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تقدمي
يراد لهذا الكتاب اأن يكون دليال يف تدري�س ماة اللغة العربية، بكل مكوناتها املقررة قي املنهاج الدرا�سي الر�سمي، 

الء ، الأ�ستاذات والأ�ساتذة العاملني يف هذا امل�ستوى  َليات وال�سادة الُف�سَ لل�سنة الرابعة البتدائية، وم�ساعدا لل�سيدات الُف�سْ

الدرا�سي، على ح�سن تدبري كتاب املتعلمة واملتعلم، طبقا للتوجيهات الرتبوية التي حددها املنهاج املذكور اأعاله. ولذلك 

مت اإعداده تاأ�سي�سا على مقت�سيات التوجيهات التي حددها هذا املنهاج :

 لتنظيم اأ�سابيع ال�سنة الدرا�سية، �سواء منها الأ�سبوع اخلا�س بالتقومي الت�سخي�سي، الذي تبتدئ به ال�سنة الدرا�سية، اأو 

الأ�سابيع اخلا�سة بتقدمي التعلمات، اأو باأ�سابيع التقومي والدعم، يف نهاية كل من الوحدات ال�ست للمنهاج، ويف نهاية كل 

من الأ�سدو�سني الأول والثاين، اأو الأ�سبوع اخلا�س بالدعم العام، يف نهاية  ال�سنة الدرا�سية؛

 ل�ضبط الغالف الزمني للح�س�س املخ�س�سة  ملكونات مادة اللغة العربية، يف هذا امل�ستوى ، وهي:  

    • القراءة  وما يتعلق بن�سو�سها الوظيفية وال�سعرية وامل�سرت�سلة؛

    • التوا�شل ال�شفهي وما يت�سل به من ن�سو�س �سماعية؛

    • الظاهرات اللغوية وما تتناوله من ) اإمالء، و�رصف وحتويل، وتراكيب،(؛

    • الكتابة ب�سقيها، املتعلق اأوُلهما بالتطبيقات الكتابية، والثاين املتعلق بالتعبري الكتابي)الإن�ساء(، ومب�رصوع الوحدة. 

  ورغبة يف ت�سهيل ا�ستعمال هذا الدليل، حر�س املوؤلفون على جعله يف ق�سمني:

الق�شم الأول : يقدم ملخ�سا لالإطار النظري ، الرتبوي والبيداغوجي، والربنامج الدرا�سي لهذا امل�ستوى؛

الق�شم الثاين : يقدم الإطار التطبيقي العملي، عرب جذاذات تطبيقية للدرو�س التي يت�سمنها كتاب املتعلم واملتعلمة.

 غري اأنه حر�سا على جتنب التكرار امُلِمّل للخطوات املنهجية املقررة ملختلف املكونات التي تتكرر ح�س�سها يف الأ�سابيع 

الأ�ستاذات  وال�سادة،  لل�سيدات  املجال  ف�سح  يف  اأخرى،  جهة  من  ورغبة،  جهة،  من  وحدة،  كل  من  الأوىل  الأربعة 

والأ�ساتذة العاملني يف اأق�سام امل�ستوى الدرا�سي الذي اأعد له هذا الدليل، من اأجل اإغنائه باإبداعهم واجتهادهم، مت القت�سار 

على تقدمي جذاذات تطبيقية ملجموع درو�س مكونات برنامج اللغة العربية، لالأ�سابيع الأوىل للوحدات ال�ست للمنهاج، 

بالن�سبة لقراءة الن�سو�س الوطيفية والن�س ال�سعري، والإمالء، وال�رصف والتحويل، والرتاكيب، والتطبيات الكتابية. 

اأما بالن�سبة للتوا�سل ال�سفهي والتعبري الكتابي وم�رصوع الوحدة وقراءة الن�س امل�سرت�سل، فقد قدمت لها جذاذات تطبيقية 

لالأ�سابيع الأربعة جلميع الوحدات، باعتبار متيز ح�س�سها املقررة لكل اأ�سبوع من الأ�سابيع الأربعة لتلك الوحدات.

ت�سفية  خالل  من  ودعمها  الوحدة  ح�سيلة  تقومي  لأن�سطة  اأ�سا�سا  املخ�س�س   ، وحدة  كل  من  اخلام�س  الأ�سبوع  اأما   

ال�سعوبات وتعميق التعلمات، فقد مت الكتفاء بتقدمي جذاذة تطبيقية لالأ�سبوع اخلام�س من الوحدة الرابعة، لتكون مبثابة 

مثال يحتذى به من لدن ال�سيدات وال�سادة الأ�ساتذة ، يف بناء جذاذات مالئمة ملعاجلة ما يكونون قد �سجلوه خالل عمليات 

التقومي التكويني، اأثناء تدبري التعلمات يف الأ�سابيع الأربعة ال�سابقة.    

ال�سيدات  اجتهاد  على  بالأ�سل�س،  يتوقف،  الدليل،  لهذا  فيه  واملرغوب  الأمثل  التوظيف  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

الأ�ستاذات وال�سادة  والأ�ساتذة، واإبداعهم يف ُح�سن ا�ستثمار التوجيهات التي اأقرها املنهاج، من اأجل تكييف ممار�ستهم 

الرتبوية - ويقرتح الدليل عينات/اأمثلة منها- لتكون اأكرَث ا�ستجابًة وُمالَءمًة ملعطيات البيئة املحيطة باملتعلمات واملتعلمني، 

داخل الأق�سام الدرا�سية وخارجها.

فاإن كان املتعلم/ة  هو حمور اهتماماِت املدر�سة ومرتكزاِت املنهاج الدرا�سي، فاإن عمل الأ�ستاذة والأ�ستاذ هو مفتاح 

ح�سن التدبري ملقت�سيات هذا املنهاج الدرا�سي وال�سري به نحو بلوغ الأهداف املر�سودة له، والله من وراء الق�سد.

                                                                    املوؤلفون 
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التوجيهات الرتبوية والربنامج 

الدرا�شي  اخلا�ص  مبادة اللغة 

العربية لل�شنة الرابعة)*(

 )*( املنهاج الدرا�شي املنقح للتعليم البتدائي لل�شنوات الأوىل والثانية والثالثة والرابعة من ال�شلك البتدائي، 
مديرية املناهج - ماي 2019.
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1. التوجيهات الرتبوية

1.1. مبادئ واعتبارات عامة
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2.1. عالقة الأهداف العامة وجمالتها باملقاربة بالكفايات

-

-

-

ا�سرتاتيجيته
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3.1. بناء الكفاية اللغوية وتطويرها يف التعليم البتدائي

1.3.1. تنمية املهارات ال�شفهية

1.1.3.1 الو�شع العتباري لل�شفهي

2.1.3.1 الإطار املنهجي لتعليم ال�شتماع والتحدث
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2.3.1. تنمية املهارات القرائية

1.2.3.1. اأهمية القراءة

2.2.3.1. الإطار املنهجي لتعليم القراءة وتعلمها
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3.3.1. تنمية املهارات الكتابية

4.3.1. تعلم اللغة باعتماد اأنواع الن�شو�ص وال�شياقات الدالة

1.4.3.1. تعلم اللغة باعتماد اأنواع الن�شو�ص

2.4.3.1. تعلم اللغة يف ال�شياقات الدالة )جمالت درا�شية(
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4.1. اإ�شهام اللغة العربية يف اإمناء اأبعاد الكفايات يف التعليم البتدائي
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5.1. التنظيم البيداغوجي العام لربنامج مادة اللغة العربية
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7.1. الغالف الزمني املخ�ش�ص للغة العربية

8.1. الو�شائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية

9.1. التقومي والدعم
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10.1. بع�ص خ�شائ�ص برنامج امل�شتوى الرابع ابتدائي
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2.2. بطاقة و�شفية لربنامج اللغة العربية لل�شنة الرابعة

1.2.2. املكونات الدرا�شية ملادة اللغة العربية

يتكون برنامج اللغة العربية من املكونات الآتية.

مكونات مادة اللغة العربية لل�شنة الرابعة

القراءة

التوا�شل ال�شفهي

ال�رصف والتحويل

الرتاكيبالظواهر اللغوية

الإمالء

التطبيقات الكتابية

التعبري الكتابي - الإن�ساءالكتابة

م�رصوع الوحدة

2. الربنامج الدرا�شي ملادة اللغة العربية لل�شنة الرابعة

1.2.كفاية اللغة العربية بال�شنة الرابعة من التعليم البتدائي

ميثل امل�ستوى الرابع من التعليم البتدائي مرحلة حا�سمة يف هذا ال�سلك، اإذ اإن التعلمات املخ�س�سة له ت�سكل بداية الت�رصيح 

بالقواعد اللغوية وال�ستئنا�س بها بعدما اكت�سب اأ�ساليب وبنيات لغوية يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة، كما يتميز هذا امل�ستوى 

بكونه بداية لل،عي باأنواع الن�سو�س القرائية والأ�ساليب اللغوية.

كما ي�سري التعبري الكتابي ممار�سة اأ�سبوعية من خالل مراحل دقيقة ومنظمة.

يح�رص مكون القراءة بقوة يف برنامج ال�سنة الرابعة، حيث تتنوع طرقها واأهدافها ون�سو�سها بغية جعل املتعلم )ة( يكت�سب 

املهارات القرائية املختلفة.

وبذلك يوا�سل بناء تعلماته من خالل ن�سو�س وظيفية نرثية و�سعرية ون�سو�س اأخرى م�سرت�سلة و�سماعية.

كما ي�رصع يف الوعي بالقواعد اللغوية بطريقة ا�ستئنا�سية، ويوا�سل التعبري �سفهيا وكتابيا ويتعود ال�ستغال على امل�ساريع 

التي تك�سبه مهارات ال�ستغال مع اجلماعة.
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2.2.2. الغالف الزمني الأ�شبوعي

45 x 1 = 45mn

45 x 1 = 45mn45 x 1 = 45mn

30x4=120 د

30x1=30 د

30x1=30 د

30x1=30 د

30x1=30 د

30x1=30 د

30x1=30 د

45x1=45 د

45x1=45 د

390 د = 
6 ساعات ونصف
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3.2.2. م�شامني جمالت الربنامج الدرا�شي لل�شنة الرابعة
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4.2.2. مكونات مادة اللغة العربية لل�شنة الرابعة

1.1.4.2.2. موجهات مكون القراءة

2.1.4.2.2. موجهات مكون القراءة

1.4.12.2. مكون القراءة
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 مكون التوا�شل ال�شفهي

1.2.4.2.2. موجهات مكون التوا�شل ال�شفهي

2.2.4.2.2. اأهداف التوا�شل ال�شفهي

وحيد يف ح�سة واحدة اأ�سبوعيا.
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3.4.2.2. الظواهر اللغوية

1.3.4.2.2. عنا�رص وموجهات الظواهر اللغوية

2.3.4.2.2. اأهداف الظواهر اللغوية

1.4.4.2.2. عنا�رص وموجهات ظواهر مكون الكتابة

4.4.2.2. مكون الكتابة

   التعبري الكتابي )الإن�شاء(
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2.4.4.2.2. اأهداف الكتابة

يهدف مكون الكتابة يف ال�سنة الرابعة اإىل حتقيق اأهداف تعلمية تعترب امتدادا لأهداف الكتابة يف ال�سنة الثالثة، 

وتتمثل هذه الأهداف يف ما يلي :

- يكتب املتعلم)ة( ما ميلى عليه من كلمات وجمل ون�سو�س ق�سرية مراعيا مقايي�س اخلط؛

- يركب كتابة جمال وفقرات ق�سيرة بالإكمال والو�سل والترتيب وال�ستبدال والتحويل؛

- يعلق كتابة عن م�سهد اأو حدث اأو قول؛

- يعلق كتابة بجمل ب�سيطة عن م�ساهداته وم�ساعره واهتماماته باحترام مراحل الكتابة التفاعلية؛

- يعبر كتابة بجمل ب�سيطة عن مو�سوع من اختياره ذي �سلة بالمجال؛

- يعبر كتابة بجمل ب�سيطة اأو فقرات ب�سيطة من خالل م�سروع الوحدة؛

وخ�سو�سيات  الكتابي،  الإنتاج  محطات  مختلف  في  وتوظيفها  اللغوية  الظواهر  ا�ستثمار  مراعاة  مع  وذلك 

اإدراج مهارات الكتابة كالتعليق والتلخي�س والتو�سيع والتحويل والتعبير الحر اأو الموجه على نحو ما هو محدد في 

الفقرة المخ�س�سة التعبير الكتابي )الإن�ساء( اأعاله.
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هاَرُة َ ٌط)1(َنَعم)1(َاملمْ ل)1(ُمَتَو�شِّ

روَف ُنْطقًا �َسليمًا. اأَْنِطُق اٱْلُ

اأَْنِطُق اٱْلَكِلماِت ُنْطقًا �َسليمًا.

ْبَط  اٱْلَكِلماِت. اأُراعي �سَ

َع اٱْلَوْقِف. اأُراعي َموا�سِ

ِل. َع اٱْلَو�سْ اأُراعي َموا�سِ

َتنْيِ اأَْو َثالَث َمّراٍت. ل اأُعيُد ِقراَءَة اٱْلَكِلَمِة اٱْلواِحَدِة َمرَّ

�ساٍل َوِبدوِن َتْقطيِع اٱْلَكِلماِت. اأَْقَراأُ با�ْسرِتْ

ًة. َ ْوتي ِلَتكوَن ِقراَءتي ُمَعربرِّ َة )َنْغَمَة( �سَ ُع َنرْبَ اأَُنورِّ

ديَدِة ُ يف ِقراَءِة اٱْلَكِلماِت اٱجْلَ ل اأََتَعرثَّ

قيِم. ْ ُ َطريَقَة ِقراَءتي ِبَح�َسِب َعالماِت اٱلرتَّ اأَُغريرِّ

)*( تن�سخ هذه البطاقة وت�سهر اأمام املتعلمني و املتعلمات جانب ال�سبورة.

)1( ميكن ا�شتعمال احلروف A B C بدل من نعم ، متو�شط ، ل،  مع اعتبار :  A = جيد ــ  B =  متو�شط ــ C = اأقل من متو�شط

 )*(

ِّ
قرائـي أَداِء اٱلمْ ِبطاَقُة مالحَظة اٱلمْ
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بطاقة مالحظة الأداء القرائي اخلا�سة بالأ�ستاذ )ة(

بعيد عن املعيارقريب من املعياريف م�شتوى املعياريفوق املعياراملعيار

نطق احلروف 

والكلمات نطقا 

�شليما

ينطق الروف    

والكلمات نطقا �سليما 

دون اأخطاء.

ينطق الروف    

والكلمات نطقا �سليما مع 

اأخطاء نادرة ل تزيد 

على خطاأين.

ينطق الروف    

والكلمات نطقا �سليما مع 

اأخطاء قليلة ل تزيد على 

اأربعة اأخطاء.

ينطق الروف    

والكلمات نطقا غري 

�سليم مع وجود اأخطاء 

كثرية تتجاوز �سبعة 

اأخطاء.

�شحة ال�شبط

يقراأ الكلمات  

واجلمل مع مراعاة 

ال�سبط ال�سليم دون 

اأخطاء.

يقراأ الكلمات  

واجلمل مع مراعاة 

ال�سبط ال�سليم مع وجود 

اأخطاء نادرة

يقراأ الكلمات  

واجلمل مع وجود 

اأخطاء قليلة غري موؤثرة 

يف املعنى.

يقراأ الكلمات  

واجلمل قراءة غري 

�سليمة مع وجود اأخطاء 

كثرية مربكة للمعنى.

مراعاة موا�شع 

الوقف والو�شل، 

وتوظيف لغة 

اجل�شد

يلتزم بجميع 

موا�سع الوقف 

والو�سل، ويوظف لغة 

اجل�سد يف قراءته دائما.

يلتزم مبعظم 

موا�سع الوقف 

والو�سل، ويوظف لغة 

اجل�سد يف قراءته غالبا.

يلتزم ببع�س 

موا�سع الوقف 

والو�سل ويوظف 

لغة اجل�سد يف قراءته 

اأحيانا.

ل يلتزم مبوا�سع 

الوقف والو�سل 

ويوظف لغة اجل�سد يف 

قراءته نادرا. 

قراءة الن�شو�ص 

قراءة جهرية 

ومتثل املعنى ومنط 

املقروء

يلون اأداءه القرائي 

بح�سب مقت�سيات مقام 

الن�س التوا�سلي، مما 

يدل على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف 

قراءته دائما.

يلون اأداءه القرائي 

بح�سب مقت�سيات مقام 

الن�س التوا�سلي، مما 

يدل على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف 

قراءته غالبا.

يلون اأداءه القرائي 

بح�سب مقت�سيات مقام 

الن�س التوا�سلي، مما 

يدل على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف 

قراءته اأحيانا.

ل يلون اأداءه 

القرائي بح�سب 

مقت�سيات مقام الن�س 

التوا�سلي، ولكن هذا 

التلوين يربك املعهى 

ول يدل على فهمه 

للمقروء.

�رصعة القراءة

يقراأ ب�رصعة 

طبيعية، ل تربك 

ال�سامع بل تو�سح له 

املعهى دائما.

يقراأ ب�رصعة 

طبيعية، ولكنها ل 

تتنا�سب مع تدرجات 

الن�س مما قد ل يو�سح 

املعنى اأحيانا.

يقراأ الن�س قراءة 

�رصيعة، مما يربك 

ال�سامع ويفقد الن�س 

معناه.

يقراأ الن�س بطء 

�سديد، مما يفقد الن�س 

معناه وي�ستت ذهن 

ال�سامع.
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جذاذة تطبيقية للتقومي الت�شخي�شي والدعم ال�شتدراكي-الوقائي

مكونا القراءة والتعبري

تدبريها وحتليلها الأن�شطة التعليمية / التعلمية الـمراحل

-اأ�سجل اأ�سماء املتعلمني الذين يتعرثون يف التعبري 

اأخرى  اأن�سطة  خالل  من  التاأكد  بغية  ال�سفهي 

اأهي ناجتة عن نق�س  التعرث واأ�سبابه،  من هذا 

معلومات  يف  نق�س  عن  اأم  اللغة  اكت�ساب  يف 

املو�سوع ...

1-ما هي الأزهار والورود التي حتبونها؟
الأزهار  فيها  ُتهدى  التي  املنا�سبات  هي  -ما 

والورود؟

الورود  اأ�سماء  من  ممكن  عدد  اأكرب  -نذكر 

والأزهار.

التهيئة

اأوا�سل ت�سجيل املتعرثين يف التعبري ال�سفهي 

واأعدل الالئحة يف �سوء الأداء الأخري

الثالث ويتناف�سون يف  املتعلمون ال�سور  2-يتاأمل 
التعبري عنها بتعابري متباينة قراءة ال�شور

وجمالت  املتعرثين  لئحة  تنقيح  اأوا�سل 

تعثرهم
معناه  ويربطون  العنوان  املتعلمون  3-يقراأ 

بال�سور لعلهم يتوقعون م�سمون الن�س.

اأ�سجل بع�س مقرتحات املتعلمني على ال�سبورة 

يف انتظار التاأكد منها.

املالحظة 

والتوقع

اأ�سجل تعرثاتهم ح�سب نوعها:

-الطالقة والتهجي- النطق ال�سحيح – 

التفاعل مع املقروء-التلعثم )اإعادة املقطع اأكرث 

من مرة( -مراعاة عالمات الرتقيم-نطق 

كلمات غري موجودة يف الن�س ...

4-اأقراأ الن�س باأكمله متفاعال )ة( مع م�سمونه؛

م�ساحبة  �سامتة  قراءة  الن�س  املتعلمون  يقراأ 

لقراءتي؛

-يقراأ املتعلمون فقرات الن�س قراءة �سامتة وهو 

حتتها،  ي�سطرون  اأو  املبهمة  الكلمات  يدونون 

ثم قراءة جهرية فردية؛

القراءة

اأ�سئلة  مع  التجاوب  يف  املتعرثين  اأ�سماء  -اأ�سجل 

الفهم ال�رصيح؛

اأ�سئلة  مع  التجاوب  يف  املتعرثين  اأ�سماء  -اأ�سجل 

الفهم ال�سمني 11و12؛

5- ينجزون الأن�سطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 
�س8

اأفهم واأحلل

اأ�سجل اأ�سماء املتعرثين ح�سب جمال تعرثهم؛ 6- ينجزون الأن�سطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 
�س8

اأركب واأقوم

اأ�سجل اأ�سماء املتعرثين ح�سب جمال تعرثهم؛ 7- ينجزون الأن�سطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 
�س8 اأعرب

يخ�ش�ص الأ�شتاذ)ة( دفرتا لنتائج التقومي الت�شخي�شي ) �شفحة لكل متعلم)ة((  يدون فيه نتائج هذا التقومي ونتائج اأن�شطة 

الدعم بالإ�شافة اإىل ما يالحظه يف م�شاره التعلمي طول ال�شنة الدرا�شية.

مقرتح ل�شتثمار ن�ص التقومي الت�شخي�شي واإعداد اأن�شطة داعمة.
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اأن�شطة الدعم ال�شتدراكي:

 يتجاوزن التعرثات املالحظة من خالل تخ�سي�س كل فئة باأن�سطة بنائية 
َّ

1- اأعد اأن�سطة داعمة كفيلة بجعل متعلمي
طيلة اأيام الدعم ال�ستدراكي.

2-  اأحدد التعرثات وما يقابلها من اأن�سطة داعمة متنوعة.

3- اأ�ستهدف كل متعرث يف جمال تعرثه من خالل عمل املجموعات.

