث: َالَفتاُة .....(  ــ ِاْحَتَفَظِت.......ِبال�سّ

اأُْنِتُج                                        

ُبها ِمَن اْلَأْفعاِل َواْلَأ�ْسماِء  ْفَحِة )20( بُجِمٍل ِفْعِليٍَّة، اأَُركِّ  ــ اأَُعبُِّر َعْن اأََحِد َم�ْسَهَدي ال�سَّ
ريَطْيِن، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأُْنِتَج ِفْقَرًة:     اْل�اِرَدِة في ال�سَّ

َعِت ــ اْنَطَلَقِت ــ َظَهَر ِت ــ َتَجمَّ                              َعَلِت ــ َحطَّ
اِئَرُة غاريُد ــ الطَّ اْلَجماهيُرــ  اْلُهتافاُت ــ اْلَمِلُك ــ الزَّ

اِئَرُة، َفَظَهَر اْلَمِلُك، َواْنَطَلَقِت اْلُهتافاُت، َوَعَلِت. ِت الطَّ َعِت اْلَجماهيُر. َحطَّ     َتَجمَّ

اأَن�سطة التطبيقات الكتابية
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ُق3 اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ِمثاًل ِلُكلِّ َنْ�ٍع:            
ٌر  ــ  ِا�ْسٌم ُم�ؤَنٌَّث.                  ُجمَلٌة ــ ُجمَلٌة  ــ ا�ْسِميٌَّة وِفْعِليٌَّة  ــ ِا�ْسٌم ُمَذكَّ

ُئ ُجَماًل ا�ْسِميًَّة َكما في اْلِمثاِل:          2- اأُْن�سِ
�سيَلٌة.                ــ اأ�ساَلُة اْلَح�ساَرِة    ←   َاْلَح�ساَرُة اأَ

َلَبُة، .....( ْيَخ. ) َالّنا�ُس، الطَّ ل........ال�سَّ ْيِخ  ← َبجَّ ــ َتْبجيُل ال�سَّ
ــ ِقَدُم جاِمَعِة اْلَقَرِويّيَن ← ............. )جاِمَعةُ اْلَقَرِويّيَن َقديَمٌة (

َعِت اْلُعل�ُم ( ُع اْلُعل�ِم ← ...................     ) َتَن�َّ ــ َتَن�ُّ
ِب اْلَمْطل�ِب:          3-  اأُْكِمُل اْلُجَمَل اِل�ْسِميََّة ِبَح�سَ

�ْستاِذ.       ) جاِل�ٌس (                 ــ َالّطاِلُب ....... اأَماَم اْلأُ
ــ ......... جاِل�ساِن اأَماَم اْلأُ�ْستاِذ       ) َالّطاِلباِن (                

�ْستاِذ.         )جاِل�س�َن ( ــ َالّطَلَبُة ........اأَماَم اْلأُ
اأُْنِتُج     

الَكِلماِت  ِمَن  ُبها  اأَُركِّ ا�ْسِميٍَّة،  بُجِمٍل  َمْغِرِبيًَّة،  اأََثِريًَّة  َمديَنًة  فيها  ُف  اأَ�سِ ِفْقَرًة،  اأُْنِتُج   
اْل�اِرَدِة في اْلَعُم�َدْيِن:   

يَِّقٌة، َاْلأَْب�اُب ُمَزْخَرَفٌة، َاْلأَ�ْس�اُق �َسْعِبيٌَّة. ُة �سَ َرُة، َاْلأَ�ْس�اُر طيِنيٌَّة ، َاْلأَِزقَّ َّ�  َاْلَمديَنُة ُم�سَ

َاْلَمديَنُة
 َاْلأَ�ْس�اُر
ُة   َاْلأَِزقَّ

َاْلأَْب�اُب
 َاْلأَ�ْس�اُق

طيِنيٌَّة 
ُمَزْخَرَفٌة 

�َسْعِبيٌَّة 
يَِّقٌة  �سَ

َرُة َّ� ُم�سَ
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ُق 4 اأَُطبِّ

ُلها، في َجْدوٍل اإِلى ُمَثّنياٍت.                          1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة ُجم�ٍع، ُثمَّ اأَُح�ِّ
ٌر /ُم�ؤَنٌَّث(. ُه )ُمَذكَّ ُل ُكلَّ َجْمٍع ِمَن اْلُجم�ِع ال�ّساِبَقِة اإِلى ُمْفَرٍد، ُثمِّ اأَُبيُِّن ِجْن�سَ 2- اأَُح�ِّ

3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلَتْيِن ا�ْسِميََّتْيِن. 
4- اأُْعِرُب: َاْلَمْنَظُر ُمثيٌر.  

اأُْنِتُج                                        

  ــ اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأَُعبُِّر فيها َعِن اْلَم�سَهِد، ِبُجَمٍل ِفْعِليٍَّة َوا�ْسِميٍَّة:

ُق21 اأَُطبِّ

ٌف ب) ال( 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْمِثَلٍة ِلُكلِّ َنْ�ٍع: ــ ِا�ْسٌم َنِكَرٌة ــ ِا�ْسٌم ُمَعرَّ
َرها في َتْر�سيَمٍة. ُع َعنا�سِ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلًة ِفْعِليًَّة، اأَ�سَ

ُل اإِلى ُجْمَلٍة ِفْعِليٍَّة، ُثمَّ اأَُبيُِّن اْلفاِعَل ِبَقَلٍم ُمغاِيٍر: 3- اأَُح�ِّ
ِب( َب اْلقاِرُئ اْلِقراَءَة ِبالتََّدرُّ ِب ← ...... ) ِاْكَت�سَ ــ ِاْكِت�ساُب اْلقاِرِئ ِلْلِقراَءِة ِبالتََّدرُّ

ٍل، َواأُْخرى ِبَهْمَزِة َقْطِع.  4- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َكِلمًة َمْبدوَءًة ِبَهْمَزِة َو�سْ
اأُْنِتُج

َن ِفْقَرًة.  ْفَحِة: )44(، ِبَثالِث ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأَُك�ِّ ــ اأَُعبُِّر َعِن اْلَم�ْسَهِد ِبال�سَّ

ُق  2 اأَُطبِّ

�ساَفِة. َفَة ِباْلإِ �ْسماَء اْلُمَعرَّ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ اْلأَ
في  َرها  َعنا�سِ اأَُبيُِّن  ُثمَّ  ِبِه،  َمْفع�ٍل  َعلى  ُم�ْسَتِمَلًة  ِفْعِليًَّة  ُجمَلًة  النَّ�سِّ  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِرُج   -2

َتْر�سيَمٍة.      
ٍف ِباْلإِ�ساَفِة، َمَع َتْغييِر ما َيْلَزُم: »  َف ِب )ال( اإِلى ُمَعرَّ ُل، في ما َياأْتي، اْلُمَعرَّ 3- اأَُح�ِّ

وَر الَّذي اأَْعطاُه اإِيّاُه اْلُمْخِرُج«.  َبِة، ُيَمثُِّل الدَّ َوَقَف اْلُمَمثُِّل َعَلى اْلَخ�سَ
بيِب الَّذي اأَْعطاُه اإِيّاُه  َبِة اْلَم�ْسَرِح، ُيَمثُِّل َدوَر الطَّ     ) َوَقَف ُمَمثُِّل اْلَم�ْسَرِحيَِّة َعَلى َخ�سَ

ُمْخِرُج اْلَم�ْسَرِحيَِّة.(
اأُْنِتُج                                       

ِة، بُجِمٍل ِفْعِليٍَّة،    - اأُْنِتُج َمَع َزميلي، اأَْو َزميَلتي، ِفْقَرًة َنَتَخيَُّل فيها ِنهاَيًة اأُْخرى ِلْلِق�سَّ
َوَمعاِرَف ِباْلإِ�ساَفِة. 
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ُق                      3 اأَُطبِّ

َرُه في تر�سيَمٍة.           1-اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َتْركيَب َعْطٍف، اأَُبيُِّن َعنا�سِ
 – – ِتْلَك  اأوَلِئَك  اْلآِتَيِة:  اْلإِ�ساَرِة  ِلأَ�ْسماِء  َبٍة  ُمنا�سِ اأَ�ْسماٍء  النَّ�سِّ َثالَثَة  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِرُج   -2

َذِلَك.
ُبها:  3- اأُْكِمُل اْلُجَمَل ِبما ُينا�سِ

ُة َحَركاِتها.                    •......  ........ َحَركاِتِهنَّ •َت�ؤَّدي الّراِق�سَ
•ُي�ؤَّدي .......  َحَركاِتِهما.                 •.....    ........ َحَركاِتِهْم.

تاِن .....  •..... الّراِق�ُس   .......                     • .....   الّراِق�سَ

الّراِق�ساُت  ُت�ؤَّدي  ــ  َحَركاِتِه   الّراِق�ُس  ُي�ؤَّدي  ــ   َحَركاِتِهما  الّراِق�ساِن   ُي�ؤَّدي   (   
تاِن َحَركاِتِهما (      َحَركاِتِهنَّ ــ ُي�ؤَّدي الّراِق�س�َن َحَركاِتِهْم ــ ُت�ؤَّدي الّراِق�سَ

                             
اأُْنِتج      

ْو َوَطِنيًَّة،  ًة َمَحلِّيًَّة، اأَ ُف فيها َرْق�سَ • اأََتعاَوُن َمَع اأَْفراِد َمْجم�َعتي َعلى اإِْنتاِج  ِفْقَرًة، َن�سِ
َنًة اْلَعْطَف، َواْلَمعاِرَف ِباْلإِ�ساَفِة. مِّ َن�ْسَتْعِمُل فيها ُجماًل ُمَت�سَ

ُق4 اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ا�سما معرفا ِباْلإِ�ساَفِة.                         
ُطها َهْمَزٌة، ُثمَّ اأَُبيُِّن �َسَبَب ِكتاَبِتها. 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َكِلَمًة َتَتَ��سَّ

3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َتْركيَبْيِن َعْطِفيَّْيِن ُمْخَتِلَفْيِن.
. 4- اأُْعِرُب: َاْلكاريكاتيُر َفنٌّ

اأُْنِتُج     

ِلْلَعْطِف  ِمَنٍة  ُمَت�سَ وا�ْسِميٍَّة،  ِفْعِليٍَّة  ِبُجَمٍل  �س.)73(  اْلَم�ْسَهِد  َعِن  اأَُعبُِّر  ِفْقَرًة  اأُْنِتُج   -
ِباْل�اِو، َواْلفاِء، َوُثمَّ .
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ُق 31 اأَُطبِّ

َبِيُن َنْ�َعها. �ْسماَء اْلَم��س�َلَة، ُثمَّ اأُ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ اْلأَ
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجمَلًة ِفْعِليًَّة، ِفْعُلها لِزٌم.

َبَب. ُح ال�سَ ِلِف، ُثمَّ اأَُو�سِّ ُطها َهْمَزٌة َعلى اْلأَ 3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َكِلمًة َتَتَ��سَّ
جاِئعًا.  َيْلَعَب  اأَْن  َخيَّْرَتُها  َلْ�  اْلَقَدِم،  ُكَرُة  ِه�اَيُتُه  َالَّذي  ــ  نَِّث:  اْلُم�ؤَ اإِلى  ُل  اأَُح�ِّ  -4

...........َعْيٌن. 
 )َالَّتي ِه�اَيُتها ُكَرُة اْلَقَدِم، َلْ� َخيَّْرَتهااأَْن َتْلَعَب جائَعًة.( 

اأُْنِتُج

َلِة ِباأَْرَبِع ُجَمٍل، اأَ�ْسَتْعِمُل فيها اأَ�ْسماًء َمْ��س�َلًة، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها  ــ اأَُعبُِّر َعِن ِه�اَيتي اْلُمَف�سَّ
َن ِفْقَرًة.   ِلأَُك�ِّ

ُق   2 اأَُطبِّ

في  َرها   َعنا�سِ اأَُبيُِّن  ُثمَّ   ، ُمَتَعدٍّ ِفْعٍل  َعلى  ُم�ْسَتِمَلًة  ِفْعِليًَّة  ُجمَلًة  النَّ�سِّ  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِرُج   -1
َتْر�سيَمٍة.