اأ�سجل اأ�سماء املتعرثين ح�سب جمال تعرثهم؛ 7- ينجزون الأن�سطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 
�س8 اأعرب

اأمثلة لأن�شطة مقرتحة املهارة

1 - يقراأ املتعرثون فقرات ق�سرية اأو جمال بعد قراءة زمالئهم؛

2- ُيْغنون جمال انطالقا من كلمات معرو�سة  )ي�ستح�سن تكوين جمل ذات طابع هزيل(:

      خرجت ندى اإىل الديقة؛ خرجت ندى اإىل الديقة مع اأختها؛ خرجت ندى مع اأختها اإىل الديقة؛ 

خرجت ندى مع اأختها �سباحا اإىل الديقة؛ خرجت ندى مع اأختها ليلى �سباحا اإىل الديقة؛

3- يتناف�سون على قراءة جمل ق�سرية  تت�سمن كلمات جديدة ب�رصعة مقبولة؛

... -4

الطالقة

1- اأكتب جمال ا�ستفهامية وتعجبية وتقريرية...واأطلب منهم قراءتها.

- متى خرجت ندى اإىل الديقة؟

- خرجت ندى اإىل الديقة �سباحا.

- يا لها من وردة جميلة !

التفاعل مع 

املقروء
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الوحدة الأوىل

احل�شارة املغربية
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احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

اأربع ح�ش�ص من : 30 دقيقة الن�ص الوظيفي : علماوؤنا املغاربة مكون القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

 تقدم الإن�سان وطور حياته بعد اأن عا�س يف كهوف ومنازل متوا�سعة، فكيف ح�سل ذلك؟

- من �ساهم يف تطور حياتنا؟

- ماذا تعرفون عن املخرتعات التي �ساهمت يف تطور حياتنا؟

التهيئة

للقراءة

-نقراأ العنوان بتمعن؛

-نتاأمل ال�سورة ونعرب عنها بجملة اأو جملتني؛

-اأقراأ ما ورد يف التقدمي.

• ما مو�سوع الن�س يف نظركم؟
ع مو�سوع الن�س؟ • ما هي العبارات وعنا�رص ال�سورة التي اعتمدناها لتوقُّ

املالحظة 

والتوقع

- اأقراأ الن�س باأكمله بتفاعل تام مع م�سمونه واأبرز مواقف ال�رصد والإخبار اأو اأ�سمعه للمتعلمني 

من خالل جهاز �سمعي ؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�س قراءة �سامتة م�ساحبة لقراءتي واأحر�س على اأن ي�سريوا 

باأ�سابعهم اإىل الكلمات التي اأقراأها؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�س قراءة فردية �سامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�سعون حتتها �سطرا بقلم الر�سا�س

- اأتاأكد من ممار�سة هذا الن�ساط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�س، بالتناوب، قراءة م�سموعة �سبيهة بقراءتي؛

لكل  املالحظة يف دفرت خا�س )�سفحة  التعرثات  بت�سجيل  املتعلمني واملتعلمات  قراءة  اأواكب   -

متعلم(، اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ستثمرها يف ح�س�س ومواقف التقومي املختلفة.

القراءة

اأول : الأهداف :

- يقراأ املتعلم فقرة اأو فقرتني من ن�س "علماوؤنا املغاربة" بطالقة؛

- ي�ستنتج دور العلوم يف الرقي بالأمم؛

- يتعرف بع�س العلماء املغاربة ويعتز بهم وبعلمهم؛

- يتعرف مقاطع ال�رصد ومقاطع الإخبار؛

- يعتز بال�سارة املغربية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.
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- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�س ب�سوت منخف�س قراءة ثنائية؛

املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �سبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

جانب ال�سبورة.

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�سعون حتتها �سطرا بقلم الر�سا�س

-  من هم العلماء املذكورون يف الن�س؟

- يوجد علماء اآخرون تبداأ اأ�سماوؤهم بـ"ابن". نذكر بع�سهم.

- منالأ جدول بالعلماء ال�سبعة وجمال ا�ستغالهم ا�ستعدادا ل�سة الغد.

التقومي

والدعم

احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأربط اأن�سطة ال�سة الأوىل باأن�سطة ال�سة الثانية من خالل:

- التذكري بعنوان الن�س.

- من هم العلماء املذكورون يف الن�س؟ ومن هم الغربيون منهم؟

- كيف ميزنا املغاربة من غريهم؟

- ماذا بقي عالقا يف اأذهاننا من ال�سة الأوىل؟

و�شعية 

النطالق

- نقراأ الفقرتني اخلا�ستني بابن البناء املراك�سي وال�رصيف الإدري�سي بتفاعل مع م�سمونهما مبا يوؤدي 

اإىل العتزاز والفخر بهذا العامل ومكانته.

- اأحر�س على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�سخة �سوتية من اأدائي املتميز.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة)ل ت�سو�س على اجلماعة( بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- اأحر�س على موا�سلة ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي )�سفحة لكل متعلم(، 

واأعبئ فيه املعلومات التي اأ�ستثمرها يف ح�س�س التقومي املختلفة.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل �شبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�شبورة.

قراءة

الن�ص

- اأ�رصح الكلمات التي ت�سكل عائقا اأمام فهم معاين الن�س من خالل ا�ستثمار ا�سرتاتيجيات املفردات: 

)�سبكة املفردات ؛خريطة الكلمة؛ عائلة الكلمة )ال�ستقاق(؛ املعاين املتعددة؛ مفتاح ال�سياق؛ ال�سفة امل�سافة(

رائد – الرحالة – �ستى – برع – علوم الفلك – دوران الأر�س.

- يبحث املتعلمون واملتعلمات عن مفردات من اأ�رصة "ابتكر" قيا�سا على كلمة "اخرتع" دون اخلو�س 

يف طريقة ال�ستقاق ول يف الأوزان والقواعد، بل ُيكتفى باجلانب الوظيفي للكلمات...

- اأدعو املتعلمني اإىل تعرف بع�س املواد التي يدر�سونها والتي ترتبط مبجالت ا�ستغال هوؤلء العلماء.

الفهم

- ما هو الدافع الذي دفع بخالد اإىل البحث يف مو�سوع العلماء املغاربة؟

- كيف منيز بني اجلمل التي ت�سكل جزءا من تقرير خالد وباقي الن�س؟

- نحدد الفقرات اخلا�سة بكل عامل ون�ستنتج العامل الذي خ�سه خالد بقدر كبري من املعلومات.

- نحدد يف الفقرة اخلا�سة بابن البناء ما يبني نبوغه وعلمه الكبري.

- نبني �سحة قول الأ�ستاذ)ة(: اإن علماء املغرب مل يكونوا يكتفون بالتخ�س�س يف علم واحد.

- نحدد  املدينتني التي ينتمي اإليها العاملان ابن البناء والإدري�سي.

التقومي

والدعم
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احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأربط اأن�سطة ال�ستني الأوىل والثانية باأن�سطة ال�سة الثالثة من خالل:

- ما الذي دفع بخالد اإىل البحث يف جمال العلماء املغاربة؟

- من هو العامل الذي كنتم �ستبحثون عن اأعماله لو �ساركتم خالدا يف بحثه؟

- اأين عا�س ابن البناء؟ نخمن ما هي مهنة والد ابن البناء املراك�سي؟

- ما هي بع�س العلوم التي كان ي�ستغل بها ابن البناء؟ ال�سمواأل املغربي؟ ابن زهر؟  ال�رصيف الإدري�سي؟

و�شعية 

النطالق

اجلزء  املتعلمون  يقراأ  املختلفة،-  امل�سامني  مع  والتفاعل  بالف�ساحة  تت�سم  وا�سحة  قراءة  الن�س  اأقراأ 

الأخري من الن�س )ابن زهر وال�سمواأل املغربي(.

- اأحر�س على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�سخة �سوتية من اأدائي املتميز.

بالقراءة  للجميع  ي�سمح  بحيث  بالتناوب؛  هام�سة  ثنائية  قراءة  منخف�س،  ب�سوت  املتعلمون،  يقراأ   -

والتقومي يف الوقت نف�سه.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل �شبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�شبورة.

قراءة

الن�ص

اأن يبحث يف هذا  "جمال" الواردة يف اجلملة )فقرر  اأُ�سريرِّ نقا�سا مع املتعلمني واملتعلمات حول كلمة   -

املجال( ،وكلمة "املجالت" الواردة يف اجلملة )لقد ا�ستفاد اأجدادنا من علوم هوؤلء العلماء يف جمالت 

البناء والطب والبيطرة...(.

- اأدعوهم اإىل البحث عن عائلة كلمة: مثَّل.

- ي�رصحون: ردحا من الزمن – خبري.

- ي�ستخرجون من الفقرة اخلا�سة بابن زهر �رصحا للتعبري: ردحا من الزمن.

- اأبحث عن كلمات من عائلة )حتدث(.

- اأركب كلمة )حديث( يف جملتني مبعنيني خمتلفني.

الفهم

اأُقوم مدى متلك املتعلمني للن�س من حيث املعارف والبناء والقيم ومن خالل:

- الديث عن كل عامل من العلماء على حدة؛

- ربط جمال ا�ستغال العلماء املغاربة مبجالت العلماء الأوروبيني؛

- تثمني علم ابن البناء من طرف علماء الغرب املعا�رصين؛

- تثمني املغاربة لعلمائهم الأقدمني.

التقومي

والدعم
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احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- اأربط اأن�سطة ال�س�س الثالث الأوىل باأن�سطة ال�سة الرابعة من خالل:

- تذكر املتعلمني واملتعلمات للعلماء الغربيني واملغاربة املذكورين يف الن�س؛

- حتديد جمالت نبوغهم؛

- ا�ستنتاج دورهم يف بناء ال�سارة الإن�سانية.

و�شعية 

النطالق

يكون  اأن  على  وال�سالمة  والتفاعل  بالطالقة  تت�سم  جهرية  قراءة  الن�س  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

املتعرثون م�ستهدفني يف هذه ال�سة اأكرث من غريهم من خالل الر�س  على نطق الكلمات بطريقة 

�سحيحة، واأن يوظفوا لغة اجل�سد ويتمثلوا املعنى.

جانب  املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �سبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

ال�سبورة.

- يقروؤون الن�س قراءة اأخرية �سامتة فردية.

قراءة

الن�ص

- اأ�ساأل املتعلمني واملتعلمات اأ�سئلة متدرجة من حيث الرتكيب.

- ما هي املجالت امل�سرتكة بني العلماء املغاربة والغربيني؟ 

- اأحدد فقرات الن�س واأحدد ما حتدثت عنه كل فقرة.

الطق�س،  اأحوال  الفالحة،  الآتية:  واملجالت  الن�س  يف  املذكورين  العلماء  من  عامل  كل  بني  اأربط   -

الطب وال�سيدلة، الهند�سة والريا�سيات.

- نحكي ما جاء يف الن�س باأ�ساليبنا اخلا�سة.

- نلخ�س الن�س.

- نعطي عنوانا اآخر للن�س من كلمتني اأو ثالث.

- نقارن التوقعات التي توقعناها يف بداية ال�سة الأوىل مع ما اأف�سح عنه الن�س.

- نحدد التعلمات اجلديدة التي ح�سلنا عليها بعد قراءة هذا الن�س.

- ما هو �سعورنا نحو العلماء املغاربة؟

الرتكيب 

والتقومي
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اأول : الأهداف : 

-يتعرف املتعلم)ة( مواقع التاء املربوطة.

- ير�سم املتعلم)ة( التاء املربوطة ر�سما �سحيحا.               - اأن ينطق التاء املربوطة نطقا �سليما عند التوقف.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة مرتبطة بالن�س 

الوظيفي، من قبيل:

- ما هي اأكرب فائدة للعلماء املغاربة الذين در�سناهم يف ن�س القراءة؟ )بناء ال�سارة املغربية(

- يف ماذا برع ابن البناء؟ )الريا�سيات(

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلمل ويحددون الكلمات التي تنتهي بتاء.

�ساَرِة.                                          1(  اأَنا ُمْعَجَبٌة ِباٱْلَ
�ساَرِة اٱْلـَمْغِرِبيَِّة. 2. اأَنا ُمْعَجَبٌة باٱْلَ

ِة َواٱْلإِْن�ساِنيَِّة. �ساَرِة اٱْلـَمْغِرِبيَّ 3. اأَنا ُمْعَجَبٌة باٱْلَ
َنُع يف اٱْلَبْيِت.. ِة ُت�سْ ْقليِديَّ 4. َبْع�ُس اٱْلـَمالِب�ِس اٱلتَّ

املالحظة 

والكت�شاف

يتدرج الأ�ستاذ مع التالميذ يف اأن�سطة ل�ستنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

- اأحدد طبيعة الأ�سماء املنتهية بتاء مربوطة يف اجلدول مذكر اأم موؤنث؟

- اأميز بني طريقة نطق التاء يف كلمة »ال�سارة« يف اجلملة الأوىل واجلملة الثانية.

- اأميز بني طريقة نطق التاء يف كلمة »املغربية« يف اجلملة الثانية وكلمة »املغربية« يف اجلملة الثالثة.

- اأقراأ اجلملة الأخرية، هل نطقت التاء يف كلمتي ”املثلثات“ وا�سحة اأم ا�ستبدلتها بهاء؟ كيف هي تاوؤها؟

 التحليل

تدون عنا�رص ال�ستنتاج امل�ستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على ال�سبورة لرتكيب ال�ستنتاج 

النهائي:

بوَطٌة )ة ( ، )ــة(. ومْ َمرمْ
�شوَطٌة ) ت (،) ــت ( اأَ َكِلَمِة اإِّما َمبمْ اُء يف اآِخِر اٱلمْ - َالتَّ

ِف هاًء �شاِكَنًة. َوقمْ َد اٱلمْ َطُق ِعنمْ بوَطًة ُتنمْ - اإذا كاَنِت اٱلّتاُء َمرمْ

.). .( ، ) ُق�شاٌة / ُق�شاهمْ َراأَهمْ َراأٌَة  / ِاممْ .( ، )ِاممْ ِرِبيَّهمْ ٌة / َمغمْ ِرِبيَّ .( ، )َمغمْ ٌة / ُمّراُك�ِشيَّهمْ ِثَلٌة : )ُمّراُك�ِشيَّ ممْ
اأَ

ال�شتنتاج

تتم عملية تقومي اأهداف ال�سة انطالقا من تطبيقات �سفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

اإجناز الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم )ة(.
التطبيق

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي.
الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة التاء املربوطة الإمالء
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اأول : الأهداف : 

- يتعرف اأق�سام الكلمة؛

- مييز املتعلم)ة( بني اأق�سام الكلمات؛

- يتعرف دللة كل ق�سم منها ودوره يف اجلملة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة ال�رصف والتحويل اأق�شام الكلمة )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة :

- هل تتكون اجلمل من نف�س عدد الكلمات؟ هل  لكلمات اجلمل نف�س الدور؟

- تتم كتابة بع�س اجلمل على ال�سبورة وحذف اإحدى الكلمات مع تبيني التغيري الذي يقع على معنى 

اجلملة.

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلمل ويحددون عدد كلمات كل جملة ويالحظون الفروق بني هذه الكلمات.

ْلباَب. 1. َتْلَب�ُس اٱْلَفتاُة اٱْلُقْفطاَن َواٱجْلِ

�ساِن. 2. َيْرَكُب اٱْلفاِر�ُس َعلى اٱْلِ
 . َد  اٱلّطاِئُر يف اٱْلُع�سرِّ 3. َغرَّ

املالحظة 

والتوقع

يقود الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل تفكيك جمل اإىل كلمات :

اهتم العامل بالأ�سجار واخليل. بنى املغاربة الق�سور واجل�سور. ر�سم املهند�س اجل�رص على الورق.

اأو  اإن�سان  اإىل ثالث فئات، تدل على  الكلمات  تق�سم  تبيني دور كل واحدة منها يف اجلملة:  اإىل  ثم 

حيوان اأو جماد، تدل على ما يقوم به اإن�سان اأو حيوان، تربط بني الكلمات.

ن�شاط �شفهي: يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني ت�رصيف اأفعال اجلمل يف املا�سي وامل�سارع، ثم يطلب 

منهم حماولة ت�رصيف الأ�سماء والروف يف الزمن لكت�ساف اأن الأفعال لها زمن بينما الأ�سماء 

والروف فال زمن لها. 

التحليل

تدون عنا�رص ال�ستنتاج امل�ستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على ال�سبورة لرتكيب ال�ستنتاج:

َاْلَكِلمُة َثالَثُة اأَْق�ساٍم : ِا�ْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف.

 َيُدلُّ َعلى )اإِْن�ساٌن - َحَيواٌن - َجماٌد - َنباٌت(؛
ُ
- َاِل�ْسم

ْكُتْب(؛  ِ اأَِو اٱمْلُ�ْسَتْقَبِل ) َكَتَب، َيْكُتُب، �سيكُتُب، اأُ - َالِفْعل َيُدلُّ َعلى وقوِع َعَمٍل يف اٱمْلا�سي اأَِو اٱْلا�رصِ

ْرُف ُكلُّ َكِلَمٍة َلْي�َسِت اٱ�ْسًما َول ِفْعال. - َاْلَ

ال�شتنتاج

الأن�سطة  باإجناز  وذلك  كلماتها.  نوع  اإنتاج جملة وحتديد  ثم  الأنواع،  بكلمات خمتلفة  اإكمال جمل 

املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة(.
التطبيق
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تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي. الت�شحيح

مو�سوع  لت�سكل  الدر�س  مراحل  خالل  ر�سدها  مت  التي  وال�سعوبات  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجل 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم. التقومي والدعم

اأول : الأهداف : 

- اأن يعرف اجلملة الفعليةا.          - اأن يتعرف عنا�رص اجلملة الفعلية؛

- اأن يوظف بنية اجلمل الفعلية يف تعبري �سفهي وكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة الرتاكيب اجلملة الفعلية )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة مرتبطة بالن�س الوظيفي 

لإنتاج جمل فعلية:

- يف ن�س القراءة الذي در�سناه، ماذا فعلت الأ�ستاذة؟

- وماذا فعل خالد؟ 

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلمل ويحددون نوع وفعل كل واحدة منها.

1. حتدثت الأ�ستاذة.
2. يبحث خالد عن املعلومات.

3. در�س الطبيُب علوم الطب.
4. الأ�ستاذة تتحدث.

املالحظة 

والكت�شاف

يتدرج الأ�ستاذ مع التالميذ يف اأن�سطة ل�ستنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

- اأتعرف نوع الكلمة الذي ابتداأت به اجلملة الأوىل.

- اأتعرف ما ابتداأت به باقي اجلمل.

- ما الذي تختلف فيه اجلملة الرابعة عن باقي اجلمل؟

- اأقرتح ا�سما يليق باجلملة التي تبتدئ بالفعل.

التحليل
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جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 45 دقيقة
التاء املربوطة - اجلملة 

الفعلية )1( - اأق�شام الكلمة )1(
التطبيقات الكتابية

اأول : الأهداف : 

- اأن يوظف مك�سبه عن التاء املربوطة يف كتابة الكلمات.

- اأن مييز بني اأق�سام الكلمة.

- اأن ينتج جمال فعلية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة( ، �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يطرح الأ�ستاذ)ة( جمموعة من الأ�سئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�سة خالل الأ�سبوع 

يف الإمالء وال�رصف والتحويل والرتاكيب، مثل:

- ما هي اجلملة الفعلية؟ مم تتكون؟

- ما هي اأنواع الكلمة؟ ماذا مييز كل نوع منها؟

- متى اأكتب التاء مربوطة يف نهاية الكلمات؟

و�شعية

النطالق

تدون عنا�رص ال�ستنتاج امل�ستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على ال�سبورة لرتكيب ال�ستنتاج:

ُل(. فمْ ُم اٱلطِّ �شُ ٍل ) َيرمْ َتِدُئ ِبِفعمْ ِتي َتبمْ ُة ِهَي اٱلَّ ِليَّ ِفعمْ َلُة اٱلمْ ممْ ُ - َاجلمْ

ُل(.  فمْ ُم اٱلطِّ �شُ فاِعَل )َيرمْ ِل  اٱلمْ ِفعمْ قاِئِم ِباٱلمْ ِتي َتُدلُّ َعلى اٱلمْ َكِلَمُة اٱلَّ ى اٱلمْ - ُت�َشمَّ

ُل(.  فمْ ُم اٱلطِّ �شُ فوعًا )َيرمْ فاِعُل َمرمْ - َيكوُن اٱلمْ

ال�شتنتاج

تتم عملية تقومي اأهداف ال�سة انطالقا من تطبيقات �سفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

اإجناز الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم )ة(. 
التطبيق

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي.
الت�شحيح

لت�سكل مو�سوع  الدر�س  التي مت ر�سدها خالل مراحل  التعرثات وال�سعوبات  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجل 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم
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يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني قراءة الن�س:

يفتخر خالد بوطنه ويعتز باأجماده الذين �ساهموا يف تطور العلوم، قرر خالد اأن يدر�س 

الطب اأو الفلك اأو ال�سيدلة. خالد م�سمم على العمل ليحقق حلمه.  

 ينجزون يف دفاترهم التمارين التطبيقية املقرتحة من طرف اأ�ستاذهم.

يختار الأ�ستاذ من بني الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�سب متعلميه وما يخدم الهدف 

من ال�سة، ليطلب من التالميذ اإجنازه ن�ساطا تلو ن�ساط. 

يطلب قراءة التعليمية وحتديد املطلوب ثم اإجناز الن�ساط كتابيا.