اأَُعلُِّل  ُثمَّ  اْلأَِلِف،  َعلى  َهَمزاٌت  ُطها  َتَتَ��سَّ الَّتي  اْلَكِلماِت  النَّ�سِّ  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِرُج   -2  
ِكتاَبَتها.      

ٍف ِباْلإِ�ساَفِة، َمَع َتْغييِر ما َيْلَزُم:  »  َف ِب )ال( اإِلى ُمَعرَّ ُل، في ما َياأْتي، اْلُمَعرَّ  3- اأَُح�ِّ
فاِق«.  ماِر�َسها في اْلَمْلَعِب َمَع الرِّ ِحبُّ اأَْن اأُ اأَْه�ى اْلُكَرَة، َواأً

لَِّة، َواأًِحبُّ اأَْن اأُماِر�َسها في َمْلَعِب اْلَحيِّ َمَع ِرفاِق اْلَمْدَر�َسِة.(          )اأَْه�ى ُكَرَة ال�سَّ
ْفَلُة اْلُكُتَب. 4- اأُْعِرُب: َتْقَراأُ الطِّ

اأُْنِتُج                                       

ِة، بُجِمٍل ِفْعِليٍَّة، َوَمعاِرَف    ــ اأُْنِتُج َمَع َزميلي، اأَْو َزميَلتي، ِفْقَرًة َنَتَخيَُّل فيها ِنهاَيًة ِلْلِق�سَّ
ِباْلإِ�ساَفِة. 
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ُق                      3  اأَُطبِّ
ماِئُر. َلْت ِبها �سَ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَث َكِلماٍت اتَّ�سَ

2- اأُْظِهُر الفاِعَل في ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمَن اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:
ْفَلُة َتَعلَُّمُه (           ِا�ْسَتَطْعُت َتَعلَُّمُه        .............. ) ِا�ْسَتطاَعِت الطِّ

ْفَلُة اْلم��سيقى (         اأَْحَبْبُت اْلم��سيقى        .............  )اأَْحبَِّت الطِّ
ْفالِن َعّني اْلِه�اَيَة (         َوِرثا َعّني اْلِه�اَيَة        .............  )َوِرَث الطِّ

ُبها:  3- اأُْكِمُل اْلُجَمَل ِبما ُينا�سِ
•اأََحبَِّت اْلكاِتَبُة ِه�اَيَتها.                   •......  ........ ِه�اياِتِهنَّ

•اأََحبَّ .......  ِه�اَيَتُهما.               •.....    ........ ِه�اياِتِهْم.
•..... اْلكاِتُب   .......               • .....   اْلكاِتَبتاِن .....

•  اأََحبَِّت اْلكاِتَبُة ِه�اَيَتها.              •اأََحبَِّت اْلكاِتباُت ِه�اياِتِهنَّ
• اأََحبَّ اْلكاِتباِن ِه�اَيَتُهما.           • اأََحبَّ اْلُكّتاُب/ اْلكاِتب�َن ِه�اياِتِهْم.
• اأََحبَّ اْلكاِتُب ِه�اَيَته.                • اأََحبَِّت اْلكاِتَبتاِن ِه�اَيَتُهما.          

 اأُْنِتُج:      

ميِر  اإِلي �سَ اْلُمَتَكّلِم،  ميِر  ِمْن �سَ النَّ�سِّ  َعلى َتح�يِل  َمْجم�َعتي  اأَْفراِد  َمَع  اأََتعاَوُن   •   
، َهَكذا:ِعْنَدما كاَنِت اْلكاِتَبُة...............  اْلغاِئَبِة؛ ِبَحْيُث َنْبَداأُ النَّ�سًّ

َفها واِلَداها اإِلى الم��سيقى. َوكاَن اْلأَْمُر ُمْتَعًة َحّتى  غيرًة ، َعرَّ ِعْنَدما كاَنِت اْلكاِتَبُة �سَ
ريِر،  َتَعلَُّمُه ُهَ� َقليٌل ِمَن ال�سَّ َواإِِن ا�ْسَتْع�سى َعَلْيها التَّْعليِم، َفُكلُّ ما ا�ْسَتطاَعِت اْلكاِتَبُة 

َوَمَع َذِلَك اأَْحبَِّت اْلم��سيقى، َو�َسِعَدْت ِباأَنَّ ِطْفَلْيها َوِرثا َعْنها َهِذِه اْلِه�اَيَة.

ُق4 اأَُطبِّ

ماِئُر.                          َلْت ِبها �سَ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَث َكِلماٍت اتَّ�سَ
ٌل. ميٌر ُمتَّ�سِ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَث ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة؛ فاِعُل ُكلُّ ُجْمَلٍة �سَ

ُط ِباأََحِد النَّ�ادي. 3- اأَْجَعُل اْلفاِعَل ظاِهراً في اْلُجْمَلِة اْلآِتَيِة:  َيْن�سَ
. 4- اأُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ في النَّ�سِّ

اأُْنِتُج

ُر فيها ما اأَْقَنَع ِبِه عاِدٌل واِلَدُه ِلُيَغيَِّر َراأَْيُه. َّ� - اأَُعبُِّر، في ِفْقَرٍة، ِبُجَمٍل ِفْعِليٍَّة َوا�ْسِميٍَّة، اأََت�سَ
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ُق  41 اأَُطبِّ

 : 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ
ُجْمَلًة ِفْعُلها َمْبْنيٌّ ِلْلَمْجه�ِل 

ــ ُجْمَلًة الَمْفع�ُل ِبِه فيها ظاِهٌر 
ميٌر.  ــ ُجْمَلًة اْلَمْفع�ُل ِبِه فيها �سَ

ُل اْلِفْعَل في اْلُجْمَلِة الّتالَيِة ِمْن َمْبِنيٍّ ِلْلَمْعل�ِم اإِلى َمْبِنيٍّ ِلْلَمْجه�ِل: 2- اأَُح�ِّ
  ــ اأَْعطى اْلُمزاِرُع النَّْخَل اْلِعناَيَة.  ) اأُْعِطَي النَّْخُل اْلِعناَيَة .(  

        
اأُْنِتُج

َن ِفْقَرًة.   ْرَبِع ُجَمٍل، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأَُك�ِّ  ــ اأَُعبُِّر َعِن اْلَم�ْسَهِد ِباأَ

ُق   2 اأَُطبِّ

: 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ
ــ ُجْمَلًة ِفْعُلها ما�ٍس َمْبِنيٌّ ِلْلَمْجه�ِل. 

ــ ُجْمَلًة ُم�ْسَتِمَلًة َعلى َمْفع�ٍل ِبِه، ُثمَّ اأَُبيُِّن َنْ�َعُه.
َفٍة ، ُثمَّ اأَُعلُِّل ِكتاَبَتها.   ــ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َكِلمًة َمْخت�َمَة ِبَهْمزٍة ُمَتَطرِّ

ِبُط اْلُجْمَلَة اْلآِتَيَة ِبَطريَقتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن: 2- اأَ�سْ
 اأنجز المنزل ب�سرعة. 

ْرَعٍة.( ْرَعٍة. ــ  اأُْنِجَز اْلَمْنِزُل ِب�سُ ــ  اأنجز المنزل ب�سرعة. ) اأَْنَجَز اْلَمْنِزَل ِب�سُ

اأُْنِتُج                                       

ِة، بُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، ُم�ْسَتِمَلٍة   ــ اأُْنِتُج َمَع َزميلي، اأَْو َزميَلتي، ِفْقَرًة َنَتَخيَُّل فيها ِنهاَيًة ِلْلِق�سَّ
َعلى َمفاعيَل ِبِه. 

ُق                      3 اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج اْلأَْفعاَل اْلُم�ساِرَعَة اْلَمْبِنيَّة ِلْلَمْجه�ِل.
اْلُمديُر  – َي�ْسَمَح لي  َنُع  اْلَم�سْ َنُع  َتْحَتها َخطٌّ . )َي�سْ الَّتي  اْلُجَمِل  اأُْظِهُر الفاِعَل في   -2

�ُكالَتِة.( ْل�اَح ال�سُّ َنُع اأَ َنِع– ُيْنِتُج اْلَم�سْ ِبُدخ�ِل اْلَم�سْ
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ُبها:3 ُل ُجْمَلَة )ُكْنُت اأُِحبُّ اأَْن ُي�ْسَمَح لي( ِبما ُينا�سِ 3- اأَُح�ِّ
ــ ........ اأَْن ُي�ْسَمَح َلنا. ــ ...... اأَْن ُي�ْسَمَح َلَك  ــ ...... اأَْن ُي�ْسَمَح َلَها

)ــ ُكّنا ُنِحبُّ اأَْن ُي�ْسَمَح َلنا. ــ ُكْنَت ُتِحبُّ ُي�ْسَمَح َلَك . ــ كاَنْت ُتِحبُّ اأَْن ُي�ْسَمَح َلَها.(                        
اأُْنِتُج:      

نَتَخيُُّل فيها  ِلْلَمْجه�ِل،  َمْبِنّيٍة  ْفعاٍل ُم�سارَعٍة  ِلأَ َنًة  مِّ ُمَت�سَ ِفْقَرًة  َمَع َمْجم�َعتي  اأَْكُتُب   •
ِة. ِنهاَيًة ِلْلِق�سَّ

ُق4 اأَُطبِّ

1-  اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل ُم�ساِرَعٍة َمْبِنيٍَّة ِلْلَمْجه�ِل.
ُن ناِئَب فاِعٍل، ُثمَّ اأَُبيُِّن َنْ�َعُه.  مَّ 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة، َتَت�سَ

ما  َجميعًا  َلُهْم  ُم  �َسُيَقدَّ اْلآِتَيِة:   اْلُجْمَلِة  في  ِلْلَمْعل�ِم  مْبِنيٍّ  ِفْعٍل  اإِلى  اْلِفْعَل  ُل  اأَُح�ِّ  -3
َيكفيِهْم.

4- اأُْعِرُب ما تحته خط في الن�س.
اأُْنِتُج

  ــ اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأََتَخيَُّل فيها ما �َسَيْحُدُث َبْعَد َن�ْسِر اْلإِْعالِن، اأَ�ْسَتْعِمُل فيها اأَْفعاًل ُم�ساِرَعًة 
َمْبِنيًَّة ِلْلَمْجه�ِل.                                   

ُق51 اأَُطبِّ

حيَحٍة. 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل �سَ
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة، ِفْعُلها ُم�ساِرٌع َمْن�س�ٌب.

ِلُفُه. 3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ا�ْسَم اإ�ساَرٍة ُحِذَفْت اأَ
4- اأُْعِرُب: كي يف�سح اْلمجال.

ُم�ساِرَعٍة  ِلأَْفعاٍل  َنٍة  مِّ ُمَت�سَ ِفْعِليٍَّة،  ِبُجَمٍل  )�س:154(  َم�ْسَهِد  َعِن  اأَُعبُِّر  ــ   : اأُْنِتُج 

َن ِفْقَرًة.   َك�ِّ َمْن�س�َبٍة،  ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأُ

ُق2 اأَُطبِّ

ْن�اَعها في َجْدَوٍل.  حيَحٍة، ُثمُّ اأَُبِيُن اأَ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل �سَ
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة، ِفْعُلها ُم�ساِرٌع َمْن�س�ٌب.

ُل اْلُجْمَلَة اْلآِتَيَة: 3- اأُوؤَوِّ
ِبدوِن اأَْن ُيَميِّزوا َبْيَنها  ← ............ )ِبدوِن التَّْمييِز َبْيَنها(
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2
اأُْنِتُج

ْفعاٍل ُم�ساِرَعٍة َمْن�س�َبٍة،  ُثمَّ  َنٍة ِلأَ مِّ  ــ اأَُعبُِّر َعِن اْلَم�ْسَهِد )�س:165( ِبُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، ُمَت�سَ
َن ِفْقَرًة.  َك�ِّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأُ

3
ُق اأَُطبِّ

1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل ُمْعَتلٍَّة، ثُّمَّ اأَُبِيُن اأَْن�اَعها في َجْدَوٍل. 
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة، ِفْعُلها ُم�ساِرٌع َمْجزوٌم.

3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة ُم�ْسَتِمَلًة عَلى ناِئِب فاِعٍل، اأَُبيُِّنُه ِبَلْ�ٍن ُمغاِيٍر.
4- اأُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ في النَّ�سِّ . 