اإجناز التمارين

بعد اإجناز الن�ساط يتم ت�سحيحه جماعيا على ال�سبورة مب�ساركة كافة املتعلمني، ثم يطلب 

الأ�ستاذ)ة( من متعلميه ت�سحيح اإجنازاتهم الفردية يف دفاترهم.
الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل 

مو�سوع املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.

التقومي والدعم

اأول : الأهداف :  

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي »جامع القرويني«.

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س.

- يذكر مراحل در�س التعبري الكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )1( : جامع القرويني التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

جامع القرويني 

موَعٌة ِمَن امْلَُتَعلرِّمنَي ِباْلَبْحِث َعْن َمْعلوماٍت َتَتَعلَُّق ِبجاِمِع اْلَقَروّينَي. كاَن َذِلَك يف اإِطاِر  ِاْلَتَزَمْت جَمْ

ِة. �ساَرِة امْلَْغِرِبيَّ َم�رْصوِع َوْحَدِة اْلَ

ِلاْلإِْتياِن  َر�سيَدُة  َعْت  َوَتَطوَّ ِلْلجاِمِع،  َوٍر  ِب�سُ  
َ

َتاأِْتي -اأَْن  التَّْخطيِط  ِة  ِح�سَّ -ِخالَل  َمْرمَيُ  ِاْختاَرْت 

ْن َيْبَحثا َمعًا  را اأَ ْحَمُد َفَقْد َقرَّ ًة امْلُ�ِسّننَي ِمْنُهْم. اأَّما عاِئ�َسُة َواأَ ْفراِد عاِئَلِتها، َوخا�سَّ ٍة ِلَبْع�ِس اأَ ِب�َسهاداٍت �َسَفِهيَّ

ٍة. نيِت َعْن َمْعلوماٍت تاريِخيَّ يف َمواِقِع اْلأَْنرِتْ

الت�شميع

الأول
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َع َلَدْيِهْم َعَدٌد  مَّ موَعِتِه، َوَهَكذا جَتَ ميُع َقْد اأَْح�رَصَ ما َوَعَد ِبِه اأَْفراَد جَمْ ِة اْلإِجْناِز، كاَن اجْلَ ِخالَل ِح�سَّ

يَِّة. نيُفها َح�َسَب اْلأََهمرِّ ِة، َفَتمَّ َتْرتيُبها َوَت�سْ َفِهيَّ هاداِت ال�سَّ َوِر َوال�سَّ َكبرٌي ِمَن امْلَْعلوماِت َوال�سَّ

َدٍة ا�ْسِتْعدادًا  اإِْنتاَجُهْم َواأََعّدوُه يف ُحلٍَّة َجيرِّ اأَْفراُد امْلَْجموَعِة  َفاأَْغنى  ْنقيِح،  ْعديِل َوالتَّ ُة التَّ   َوَحلَّْت ِح�سَّ

ِه َعلى ُزَمالِئِهْم. ِلَعْر�سِ

َة  َفِهيَّ هاداِت ال�سَّ ُن ال�سَّ مَّ َوِر َوامْلَْو�سوِع الّتايل الَّذي كاَن َيَت�سَ ِة اْلأَخرَيِة، مَتَّ َعْر�ُس ال�سُّ �سَّ َويف اْلِ

َن اأَْحَمُد َوعاِئ�َسُة ِمْن َجْمِعِه. كَّ ِتها، ِباْلإِ�ساَفِة اإِىل ما مَتَ درِّ َر�سيَدَة َوَجدَّ جِلَ

ُة،  ها فاِطَمُة اْلِفْهِريَّ واِن ِبتوُن�َس؛ اإِنَّ ديَنِة فا�َس اْمَراأٌَة ُموؤِْمَنٌة َكرمَيٌة قاِدَمٌة ِمْن َمديَنِة اْلَقرْيَ » َحلَّْت مِبَ

ِة.  ِليَّ  َبْعَد َذِلَك جاِمَع اْلَقَرِوّينَي ِن�ْسَبًة اإىِل اْلَقرْيواِن َمديَنِتها اْلأَ�سْ
َ

ي َعْت مِباِلها ِمْن اأَْجِل ِبناِء َم�ْسِجٍد �ُسمرِّ َفَترَبَّ

كاَن َذِلَك �َسَنَة 859 ميالِدية.

ِ اْلُعَلماُء َعلى  َلَبِة �َسّتى اأَْنواِع اْلُعلوِم. مَلْ َيْقَت�رصِ موَعٌة ِمَن اْلُعَلماِء َهذا امْلَ�ْسِجَد ِلَتْعليِم الطَّ   ِاْختاَرْت جَمْ

اْلُعلوِم  عوا داِئَرَة  َو�سَّ ويِدِه...َبْل  َوجَتْ َوِتالَوِتِه  َوَتْف�سرِيِه  اْلَكرمِي  اْلُقْراآِن  َكَتْحفيِظ  ِة  الّديِنيَّ اْلُعلوِم  َتْعليِم 

 ، برِّ ْغراِفيا َوالطرِّ �ساِب َواجْلُ �ُس يف َهذا امْلَ�ْسِجِد، َف�ساَر َمكانًا ِلدرا�َسِة اْلأََدِب َواْلعلوِم َواْلِ تي كاَنْت ُتَدرَّ الَّ

�َسًة جاِمَعًة. َف�ساَر ِبَحقٍّ ُموؤَ�سَّ

ِة ِلْلَمْغِرِب. َمِة اْلِعْلِميَّ َيْت ِباْلعا�سِ   َوَهَكذا �ساَرْت َمديَنُة فا�َس َمْرَكزًا ِلْلِعْلِم َحّتى �ُسمرِّ

�َس �َسَنَة 859 م . يف حنٍي مَلْ  �سَّ
ُه َتاأَ َوَيْذُكُر َبْع�سُهْم اأَنَّ جاِمَع اْلَقَرِوّينَي ُهَو اأَْقَدُم جاِمَعٍة يف اْلعامَلِ ِلأَنَّ

َتَلْتها جاِمَعُة  ُثمَّ  1158م،  اإِّل �َسَنَة   Bologne  جاِمَعُة بولوين 
َ

تي ِهي الَّ ْقَدُم جاِمعاِت اأوروبا  اأَ �ْس  �سَّ
َتَتاأَ

ال�ّسوْربوِن ِبباري�َس �َسَنَة 1200م، َوُبِنَيْت َبْعَد َذِلَك  جاِمَعُة نابويل  Naples ِباإيطاْليا �َسَنَة 1224م.

َل َو�َسَط اإِْفريْقيا  ْ َعلى امْلَْغِرِب َوامْلَغاِرَبِة َفَح�ْسُب ، َبِل اْمَتدَّ ِلَي�سِ    اإِنَّ اإِ�ْسعاَع جاِمِع اْلَقَرِوّينَي، مَلْ َيْقَت�رصِ

َواآ�ْسيا َواأوروبا.

مقتب�س عن يو�سف الكتاين. دعوة الق. اأكتوبر 1992. وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

- يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

- يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع الأول

- ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

- �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

- طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.
فهم امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها؛

على  الأ�ستاذ  يكتبها  مو�سحات  على  اعتمادا  ق�سرية  فقرة  يف  للمجموعات،  عمل  يف  الن�س،  تلخي�س   -

ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه
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اأول : الأهداف : 

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي »جامع القرويني«.

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة  الن�ص ال�شماعي )2( : ل غالب ول مغلوب التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

ل غالب ول مغلوب

ُفها َذَهْب؟« ْوَمَعٌة ِن�سْ ٌه ِلَفريِق اٱلنُّجوِم؛ اأَْيَن توَجُد �سَ ُل ُمَوجَّ وَّ
وؤاُل اٱْلأَ �ْستاُذ: »َال�سُّ قاَل اٱْلأُ

ْوَمَعُة  ها �سَ ِبِه: »اإِنَّ َل  اٱْلأُ�ْستاَذ َعجَّ واَب. َلِكنَّ  اٱجْلَ َيْعَلُم  َحٌد  اأَ َيُكْن  ْر�ِس، مَلْ  اٱلدَّ ْمٌت ُمْطِبٌق ُحْجَرَة  �ساَد �سَ

. لِبِ جاَرِة َواٱلَّ ها ِمَن اٱْلِ ْن زاروها َوقالوا: اإِنَّ ذيَن �َسَبَق َلُهْم اأَ َح�ّساَن«، َتهاَم�َس اٱمْلَُتَعلرِّموَن اٱلَّ

ْخٌت  اأُ ّراُك�َس  مِبُ ِة  اٱْلُكُتِبيَّ ْوَمَعِة  ِباٱلرِّرباِط َو�سَ َح�ّساَن  ْوَمَعِة  ِل�سَ �سوِد؛ »  اٱْلأُ ِلَفريِق  ٌه  ُمَوجَّ اٱلّثاين  وؤاُل  َال�سَّ   

�ْستاُذ:  ؟« ِاْنَطَلَقِت اٱْلَهَم�ساُت َواٱمْلُ�ساَوراُت، َلِكْن، ل َجواَب. قاَل اٱْلأُ
َ

�ْسباْنيا، ماِهي �َسبيَهٌة ِبِهما توَجُد ِباإِ

ديَنِة اإِ�ْسبيْلَيَة. ْوَمَعُة اٱخْلرياْلدا مِبَ ها �سَ اإِنَّ

�ْسِئَلُة َواٱْلأَْجِوَبُة.   َوَتواَلِت اٱْلأَ

باِط«. واُب �رَصيعًا: »ِباٱلررِّ ؟ َفجاَء اٱجْلَ واِح اٱْلأَثِريرِّ  - اأَْيَن يوَجُد باُب اٱلرَّ

ها َمديَنُة َوليلي«. ُق َفريِق اٱْلأُ�سوِد:»اإِنَّ  - ما اأَْكرَبُ ماآِثِر اٱلّروماِن ِباٱمْلَْغِرِب؟ اأَجاَب ُمَن�سرِّ

ُهْم«.  باِط عا�َس فيها اٱْلأَمازيُغ َواٱلّروماُن َواٱْلَعَرُب َوَغرْيُ ٍة ِباٱلررِّ َثِريَّ   - »َاْلآَن، َنْبَحُث َعِن اٱ�ْسِم َمديَنٍة اأَ

حيحًا. واُب �سَ ُة. َوكاَن اٱجْلَ  �سالَّ
َ

�ساُوِر َعلى اأَنَّ اٱمْلَديَنَة ِهي َفقوا َبْعَد اٱلتَّ َتَرّدَد اأَْع�ساُء اٱْلَفريِق ُثمَّ اٱتَّ

ْد �َسليَمُة  دَّ ؟ َواأَْيَن توَجُد؟«. مَلْ َترَتَ ٌه ِلَفريِق اٱْلأُ�سوِد. ما اأَْقَدُم جاِمَعٍة يف اٱْلعامَلِ وؤاُل اٱخْلاِم�ُس ُمَوجَّ - »َال�سُّ

واَفَق  ِبفا�َس«.  اٱْلَقَرِوّينَي  جاِمُع  ُه  اإِنَّ ِلَفريِقها:«  َوقاَلْت  ِة  اٱْلِفْهريَّ فاِطَمَة  َة  ِق�سَّ َقَراأَْت  اأَْن  َلها  �َسَبَق  تي  اٱلَّ

َطفى ِزياَرَتُه  َر ُم�سْ وؤاِل اٱمْلُوايل: »اأَْيَن يوَجُد باُب اٱمْلَْن�سوِر؟« َتَذكَّ واِب، َوَمرَّ اإِىل اٱل�سُّ �ْستاُذ َعلى اٱجْلَ اٱْلأُ

َقِبَل  ديَنِة َمْكنا�َس«.  ُه مِبَ ِة، َو�ساَح: »اإِنَّ اٱْلأََثِريَّ اٱمْلَْعَلَمِة  اأَماَم َهِذِه  اٱْلَتَقَطها  تي  اٱلَّ وَرَة  مِلَديَنِة َمْكنا�َس َواٱل�سّ

واِب. ُه مَلْ َيْقَبْل َطريَقَة اٱجْلَ واَب، َلِكنَّ �ْستاُذ اٱجْلَ اٱْلأُ

الت�شميع

الأول
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ُتها  واُب ِمْن َلْيلى، َفَعمَّ ؟« جاَء اٱجْلَ ْوِقِع َق�رْصِ اٱْلَبديِع. اأَْيَن يوَجُد َهذا اٱْلَق�رْصُ وؤاُل اٱلّثاِمُن َيَتَعلَُّق مِبَ -»َال�سُّ

ماَم َهذا اٱْلَق�رْصِ َعلى واِجَهِة هاِتِفها. َعْت �سوَرَتها اٱمْلُْلَتَقَطَة اأَ ها َو�سَ ٌة، َوَقْد لَحَظْت اأَنَّ ُمْر�ِسَدٌة �ِسياِحيَّ

َق. فَّ ميَع �سَ ِاْنَتَهِت اٱْلـُم�ساَبَقُة َومَلْ ُيْعَلْن َعِن اٱْلَفريِق اٱْلفاِئِز، َلِكنَّ اٱجْلَ

ُفها َذَهْب؟! يا َلْلَغراَبِة !« ْوَمَعٌة ِن�سْ ُد: »�سَ اأَّما �َسليَمُة َفَظلَّْت ُتَردرِّ

- يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

- يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع الأول

- ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

- �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

- طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

- تلخي�س الن�س يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

اأول : الأهداف : 

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي » املدن املغربية العتيقة«؛

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة  الن�ص ال�شماعي )3( : املدن املغربية العتيقة التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع
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ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

املدن املغربية العتيقة

ُة ُمُدٍن َحديَثٍة ِمْن  ا، َكما توَجُد ِبِه ِعدَّ ها َقدمَيٌة ِجدًّ ُة ُمُدٍن َعتيَقٍة، َوَهذا َيْعني اأَنَّ       توَجُد ِبامْلَْغِرِب ِعدَّ

َيكاُد  ل  َعتيَقــــًة  ُمُدنًا  َد  جَنِ اأَْن  ْدَفِة  ال�سُّ ِمَن  َوَلْي�َس  َوِبناياِتها...  َوَحدائِقها  �َسواِرِعها  ميُم  َت�سْ َحْيُث 

نَّ امْلَديَنَة 
نا ُنالِحُظ اأَ ْ ِة اْلَقدمَيِة، ِلَذِلَك �رصِ �ْسواِر الّتاريِخيَّ ديَثِة �ِسوى �سوٍر ِمَن اْلأَ ُلها َعِن امْلُُدِن اْلَ َيْف�سِ

ٌة.  يَّ : َمديَنٌة َعتيَقٌة اأَْو َقدمَيٌة، َوَمديَنٌة َع�رْصِ اْلواِحَدَة  َتْنَق�ِسُم  اإِىل ِق�ْسَمنْيِ

جاَرِة وقليال ِمَن  نَّ امْلُُدَن اْلَعتيَقَة ، �َساأُْنها �َساأُْن اأَ�ْسوارهِا، ُبِنَيْت ِبالّطنِي واْلأجوِر اأَِو اْلِ
     َوَيْبدو اأَ

اجْلرِي، اأَّما اْلإِ�ْسَمْنُت َفَلْم َيُكْن َمْعروفًا اآَنذاَك.

ا  َغِر َنواِفِذها ِباْلإِ�ساَفِة اإِىل اأَْفِنَيِتها امْلَْفتوَحِة َعلى ال�ّسماِء مِمّ ُز امْلَناِزل فيها ِبِكرَبِ ِم�ساحاِتها َو�سِ        َتَتَميَّ

ْم�ِس اإِىل َجميِع اْلُغَرِف َوامْلَراِفِق. َوَقْد َيِجُد امْلَْرُء ِبداِخِل َمناِزِل امْلُُدِن  ِة ال�سَّ �ِسعَّ َي�ْسَمُح ِبُدخوِل اْلَهواِء َواأَ

ِب َو�َسْقِي َنباتاِت اْلَبْيِت. ْ ا ِبْئرًا ُت�ْسَتْعَمُل ِمياُهها يف ال�رصُّ اْلَعتيَقِة اأَ�ْسجارًا َوَنباتاٍت ِللّزيَنِة َوُرمبَّ

ِة  اأَِزقَّ �َساأُْن  ُهَو  َكما  ليَلِة،  الظَّ ِتها  اأَِزقَّ ْيِق  ِب�سَ ُز  َفَتَتَميَّ ِة،  امْلَْغِرِبيَّ اْلَعتيَقِة  ِلْلُمُدِن  ُة  اْلعامَّ اْلَهْنَد�َسُة  اأّما       

ِهما. اأَّما اأَْبواُب  اَهنْيِ ُمَتعاِك�َسنْيِ اإِّل َواْحَتّكا ْبَبْع�سِ رُّ ِمْنها �َسْخ�ساِن يف اجترِّ تي ل َيكاُد مَيُ فا�َس اْلَعتيَقِة الَّ

. ْخَتِلِف امْلَوادرِّ َلُة مِبُ وابُّ امْلَُحمَّ اْلأَ�ْسواِر َفغاِلبًا ما َتكوُن عاِلَيًة ِلَتُمرَّ ِمْنها الدَّ

 ِلْلَحّداديَن َوَهذا ِللنَّّجاريَن 
ٌّ

َرِفّيوَن؛ َفَهذا َحي ًة َيْنَتِظُم فيها اْلِ ُد َو�َسَط َهِذِه امْلُُدِن اْلَعتيَقِة اأَْحياًء َواأَِزقَّ     َوجَنِ

ِهْم. َوذاَك ِلْلَعّطاريَن َواْلآَخُر ِلاْلأَ�ساِكَفِة َوَغرْيِ

ذَي   ُهَو َذِلَك التَّعاُي�ُس الَّ
رِّ

قيِقي  اْلَ
رِّ

 امْلَْغِرِبي
رِّ

    َواأَْجَمُل ما كاَن ُيْعطي ِلْلُمُدِن اْلَعتيَقِة طاَبَعها اِلْجِتماِعي

ذيَن كانوا َيعي�سوَن يف  ًة اْلَيهوَد الَّ ياناِت خا�سَّ ِهْم ِمْن الدرِّ كاَن – َوما زاَل – َيْجَمُع َبنْيَ امْلُ�ْسِلمنَي َوَغرْيِ

اأَْحياٍء َجْنبًا اإِىل َجْنٍب َمَع ُم�ْسِلمي امْلَْغِرِب يف ُمُدِنِه اْلَعتيَقِة.

ِلَع َعلى َبْع�ٍس ِمْن ُتراِثنا  تي َيْنَبغي اأَْن َنزوَرها ِلَنطَّ  اأَْن ُن�سرَي اإِىل َبْع�ِس امْلُُدِن اْلَعتيَقِة ِبَبَلِدنا؛ َوالَّ
َ

 َبِقي

. ذيَن َعِملوا ِباإِْخال�ٍس ِمْن اأَْجِل اأَْن َتْبقى ِلَوَطِننا َمكاَنُتُه َبنْيَ اْلأُمَمِ هوداِت اأَْجداِدنا الَّ َف جَمْ َوَنَتَعرَّ

مي�ِس َوباُب امْلري�َسِة -َمْر�سى    َو َمديَنُة �َسال ِباأَْبواِبها )باُب اخْلَ
رِّ

ها َمديَنُة تاروداْنَت ِب�سوِرها الّتاريِخي  اإِنَّ

ِتِه، َوَمديَنُة َمْكنا�َس ِب�سوِرها َوباِب َمْن�سوٍر  اّلحِها  َواأَِزقَّ باِط  مِبَ غرٌي- وباُب �َسْبَتَة...( وَمديَنُة الررِّ �سَ

ِة  َوَمْدَر�َسِة اْلَعّطاريَن، َوَمديَنُة  هرِي،  َوَمديَنُة فا�َس، َنَعْم فا�ُس اْلَقَرِوّينَي، فا�ُس امْلَْدَر�َسِة اْلبوْعناِنيَّ ال�سَّ

ْنَدُل�ِس   اْلأَ
رِّ

هرَيِة، َوَمديَنُة �َسْف�ساُوَن ذاُت اْلأَْحياِء اْلَعتيَقِة؛ َكَحي �ْسِجِدها اْلأَْعَظِم َوَكني�َسِتها ال�سَّ ِتْطواَن مِبَ

ْغماَت وباِب ُدّكاَلَة... ْبواِبها: باِب اأَ ِتها َواأَ ويَقِة، دوَن اأَْن َنْن�سى َمديَنَة ُمّراُك�َس ِبُكُتِبيَّ  ال�سَّ
رِّ

َوَحي

- يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

- يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع

الأول

- ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

- �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

- طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين
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اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.
فهم امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها؛

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

اأول : الأهداف : 

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي » ملاذا هذه ال�سون والقالع؟ «

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )4( : ملاذا هذه احل�شون والقالع التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

ملاذا هذه احل�شون والقالع؟

َوَجْدُت َهِذِه امْلَْعلوَماِت َفاأَْحَبْبُت اأَْن اأََتقا�َسَمها َمَعُكْم.