)َاْلَحداِئُق: فاِعٌل َمْرف�ٌع،...... ــ َاْلَف�ساُء: ناِئُب فاِعٍل َمْرف�ٌع، ...... ــ
َيْهِدُف: ِفْعٌل ُم�ساِرٌع َمْجزوٌم ِبَلْم، َوَعالَمُة....... ــ �ساِحُب: فاِعٌل َمْرف�ٌع،...... 

َمْن�س�ٌب، .............( ِبِه  َمْفع�ٌل  كيَنِة:  – َال�سَّ

ِلأَْفعاٍل  َنٍة  مِّ ُمَت�سَ ِفْعِليٍَّة،  ِبُجَمٍل   )172 ْفَحُة  َال�سَّ  (: َم�ساِهِد  اأََحِد  َعِن  اأَُعبُِّر  ــ   : اأُْنِتُج 

َن ِفْقَرًة. َك�ِّ ُم�ساِرَعٍة، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأُ

ُق4 اأَُطبِّ

ْن�اعها في َجْدَوٍل. حيَحٍة، واأَُبيُِّن اأَ 1-  اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل �سَ
2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل ُمْعَتلٍَّة واأََبيُِّن اأَْن�اعها في َجْدَوٍل.
َرها في َجْدَوٍل 3- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة �َسْرِطيًَّة، ُثمَّ اأَُبيُِّن َعنا�سِ

: »اأَحببت اأن اأخفف  ْكِل الّتامِّ ْبِطها ِبال�سَّ ُل اْلُجْمَلَة اْلآِتَية، َمَع َتْغييِر ما َيْلَزُم، و�سَ 4- اأُوؤَوِّ
عن نف�سي«.

 . 5- اأُْعِرُب ُكلَّ َكِلَمٍة َتْحَتها �َسْطٍر في النَّ�سِّ

اأُْنِتُج        

   ــ اأُْنِتُج ِفْقَرًة اأََتَخيَُّل فيها نهاَيًة ِللنَّ�سِّ اأَ�ْسَتْعِمُل فيها اأَْفعاًل ُم�ساِرَعًة َمْن�س�َبًة، َواأُْخرى 
َمْجزوَمًة.

اأترك لهم ال�قت المنا�سب لالإجابة، واأثناءها اأمر بين ال�سف�ف للتحفيز والتنبيه اإلى 
الأخطاء من اأجل المعالجة الف�رية.
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ُق61 اأَُطبِّ

ْن�اَعها في َجْدَوٍل.  حيَحٍة، ُثمَّ اأَُبِيُن اأَ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َثالَثَة اأَْفعاٍل �سَ
َبًة ِللتَّْر�سيَمِة اْلآِتَيِة.  2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة ُمنا�سِ

ٌخ فْعِليٌّ َخَبُرهِا�ْسُمُهنا�سِ

  
نَِّث: َيْخُرُج..................َوَثقاَفَتها. ُل ما يلي اإِلى اْلُم�ؤَ 3- اأَُح�ِّ

4- اأُْعِرُب: كانت ال�سياحة م�جهة.

َمْرف�ٌع،  كاَن  ياَحُة:ِا�ْسُم  ال�سِّ ــ  ِللتَّاأْنيِث.  َوالّتاُء  ناِق�ٌس،  ما�ٍس  ِفْعٌل  كان:  كاَنِت:   (   
ِبِه  َهًة: َخَبُر كاَن َمْن�س�ٌب َوَعالَمُة َن�سْ ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه . ُمَ�جَّ مَّ َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�سَّ

اْلَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. 

اأُْنِتُج

َنٍة ِلْلِفعِل  »كاَن« ،  ُثمَّ اأَْرِبُط  مِّ ْفَحِة )190( ِبُجَمٍل ، ُمَت�سَ ــ اأَُعبُِّر َعْن اأََحِد َم�ساِهِد ال�سَّ
َن ِفْقَرًة.   َبْيَنها ِلأَُك�ِّ

ُق2 اأَُطبِّ

اًل ِبَحرٍف  ميراً ُمتَّ�سِ فًا ِباْلإِ�ساَفِة ــ �سَ : ِا�ْسمًا َنِكَرًة ــ ِا�ْسمًا ُمَعرَّ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ
اًل ِبِفْعٍل. ميراً ُمتَّ�سِ اًل با�ْسٍم ــ �سَ ميراً ُمتَّ�سِ ــ �سَ

ٌخ، ُثمَّ اأَُبيُِّن، في َتْر�سيَمٍة، ا�ْسَمُه َوَخَبَرُه. 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ ُجْمَلًة، ِفْعُلها نا�سِ
: ْكِل الّتامِّ ُب التَّْح�يالِت، َمَع ال�سَّ 3- اأُْكِمُل ِبما ُينا�سِ

ــ ............  ِلـــ......النهر.  ــ ......ال�ّسائَحُة  النهر.  لي�ساهد  ال�سائح  ــ يرحل   
ِلي�ساهدا النهر.

 ) َتْرَحُل ال�ّسائَحُة ِلـــُت�ساِهَد النَّْهَر. ــ .َيْرَحُل ال�ّساِئحاِن ِلُي�ساِهدا الّنْهَر.(

اأُْنِتُج  

َخٍة، اأَْكُتُب بها ِفْقَرًة اأََتخيَُّل فيها �ساِئحًا تاِئها في  ْفعاٍل نا�سِ َنًة ِلأَ مِّ  ــ اأَ�ْسَتْعِمُل ُجَماًل ُمَت�سَ
غاَبٍة. 
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ُق3 اأَُطبِّ

حيَحَة ثُّم اأَُبِيُن َنْ�َعها في َجْدَوٍل.  َفعاَل ال�سَّ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ اْلأَ
: ْكِل الّتامِّ ُب اْلَمْعنى، َمَع ال�سَّ َنِة ما ُينا�سِ 2- اأُْبِدُل ِباْلَكِلَمِة اْلُمَل�َّ

ــ  اإن ال�سياحة في المغرب م�سه�رة  ــ  اإن م�قع المغرب جميل  ــ جبال الأطل�س 
عالية.