نوا فيِه، َوما زاَلْت ُح�سوٌن َوِقالٌع �ساِمَدٌة اأَماَم َتاأْثرِي اْلأْمطاِر  َفنَّ َبَرَع اأَْجداُدنا امْلَغاِرَبُة يف اْلِبناِء َوَتِ

ٍم يف َهذا امْلَجاِل. ْم�ِس، َهِذِه اْلآثاُر َت�ْسَهُد َعلى ما َبَلَغُه امْلَغاِرَبُة ِمْن َتَقدُّ ِة ال�سَّ ياِح َواأَ�ِسعَّ َوالررِّ

ُن  �سرِّ ، الَّذي َبنى اأَ�ْسواًرا َكبرَيًة حُتَ
رِّ

�سوُن َواْلِقالُع يف َعْهِد يو�ُسَف ْبِن تا�َسفنَي امْلُراِبِطي َظَهَرِت اْلُ

نوُد ُحماُة اْلَوَطِن. ميها ِمْن َهَجماِت اْلأَْعداِء. َوَبنى اْلِقالَع ِلَيْقُطَنها اجْلُ امْلُُدَن َوحَتْ

ِة. َكما َبنى �َسَبَكًة ِمَن اْلِقالِع  اِحِليَّ ، مَتَّ َت�ْسييُد ُح�سوٍن اأُْخرى ِبامْلُُدِن ال�سَّ
رِّ

�َسِن امْلَريني َويف َعْهِد اأَبي اْلَ

ها. باِط َوَغرْيِ ديَدِة َوالررِّ ِة ِبُكلٍّ ِمْن اآ�َسفي َواجْلَ واِطِئ امْلَْغِرِبيَّ ِة َعلى طوِل ال�سَّ فاِعيَّ الدرِّ

نَّ اْلأَْعداَء غاِلبًا ما 
َة، َوِلأَ دوَد اْلَبْحِريَّ نوُد َيْحُر�سوَن َهِذِه اْلِقالَع، َفَيْعَتلوَنها ِلرُياِقبوا اْلُ كاَن اجْلُ

ِو  ِن اأَ �سْ را�َسِة اإِذا َراأى �َسفينًة ِلْلَعُدورِّ ُمْقِبَلًة، اأَ�ْسَعَل الّناَر َفْوَق ُبْرِج اْلِ َيْهُجموَن َلْياًل، َفاإِنَّ ُجْنِديَّ اْلِ

اْلَقْلَعِة ِلرياها ُجْنِديٌّ اآَخَر يف ُبْرٍج اآَخَر، َفُيباِدُر اإِىل اإِ�ْسعاِل الّناِر ِبَدْوِرِه ِلرَياها ِمْن ُبْرٍج اآَخَر َمْن 

الت�شميع

الأول
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ْلطاِن الَّذي َقْد َيكوُن  ىل ال�سُّ َل اإِ ُهَو اأَْقَرُب اإَِلْيِه ، َوَهَكذا َتْنَتِقُل اْلإِ�ساَرُة ِمْن ُبْرٍج اإِىل ُبْرٍج َحّتى َت�سِ

 . ِة ِلَطْرِد اْلَعُدورِّ ئاِت اْلكيلوِمرْتاِت،  َفَياأُْمُر اجْلنوَد ِباإِْعداِد اْلُعدَّ واِحِل مِبِ َبعيدًا َعِن ال�سَّ

ها ِلَيْنَت�رِصَ يف ُربوِع وا�ِسَعٍة ِمَن امْلَْغِرِب. َوكاَن  َنْقُل َخرَبِ ُقدوِم اْلأَْعداِء َي�ْسَتْغِرُق َلْيَلًة اأَْو َبْع�سَ

يف  امْلِْعماِر  ِمَن  ْوُع  النَّ َهذا  ِاْنَت�رَصَ  اْلِبالِد،  ِحماَيِة  يف  َواْلِقالِع  ِلْلُح�سوِن   
رِّ

ئي�ِسي الرَّ ْوِر  ِللدَّ َوَنَظرًا 

باِط َوفا�َس  َفاأَ�ْسواُر ُمُدِن َمْكنا�َس َوالررِّ اْلَعتيَقِة،  امْلُُدِن  ِمْنُه َمديَنٌة ِمَن  اإْذ ل َتْخلو  ُربوِع امْلَْغِرِب، 

واحي َمديَنِة ِتْزنيَت َوَبقايا َقْلَعِة تا�ْسغيموَت  ِن تا�سنوْلَت ِب�سَ ْطالُل ِح�سْ �ساِهَدٌة َعلى َذِلَك، َكما َت�ْسَهُد اأَ

ِة يف ِحماَيِة اْلَوَطِن. ْقِنيَّ اُك�َس َعلى اْعِتماِد َهِذِه الترِّ  ُمرَّ
ْ

َقي َجنوَب �رَصْ

رَبِ كاَنْت َطويَلًة؟  تي َي�ْسَتْغِرُقها اْنِت�ساُر اخْلَ َة الَّ نَّ امْلُدَّ
َلِكْن، اأَل َتَرْوَن اأَ

مقتب�س من ن�س لالأ�ستاذ حممد املنوين، املطالعة والن�سو�س، �س -120مطبعة املعارف اجلديدة

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

- ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

- �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

- طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.الت�شميع الثاين

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.
فهم امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها؛

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على ال�سبورة.

- جنيب عن ال�سوؤال الوارد يف العنوان.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه
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اأول : الأهداف :

-  يخطط املتعلم)ة( لإنتاج اأفكار انطالقا من قراءته لن�س مو�سوع.

-  ينتج جمال تعرب عن اأفكار مرتبطة بكلمات مفاتيح يف ن�س املو�سوع.

- ي�ستثمر مكت�سباته املعجمية واللغوية يف هذا الإنتاج.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي توليد الأفكار)1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج جمل 

مرتبطة باملجال.

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�س املو�سوع ويطلب قراءته من طرف بع�س املتعلمني.

ا�شتعر�شت �شور اأ�رصتي، فراقني منظر الأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف احلفالت.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة حول الفهم وحتديد الكلمات املفاتيح، ثم اأ�سئلة للتو�سع يف الن�س، من قبيل:

- ما ال�سيء الذي راق املتحدث يف ال�سور التي ا�ستعر�سها؟

- ح�سب الن�س، متى يرتدي النا�س الأزياء التقليدية؟

- هل ميكن اأن نرتديها يف غري ذلك؟ اأذكر بع�س املنا�سبات التي يرتدي فيها النا�س الأزياء التقليدية.

- يف اأي �سيئ ميكن اأن جند الختالف يف الأزياء التقليدية؟

التهيئة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأفكار التي يريدون التعبري عنها مع ال�ستعانة 

باجلدول يف كتاب املتعلم)ة( .

- يوجه انتباه املتعلمني اإىل النطالق من الكلمات املفاتيح امل�ستخرجة من ن�س املو�سوع يف حتديد 

مفردات مرتبطة بها، ثم اإنتاج تعابري مرتبطة بهذه املفردات.

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات يف التخطيط لإنتاج 

الأفكار ح�سب املطلوب يف اجلدول.

املالحظة 

والتخطيط

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم
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اأول : الهدف :

-  ينتج املتعلم)ة( م�سودة ن�س انطالقا من اأفكار.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الثانية الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي توليد الأفكار)2(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بالتذكري بالكلمات املفاتيح التي ا�ستخرجوها من ن�س النطالق املدرو�س 

يف ح�سة التعبري الكتابي ال�سابقة وببع�س الأفكار التي اأنتجوها انطالقا من هذه الكلمات.

- ا�ستعر�ست �سور اأ�رصتي، فراقني منظر الأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف الفالت.

يحفز  ثم  تقليدية،  يلب�سون مالب�س  لأ�سخا�س  املختلفة  ال�سور  من  الأ�ستاذ)ة( جمموعة  يعر�س   -

املتعلمني على اإنتاج جمل حول خمتلف عنا�رصها اأو اأفكار مرتبطة بها:

و�سف األب�سة الن�ساء )اختالفها وت�سابهها، طويلة، ق�سرية، األوانها، ت�ساميمها، خياطتها،   •
تطريزها اأكمامها...(؛

ت�ساميمها،  األوانها،  ق�سرية،  طويلة،  وت�سابهها،  )اختالفها  الرجال  األب�سة  و�سف   •
تطريزها...(؛

و�سف األب�سة الأطفال. )ماذا ت�سبه؟ طويلة، ق�سرية، األوانها، ت�ساميمها، تطريزها...(؛  •
عالقة هذه الأزياء مبالب�س اأجدادنا؛  •

الإعجاب باختالف الأزياء التقليدية املغربية.  •

التهيئة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأفكار التي يريدون التعبري عنها مع ال�ستعانة 

بالعبارات املقدمة لإنتاج ن�س من 7 �سطور ب�سكل ثنائي.

_اأثارين–اأثار  انتباهي  اأ�رصتي-لفت  ...-اأفراد  ...-اأت�سفح  بينما  املقرتحة:  العبارات   -

 – –زخرفة  – زخرفة على ال�سد  – املزرك�س  الواحد  اللون  – القفطان ذو  – اأُعجبُت  اإعجابي 

حتتاج مرتديته اإىل حزام – �رصائط متوازية - زخرفة تزين �سدره - ل يزاحمه اأي لبا�س اآخر 

– القفطان �سيد الأزياء – اجللباب - لبا�س الفالت لدى الرجال – منه الأبي�س ومنه... - منه 
الطويل و... - منه ما يلب�س يف املناطق الباردة - ال�سوف – الأثواب الناعمة...

اجلمل  اإنتاج  يف  �سعوبات  يواجهون  الذين  للمتعلمني  امل�ساعدة  تقدمي  على  الأ�ستاذ)ة(  يحر�س   -

ح�سب املطلوب.

كتابة م�شودة

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم
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اأول : الأهداف :

-  يراجع املتعلم)ة( ما اأنتجه من اأفكار انطالقا من قراءته ملا كتبه خالل الأ�سبوع املا�سي؛

- يتملك اآليات جتوِيد اإنتاجه وتنقيحه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي توليد الأفكار)3(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يذكر الأ�ستاذ املتعلمني واملتعلمات باملهمة التي قاموا بها خالل الأ�سبوع املا�سي، ويجري معهم 

نقا�سا حول اأهم الأفكار.

- يقروؤون من جديد ن�س املو�سوع لتاأطري عملهم واللتزام مبا هو مطلوب؛

ا�شتعر�شت �شور اأ�رصتي، فراقني منظر الأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف احلفالت.

التهيئة

- يقراأ املتعلمون اأعمالهم الكتابية وينقحونها من خالل

- مدى تطابقها مع ما هو مطلوب؛

- الديث عن منا�سبة تاأمل ال�سورة )وقت راحة، قراءة جملة لالأزياء....(؛

- هل حتدثنا عن م�سمون ال�سور؟ وهل تخيلنا باقي الألب�سة؟

تطريزها  ت�ساميمها، خياطتها،  األوانها،  ق�سرية،  وت�سابهها، طويلة،  )اختالفها  الن�ساء  األب�سة   -

اأكمامها...(؛

- األب�سة الرجال )اختالفها وت�سابهها، طويلة، ق�سرية، األوانها، ت�ساميمها، تطريزها...(؛

- األب�سة الأطفال. )ماذا ت�سبه؟ طويلة، ق�سرية، األوانها، ت�ساميمها، تطريزها...(؛

- عالقة هذه الأزياء مبالب�س اأجدادنا؛

- الإعجاب باختالف الأزياء التقليدية املغربية؛

- العرتاف بعراقة ال�سارة املغربية.

يحر�سون على اإغناء اإنتاجاتهم من خالل:

- توظيف ما مت تعلمه يف ح�س�س القراءة من تعابري واأفكار.

- توظيف جمل فعلية ق�سرية )فعل وفاعل ومفعول به...(؛

- توظيف جمل ا�سمية ق�سرية )مبتداأ وخرب و ...(

- و�سف املالب�س واألوانها وت�ساميمها وكيف تبدو...

- ت�سبيهها باأ�سياء اأخرى اأو ت�سبيه مرتديها ...

- التقيد بالأ�سطر املحددة من 7 اإىل 10 اأ�سطر؛

كتابة م�شودة

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم
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اأول : الأهداف :

-  يراجع املتعلم)ة( ما اأنتجه من اأفكار انطالقا من قراءته ملا كتبه خالل الأ�سبوع املا�سي؛

- يتملك اآليات جتوِيد اإنتاجه وتنقيحه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي توليد الأفكار)4(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يذكر الأ�ستاذ املتعلمني واملتعلمات باملهمة املراد اإجنازها يومه.

- يذكرهم بن�س املو�سوع؛

- يذكرون املراحل التي مر بها انتاجهم.

و�شـعـيـة 

النطالق

1.يخرج املتعلمون املوا�سيع التي كتبوها؛
2.يتاأكدون من و�سفهم لالأزياء امل�ساهدة؛

3. يتاأكدون من وجود ت�سبيهات يف ما كتبوه؛
4.يقروؤون ما كتبوه وينتبهون جلمالية اخلط وعال

5. يجرون عليه التعديالت الأخرية ليكون يف اأح�سن حلة؛
6. يقروؤون ما اأنتجوه على زمالئهم ويجرون اآخر تعديل؛

7. يعر�سون منتجاتهم يف املكان املخ�س�س لذلك.

املراجعة 

والتنقيح

- ي�ستنتجون ما اأغفلوه.

- يبدون اآراءهم يف التعابري املختلفة.
التقومي والدعم

اأول : الأهداف : 

- يـتـعـرف املتعلـم )ة( املعامل ال�سارية لبالده وي�سف اإحداها؛

- ي�سـتـثـمـر الـمـتـعـلـم )ة( املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة ا�سـتـثـمـارا مـنـا�سبـا لإغـنـاء امل�سـروع.

- يوظف اأ�سلوب الو�سف؛

- يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، جم�سمات فنية و لوحات لر�سامني مغاربة ...

ثالثا : �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة 
معلمة من معامل مدينتي اأو 

قريتي اأو اإحدى معامل وطني
مـ�شـروع الوحدة

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   54 09/09/2019   12:30



55

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة(اأهـداف الـدر�س، ويتـعـاقـد مـع املتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق 

الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع 

بعينه لكي  يكون مـ�سـروع الـقـ�سـم.

و�شـعـيـة 

النطالق

- يـوزع الأ�سـتـاذ)ة(الـمـتـعـلميـن واملتـعـلـمـات اإلـى مـجـمـوعـات، ثـم يـحـدد لهـم الـهـدف مـن 

هـذا  الـمـ�سـروع.مندينتي اأو قريتي اأو اإحدى معامل وطني

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـن امل�سـروع، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح املعامل التي ميكن ال�ستغال مبوا�سيعها: 

       - على ال�سعيد الوطني: �سومعة ح�سان اأو الكتبية اأو جامع القرويني اأو....

       - على ال�سعيد اجلهوي اأو املحلي: ج�سور وم�ساجد واأبواب ومدار�س ومعامل اأخرى... 

- يتوزع املتعلمون وفق رغباتهم وميولهم؛

-- يعينون من�سقا لكل جمموعة.

- يوزعون الأدوار واملـهـام بيـنهم وفق رغباتهم؛

- يختارون ما يالئم لإبراز قيمة هذه املعامل.

ي- ـتـ�سـاورون حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  خرجة اإىل معلمة من املعامل ، 

املـواقـع الإلكـتـرونيـة ، �سور، كتب  جمالت، لوحات فنية  لر�سامني م�سهورين( .

- يت�ساور يف مـا بينـهـم بـخـ�سو�س اختيار املعلمة مع ا�ستح�سار اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات.

- قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل

بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( يقوم املتعلمون و املتعلمات مبا ياأتي:

ـ جتميع هذه ال�سور و الوثائق و العينات املج�سمة  ق�سد ت�سنيفها و ترتيبها حـــــ�سب طبيعتها وطبيعة 

املو�ســـــوع ) معلومات – ا�سعار- ر�سوم- �سور...(

 ـ اختيار ما ينا�سب مو�سوع امل�رصوع  الذي مت حتديده  واخلطة املحددة لتنفيذه؛

ـ مبا�رصة الأدوار واملهام التي التزم بها كل فرد من اأفراد املجموع؛

ـ القيام بالبحث مرة اأخرى – اإذا دعت ال�رصورة - عن �سور ووثائق وعينات مرتبطة بامل�رصوع، 

ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

مبا�رصة الأدوار واملهام التي اأوكلت املجموعة لكل فرد من اأفرادها وفق التوجيهات املحددة

 الإنـجـاز

يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . . . . . . 

مـالحـظـة  :يـطـلـب الأ�سـتـاذ)ة( من الـمتعـلـمـات واملتعلميـن كتابة الن�سو�س بخط جيد وتلوين 

الر�سوم والتعليق عليها وعلى ال�سور.

 -ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

احل�شة الـثـانية

احل�شة الـثـالثة
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-يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا 

اأو 

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

والتواريخ والأرقام و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

الوثــــــائق  باإ�سهار  الق�سم ويقومون  اأو متحف  ا ملج�سمات منها  يف خزانة   -يـقـومـون بعر�س 

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة.

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

- يـدون الأ�سـتـاذ)ة( الـتـعـثـرات و الـ�سـعـوبـات ، فـي دفـتـر املـالحـظـات ، الـتـي اعـتـر�سـت 

كـل متـعـلـم ومتـعـلـمـة اأثـنـاء الإنــجـاز والتـي نبـهـهـم اإليـهـا، ولـم يتمـكـنـوا مـن تـجـاوزهـا،  

لـتـكـون مـو�سـوعـات للمـعـاجلـة والـدعـم، فـي اأ�سـبـوع الـتـقـويـم والـدعـم ، واأثـنــاء تـدبيـر 

الـدرو�س

الـتـقـويـم 

 والـدعـم

احل�شة الرابعة

اأول : الأهداف :

- يقراأ املتعلم)ة( ن�س فرو�سية واأزياء، فنون ومعمار بطالقة.

- يكت�سبون معارف عن ح�سارة وطنهم.

- يعتزون بح�سارة وطنهم.

- يتعرفون بع�س مميزات اأ�سلوب الإخبار واأ�سلوب الو�سف.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شابيع الأربعة من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص امل�شرت�شل :  فرو�شية واأزياء، فنون ومعمار مكون القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

-يثري انتباههم اإىل بع�س مميزات املغرب ال�سارية التي ت�سد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة )ال�سورة 1 بال�سفحة 9(؛

- يناق�سون م�سمونها ويحثهم على ِذكر بع�س األعاب الفرو�سية وموا�سفات ال�سان.

التهيئة

اجلزء الأول : فرو�شية
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-يقروؤون عنوان الن�س الأم وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.
التوقع

-اأقرا اجلزء الأول باأكمله اأو اأ�سمعه لهم من خالل جهاز �سمعي؛

-يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة؛ ل ت�سو�س على اجلماعة؛ 

بحيث ميكن جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته؛

-يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة؛

دائما  يرافقني  الذي  للتقومي  املخ�س�س  الدفرت  املالحظة يف  التعرثات  ت�سجيل  -اأحر�س على 

)�سفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ساأ�ستثمرها يف ح�س�س الدعم.

-يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة. 

-ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون 

اإليها يف القراءة الوظيفية:

  �ساربة اإىل ال�سمرة، وترحيب منقطع النظري، م�سومة ب�رصوج...، يحاكون.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم الرتكيب والتقومي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

-يثري انتباههم اإىل بع�س مميزات املغرب ال�سارية التي ت�سد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة )ال�سورة 2 بال�سفحة 9(؛

- يناق�سون م�سمونها ويحثهم على ِذكر بع�س الأزياء التقليدية ويربطون بينها وبني الفرو�سية 

يف بالدنا.

التهيئة

اجلزء الثاين : يف معر�ص الأزياء

-يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الثاين ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا 

م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س 

ومعاجلته.

التوقع

- اأقرا اجلزء الثاين باأكمله اأو اأ�سمعه لهم من خالل جهاز �سمعي؛

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة؛ ل ت�سو�س على اجلماعة؛ 

بحيث ميكن جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته؛

- يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة؛

- اأحر�س على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ش�ص للتقومي الذي يرافقني دائما)�شفحة 

لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ساأ�ستثمرها يف ح�س�س الدعم.

القراءة
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اجلزء الثالث : الفنون ال�شعبية املغربية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

-يثري انتباههم اإىل بع�س مميزات املغرب ال�سارية التي ت�سد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة )ال�سورة 3 بال�سفحة 9(؛

- يناق�سون م�سمونها ويحثهم على ِذكر بع�س الفنون ال�سعبية املغربية.

التهيئة

-يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الثالث ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا 

م�سمونه..

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س 

ومعاجلته.

التوقع

- اأقرا اجلزء الثالث باأكمله اأو اأ�سمعه لهم من خالل جهاز �سمعي؛

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة؛ ل ت�سو�س على اجلماعة؛ 

بحيث ميكن جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته؛

- يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة؛

- اأحر�س على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ش�ص للتقومي الذي يرافقني دائما)�شفحة 

لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ساأ�ستثمرها يف ح�س�س الدعم.

املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �شبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

جانب ال�شبورة. 

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون 

اإليها يف القراءة الوظيفية :

خم�سبو، اأخذت بلبي، اإيقاع...

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم الرتكيب والتقومي

املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �شبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

جانب ال�شبورة. 

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون 

اإليها يف القراءة الوظيفية :

ت�سفي، مل�سة، األوان زاهية...

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم الرتكيب والتقومي
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اجلزء الرابع : املعمار املغربي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

-يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

-يثري انتباههم اإىل بع�س مميزات املغرب ال�سارية التي ت�سد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة )ال�سورة 4 بال�سفحة 9(؛

- يناق�سون م�سمونها ويحثهم على ِذكر بع�س البنايات التاريخية باملغرب.

التهيئة

-يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الثالث ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا 

م�سمونه..

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س 

ومعاجلته.

التوقع

- اأقرا اجلزء الرابع باأكمله اأو اأ�سمعه لهم من خالل جهاز �سمعي؛

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة؛ ل ت�سو�س على اجلماعة؛ 

بحيث ميكن جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته؛

- يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة؛

القراءة

- اأحر�س على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ش�ص للتقومي الذي يرافقني دائما)�شفحة 

لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ساأ�ستثمرها يف ح�س�س الدعم.

املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �شبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

جانب ال�شبورة. 

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون 

اإليها يف القراءة الوظيفية :

@ �رصحت، التفاين، العريقة، العتيقة...
- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم الرتكيب والتقومي
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اأول : الأهداف :

-يقراأ املتعلم الن�سيد الوطني املغربي »بطالقة؛

- يفهم معانيه ويتفاعل مع م�سمونه؛

- يت�سبع ببع�س اآداب التعامل مع الن�سيد والعلم الوطنيني؛

- ين�سده ويتمثل معانيه؛

- يعتز مبواطنته وبال�سارة املغربية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الأوىل

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من من الوحدة الأوىل الوحدة الأوىل : احل�شارة املغربية

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص ال�شعري : ن�شيدنا الوطني مكون القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- اأو�سح للمتعلمني واملتعلمات اأن لكل وطن علما ون�سيدا وطنيني ؛

- اأطلب من بع�سهم ترديد الن�سيد الوطني ؛ ويف حال وجود اأخطاء اأربط ذلك بالغاية من در�س اليوم؛

- اأ�ساألهم عن بع�س معانيه، ويف حال عجزهم، اأربط ذلك بالغاية من در�س اليوم؛

التهيئة

للقراءة

يتوقعون مو�سوع الق�سيدة انطالقا من ال�سورة والعنوان، ويف هذه الال قد تكون توقعاتهم �سائبة.

اأثني على ذلك واأ�سجعهم على امل�سي يف تعرف معانيه.

املالحظة 

والتوقع

- اأن�سد الق�سيدة دون لن )قراءة �سعرية( اأو اأ�سمعها للمتعلمني من خالل جهاز �سمعي؛

- اأبرز جيدا كلمات: الأحرار، الأنوار، ال�سوؤدد، للعال عنوان، بالروح باجل�سد، لبى نداك، نور 

ونار، ن�سهد الدنيا، ب�سعار الله الوطن امللك.

ي�سريوا  اأن  على  واأحر�س  لقراءتي  م�ساحبة  �سامتة  قراءة  الق�سيدة  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

باأ�سابعهم اإىل الكلمات التي اأقراأها؛

- اأ�سع اأمام املتعلمني العلم الوطني، واأطلب منهم اإن�ساد الق�سيدة )دون لن( خماطبني العلم؛

- يقراأ املتعلمون الق�سيدة هم�سا بطريقة ثنائية، بحيث ُي�سمح لكل فردمن الثنائي بالقراءة ثم تقومي قراءة 

جلي�سه والإ�سارة اإىل مواطن اخلطاإ؛

- يدون املتعلمون الكلمات اجلديدة وال�سعبة يف دفاترهم اأو ي�سطرون حتتها بقلم الر�سا�س؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�س قراءة فردية �سامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�سعون حتتها �سطرا بقلم الر�سا�س

- اأتاأكد من ممار�سة هذا الن�ساط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

- اأواكب قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�سجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�س )�سفحة لكل متعلم(، 

اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ستثمرها يف ح�س�س ومواقف التقومي املختلفة.

يقومون اأداءهم )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة )�سفحة 31.(

القراءة

اأين يكون عنوان الن�س اأو الق�سيدة؟ ن�ستعني بهذه املعلومة لنفهم معنى:ع�ست يف الأوطان للعال عنوان. التقومي والدعم
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احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأربط اأن�سطة ال�سة الأوىل باأن�سطة ال�سة الثانية من خالل:

- من يذكرنا بعنوان الن�س؟

- ما هي الكلمات التي �سححنا فهمها اأو نطقها؟

و�شعية 

النطالق

- اأن�سد الق�سيدة اإن�سادا �سعريا دون تلحني؛

ذلك  كان  متى  والتوقف  املعنى  بح�سب  الكلمات  تنغيم  على  الر�س  مع  القراءة  على  يتناوبون   -

�رصوريا، على اأن اأوا�سل ت�سجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

- يقومون اأداءهم الإن�سادي يف ما بينهم بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة اأمامهم.

قراءة

الن�ص

- اأ�ساألهم عن معاين بع�س الأبيات، واأ�ستغل الفر�سة ل�رصح املفردات ال�سعبة التي قد يكونوا دونوها 

على دفاترهم؛

- اأبني لهم يف البداية اأن املخاَطب هو الوطن؛

- يبحثون عن كلمات من عائلة: نبت )نابت، نبات، منبت...(

- اأ�ساألهم :  

• ملاذا نطلق على املغرب بلد الرية والوحدة؟
• من هو منبت الأحرار؟ اأين ينبت الأحرار؟ املغرب وطني هو منبت الأحرار.

• من هو م�رصق الأنوار؟ اأين م�رصق الأنوار ؟ املغرب وطني هو م�رصق الأنوار.
• اأي التعابري يوافق معنى ال�سوؤدد؟ الفرو�سية، ال�سيادة وال�رصف، ال�رص والهم�س.

• نردد جميعا : منتدى ال�سوؤدد وحماه      دمت منتداه وحماه.
• نبحث عن كلمات من اأ�رصة نادى: ينادي منادي منتدى.

    املنتدى: املكان الذي يجتمع يف النا�س. ووطني منتدى الأ�سياد.

• نبحث عن كلمات من اأ�رصة حمى: يحمي حماية ِحمى ...
• منتدى ال�سوؤدد وحماه: وطني اأنت مكان التقاء الأ�سياد واأنت من يحمي ال�سوؤدد.

• دمت منتداه وحماه: اأدامك الله مكانا لجتماع الأ�سياد والأ�رصاف واأدامك حاميا لمى ال�سوؤدد.

الفهم

- يعني املتعلمون بيتا �سعريا من اختيارهم وي�رصحونه بالتف�سيل. التقومي والدعم
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- اأن�سد الق�سيدة من جديد اإن�سادا �سعريا دون تلحني؛

ذلك  كان  متى  والتوقف  املعنى  بح�سب  الكلمات  تنغيم  على  الر�س  مع  القراءة  على  يتناوبون   -

�رصوريا، على اأن اأوا�سل ت�سجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

- يقومون اأداءهم الإن�سادي يف ما بينهم بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة.

قراءة

الن�ص

- يطلب ال�ساعر من الله تعاىل اأن ُيبقي الوطن منتدى لل�سوؤدد، وحاميا لهذا ال�سوؤدد.

    ويدعو ان يحيا الوطن بني الأوطان عاليا متقدما. يف اأي بيت جاء هذا؟

- حبك ميالأ كل قلوبنا، واأل�ِسَنُتنا تذكر ا�سمك دوما وتهتف به؟ ما هو البيت الدال على هذا املعنى؟

- ما هو البيت ال�سعري الذي يت�سمن املعنى الآتي؟ 

والأج�ساد؛  بالأرواح  ندائك  وتلبية  عنك  للدفاع  �سن�سارع  فاإننا  ما،  خطر  هددك  ما  اإذا  وطني،  يا 

فالروح واجل�سد هما اأغلى ما منلك، ول ميكن اأن نبخل بهما عليك...

- ما هو البيت ال�سعري الذي يت�سمن املعنى الآتي؟

تعالوا نقل للعامل، اإننا نفتخر بالعي�س على اأر�س املغرب خمل�سني لله والوطن وامللك.

- ما هو البيت ال�سعري الذي يت�سمن املعنى الآتي؟

فيك ين�ساأ املغاربة الأحرار الذين ل ير�سون بالذل وال�ستعمار ومنك ت�رصق اأنوار العقول وفيك ين�ساأ 

العلماء الذين بنورهم نتعلم ونتقدم.

- ما هو البيت ال�سعري الذي يت�سمن املعنى الآتي؟

حبك يا وطني ي�رصي يف دمي وينطق به فمي.

- اإذا علمنا اأن اجلنان هو القلب، فما معنى البيت: ملء كل جنان  ذكر كل ل�سان؟

- جند الفرق بني كلمة )ِذكَر( وكلمة)ِذكرى(. اأيهما اأن�سب للبيت ال�سابق؟

الفهم

- و�سف ال�ساعر وطننا يف البيتني الأول والثاين باأو�ساف ثالثة، اأذكرها واأبني �سبب و�سفه بها. التقومي والدعم

احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأربط اأن�سطة ال�ستني الأوليني باأن�سطة ال�سة التالية من خالل:

• و�سف ال�ساعر وطننا املغرب بعدة �سفات، من يتذكرها؟
• ذكر ال�ساعر اأن املغرب بلد الأ�سياد، يف اأي بيت ذكر ذلك؟

و�شعية 

النطالق
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأربط اأن�سطة ال�س�س الثالثة الأوىل باأن�سطة ال�سة الأخرية من خالل:

- ماذا متنى ال�ساعر لوطنه؟

- ما هي الأبيات التي يبدي فيها ال�ساعر ا�ستعداد املغاربة للدفاع عن وطنهم؟

و�شعية 

النطالق

-اأن�سد الق�سيدة من جديد اإن�سادا �سعريا دون تلحني؛

ذلك  كان  متى  والتوقف  املعنى  بح�سب  الكلمات  تنغيم  على  الر�س  مع  القراءة  على  يتناوبون   -

�رصوريا، على اأن اأوا�سل ت�سجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

- يقومون اأداءهم الإن�سادي يف ما بينهم بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة.

قراءة

الن�ص

- ماهي الكلمات التي تكررت يف الق�سيدة؟ المى، العال، )الفم الل�سان( )نور اأنوار(.

- ملاذا تكررت هذه الكلمات؟ ما قيمتها؟

- نحدد مع من يتحدث ال�ساعر؟ يخاطب من؟

- مل يذكر ال�ساعر ا�سم املغرب يف هذه الق�سيدة، ما هو البيت ال�سعري الذي ميكن اأن اأبداأه بكلمة املغرب؟

- املغرب ...

الرتاكيب 

والتقومي

- اأحدد عبارتني تت�سمنان معنى الأمر. ما هو هذا الأمر؟

-) اأنت مكان العز وال�رصف. اأنت ال�سيد والعايل. اأدامك الله موطنا للمجد(. ما هو البيت الذي يت�سمن 

هذا املعنى؟

- نن�سد الق�سيدة باللحن املعروف ) اليد على القلب والراأ�س اإىل الأعلى(.

- ما هو �سعار املغاربة؟ ماذا يعني هذا ال�سعار؟

- نحيي العلم يف ال�ساحة اأمام زمالئنا حتى ي�سححوا ما قد يكون من اأخطاء يف اأدائهم.

- اأر�سم علم وطني على اخلريطة واأكتب الن�سيد بجانبه.

احل�شة الرابعة
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الوحدة الثانية

احلياة الثقافية والفنية
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اأول : الأهداف :

-  يقراأ املتعلم ) ة (  ن�س الراديو و التلفاز و ال�سينما بطالقة ؛

 -  يتعرف املتعلم ) ة (   اأهمية اخرتاع الراديو و التلفاز و ال�سينما يف ن�رص الثقافة و الهتمام مبجال التوعية و الرتفيه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية
الوحدة الثانية : احلياة الثقافية 

والفنية

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص الوظيفي : الراديو و التلفاز و ال�شينما مكون القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ ) ة (  اأهداف الدر�س و يتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل؛

- يهيئ الأ�ستاذ ) ة (  املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معلوماتهم عما ي�ستفيدونه من الو�سائل 

الثقافية املتنوعة

ومنها الراديو و التلفاز و ال�سنما؛

والتلفاز  الراديو  ي�ساهدونه يف  و  ي�سمعونه  ما  اأهم  ذكر  واملتعلمات على  املتعلمني  الأ�ستاذ ) ة (   ي�ساعد   -

وال�سينما.

التهيئة

للقراءة

يطلب الأ�ستاذ ) ة (  اإىل املتعلمني واملتعلمات:

- مالحظة ال�سورة الواردة يف كتاب املتعلم ) ة (  وما توحي به اإليهم ؛

 - اإجناز مايلي :

- تبيني عالقة ال�سور الواردة يف كتاب املتعلم ) ة (  بعنوان الن�س ؛

- حتديد توقعات املتعلمني واملتعلمات انطالقا من عنوان الن�س وال�سورة ؛

-  يطالب املتعلمني واملتعلمات مقارنة توقعات كل متعلم ) ة (  مع �سديقه اأو �سديقته.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من ن�س : الراديو و التلفاز و ال�سينما قراءة معربة؛

 - يقراأ املتعلمون واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب.  قراءة جهرية  �سليمة، مراعني �رصوط 

القراءة ال�سليمة. 

القراءة
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 -  يقروؤون الن�س قراءة هام�سة )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة. 

 - يدعوهم  الأ�ستاذ ) ة(  اإىل تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سبورة.   

التي    التعرثات  املمكنة يف حاله  امل�ساعدات  ليتثبت من قراءتهم ويقدم  ال�سفوف  الأ�ستاذ ) ة(  بني   - مير 

يالحظها.

يحدد املتعلمون واملتعلمات امل�سمون العام للن�س و ما يثريه من اأفكار.
التقومي

والدعم

احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق، بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمني واملتعلمات بالتذكري بعنوان 

الن�س الوظيفي ومب�سمونه العام، انطالقًا من اأ�سئلة حمددة.

و�شعية 

النطالق

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة يراعى فيها ما يتطلبه الأداء القرائي اجليد.

- ي�ستمع املتعلمون واملتعلمات وين�ستون للقراءة النموذجية لالأ�ستاذ)ة(.

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�س قراءة جهرية مع مراعاه �رصوط القراءة 

ال�سليمة.

-  يقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة 

اأمامهم.

قراءة

الن�ص

- يتوقف الأ�ستاذ)ة( عند الكلمات ال�سعبة التي يحددها املتعلمون واملتعلمات، ويدعوهم اإىل بيان 

معانيها م�ستعينني بال�سياق وذلك مثل:

نهل - وترية - تاأ�رص - الغليل - تبثه - نتوق - حمو الأمية - الثقافة ال�سحية.

-  يدعوهم اىل اإعطاء كلمات من �سبكة "الراديو"

- يدعوهم اإىل ا�ستعمال كلمة "القناة" يف جملتني مبعنيني خمتلفتني

-  يطالب الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات :

 •  ذكر التطورات التي لقت بال�سينما و التلفاز.

•  ا�ستخراج مايدل يف الن�س على اأن ال�سينما يف بدايتها مل تكن ت�سفي الغليل.

الفهم

- يطرح الأ�ستاذ)ة( على املتعلمني واملتعلمات �سوؤالني:

•  مباذا عو�س ال�سينمائيون ال�سوت الذي غاب عن ال�سورة يف الأفالم القدمية ؟

• ما ال�سم الذي يطلق عادة على الراديو و التلفاز و ال�سينما ؟ التقومي

والدعم
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احل�شة الثالثة

احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

بالتذكري  واملتعلمات  املتعلمني  مطالبة  خالل  من  بالالحق،  ال�سابق،  بربط  للح�سة  الأ�ستاذ)ة(  ميهد 

بالتطورات التي لقت بالتلفاز

و ال�سينما بح�سب ما هو م�ساهد الأن.

و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�س قراءة جهرية مع مراعاه �رصوط القراءة ال�سليمة. 

)ميكن اأن تكون القراءة ثنائية )هام�سة((

مون اأدائهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران( انطالقًا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي. -  ُيقورِّ

قراءه الن�ص

- ي�ساأل الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، عن:

- �رصح اجلملتني الآتيتني :

• دخل العلم اإىل البيوت عرب هذه املخرتعات.

• ازدادت وترية التعلم اعتمادا على التلفاز.

- يدعوهم اإىل ا�ستخراج العامل الذي يبني اأن املذياع و التلفزة و ال�سينما هي من و�سائل ن�رص الثقافة 

بني النا�س.

الفهم

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأفكار الأ�سا�سية للن�س. التقومي والدعم

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق، بالالحق بالتذكري بالأفكار الأ�سا�سية للن�س و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة اأجزاء من الن�س قراءة جهرية مع مراعاه �رصوط القراءة 

ال�سليمة.

مون اأدائهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي. -  ُيقورِّ

قراءة

الن�ص

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، اإىل:

•  ا�ستخراج خم�س اأفكار من الن�س.

• اإعطاء عنوان اأخر للن�س.

• التعبري عما تو�سلوا اإليه بعد القراءة مقارنة بالتوقعات التي اأدلوا بها قبل قراءة الن�س.

الرتاكيب 

والتقومي
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اأول : الأهداف :

- يتعرف املتعلم )ة( همزتي الو�سل والقطع.

- ير�سم املتعلم )ة( همزتي،الو�سل والقطع ر�سما �سحيحا.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقري.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة الإمالء همزتا الو�شل والقطع )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بتذكريهم :

- بالدر�س اأو الدر�سني ال�سابقني )التاء املربوطة والتاء املب�سوطة( من قبيل : 

كيف هي تاء :  خرجُت - خرجة - خرجات - خارجة ؟

و�شعية

النطالق

     - مباذا بداأت الأ�سماء التية : التجربة - الثقافية - الإهمال - العلماء - املفكرون - الفنانون 

        )بداأت هذه الأ�سماء بال. (

    - كيف نطقت بكلمة » التجربة « يف قولك » بداأت التجربة « - اإذاعة - اأ�ستمُع - ِا�ستمعوا.

   - وكيف نطقت بكلمة » الإهمال « يف قولك »اأ�سابها الإهمال «.

   - ما الرف الذي بداأت به كلمة » اإهمال « ) بداأت كلمة »اإهمال« بهمزة.

   - ما الفرق بني الهمزتني ؟ 

      ينبههم على اأن در�س اليوم �سيتعرفون فيه على الفرق بني الهمزتني.

- لبناء املفهوم والو�سول اإىل ال�ستنتاج،يتدرج الأ�ستاذ)ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغة التي يراها 

منا�سبة للم�ستوى املعريف للمتعلمني واملتعلمات،مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار 

الو�سائل املنا�سبة.

- ي�سمع الأ�ستاذ)ة( جملة اأو اأكرث من الن�س الوظيفي بطريقة ت�سمح للمتعلمني واملتعلمات باملتابعة 

املركزة وينبههم على كيفية نطق كل همزة يف الن�س.

املالحظة 

والكت�شاف
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يقراأ املتعلمون واملتعلمات اجلمل ويطلب منهم ا�ستخراج كل الكلمات التي تت�سمن همزة )ميكن اأن 

يكون العمل يف جمموعات اأو ثنائيا(

بني  القطع  وهمزة  الو�سل  همزة  بني  النطق  يف  الفرق  �رصح  واملتعلمات  املتعلمني  من  يطلب   -

املثالني الواردين يف اجلدول »اجتهد العلماء« -»اأفالم �سامتة« بالتمييز بينهما باإ�سافة الواو اأو 

الفاء يف بداية الكالم.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات بيان كيفية كتابة همزة الو�سل يف بداية الكالم و طريقه نطقها ويف 

و�سط الكالم و كتابتها و عدم نطقها، وكيفية كتابة همزة القطع يف بداية الكالم وو�سطه وطريقة 

نطقها.

- بعد كل ن�ساط من اأن�سطة املالحظة وال�ستك�ساف والبناء والتحليل يقوم الأ�ستاذ)ة( بتدوين النتيجة 

يف  ترت�سخ  حتى  قراءتها  اإعادة  واملتعلمات  املتعلمني  من  ويطلب  ال�سبورة  على  اإليها  املتو�سل 

م مكت�سباتهم، وبعد التاأكد من هذا الن�ساط ينتقل اإىل ن�ساط اآخر. اأذهانهم، ويقورِّ

التحليل

- يثري الأ�ستاذ )ة( ، واملتعلمات و املتعلمني اإىل اأهم ما تو�سلوا اإليه يف هذه ال�سة، انطالقا من الأ�سئلة:

- كيف منيز بني همزة الو�سل وهمزة القطع ؟

ِديَنُة(. َ ِطِه )َفاٱملمْ َطُق يف َو�شَ ِديَنُة(  َول ُتنمْ َ َكالِم )َاملمْ ِلِ اٱلمْ وَّ
ِل يف اأَ َو�شمْ َزُة اٱلمْ َطُق َهممْ -ُتنمْ

َبَل(.  ِطِه )َفاأَقمْ َبَل( َويف َو�شَ َكالِم )اأَقمْ ِلِ اٱلمْ وَّ
َطُق يف اأَ ِع َفُتنمْ َقطمْ َزُة اٱلمْ - اأَّما َهممْ

/ َهبمْ ُرُج - ِاذمْ خمْ ُرُج / َواأَ خمْ ِطُق ِبها )اأَ نمْ فاِء ُثمَّ اأَ واِو اأَِو اٱلمْ ِف اٱلمْ َد َحرمْ َكِلَمَة َبعمْ ُع اٱلمْ َنُهما اأَ�شَ ييِز َبيمْ ممْ - َوِللتَّ

.) َهبمْ َفاٱذمْ

ال�شتنتاج

- يقوم الأ�ستاذ )ة( مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات من خالل الإجابة على و�سع عالقة كتابة همزة 

الو�سل اأو القطع يف الفقرة الآتية.