َعٌة )ُمْزَدِهَرٌة  ــ ....(  ــ  اإِنَّ َطْق�َس اْلَمْغِرِب  ياَحَة في اْلَمْغِرَب ُمَتَن�ِّ ) اإِنَّ ال�سِّ
َعٌة ــ .....(. ) �َس�اِطَئ ــ .....( اأَْجَمُل - ِجباَل اْلأَْطَل�ِس �ساِمَخٌة ) ُمَتَن�ِّ

. 3- اأُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ في النَّ�سِّ
ــ ) َم�ْسه�َرٌة: َخَبُر اإِنَّ َمْرف�ٌع، َوَعالَمُة.........ــ َمذاقًا: َمْفع�ٌل ِبِه َمْن�س�ٌب، ..... 

َمْ�ِقَع: ا�ْسُم اإِنَّ َمْن�س�ٌب، َوَعالَمُة ...... ــ َاْلَمْغِرُب: فاِعٌل َمْرف�ٌع،......(

اأُْنِتُج

َن ِفْقَرًة.  َك�ِّ «، ُثمَّ اأَْرِبُط َبْيَنها ِلأُ ِخ اْلَحْرفي »اإِنَّ َنٍة ِللنَّا�سِ مِّ ــ اأَُعبُِّر َعِن اْلَم�ْسَهِد ِبُجَمٍل ُمَت�سَ

ُق4 اأَُطبِّ

ُلُه ِلْلَمْجه�ِل حيحًا َمْبِنّيًا  ِلْلَمْعل�ِم، ُثمَّ اأَُح�ِّ 1- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ فعال �سَ
خًا ُثمَّ اأَُبيُِّن، في َتْر�سيَمٍة ا�ْسَمُه َوَخَبَرُه. 2- اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ َحْرفًا نا�سِ

ياح. يَِّقِة ــ َمتاَهٌة – َمرِّ – ال�سُّ وار ــ َال�سَّ �ْسماِء اْلآِتَيِة: ) َالزُّ ْفعاَل ِمَن اْلأَ 3- اأُْعطي اْلأَ
. 4- اأُْعِرُب ُكلَّ َكِلَمٍة َتْحَتها �َسْطٍر في النَّ�سِّ

           
اأُْنِتُج

ُث َعْن َمديَنٍة َمْغِرِبيٍَّة اأُْخرى.  ، َفاأََتَحدَّ  اأُحاكي النَّ�سَّ
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اأَجوبة وحلول ومعلومات م�ساعدة

الإجابة / الحلالن�ساطالمرحلةالدر�سالأ�سبوعالوحدة

13

4

التراكيب

الإمالء

التراكيب

الإمالء

اأطبق

اأطبق

اأتذكر 

واأتدرب

-

-

1

 

2

3

2

3

5

ال�سيف  ــ  النف��س  ينع�س  الربيع  ــ  متن�عة  الف�س�ل 
ف�سل الراحة .

1- مقلمة 2- ممحاة 3- قن�ات 4- ِلْفت 5- ممرات        
6- مزواة.

ِنْمُت ــ َتْحَت ــ ت�َتة
ِنْمُت َتْحَت ت�َتٍة ــ َتْحَت ت�َتٍة ِنْمُت 

ْم�ُس ُمْحِرَقٌة  روِريٌَّة ــ َال�سَّ ْم�ُس �سَ ْم�ُس َنْجٌم ــ َال�سَّ َال�سَّ
ْم�ُس ناِفَعٌة. ــ َال�سَّ

َنْبٌت ــ ناِبٌت ــ َمْنِبٌت ــ َنباٌت ــ َتْنبيٌت ــ ِمْنباٌت...
البطيخة الحمراء 

ال�صرف24
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اأطبق

اأطبق
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َواأوَلِئك   ،.... خالي  َذِلَك  ُهناَك.......؛  لي 
َبناُت....، َوُهناِلَك َبعيداً...... . َنْحُن ُهنا.....

ُم�سيَئٌة – َجريَئٌة – َبذيَئٌة )�سفيهة( – َبديَئٌة         )َن�ْساأَُة( 
َنٌة(  َح�سَ )َنظيَفٌة  َو�سيَئٌة   – َليَِّنٌة(  )�َسْهَلٌة،  َوطيَئٌة   –

)َتاأخيٌر( – َن�سيَئٌة  ُمْخَتَلَقٌة(  – َفريَئٌة ) 
َن�سيَئٌة ) َن�ْساأٌَة( – َمليَئٌة - ....    
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�ٌس – َفاأٌْر- َفاأٌْل َثاأٌْر- َراأَ�َس  َفاأْ�ٌس – َباأْ�ٌس – َراأْ�ٌس – َكاأْ
– َزاأََر..... – �َساأََل  – َداأََب 
ٌد اأَفقيا: َرِكَب – �َساأََل – َم�سَ

�ٌس – َبَلٌد عم�ديا: َر�سَم – َكاأْ
........ َوُهما َيْرَكباِن........." ......َترَكباِن  َمرَّ

. اأَْنُتما اِلْثناِن ......."ُهَ� اْلَقِ�يُّ
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ْنَت،  اأَ َتْرَكُب   ، �َساأَْرَتِجُل"  نا  َواأَ  ،.... اأَْنَت  ِاْرَكْب 
اأَْنُتما   "....... اِلْثناِن  ُهما  َنَزل  َي�سيُر.....،  َوُهَ� 

اأَْحَمقاِن.
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....ُجِمَعِت  اْلَمْبَداأُ  ُعِرَف  حيَن  الّريُح  َرِت  �ُسخِّ
الّطاَقُة ......، َواأُديَرِت اْلآلُت، َفُطِحَنِت اْلُحب�ُب.
ُثمَّ  اْلَغْيُث......،  َفاْنُتِظَر  اْلُحب�ُب.....،  ُبِذَرِت 
َوُدِر�َس،  ْرُع،  الزَّ َد  ....ُح�سِ النَّباتاُت.....،  َيِت  ُنقِّ

.......ُ ....ُجِمَع اْلَمْح�س�ُل....، َوُحِمَد اهللَّ
اأفقيا: َفَتْحُت – َتْعِرْف – َحَرْمَت – َتْفَتُح

عم�ديا: ُفِتَحْت – ُتْعَرُف – ُحِرَمْت – ُتْفَتُح
ال�سم الثالثي: ع�سًا، ِربًا، َرجًا )ناحية(،.....