)عندما تكون الأخبار جاهزة ُتكَتُب على اللوحة اللكرتونية التي ل يراها امل�ساهد ثم يظهر مقدمو 

ن�رصة الأخبار على ال�سا�سة يف الوقت املعتاد (

- حتديد نوع الهمزة يف الكلمات ونوعها فيما ياأتي :

   الثقافة - اإعادة - الرتقاء - ا�ستقبال - انت�رص - الهمال - اإىل - اإن 

نوع الهمزة نوعها )ا�سم، فعل، حرف( الكلمة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا وينتهي بالت�سحيح الفردي على 

الدفاتر اأو كتب املتعلمني واملتعلمات.

- على الأ�ستاذ )ة(  اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم وا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

- يدون الأ�ستاذ )ة(  التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها، ومل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم 

يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

- مييز املتعلم )ة(ال�سم النكرة وال�سم املعرف »بال« اأو بالإ�سافة يف التعبريين ال�سفهي والكتابي بطريقة �سليمة. 

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة
ال�شم النكرة

واملعرف »بـ "ال"« اأو بالإ�شافة.
ال�رصف والتحويل 

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

ال�سابق، وي�ستهل  بالدر�س  اأ�سئلة مرتبطة  املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح  الأ�ستاذ )ة(  يهيئ 

ال�سة بحوار تقومي مكت�سباتهم ومعارفهم ال�سابقة.

و�شعية

النطالق

لبناء املفهوم والو�سول اإىل ال�ستنتاج، يتدرج الأ�ستاذ )ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي يراها 

وا�ستثمار  الدر�س،  مراحل  كل  يف  اإ�رصاكهم  مع  واملتعلمات  للمتعلمني  املعريف  للم�ستوى  منا�سبة 

الو�سائل املنا�سبة.

- ي�سمع الأ�ستاذ )ة( اجلمل الواردة يف كتاب املتعلم )ة( بطريقة ت�سمح للمتعلمني واملتعلمات باملتابعة 

املركزة.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات اجلمل قراءة �سامتة، ويثري الأ�ستاذ )ة( انتباههم اإىل مالحظة الفرق 

بني اجلمل : 

وجدنا كتابا - وجدنا الكتاب - وجدنا كتاب اللغة.

املالحظة 

والكت�شاف

اأن هناك كلمات مت�سلة بال ، واأن هناك كلمات خالية منها، واأن هناك  - يدفعهم اإىل مالحظة 

كلمات خالية من »ال« لكنها كلمات اأ�سيفت اإىل اأخرى.

- يطلب منهم اأن ي�سعوا الكلمات الآتية امل�ستخرجة من الفقرة يف حالتها الثالث يف اجلدول الآتي:

 
كلمات معرفة بالإ�سافة كلمات معرفة بـ»ال« رة كلمات ُمْنكَّ

مدينة مراك�س

.....

.....

.....

املدينة

.....

.....

.....

مدينة

�سباب

حمطة

علماء
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- يطلب من الأ�ستاذ )ة( من املتعلمني الإجابة عن الأ�سئلة التالية :

- اإذا قلنا »مدينة« » �سباب« » حمطة«، » علماء«، »مفكرون«، »اأدباء«، ... هل عرفنا املدينة 

اأو ال�سباب اأو املحطة اأو العلماء  الذين نق�سدهم ؟

- واإذا قلنا »املدينة« اأو »مدينة مراك�س« .. اإلخ ، هل عرفنا املدينة التي نق�سدها ؟

- ماذا ن�سمي ال�سم الذي لي�س معرفا مثل : »مدينة«؟

    وماذا ن�سمي ال�سم الذي يكون معرفا ؟ مثل »املدينة«. ومباذا عرفناه؟

- »مدينة مراك�س« اأنكرة هي اأم معرفة ؟ مباذا عرفتها ؟

- يلقي الأ�ستاذ )ة( اأ�سئلته على املتعلمني واملتعلمات بالتدريج  ول ينتقل من �سوؤال اإىل اآخر اإلَّ بعد 

التاأكد من ا�ستيعابهم.وللتثبيت يطلب من الأ�ساتذة )ة( من املتعلمني واملتعلمات اأن يبينوا الفرق 

بني النكرة واملعرفة بـ »ال« اأو بالإ�سافة باأ�سئلة  من قبيل :

 - ما الفرق بني قول : »زرت مدينًة«، و وقول : »زرت املدينة« اأ و »زرت مدينة مراك�س«؟ 

- ي�ساعد الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات على تثبيت للظاهرة باأمثلة اأخرى.

التحليل

ْنويَن )َاْلَبْيُت(.  - َيكوُن اٱِل�ْسُم َمْعِرَفًة اإذا َدَخَلْت َعَلْيِه »َاْل« َفال َيْقَبُل اٱلتَّ

ْنويَن )َبْيٌت(.  - َوَيكوُن َنِكَرًة اإِذا مَلْ َتْدُخْل َعَلْيِه »َاْل« َوَيْقَبُل اٱلتَّ

�ِس(. ِكَرُة َمْعِرَفًة اإِذا اأُ�سيَف اإِىل اٱ�ْسٍم  اآَخَر )ِكتاٌب - ِكتاُب اٱمْلَُدررِّ - َي�سرُي اٱِل�ْسُم اٱلنَّ

ال�شتنتاج

باأل ومّرة  1 - يقوم الأ�ستاذ )ة( مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات بجعل الأ�سماء الآتية معرفة مرة 
اأخرى بالإ�سافة يف اجلدول الآتي :  قرية - مدن - اأعمدة - اأديب - ن�ساط   

ال�سم معرف بالإ�سافة ال�سم املعرف ال�سم النكرة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

قرية

مدن

اأعمدة

اأديب

 ن�ساط

2 - الأ�ستاذ )ة( مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات بجعل الأ�سماء املعرفة بالإ�سافة يف اجلمل الآتية 
اإىل اأ�سماء منّكرة

     �سافرت يف قطار ال�سباح ..................

    تناولت طعام الغداء ......................

    حفظت ن�س ال�سعر ......................

   دخلت قاعة العر�س ......................

التطبيق

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيًا ثم بعده جماعيا وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر: 

اأو كتب املتعلمني واملتعلمات.

- على الأ�ستاذ )ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، ويحاول 

معاجة تعرثاتهم.

الت�شحيح

يدون الأ�ستاذ )ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها، ومل يتمكنوا من جتاوزها لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم يف 

اأ�سبوع التقومي والدعم واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

- يتعرف املتعلم )ة( اجلملة الفعلية وعنا�رصها )الفعل والفاعل واملفعول به(.

- يوظف اجلمل الفعلية يف التعبريين ال�سفهي والكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة
عنا�رص اجلملة الفعلية 

الفعل والفاعل واملفعول به )1(
الرتاكيب

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

ال�سابق، وي�ستهل  بالدر�س  اأ�سئلة مرتبطة  املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح  الأ�ستاذ )ة(  يهيئ 

ال�سة بحوار تقومي مكت�سباتهم ومعارفهم ال�سابقة، م�ستعينا باأ�سئلة من قبيل  :

- ما اجلملة الفعلية ؟ املطلوب متييز اجلمل الفعلية من غريها : يكتي على ال�سبورة :

- كاتبة الق�سة مغربية.

- اأر�سم على اللوحة.

- ر�سام بارع.

- ركب جملة فعلية ؟ ما عنا�رص اجلملة الفعلية ؟

- يدعوهم اإىل قراءة الفقرة الآتية :

)�سهدت املدينة اأن�سطة ثقافية وفنية، اأقام فيها الفنانون معار�سهم، وقراأ ال�سعراء ق�سائدهم، وقدمت 

الفرق املو�سيقية األانها الرائعة (.

و�شعية

النطالق

- بعد  قراءة الفقرة ال�سابقة، يطلب الأ�ستاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة الفقرة قراءة 

فردية، وحتديد جملها بو�سع عالمة )-( عند بداية كل جملة ويف نهايتها :

- �سهدت املدينة اأن�سطة ثقافية وفنية - اأقام فيها الفنانون معار�سهم - وقراأ ال�سعراء ق�سائدهم - 

وقدمت الفرق املو�سيقية األانها الرائعة.

املالحظة 

وال�شتك�شاف

- ي�ستفهم عن نوع اجلمل التي حددوها يف الفقرة )هي جمل فعلية(.

- يطلب منهم حتديد العنا�رص / الأركان الأ�سا�سية يف كل جملة.

املفعول به الفاعل  الفعل اجلملة

..... اْلـَمديَنُة �َسِهَدت �َسِهَدت اْلـَمديَنُة اأَْن�ِسَطة

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

يثري انتباههم اإىل الكلمات التي حتتها خط، ويطلب اإليهم بيان نوعها :

حركة اإعرابها نوعها الكلمة

..... ..... .....
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ينتقل بهم اإىل بيان ما تدل عليه هذه الكلمات يف عالقتها بالفعل.

- يطلب اإليهم الإجابة عن اأ�سئلة من قبيل :

     ما العن�رص الذي يدل يف اجلملة الأوىل اأن حدث الأن�سطة قد مت ؟

     اأميكن حدف كلمة »اأن�سطة« اأو ال�ستغناء عنها يف اجلملة ؟

     ماذا تعد يف نظركم ؟

     ماذا ت�سمى ؟

     ما حركة اإعرابها ؟

ر�س.  الدَّ
ٌّ

- اإذن اإذا قلت : قراأ علي

- ما العن�رص الذي يدل اأن فعل القراءة قد مت .

- وما العن�رص الذي يدل على من قام بالقراءة ؟ وما عالمة اإعرابه ؟

- وما العن�رص الذي وقع عليه فعل الفاعل ؟ وما عالمة اإعرابه ؟

التحليل

ُة ِبِفْعٍل )َر�َسَم(. ْمَلُة اٱْلِفْعِليَّ - َتْبَتِدُئ اٱجْلُ

ِذي َيقوُم ِباٱْلِفْعِل َوَيكوُن َمْرُفوعًا )اٱْلَفّناُن(. - َاْلفاِعُل ُهَو اٱلَّ

وبًا )َلْوَحًة(. ِذي َيَقُع َعَلْيِه ِفْعُل اٱْلفاِعِل َوَيكوُن َمْن�سُ - َامْلَْفُعوُل ِبِه ُهَو اٱلَّ

ال�شتنتاج

يقوم الأ�ستاذ )ة( مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات من خالل انتقاء التطبيقات التي يراها منا�سبة.

- يدعوهم اإىل قراءة اجلمل الآتية و�سبط املفعول به بال�سكل التام :

- قراأت الكتاب ففتح اأمامي اأبواب املعرفة.

- �ساهدت يف امللعب مباراة رائعة. 

تنفع القراءة التلميذ يف حياته املدر�سية.

- يدعوهم اإىل اإمتام اجلمل الآتية، مبفعول به منا�سب :

    - غادرت الطائرة ....        - اأقامت اجلمعة 

    - ر�سم الفنان ....                - قطفت خديجة من الديقة ....

يحفزهم على كتابة فقرة ق�سرية يف كل جمموعة، ي�ستعملون فيها جماًل فعلية تت�سمن املفعول به.

التطبيق

ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا.

وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر اأو كتب املتعلمني واملتعلمات.

- على الأ�ستاذ )ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم وا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

- يدون الأ�ستاذ )ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها ، ومل يتمكنوا من ت جاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

والدعم يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

الت�شحيح
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اأول : الأهداف :

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، خمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 45 دقيقة التطبيقات الكتابية )1( التطبيقات الكتابية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية 

املدرو�سة للتاأكد من �سبط املتعلمني واملتعلمات لها من قبيل:

- ما همزة الو�سل ؟ - ما همزة القطع ؟ - كيف ميكن التمييز بينهما ؟

- ركب)ي( جملة/جماًل تت�سمن همزتي الو�سل والقطع.

- ما اجلملة الفعلية ؟ ما مكوناتها ؟ ما املفعول به ؟ وما عالقة اإعرابه ؟

- ما ال�سم النكرة ؟ وما ال�سم املعرفة ؟ وما اأنواع ال�سم املعرفة ؟

التهيئة

للقراءة

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�س الأول الوارد يف كتاب املتعلم)ة(. القراءة

ميكن لالأ�ستاذ)ة( انتقاء التطبيقات التي يراها منا�سبة، اأو اقرتاح تطبيقات بديلة.

يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني واملتعلمات :

- قراءة الن�س قراءة �سامتة وتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة.

- و�سع خط حتت همزات الو�سل وخطني حتت همزات القطع.

- ا�ستخراج الأ�سماء النكرة والأ�سماء امُلَعّرفة واملفعول به من الن�س خ�سب اجلدول الآتي :

املفعول به ال�سم املعرفة ال�سم النكرة

... ... ...

التطبيقات

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   74 09/09/2019   12:30



75

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا ثم بعده جماعيا، وينتهي بالت�سحيح الفردي على 

الدفاتر اأو متب املتعلمني واملتعلمات.

- على الأ�ستاذ)ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، 

يحاول معاجلة تعرثاتهم، وا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات، يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها ومل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم،

يف اأ�سبوع التقومي والدعم واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

-  يفهم املتعلم ) ة (  الن�س ال�سماعي »املغرب وفن الر�سم«؛

 -  ي�ستخل�س املتعلم ) ة (   مما ا�ستمع اإليه قيمة هذا الفن، وح�سور اأ�سكاله يف الفن املغربي القدمي وح�سوره يف �سكله 

املتطور الايل.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي  يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : املغرب وفن الر�شم التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

املعريف  للم�ستوى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  لالأ�ستاذ ) ة (   تبقي  ملحوظة: 

للمتعلمني واملتعلمات، واملده الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

كتاب  يف  الواردة  ال�سور  مالحظة  اإىل  اهتمامهم  ويجلب  واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  -يحفز 

يف  الواردة  الأ�سئله  �سمن  للح�سة،  منا�سبة  يراها  اأ�سئلة  اختيار  لالأ�ستاذ)ة(  ميكن  وتاأملها.  املتعلم)ة( 

الأ�سفل( اإىل طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل :

-  ماذا تالحظون يف ال�سورة ؟

-  ي�رصح بعنوان الن�س »املغرب و فن الر�سم« و مب�سدره »جملة الفنون« العددان 1 و 2 . ويكتبه 

على ال�سبورة.

و�سفي..(   حواري،  )�رصدي،  الن�س  نوعية  حتديد  اإىل  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يدعو    -

اعتمادًا على عنوان الن�س وامل�سدر الذي اأخذ منه.

التهيئة

لال�شتماع
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ِم �شمْ ِرُب َوَفنُّ اٱلرَّ غمْ َ َاملمْ

ِر�ُس  ، ِلَذِلَك حَتْ �ساِريرِّ ِلأَيرِّ بَلٍد ِمْن ُبْلداِن اٱْلعامَلِ قايِفرِّ َواٱْلَ ْبداِع اٱلثَّ �ْسِم َمْظَهٌر ِمْن َمظاِهِر اٱْلإِ َفنُّ اٱلرَّ

ْحداِث َمعاِهَد ِلَتْدري�ِسِه، َوَتْنظيِم َبراِمَج ِلِرعاَيِتِه َوَت�ْسجيِعِه. َويف اٱمْلَْغِرِب  َوُل َعلى اٱْلِعناَيِة ِبِه ِباإِ اٱلدُّ

ِة،  ْقِل اٱمْلَواِهِب اٱْل�ّسابَّ يَِّة، َو�سَ �ْسِم، ُتوؤَّدي َدْوَرها يف َتْقِوَيِة اٱمْلُيوِل اٱْلَفنرِّ َدٌة ِلَتْعليِم اٱلرَّ توَجُد َمراِكُز ُمَتَعدرِّ

َمٍة اأولُهما  ٍة ُمَتَقدرِّ ِتْقِنيَّ ِة َعلى ُطُرٍق  يَّ اٱْلَفنرِّ ِبَيِة  ْ اٱْلِقياِم ِبالرتَّ �ُس َدْوُرُهما يف  َكما توَجُد َمْدَر�َستاِن َيَتَلخَّ

ِة ِبَهذا اٱللَّْوِن  ْمِعّياِت اٱمْلُْهَتمَّ �ساِت َواٱجْلَ �ساَفًة اإِىل اٱْلَعديِد ِمَن اٱمْلُوؤَ�سَّ ِبِتْطواَن، َواٱْلثاِنَيُة ِبالّداِر اٱْلَبْي�ساِء. اإِ

ٍة.  يَّ  مِبا ُتقيُمُه ِمْن َمعاِر�َس َواأَْن�ِسَطٍة َفنرِّ
رِّ

اٱْلَفنرِّي

ياِة َواٱمْلُْجَتَمِع، َواإذا كاَن اٱمْلَْغِرُب َحديَث اٱْلَعْهِد  َهذا اٱِلْهِتماُم َلْي�َس اإِّل ِلقيَمِة َهذا اٱْلَفنرِّ َوَدْوِرِه يف اٱْلَ

�ّسامنَي اٱمْلَغاِرَبَة كانوا َمْوجوديَن َقْبَل َذِلَك، َوَهوؤُلِء  ، َفاإِنَّ اٱلرَّ ِر اٱْلايِلرِّ �ْسِم يف �َسْكِلِه اٱمْلَُتَطورِّ ِبَفنرِّ اٱلرَّ

�َسِب، َويف  ِة، َوَعلى اٱخْلَ ًة راِئَعًة َعلى اأَْبواِب اٱْلِبناياِت اٱلّتاريِخيَّ ذيَن َتَركوا َلنا اأَْعماًل اإْبداِعيَّ ُهُم اٱلَّ

َتِلَفٍة. َدٍة َواأْلواٍن خُمْ ٍة َكبرَيٍة َو ِباأَ�ْسكاٍل ُمَتَعدرِّ َنِة ِبِدقَّ قوِف اٱمْلَُلوَّ اٱْل�سُّ

ىل اٱْلثَّالثيِنّياِت َواٱْلأَْرَبعيِنّياِت  ِ اإِ ْكِل اٱمْلُعا�رصِ ِة يف اٱمْلَْغِرِب ِبال�سَّ �ْسكيِليَّ ِة اٱْلُفنوِن اٱْلتَّ َوَيْرِجُع تاريُخ َن�ْساأَ

ِة  روا ِبامْلَْدَر�َسِة اٱْلإِ�ْسباِنيَّ ْم�سيِنّياِت َفّنانوَن َتاأَثَّ ِمَن اٱْلَقْرِن اٱْلِع�رْصيَن. َوَقْد َظَهَر يف اٱْلأَْرَبعيِنّياِت َواٱخْلَ

ِة َكـاأَْحَمَد  روا ِباأَ�ساليِب اٱمْلَْدَر�َسِة اٱْلَفَرْن�ِسيَّ  و»معارة«  َو »َمْرمَي اأَْمزيان َوَفّنانوَن َتاأَثَّ
ّ

غيِني ْ َكـ»ال�رصَّ

ذيَن اأَْظَهروا  «. ُثمَّ َظَهَر َبْعَد اٱِل�ْسِتْقالِل جيٌل َجديٌد ِمَن اٱْلَفّناننَي اٱلَّ قاِويرِّ َو»اٱجْلياليل اٱْلَغْرباِويرِّ ْ اٱل�رصَّ

ِهْم. د �َسْبَعة«  َو»َفريد بْلكاِهَية«، َوَغرْيِ مَّ « َو»حُمَ
رِّ

ٍد اٱْلقا�ِسِمي مَّ َكفاَءَتُهْم ِمْن اأَْمثاِل: »حُمَ

من »جملة الفنون«

العددان 1 و 2

الت�شميع

الأول

مغارة

ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س كاماًل مراعيًا القراءة النموذجية، امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واأخذا 

يف العتبار اإيقاع املتعلمني واملتعلمات يف متابعة القراءة. كما يدعوهم اإىل الرتكيز والنتباه اإىل 

يف  اجلديدة  اأو  ال�سعبة  الكلمات  بتدوين  مطالبتهم  مع  الن�س،  م�سمون  ل�ستيعاب  �سيقروؤه  ما 

مذكراتهم

يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤاًل اأو �سوؤالني من قبيل:

- يف اأي مدينتني مغربيتني توجد مدر�ستا فنون الر�سم؟ 

- ما الفائدة من تعليم الر�سم؟

وملء  والإن�سات،  ال�ستماع  واملتعلمات  املتعلمني  اإىل  الأ�ستاذ)ة(  يطلب  الثاين  الت�سميع  قبل 

اخلانات مبا ينا�سب يف الن�س اأثناء الت�سميع للتاأكد من فهمهم، من قبيل:  

الت�شميع

الثاين
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مدر�ستان تعلمان الر�سم بطرق تقنية متقدمة ...............................

ر�سامون مغاربة يف القدمي تركوا اأعماًل اإبداعية متثلت يف ......................

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

يرجع تاريخ ن�ساأة الفنون الت�سكيلية يف املغرب بال�سكل املعا�رص يف .................

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

فنانون مغاربة يف الأربعينيات واخلم�سينيات ..............................

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

اأ�سماء فنانني مغاربة بعد ح�سول املغرب على ال�ستقالل .......................

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

فهم

امل�شموع

ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات على الرتكيز على:

- �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة التي دونوها وكل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم )ميكن 

لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.  

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة الفهم، يجب اأن يعدها اإعدادًا دقيقًا.

وكلما تعذرت الإجابة ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو 

الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليها، مع دعوتهم اإىل التقاط املعلومات من اأقل عدد 

ممكن من القراءات.