�َسدًى،  رحًى،  ُدْنيا(،  )ج:  ُدنًى  ُدمًى،  ُربًى، 
حًى،.. �سُ

ال�سم غير الثالثي: ُلْقيا، ُعْليا، َمرايا، َمزايا،....

-اأحللال�صرف52

2

اأَِلَف،  اأَِثَم،  الحديث(،  اأََثَر)نقل  الأول:  مهم�ز 
َفَل  اأَ َف،  اأَ�سِ )اقترب(،  اأَِزَف  اأَِذَن،  اأَُدَب، 

)غاب(......
�س�ته  )رفع  َجاأََر  َبِئ�َس،  �َسِئَم،  ال��سط:  مهم�ز 

بالدعاء(، َداأََب، َراأَب)اأ�سلح(.....
َبِرَئ  العدم(،  ِمن  )َخَلَق  َبَراأَ  َهَداأَ،  الأخير:  مهم�ز 
)اأزال  َداأَ  �سَ داأُ(،  ال�سَّ )عاله  ِدَئ  �سَ )تخلَّ�س(، 

داأ( ال�سّ
َد(......  )اأقدم وهجم(، َرُدوؤَ )َف�سُ َبُط�ؤَ، َجُروؤَ

 ، َل، َلَمَح، َحَرَق، َقَراأَ، اأََمَر، َردَّ ، َدَر�َس، �َساأَ َقَطَع، َعدَّ
. َدَرَج، َجرَّ
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ــ  اإِِحراَق....  َتَجنَّْب  ــ  التَّْفكيُر......  َيِجُب 
َغْر�ُس.... من َقْطِعها.

َهذا – َه�ؤُلِء – َهِذِه ــ هذان ــ اأولئك.
ــ المثال: )َوِجَع، َيْ�َجُع(، )َوِجل، َيْ�َجُل: خاف(، 
َوَلَج،  َورَث،  الكالم(،  عن  وعجز  )�َسَكَت  َوَجَم 

َد،.... َوَم�َس، وَهَن، َوَفَد، َو�سَ
َيُمَن  يمين(،  عن  )جاء  َيَمَن  َيِقَن،  َيِقَظ،  َر،  َي�سُ َيَتَم، 

)ب�ِرَك(، َيَنَع )طاب وحان قطافه(،....
منحرفة(،  عينه  �سارت   ( َحِ�َل  الأج�ف:  ــ 

َزَوَر)مال(، َرِوَح ) ات�سع(، َرِوَع )اأفزَع(، .....
)َبِقَي(، َحِظَي  َتِلَي  َن(،  َبِهَي )َح�سُ َبِلَي،  الناق�س:  ــ 

َي )َغّطى(،... )نال(، َحِمَي ) ا�ستد حره(، َغ�سِ
فا، َخطا، َلها، َحبا، َحنا، �َسال )زال همه(،  َعال، �سَ

دنا، �سما، نما، َغفا ) َنِع�َس، غَلَبُه الن�م(،....
َك�ى،  َروى،  َل�ى،  َن�ى،  َزوى،  اللفيف:  ــ 

�َس�ى،....
 ، لَّ َدِوَي )َمِر�َس(، �َسِ�َي، َقِ�َي، َعِمَي، َغِ�َي ) �سَ

َهلَك(،...
البي�س، ال�سفيرة، ا�سمي، ال�سحابة.

ــ يخرج مبلال         ــ النار
ــ ال�سحابة           ــ الحفرة

 )�ُسِئل( مري�س عقليا )يكتب / يحرر( ر�سالة: " لمن اأثبتال�صرف4
، اأجاَب، قاَل(:"  )تكتب، تحرر( الر�سالة"؟ ف)َردَّ
 / حررت   / )كتبت  وماذا   " له:  فـ)قيل(  لنف�سي". 
ْلني(  قلت...( فيها"؟ )قال / َردَّ / اأجاب(: " لم )َت�سِ

َف( ما فيها". بْعُد َحّتى ) اأَْعِرَف /اأَْقَراأَ / اأْكَت�سِ
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بطاقة الأ�ستاذ)ة( لتتبع الأداء القرائي للمتعلمات و المتعلمين

المادة: اللغة العربية                                                               المكون: القراءةالم�ستوى

المعايير

اأ�سماء التالميذ ر.ت

اأ = يفوق المعيار                 ب = في م�ستوى المعيار                 ج = قريب من المعيار                    د = بعيد عن المعيار

�سرعة القراءة

قراءة الن�سو�س قراءة 

جهرية وتمثل المعنى 

ونمط المقروء

مراعاة موا�سيع الوقف 

والو�سل
�سحة ال�سبط

نطق الحروف والكلمات 

نطقا �سليما

د ج ب اأ د ج ب اأ د ج ب اأ د ج ب اأ د ج ب اأ
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6
7
8
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32
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34
35
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عنا�سر الأداء
م�ستوى الأداء

4321

ــ خططت للدر�س تخطيطا �سامال كل الأهداف.
ــ قدمت اأ�سئلة التق�يم مبنية على الأهداف.
ــ اأثريت تطبيقات الكتاب باأن�سطة تعزيزية.

ــ اأثريت خبرات المتعلمين والمتعلمات بخبرات معرفية متميزة 
ــ وظفت التعلمات في م�اقف حياتية.

ــ اطلعت على الم�ستجدات الترب�ية لتنمية خبراتي ومهاراتي.
 ــ قدمت للدر�س بتهيئة تحفز المتعلمين والمتعلمات وت�س�قهم للدر�س.

ــ راعيت الت�سل�سل في تنفيذ الدر�س.

ــ ن�عت في اأ�ساليب التعلم وطرائقه.
ــ وظفت  المعارف ال�سابقة والمهارت للمتعلمين والمتعلمات ت�ظيفا فاعال.
 ــ انطلقت في بناء التعلمات الجديدة من �س�ابق لدى المتعلمين والمتعلمات.

 ــ ا�ستخدمت اللغة ال�سليمة المنا�سبة لم�ست�ى المتعلمين والمتعلمات.
ــ ن�عت في نبرات �س�تي بح�سب ما تتطلبه الم�اقف ل�سد انتباه المتعلمين والمتعلمات.

ــ طرحت اأ�سئلة ق�سيرة هادفة ح�ل الدر�س.
ــ ن�عت في الأ�سئلة التي تنمي مهارات التفكير عند المتعلمين والمتعلمات.