وت�سجيل  امل�سموع،  للن�س  واملتعلمات  املتعلمني  فهم  من  للتاأكد  الأ�سئلة  الأ�ستاذ)ة(  يطرح   -

املطلوب من قبيل :

• ما الذي تقيمه الدول الدول واجلمعيات واملوؤ�س�سات من اأجل رعاية وت�سجيع الر�سم ؟

• ما مظاهر فن الر�سم يف املغرب يف الع�سور ال�سابقة ؟

• متى ن�ساأت الفنون الت�سكيلية يف املغرب مبظهرها املعا�رص؟

• ما هي اأ�سماء بع�س الفنانني املغاربة الذين اأ�سهموا يف هذا الفن منذ ن�ساأته؟

- يدعو الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل :

•  ذكر فائدة فن الر�سم يف التعبري عن م�ساعر الإن�سان واأفكاره
اإذا كانت الفنون املتنوعة تعرب عن الأحا�سي�س والذوق والعاطفة والفكر باأدوات خمتلفة    •
بها  يعرب  التي  الأدوات  فماهي  والغناء.  للمو�سيقى  بالن�سبة  والألان  لالأدب  بالن�سبة  كاللغة 

الفنان يف الر�سم؟

التعريف  اإىل  واملتعلمات  املتعلمني  )ة(  الأ�ستاذ  يدعو  وطنك"  "اعرف  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف   -

ببع�س الفنانني املغاربة.

- يتوج الأ�ستاذ)ة( ال�سة بدعوة املتعلمني واملتعلمات اإىل تقومي الن�س.

التفاعل مع 

امل�شموع
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اأول : الأهداف :

- يفهم الـمتعلم )ة( الن�س ال�سماعي "من م�سادر الثقافة" ويحلله.

- ي�ستخل�س الـمتعلم )ة( مما ا�ستمع له اأن املدر�سة واإن كانت له اأهميتها الكبرية فهناك اأي�سا م�سادر اأخرى 

ل تقل عنه اأهمية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين .

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة
الن�ص ال�شماعي : من 

م�شادر الثقافة
التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة والأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني واملتعلمات، وللمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ )ة(الت�رصيح باأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرائق العمل ...

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات ويجلب انتباههم اإىل طرح اأ�سئلة حول دور الكتاب يف الثقافة 

واملعرفة وحول ما اإذا كانت هناك اأ�سياء اأخرى تزيد من معرفتنا وثقافتنا.

- يكتب على ال�سبورة عنوان الن�س ال�سماعي »من م�سادر الثقافة«. ويدعوهم اإىل : تاأمل ال�سورة 

املعرو�سة، وت�سنيف جمالتها )مو�سوعية، طبيعية، اأثرية ...(

التهيئة 

لال�شتماع

قاَفِة ِمنمْ َم�شاِدِر اٱلثَّ

ِة َعِن اٱْن�ِسغاِلَك  را�ِسيَّ ِل ِرْحَلِتَك اٱلدرِّ وَّ
ْثَتني فيِه ِبَحما�ٍس َواأَْنَت يف اأَ ما ِزْلُت اأَْذُكُر يا َوَلدي َذِلك اٱْلَيْوَم اٱلَّذي َحدَّ

اٱْلِعْلِم َواٱمْلَْعِرَفِة . َوَقْد ُكْنُت  ْهَت اإيلَّ ِب�ُسوؤاِلَك َواٱ�ْسِتف�ساِرَك َعْن َم�ساِدِر  قاَفِة، َوَتَوجَّ اٱلثَّ ْو�سوِع  َواٱْهِتماِمَك مِبَ

ُه اإِذا  نَّ ني ُقْلُت َلَك اإِ  َرْغَبَتَك ِباإْعطاِئَك َراأِْي واِلِدَك يف َهذا اٱمْلَْو�سوِع، َواأَْذُكُر اأَنَّ
َ

ا اآَنذاَك َعلى اأَْن اأَُلّبي َحري�سً

ها َتاأْثريًا يف اٱْلإِْن�ساِن َوَتْهذيًبا ِلَنْف�ِسِه َوَعْقِلِه َو�ُسلوِكِه، َفال ُتَعدُّ  قاَفِة َواأَْكرَثِ  ِمن اأََهمرِّ َم�ساِدِر اٱلثَّ
َ

كاَنِت اٱمْلَْدَر�َسُة ِهي

ُه توَجُد ِبجاِنِب اٱمْلَْدَر�َسِة َمناِبُع  ِة اٱْلَفْرِد، َذِلَك اأَنَّ يَّ ْخرى ِلَتْكويِن �َسْخ�سِ قاَفِة اٱْلأُ ها ِمْن َم�ساِدِر اٱلثَّ َوْحَدها دوَن َغرْيِ

َحٍة.  ُكُه يف َنْف�ِسِه ِمْن اآثاٍر وا�سِ ْوِراٱلَّذي َتْلَعُبُه يف َحياِة اٱْلَفْرِد، َوما َترْتُ ِة اٱلدَّ َتلُّ اٱمْلَكاَنَة َنْف�َسها ِلأََهّميَّ اأُْخرى حَتْ

َل، َوَمتى  وَّ
َدَر اٱْلِعْلِم اٱْلأَ قاَفِة، َوَم�سْ ِل َهِذِه اٱمْلَ�ساِدِر - دوَن �َسكٍّ - َاْلِكتاُب اٱلَّذي ُيَعدُّ اأَ�سا�َس اٱلثَّ وَّ

َوَيِقُف يف اأَ

تي َي�ْسَتفيُد ِمنها ُكلَّ اٱِل�ْسِتفاَدِة. قاَفِة اٱلَّ ا ِبالثَّ َق َبَدِنيًّ ْن�ساُن، َوجاَل�َسُه ِقراَءًة َوَفْهًمًا كاَن اأَْل�سَ َب ِمْنُه اٱْلإِ اٱْقرَتَ

ِثَر ِبعامَلِ اٱمْلَْعِرَفِة،  ُتُه اٱْلباِرَزُة َفَلْي�َس ُهَو َوْحَدُه اٱْلـُم�ْستاأْ يَّ ْن كاَنْت َلُه اأََهمرِّ يّن ُقْلُت َلَك اإنَّ اٱْلِكتاَب َواإِ ا اأَّ َواأَْذُكُر اأَْي�سً

َبْت اإَِلْينا  ٍة َت�رَصَّ ٍة َوتاريِخيَّ ٍة َواٱْجِتماِعيَّ ِة مِبا ُتثرُيُه ِمْن َموا�سيَع َتْرَبِويَّ يَّ َفَقْد ُت�ساِرُكُه يف َذِلَك َمنابُع �َسديَدُة اٱْلأََهمرِّ

قايِفَّ َلْي�َس  قاَفِة، َغرْيَ اأَنَّ ُطموَح اٱْلإِْن�ساِن اٱلثَّ وِح اٱلثَّ ِ ِمْن �رصُ نا اٱْلا�رصِ ِح اٱلَّذي ُيَعدُّ يف َع�رْصِ َعْن َطريِق اٱمْلَ�رْصَ

َدواُت  َد َلَدْيِه حاَجَة ِلاِل�ْسِتزاَدِة ِمْنها، َواٱْلَبْحِث َعْن َم�ساِدَر اأُْخرى َفكاَنِت اٱلنَّ ُه ِلْلِمْعِرَفِة َقْد َولَّ ، َكما اأَنَّ ُحبَّ َلُه حدٌّ

ْف�ِس. ُّ ِللنَّ
ْهذيِبي ُة َوكاَن ِلْلمو�سيقى َواٱْلَفنرِّ َدْوُرُهما اٱلتَّ يَّ ُحُف َواٱمْلُْلَتَقياُت َواٱمْلَعاِر�ُس اٱْلَفنرِّ َواٱل�سُّ

الت�شميع الأول
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- ُي�سمع الأ�ستاذ )ة( الن�س كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واأخذا يف 

اإىل ما  الرتكيز والنتباه  اإىل  القراءة. كما يدعوهم  الـمتعلمني واملتعلمات يف متابعة  اإيقاع  العتبار 

�سيقروؤه ل�ستيعاب م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

- يطرح الأ�ستاذ )ة( اأ�سئلة للفهم الأويل :

 من هما ال�سخ�سان املذكوران يف الن�س ؟ على اأي �سيء كان يدور حديثهما ؟ ما غر�س 
ال�سائل ؟ اإذن ما الذي ميكن اأن يوؤول اإليه الن�س ؟

- قبل الت�سميع الثاين يطلب الأ�ستاذ )ة( اإىل الـمتعلمني واملتعلمات ال�ستماع والإن�سات وملء اخلانات 

مبا ينا�سبها يف الن�س، اأثناء الت�سميع للتاأكد من فهمهم :

 املدر�سة من اأهم م�سادر الثقافة والعلم لأنها ........................................
 هناك م�سادر اأخرى للثقافة من غري املدر�سة منها ....................................

 ............. هناك م�سادر اأخرى ت�سرتك مع الكتاب يف الأهمية هي 
.....................

- ي�سمع الأ�ستاذ )ة( الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني على الرتكيز على :

)ميكن  الفهم.  عملية  تعوق  اأن  ميكن  كلمة  وكل  دونوها،  التي  اجلديدة  اأو  ال�سعبة  الكلمات  �رصح 

لالأ�ستاذ )ة( 

ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

الت�شميع 

الثاين

- يطرح الأ�ستاذ )ة( اأ�سئلة الفهم، يجب اأن يعدها اإعدادا دقيقا، وكلما تعذرت الإجابة ميكن لالأ�ستاذ )ة( 

اأن يعيد ت�سميع ما ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو ما يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليها.

- يطرح الأ�ستاذ )ة( الأ�سئلة للتاأكد من ا�ستيعاب الـمتعلمني واملتعلمات للن�س امل�سموع وت�سجيل املطلوب 

من قبيل :

 ما فائدة املدر�سة يف التوعية والتثقيف ؟

 وما فائدة الكتاب ؟

 وما الفائدة الرتبوية والثقافية التي نح�سل عليها من امل�رصح، ال�سحف، الندوات، امللتقيات ...

- يطرح الأ�ستاذ )ة( اأ�سئلة من قبيل : هل كان الأب حمقا يف ن�سيحته لولده ؟

- ي�ساعد الأ�ستاذ )ة( الـمتعلمني واملتعلمات على تقومي الن�س اعتمادا على ما ياأتي :

 وظيفة الن�س.

 طبيعة املعلومات املدرجة يف الن�س، واإبداء اآرائهم عنها.

- يف اإطار ا�سرتاتيجية »اعرف وطنك« يدعو الأ�ستاذ )ة( الـمتعلمني واملتعلمات التعريف ببع�س الأدباء 

املغاربة وموؤلفاتهم. بع�س ال�سحف املغربية، ....
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اأول : الأهداف :

-  يفهم املتعلم ) ة (  الن�س ال�سماعي »اللبا�س التقليدي يف املغرب«؛

 -  ي�ستخل�س املتعلم ) ة (   مما ا�ستمع اإليه  عراقة اللبا�س التقليدي املغربي ومتيزه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: عمل فردي، ثنائي جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : اللبا�ص التقليدي يف املغرب التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

املعريف  للم�ستوى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  لالأ�ستاذ ) ة (   تبقي  ملحوظة: 

للمتعلمني واملتعلمات، واملدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق طرق العمل.

كتاب  يف  الواردة  ال�سور  مالحظة  اإىل  اهتمامهم  ويجلب  واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  -يحفز 

املتعلم)ة( وتاأملها. ميكن لالأ�ستاذ)ة( اختيار اأ�سئلة يراها منا�سبة للح�سة �سمن الأ�سئله الواردة يف الأ�سفل  

اإىل طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

-  ماذا تالحظون يف ال�سور؟

-  ي�رصح لهم بعنوان الن�س »اللبا�س التقليدي يف املغرب« و مب�سدره ويكتبه على ال�سبورة.

حواري...(   و�سفي،  )�رصدي،  الن�س  نوعية  حتديد  اإىل  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يدعو    -

اعتمادًا على عنوان الن�س.

التهيئة

لال�شتماع

ِرِب غمْ َ ليِديُّ يف اٱملمْ قمْ با�ُص اٱلتَّ َاللِّ

ِمَن  اأُ  َيَتَجزَّ َوُهَو ُجْزٌء ل   ، اٱْلعامَلِ ُبْلداِن  َتِلِف   �ُسْهَرٍة وا�ِسَعًة يف خُمْ
ُّ

اٱمْلَْغِرِبي ْقليِديُّ  اٱلتَّ لبا�ُس  اٱلرِّ يـْحَتلُّ 

ْبَرِز  اأْ ِمْن  َوُهَو  اٱمْلَْغِرِبَيِة،  ِلْلَح�ساَرِة  اٱْلباِرَزِة  كاِئِز  اٱلرَّ اإِْحدى  ُيَعدُّ  اٱلَّذي  اٱْلأ�سيِل   
رِّ

اٱمْلَْغِرِبي اِث  اٱلرتُّ

َلَذْيِن  اٱلَّ ِع  َنوُّ َواٱلتَّ ِد  َعدُّ ِللتَّ اٱْنِعكا�ٌس  ُه  اأَنَّ َكما  يُِّزها،  َومَتَ ُرَقيرِّها  َوَرْمٍز  ِبِبالِدنا،  ِة  �ساِريَّ اٱْلَ اٱمْلَظاِهِر 

ِة اٱْلأَ�سيَلِة. قاَفَة اٱمْلَْغِرِبيَّ يرِّزاِن اٱلثَّ مُيَ

نَّ ُظهوَرُه َيعوُد  اأَ خوَن  ررِّ اٱمْلُوؤَ ُد  َوُيوؤَكرِّ ْرقاها،  َواأَ ِة  ْقليِديَّ اٱلتَّ ْلِب�َسِة  اٱْلأَ اأَْقَدِم  ِمْن   
ُّ

اٱمْلَْغِرِبي اٱْلُقْفطاُن  َوُيَعدُّ 

ا َكَذِلَك يف اٱْلأَْنَدُل�ِس. َوَيْعَترِبُ اٱمْلَغاِرَبُة ُقْفطاَنُهْم َرْمًزا  يُّ ُمْنَت�رِصً اإىِل َع�رْصِ اٱمْلَريِنّينَي، َوكاَن َهذا اٱلزرِّ

ناُف اٱْلأَْلِب�َسِة اٱمْلَُتواَرَثِة َتَظلُّ  َعْت اأَ�سْ ِة اٱْلأَ�سيَلِة، َوْمهما َتَنوَّ ْعِبيَّ ِة اٱل�سَّ ْقليِديَّ باِرًزا ِمْن ُرموِز َثقاَفِتِهُم اٱلتَّ

ْلَنُه يف  �ساِء اٱلاّلتي ُيَف�سرِّ ُه ُيَعدُّ َمْفَخَرَة اٱلنرِّ تي ل ُمناِف�َس َلها يف عامَلِ اٱْلأَْزياِء، َبْل اإِنَّ ْيَزِتِه اٱلَّ َلُه اٱْلَغَلَبُة مِبَ

َكثرٍي ِمَن اٱمْلَحاِفِل َواٱْلأَْعرا�ِس.

الت�شميع

الأول
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ُز ُكلُّ َمديَنٍة اأَْو ِمْنَطَقٍة اأَْو ِجَهٍة يف اٱمْلَْغِرِب ِباأُ�ْسلوٍب خا�سٍّ  ِبها، اٱْنِطالًقا ِمْن اأَْق�سى �َسماِل  َوَتَتَميَّ

َتِلِف اٱمْلَناِطِق  ىل َغْرِبِه َحْيُث َتْفَتِخُراٱمْلَْراأَُة اٱمْلَْغِرِبيَّة يف خُمْ ِقِه اإِ اٱمْلَْغِرِب اإِىل اأَْق�سى َجنوِبِه، َوِمْن �رَصْ

ياَطِة  اٱخْلِ اأَ�ساليُب  ُد  َتَتَعدَّ َحْيُث  َكبرًيا،  اٱْعِتزاًزا  ِبِه  َوَتْعَتزُّ  اٱْلأَ�سيِل،  ْقليِديرِّ  اٱلتَّ ِبِلبا�ِسها  َواٱْلأقاليِم  

ْرِز َواٱْلإِْبداِع. ُع اأَمْناُط اٱلطَّ َواٱِلْبِتكاِر، َوَتَتَنوَّ
حممد حممد اخلطابي )بت�رصف(

املغرب : تنوع ثقافته وتعدد م�ساربها

ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س كاماًل مراعيًا القراءة النموذجية، امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واأخذا 

يف العتبار اإيقاع املتعلمني واملتعلمات يف متابعة القراءة. كما يدعوهم اإىل الرتكيز والنتباه اإىل 

يف  اجلديدة  اأو  ال�سعبة  الكلمات  بتدوين  مطالبتهم  مع  الن�س،  م�سمون  ل�ستيعاب  �سيقروؤه  ما 

مذكراتهم

يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤاًل اأو �سوؤالني من قبيل:

- ما هو اللبا�س الن�سائي التقليدي املغربي الذي نال �سهرة يف العامل؟  ويف اأي ع�رص ظهر؟

وملء  والإن�سات،  ال�ستماع  واملتعلمات  املتعلمني  اإىل  الأ�ستاذ)ة(  يطلب  الثاين  الت�سميع  قبل 

اخلانات مبا ينا�سب يف الن�س اأثناء الت�سميع للتاأكد من فهمهم، من قبيل : 

 اأقدم الألب�سة التقليدية واأرقاها ................................

 ظهوره يعود اإىل ع�رص ...................................

 تف�سله الن�ساء يف كثري من   ..................................

 املراأة املغربية يف خمتلف املناطق املغربية تفتخر .....................  

الت�شميع

الثاين

ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات على :

- �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة التي دونوها، وكل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم.  

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة الفهم، يجب اأن يعدها اإعدادًا دقيقًا.

وكلما تعذرت الإجابة ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو 

الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليها.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( الأ�سئلة للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني واملتعلمات للن�س امل�سموع، وت�سجيل 

املطلوب من قبيل:

• يعد الكاتب اللبا�س اأحد املقومات البارزة للح�سارة املغربية؟ ما ال�سبب الذي ذكره لذلك؟

• تتميز كل منطقة مغربية  اأو جهة بلبا�سها التقليدي لكن هذه الألب�سة تتنوع يف الأ�ساليب امل�ستخدمة يف 
�سنعها. ما هي الأ�ساليب التي ذكرها؟

•  نال القفطان املغربي �سهرة يف العامل؟ ما ميزته؟

•  ما هي نوع الألب�سة التي ي�ستعملها املغربي يف الأعياد واملنا�سبات؟

حتليل

امل�شموع

- يدعو الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل اأن يحددوا الأفكار الرئي�سة للن�س.

- يتوج الأ�ستاذ)ة( ال�سة بدعوة املتعلمني واملتعلمات اإىل تقومي الن�س.

تقومي

امل�شموع
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اأول : الأهداف :

         -  يفهم املتعلم ) ة (  الن�س ال�سماعي: »املعمار: عطاء وابتكار«؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : املعمار: عطاء وابتكار التوا�شل ال�شفهي

املعريف  للم�ستوى  مراعاة  وتي�سريها  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  لالأ�ستاذ ) ة (   تبقي  ملحوظة: 

للمتعلمني واملتعلمات، واملدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق طرق العمل.

كتاب  يف  الواردة  ال�سور  مالحظة  اإىل  اهتمامهم  ويجلب  واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  -يحفز 

املتعلم)ة( وتاأملها )ميكن لالأ�ستاذ)ة( اختيار اأ�سئلة يراها منا�سبة للح�سة، اإىل طرح اأ�سئلة مركزة من قبيل:

-  ماذا تالحظون يف ال�سور؟

-  ي�رصح له بعنوان الن�س »املعمار: عطاء وابتكار« ومب�سدره ويكتبه على ال�سبورة.

-  يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل حتديد نوع الن�س، )مقالة، �سعر، ق�سة..(.