ــ ا�ستخدمت تقنيات التعليم والتعلم الحديثة بما ينا�سب الأن�سطة التي خططت لها.
ــ ابتكرت و�سائل وو�سائط لتقديم الدر�س منا�سبة لم�ست�ى المتعلمين والمتعلمات.

ــ ن�عت في الأن�سطة التي تراعي الفروق الفردية لدى المتعلمين والمتعلمات.
ــ قدمت اأن�سطة عالجية للمتعثرين.

ــ اأوليت العناية والهتمام للم�ه�بين من خالل الأن�سطة التي قدمتها لهم.
ــ وفرت للمتعلمين والمتعلمات فر�سا كافية لال�ستك�ساف والتفاعل فيما بينهم.

ــ راعيت ال�ستمرار في التق�يم وتن�عه.
ــ وظفت نتائج التق�يم في دعم التعلمات وتعميقها.

ــ �سجعت المتعلمين والمتعلمات على التق�يم الذاتي.
ــ قدمت اأن�سطة منزلية للمتعلمين والمتعلمات وتتبعتها.

المجموع

البطاقة التقويمية لالأ�ستاذ)ة(
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 قائمة الم�سادر والمراجع المعتمدة والم�ساعدة على

تطوير الكفايات المعرفية والمهنية

الوطنية التربية  وزارة  عن  �سادرة  ووثائق  وطنية  م�سادر   ♦
يناير1999. والتك�ين،  للتربية  ال�طني  الميثاق   •

.2002  ،) الثاني  الجزء   ( الأبي�س  الكتاب   •
.2009 الثانية،  الطبعة  البتدائي،  للتعليم  البيداغ�جي  الدليل   •

والدعم. بالتق�يم  الخا�سة  والمرجعيات  المذكرات    •
الذاتي،1997. التك�ين  كرا�س  الم�ست�يات،  متعددة  الأق�سام  تدبير   •

.2003 الجديدة،  النجاح  مطبعة  الترب�ي،  الدعم  في  مرجعي  كتاب   •
.2008 اأبريل  التعليم،  ج�دة  وتح�سين  المدر�سية  الحياة  لتفعيل  الم�ؤ�س�سة  م�سروع   •

 .2017 �ستنبر  القراءة،  مك�ن  البتدائي،  التعليم  من  الأولى  لل�سنة  العربية  للغة  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  دليل   •
 .2017 �ستنبر  القراءة،  مك�ن  البتدائي،  التعليم  من  الثانية  لل�سنة  العربية  للغة  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  دليل   •

 .2018 البتدائي،  التعليم  من  الثالثة  لل�سنة  العربية  للغة  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  دليل   •
 .2018  ، البتدائي  التعليم  من  الرابعة  لل�سنة  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  دليل   •

.2018 الأول(،  الأ�سدو�س   ( البتدائي  التعليم  من  الرابعة  لل�سنة  العربية  اللغة  كتاب   •
.2019 مار�س  العربية،  اللغة  مادة  البتدائي،  للتعليم  الدرا�سي  المنهاج  م�ستجدات   •
.2006 للكفايات،  والنظرية  المرجعية  الأ�س�س  الأول:  الق�سم  الكفايات،  مجزوءة   •

.2006 زعير،  زمور  �صال  الرباط  اأكاديمية  عن  �صادرة  تكوينية  م�صوغة  بالكفايات،  المقاربة   •
كتب  تحيين  البتدائي،  التعليم  من  والرابعة  الثالثة  لل�سنتين  العربية  اللغة  منهاج  اإثراء  النجاح:  اأجل  من  القراءة  م�سروع   •

.)  2019 فبراير   ( المناهج  مديرية  والرابع،  الثالث  الم�ست�يين 
.2010 والتجريب،  الترب�ي  للتجديد  ال�طني  المركز  الإدماج،  بيداغ�جيا  في  البتدائي  التعليم  اأ�ساتذة  تك�ين  م�س�غة   •

تقارير  ♦
التربية  وزارة  البتدائي،  التعليم  من  الرابع  بالم�ست�ى  المغاربة  للتالميذ  القرائية  الكفايات  تط�ر  لتق�يم  العامة  النتائج  تقرير   •

.2017 ال�طنية، 
المتحدة. العربية  الإمارات  والتعليم،  التربية  وزارة  العربية،  اللغة  مادة  في   ،pisa 2015 الدولية  الختبارات  نتائج  تقرير   •

اإمارات. حياة،  لغة  العربية  م�قع:  العربية،  اللغة  تعليم  تحديث  لجنة  تقرير  حياة،  لغة  العربية   •

لغوية مراجع   ♦
بيروت. العربية،  الكتب  – دار  العرب  ل�سان  منظ�ر،  ابن   •

.1972 القاهرة،  المعارف،  دار  العربية،  اللغة  مجمع  ال��سيط،  المعجم   •
.2002 بيروت،  ال�سرقية،  المكتبة  والأعالم،  اللغة  في  المنجد   •

بيروت. والن�سر،  للطباعة  الع�سرية  المكتبة  اأجزاء(،  )ثالثة  العربية  الدرو�س  جامع  الغالييني،  م�سطفى   •
.1974 –  2 الطبعة  بيروت،  الجيل،  دار  وال�سرف والإعراب،  النح�  في  الكامل  قب�س،  محمد   •
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.2001  –  11 الطبعة  نا�سرون،  لبنان  مكتبة  العربية،  اللغة  ق�اعد  معجم  الدحداح،  اأنط�ان   •
.2005 الأولى،  الطبعة  الثقافة،  دار  والديدكتيك،  الل�سانيات  اأو�سان،  اآيت  علي   •

.2010 بيروت،  الأولى،  الطبعة  المتحدة،  الجديدة  الكتب  دار  والإعراب،  العربية  الم�سري،  ال�سالم  عبد   •
الأولى. الطبعة  الثقافة،  دار  ومبناها،  معناها  العربية،  اللغة  ح�سان،  تمام   •

المغرب،2011. ال�سرق،  اأفريقيا  دار  لل�سفهي،  تكاملية  مقاربة  نح�  الت�ا�سل،  زاهيدي،  الح�سين   •
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.2003
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