ِتكاٌر ماُر:َعطاٌء َواٱبمْ عمْ ِ َاملمْ

َكثرٍي  اٱْلأََثِر يف  اأَْبَرُز  َلها  َيزاُل  َول  كاَنْت  تي  اٱلَّ اٱْلَعريَقِة،  اٱْلُفنوِن  ِمَن  اٱمْلَْغِرِب  اٱمْلِْعماِر يف  َفنُّ  ُيَعدُّ 

َوَتِقُف   ، اٱْلايِلرِّ نا  َع�رْصِ اإِىل  ننَي  اٱل�سرِّ ِمئاِت  ُمْنُذ  ِة  اٱْلُعْمراِنيَّ َواٱْلإْبداعاِت  ِة،  �ساِريَّ اٱْلَ اٱمْلَظاِهِر  ِمَن 

ْبداِع َواٱْلَفنرِّ َواٱِلْبِتكاِر. َوِمْن اأَْبَرِز ِتْلَك اٱمْلَعامِلِ  ًة ِبُكلرِّ اأَْنواِع اٱْلإِ َهِذِه اٱْلآثاُر يف ُربوِع اٱْلِبالِد �ساخِمَ

اٱمْلِثاِل  �َسبيِل  َعلى  ِمْنها  َنْذُكُر  ُمُدِنِه،  َتِلِف  خُمْ َتْنَت�رِصُ يف  تي  اٱلَّ اٱْلِعماَرِة  ُفنوُن  ِة  اٱمْلَْغِرِبيَّ َواٱْلإْبداعاِت 

ديَنِة  ِم »َاخْلرَيْلدا« اٱْلكاِئَنِة مِبَ ْواأَ ْخِتهما اٱلتَّ �ساٍن ِبـاٱلرباط اإِىل جاِنِب اأُ ّراُك�َس َوحَّ ِة مِبُ ْوَمَعَتِي اٱْلُكُتِبيَّ �سَ

َتناُل  اٱلثَّالُث  واِمُع  اٱل�سَّ َهِذِه  َفِتَئْت  َوما  َكَذِلَك.  ديَن  اٱمْلَُوحرِّ ِبناِء  ِمْن   
َ

ِهي تي  َواٱلَّ �ْسباِنيا،  ِباإِ َة  اإِ�ْسبيِليَّ

ِة اٱْلأُْخرى، َنْذُكُر ِمْنها  ، ِباْلإِ�ساَفِة اإِىل اٱْلَعديِد ِمَن اٱمْلَعامِلِ اٱمْلِْعماِريَّ ْرجاِء اٱْلعامَلِ ّياِح ِمْن اأَ اإِْعجاَب اٱل�سُّ

اٱمْلَباين،  ِمَن  َو�ِسواُهما  ّراُك�َس  مِبُ ْعِدّينَي  اٱْل�سَّ َوَمقاِبَر  ِبفا�َس،  َة  اٱْلبوعناِنيَّ اٱمْلَْدَر�َسَة  اٱمْلِثاِل  �َسبيِل  َعلى 

ُز  َوَتَتَميَّ ديَثِة.  َواٱْلَ ِمْنها  ِة  اٱْلّتاريِخيَّ اٱْلُكرْبى  َواٱمْلَباين  ِة  اٱْل�ّساخِمَ َواٱْلأَْبواِب  �سوِن  َواٱْلُ َواٱْلُق�سوِر 

َواٱْلأَْعِمَدِة  اٱمْلَْنقو�َسِة،  ِة  �َسِبيَّ اٱخْلَ قوِف  ِبال�سُّ ِز  اٱمْلَُتَميرِّ اٱْلأَ�سيِل   
رِّ

اٱمْلَْغِرِبي ِبطاَبِعها  ُة  اٱمْلِْعماِريَّ اٱمْلَباين  َهِذِه 

واِئَر  اٱلدَّ ُن  مَّ َتَت�سَ تي  اٱلَّ ُر�سوِمِه  ِة  َوِدقَّ اٱْلّراِئَعِة  ِتِه  ِبَجماِليَّ مَيتاُز  اٱلَّذي  ِن  اٱمْلَُلوَّ ّليِج  واٱْلزرِّ خاِميَِّة،  اٱلرُّ

ناِت ... وايا َواٱمْلَُثلَّثاِت َواٱمْلَُعيَّ َواٱْلزَّ
حممد حممد اخلطابي . )بت�رصف(

املغرب : تنوع ثقافته وتعددها
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ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س كاماًل مراعيًا القراءة النموذجية، امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واأخذا 

يف العتبار اإيقاع املتعلمني واملتعلمات يف متابعة القراءة. كما يدعوهم اإىل الرتكيز والنتباه اإىل 

يف  اجلديدة  اأو  ال�سعبة  الكلمات  بتدوين  مطالبتهم  مع  الن�س،  م�سمون  ل�ستيعاب  �سيقروؤه  ما 

مذكراتهم

يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤاًل اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

- ماهي اأهم ال�سوامع امل�سهورة التي بنيت يف املغرب؟ ويف اأي ع�رص مت بناوؤها؟ 

- ماذا تعرفون عن اأ�سهر املعامل املعمارية يف املغرب؟

وملء  والإن�سات،  ال�ستماع  واملتعلمات  املتعلمني  اإىل  الأ�ستاذ)ة(  يطلب  الثاين  الت�سميع  قبل 

اخلانات مبا ينا�سب يف الن�س اأثناء الت�سميع للتاأكد من فهمهم، من قبيل:  

اأ�سهر ال�سوامع التي بناها املغاربة .....................................

معامل معمارية اأخرى يف املغرب ......................................

مميزات املباين املعمارية يف املغرب ....................................

ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية منبها املتعلمني واملتعلمات على:

- �رصح الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة التي دونوها.   

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة الفهم، يجب اأن يعدها اإعدادًا دقيقًا.

وكلما تعذرت الإجابة ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو 

الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليها.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( الأ�سئلة للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني واملتعلمات للن�س امل�سموع، وت�سجيل 

املطلوب من قبيل:

•  ملاذا تعد املباين املعمارية يف املغرب من الآثار ال�سارية؟

•  اأين تتجلى الإبداعات املغربية؟

- يدعوا الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل :

•  ملاذا ينبغي اأن يفتخر املغاربة بفنونهم املعمارية؟

•  وملاذا يقبل ال�سياح عادة اإىل زيارة مثل هذه الآثار؟

- ماهي اأهم الأفكار الواردة يف الن�س.

- يتوج الأ�ستاذ)ة( ال�سة بدعوة املتعلمني واملتعلمات اإىل تقومي الن�س.
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اأول : الأهداف :

-  يتمكن املتعلم ) ة (  من مهارة الكتابة، ومعاجلة املو�سوعات بالتلخي�س.

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  املوارد واملكت�سبات املعجمية واللغوية ا�ستثمارا منا�سبا يف التلخي�س بطريقة �سليمة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي التلخي�ص )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات لتوظيف مهارة التلخي�س ويذكرهم ببع�س املهارات 

ال�سابقة ككتابة امل�سودة وتنقيحها.

التهيئة

- يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل :

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات لتوظيف مهارة التلخي�س ويذكرهم ببع�س املهارات ال�سابقة 

ككتابة امل�سودة وتنقيحها.

- يدعوهم اإىل قراءة الن�س قراءة متاأنية، لفهم معانيه.

- يطلب منهم حتديد الفكرة العامة للن�س ثم ا�ستخراج الفكرة الأ�سا�سية لكل فقرة من فقراته :

 الفكرة العامة ..........

 الفكرة الأوىل ..........

 الفكرة الثانية ..........

- تبادل ما اأجنزوه مع اأ�سدقائهم و�سديقاتهم.

- التخطيط لو�سع ت�سميم يورد فيه املتعلمون واملتعلمات اأفكار الن�س الأ�سا�سية.

- اإجناز التلخي�س يف اأ�سطر حمددة.

- بعد الت�سويب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلمون واملتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

التخطيط

- اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف وينبههم على اأخطائهم من اأجل 

ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية.

- بعد الإنتاج يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات :

 تقدمي الإنتاجات.

 تقا�سم ومناق�سة.

العر�ص
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- وبعدها ينتقل مبا�رصة اإىل تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيبون 

عن ال�سوؤال بتعليل اإجابتهم، مع تو�سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

يختار  اأن  الأ�ستاذ)ة(  على  جماعيا.  بعده  ثم  ثنائيا،  الأول  يف  الت�سحيح  يكون  اأن  ميكن   -

التعرثات  معاجلة  يحاول  واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة 

باإ�رصاك املتفوقني منهم.

الت�شحيح

متعلم  كل  اعرت�ست  التي  املالحظات  دفرت  يف  وال�سعوبات،  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  يدون 

مو�سوعات  لتكون  جتاوزها،  من  يتمكنوا  ومل  عليها،  نبههم  والتي  الإجناز  اأثناء  ومتعلمة 

للمعاجلة والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

-  يتمكن املتعلم ) ة (  من مهارة الكتابة، ومعاجلة املو�سوعات بالتلخي�س.

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  املوارد واملكت�سبات املعجمية واللغوية ا�ستثمارا منا�سبا يف التعليق بطريقة �سليمة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 45 دقيقة التلخي�ص )2( التعبري الكتابي 

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة ككتابة امل�سودة ومهارة 

التلخي�س.

- يدعوهم اىل قراءة الن�س قراءة متاأنية لفهم معانيه.

- يطلب منهم حتديد الفكرة العامة للن�س ثم ا�ستخراج الفكرة ال�سا�س لكل فقرة من فقراته.

 الفكرة العامة ...

 الفكرة الوىل ...

 الفكرة الثانية...

 الفكرة الثالثة...

التخطيط 

وامل�شودة

- تبادل ما اأجنزوه جماعيا مع اأ�سدقائهم و�سديقاتهم.

-  التخطيط لو�سع ت�سميم يورد فيه املتعلمون واملتعلمات اأفكار الن�س الأ�سا�سية.

- اإجناز التلخي�س يف ا�سطر حمددة.

-بعد الت�سويب و الت�سحيح والتعديل ينتج املتعلمون واملتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

املراجعة
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- اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف وينبههم على اأخطائهم من 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية.

بعد الإنتاج يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعليمني واملتعلمات :

- تقدمي الإنتاجات.

- تقا�سم ومراجعة

العر�ص

وبعدها ينتقل مبا�رصة اإىل تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيبون 

عن ال�سوؤال بتعليل اإجابتهم، مع تو�سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا.

واملتعلمات،  املتعلمني  من  عدد  اأكرب  لإ�رصاك  املنا�سبة  الطريقة  يختار  اأن  الأ�ستاذ)ة(  على   -

يحاول معاجلة التعرثات باإ�رصاك املتفوقني منهم.

الت�شحيح

متعلم  كل  اعرت�ست  التي  املالحظات  دفرت  يف  وال�سعوبات،  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  يدون 

مو�سوعات  لتكون  جتاوزها،  من  يتمكنوا  ومل  عليها،  نبههم  والتي  الإجناز  اأثناء  ومتعلمة 

للمعاجلة والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

              -  يتمكن املتعلم ) ة (  من مهارة الكتابة، ومعاجلة املو�سوعات بالتعليق.

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  املوارد واملكت�سبات املعجمية واللغوية ا�ستثمارا منا�سبا يف التعليق بطريقة �سليمة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي التعليق

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

امل�سودة  ككتابة  ال�سابقة  املهارات  ببع�س  بتذكريهم  واملتعلمات  املتعلمني  )ة(  الأ�ستاذ  يهيئ 

وتنقيحها.

- ي�رصح لهم املطلوب من هذا الن�ساط :

- يحفزهم على :

•  تاأمل ال�سورة الواردة يف كتاب املتعلم، وتدوين ما توحي به اإليهم من اأفكار للح�سول 
على ن�س مرتابط ومن�سجم يف اأربع جمل.

•  التخطيط للتعليق على كل �سورة من ال�سورتني ال�سابقتني باعتماد اجلدول الآتي :

التهيئة

التخطيط
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ال�سفات املنا�سبة مكوناتها ال�سورة

... ... ال�سورة الأوىل

... ... ال�سورة الثانية

التهيئة

التخطيط

- تبادل اجلدول الذي اأجنزوه جماعيا، وتنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل. امل�شودة

- التخطيط لأ�سلوب كتابة جمل التعليق )تعليق مو�سوعي - تعليق يت�سمن عر�سًا للم�ساعر - 

تعليق يت�سمن  �سورا خيالية...

اأ�سطر،  ثالثة  يف  املتعلم)ة(  كتاب  يف  الواردتني  ال�سورتني  من  �سورة  كل  على  التعليق 

فالتعريف مبا جت�سده تعريفًا وجيزًا

ال�سورة الأوىل :...............................................

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

املراجعة

...............................................: الثانية  ال�سورة 

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

بعد الت�سويب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلمون واملتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

اأخطائهم من  ال�سفوف وينبههم على  الأ�ستاذ)ة( بني  يتجول  املتعلمني واملتعلمات  اإنتاج  اأثناء 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية.

بعد الإنتاج يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعليمني واملتعلمات :

- تقدمي الإنتاجات.

- تقا�سم ومراجعة

املراجعة 

العر�ص

وبعدها ينتقل مبا�رصة اإىل تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيبون 

عن ال�سوؤال بتعليل اإجابتهم، مع تو�سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

يختار  اأن  الأ�ستاذ)ة(  على  جماعيا.  بعده  ثم  ثنائيا،  الأول  يف  الت�سحيح  يكون  اأن  ميكن   -

الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول معاجلة التعرثات باإ�رصاك 

املتفوقني منهم.

الت�شحيح

متعلم  كل  اعرت�ست  التي  املالحظات  دفرت  يف  وال�سعوبات،  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  يدون 

مو�سوعات  لتكون  جتاوزها،  من  يتمكنوا  ومل  عليها،  نبههم  والتي  الإجناز  اأثناء  ومتعلمة 

للمعاجلة والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

-  يتمكن املتعلم ) ة (  من مهارة الكتابة، ومعاجلة املو�سوعات بالتو�سيع.

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  املوارد واملكت�سبات املعجمية واللغوية ا�ستثمارا منا�سبا يف التو�سيع.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

ح�شة من 45 دقيقة التو�شيع التعبري الكتابي 

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

امل�سودة  ككتابة  ال�سابقة  املهارات  ببع�س  بتذكريهم  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يهيئ 

وتنقيحها.

التهيئة

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات مو�سوع الكتابة :

)ح�رصت �سحبة بع�س اأ�سدقائي حفلة مو�سيقية نظمتها اإحدى اجلمعيات للطرب الأندل�سي، 

فاأعجبت باأداء الفرقة واأجواء الفلة.( وميكن اعتماد فن اآخر من الفنون املنت�رصة يف اأو�ساط 

املتعلمني.

- يحفزهم الأ�ستاذ)ة( اإىل :

•  تاأمل ال�سورة الواردة يف كتاب املتعلم)ة(، واإبراز ما يالحظونه فيها، وتدوين ما توحي 
به اإليهم من اأفكار للح�سول على ن�س مرتبط ومن�سجم.

` •  الرتكيز على العنا�رص التي ي�سري اإليها املو�سوع: كال�سور �سحبة الأ�سدقاء اإىل حفلة 
مو�سيقية.

•  تنظيم الفلة من لدن اإحدى اجلمعيات.

•  الفلة خم�س�سة للطرب الأندل�سي.

•  الإعجاب باأداء الفرقة واأجواء الفلة.

•  و�سع خمطط يحتوي على املو�سوفات التي �سيتحدثون عنها و�سفاتها..

التخطيط
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اأول : الأهداف : 

- يـتـعـرف املتعلـم )ة(  فنون وطنه وثقافته؛

- يوظف الـمـتـعـلـم )ة( املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة توظيفا مـنـا�سبـا لإغناء امل�سـروع.

  - يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، جم�سمات فنية و لوحات لر�سامني مغاربة ...

ثالثا :: �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة 
معلمة من معامل مدينتي اأو 

قريتي اأو اإحدى معامل وطني
مـ�شـروع الوحدة

- ال�ستعانة بالتو�سيحات الآتية:

- �سبب ال�سور ......

- لبا�س اأع�ساء الفرقة.....

- اإ�رصاك الأداء ال�سوتي مع العزف املو�سيقي....

- �سغف الا�رصين ومرافقهم اأحيانا للمطربني باأ�سواتهم.

- التعبري عن الإعجاب.

بعد الت�سويب والت�سحيح والتعديل ينتج املتعلمون واملتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

- اأثناء اإنتاج املتعلمني واملتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف وينبههم على اأخطائهم من 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية.

- بعد الإنتاج يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات:

 •  تقدمي الإنتاجات.

•  تقا�سم ومناق�سة.

كتابة

امل�شودة

املراجعة

العر�ص

وبعدها ينتقل مبا�رصة اإىل تدبري عملية الت�سحيح، مع مراعاة املتعرثين، ومطالبة من يجيبون 

عن ال�سوؤال بتعليل اإجابتهم، مع تو�سيع دائرة امل�ساركة يف الت�سحيح.

يختار  اأن  الأ�ستاذ)ة(  على  جماعيا.  بعده  ثم  ثنائيا،  الأول  يف  الت�سحيح  يكون  اأن  ميكن   -

الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول معاجلة التعرثات باإ�رصاك 

املتفوقني منهم.

الت�شحيح

للمعاجلة  لتكون مو�سوعات  املالحظات  التعرثات وال�سعوبات، يف دفرت  الأ�ستاذ)ة(  يدون 

والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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حـول  والـمتـعـلمـات  املتـعـلـميـن  مـع  ويتـعـاقـد  الـدر�س،  اأهـداف  الأ�سـتـاذ)ة(  يـحـدد   -

طـرق الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع 

بعينه لكي  يكون مـ�سـروع الوحدة.  

و�شـعـيـة 

النطالق

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة( الـمـ�سـروع : الفنون والثقافة يف بلدي 

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـنهم ، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح املجالت التي ميكن ال�ستغال مبوا�سيعها: 

        -كاتب اأو ر�سام م�سهور.

        -ممثل اأو فرقة م�رصحية

       - فرقة مو�سيقية معروفة على ال�سعيد الوطني؛

       - فرقة مو�سيقية معروفة على ال�سعيد املحلي ؛

       - يـتوزع  الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات اإلـى مـجـمـوعـات وفق ميولهم ورغباتهم ويت�ساورن 

يف ما بينهم؛ 

       - يعينون من�سقا لكل جمموعة.

- يوزع الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات الأدوار واملـهـام بيـنهم.

- يناق�سون مراحل اإجناز امل�رصوع والو�سائل التي �سيحتاجونها وطريقة جمع املعلومات...

- الـتـ�سـاور حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  �سور اأومواقع اإلكرتونية اأو�سهادات 

�سفهية.....

-  يوزعون الأدوار بينهم

-  يلتزمون بالأدوار املناطة بهم يف اإطار اأخالقي من اأجل اإح�سارها يف املوعد املتفق عليه؛

- قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل

يقوم املتعلمون و املتعلمات- بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( -مبا ياأتي:

طبيعتها  حـــــ�سب  ترتيبها  و  ت�سنيفها  ق�سد  املج�سمة   العينات  و  الوثائق  و  ال�سور  هذه  جتميع   -

وطبيعة املو�ســـــوع ) معلومات – اأ�سعار- ر�سوم- �سور...(

- اختيار ما ينا�سب مو�سوع امل�رصوع  الذي مت حتديده  واخلطة املحددة لتنفيذه) �سور ومعلومات 

عن الكاتب اأو املمثل اأو الفرقة امل�رصحية....(

- مبا�رصة الأدوار و املهام التي اأوكلت لكل فرد من اأفراد املجموعة وفق التزاماتهم.

مرتبطة  وعينات  ووثائق  �سور  عن   - ال�رصورة  دعت  اإذا   – اأخرى  مرة  بالبحث  القيام   -

بامل�رصوع، ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

-  ت�سنيف املنتجات وفق طبيعتها وترتيبها وفق الأولوية.

- يبدي املتعلمون اآراءهم حول ما مت اإح�ساره واإنتاجه.

- يلتزمون باإكمال البحث خارج الف�سل.

 الإنـجـاز

احل�شة الـثـانية
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يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . . . . . . 

يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا) 

الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

باأ�ساليب  اأعمالهم وجتويدها  تنقيح  واملتعلميـن  الـمتعـلـمـات  الأ�سـتـاذ)ة( من  :يـطـلـب  مـالحـظـة  

واأفكار جديدة 

-يكتبون الن�سو�س بخط جيد ويلونون الر�سوم ويعلقون عليها وعلى ال�سور

 -ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

-يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا) 

الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

والتواريخ والأرقام و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

الوثــــــائق  باإ�سهار  الق�سم ويقومون  اأو متحف  ا ملج�سمات منها  يف خزانة   -يـقـومـون بعر�س 

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة.

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

 يف�سح املجال للمتعلمني واملتعلمات من اأجل عر�س جزء من م�رصحية اأو عر�س لوحة من اللوحات 

له  اأو ....مما  �سعر  اإلقاء  اأو  اأغنية  اأو  لأداء رق�سة  الفر�سة  كما متنحهم  الفنية والديث عنها، 

عالقة مبحور امل�رصوع ومو�سوعه. 

- يـدون الأ�سـتـاذ)ة( الـتـعـثـرات و الـ�سـعـوبـات ، فـي دفـتـر املـالحـظـات ، الـتـي اعـتـر�سـت 

كـل متـعـلـم ومتـعـلـمـة اأثـنـاء الإنــجـاز والتـي نبـهـهـم اإليـهـا، ولـم يتمـكـنـوا مـن تـجـاوزهـا،  

لـتـكـون مـو�سـوعـات للمـعـاجلـة والـدعـم، فـي اأ�سـبـوع الـتـقـويـم والـدعـم ، واأثـنــاء تـدبيـر 

الـدرو�س

الـتـقـويـم 

 والـدعـم

احل�شة الـثـالثة

احل�شة الرابعة

اأول : الأهداف :

- يقراأ الـمتعلم )ة( الن�س امل�سرت�سل "فنانون واأطفال" بكل طالقة.

- يتعرف الـمتعلم )ة( اأهمية الر�سم يف حياة الأطفال واأهمية م�ساركتهم يف الأن�سطة الثقافية والفنية.

- يتعرف الـمتعلم )ة( عنا�رص الن�س وبنيته.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين .

جذاذة تطبيقية لدر�ص لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شابيع الأربعة  الأوىل من الوحدة الثانية الوحدة الثانية : احلياة الثقافية والفنية

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة
الن�ص امل�شرت�شل

"فنانون واأطفال"
القراءة
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- يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

- يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستنارة معلوماتهم عن بع�س الأن�سطة الثقافية 

والفنية واأهميتها، م�ستعينا باأ�سئلة مثل :

 تاأملوا ال�سورتني املعرو�ستني يف كتاب املتعلم )ة( واذكروا ما تعر�سه. ما املدينة التي تقام 

بها هذه الأن�سطة �سنويا ؟

 ناق�سوا يف جمموعات :

 ما اأثر هذه الأن�سطة يف املدن ؟ وما اأهمية م�ساركة الطفل فيها ؟

 هل �سبق لكم اأن �ساركتم يف ور�سة للر�سم يف املدر�سة اأو يف اإحدى اجلمعيات..اأو هل 

�سبق لكم اأن جربتم الر�سم يف بيوتكم ؟ كيف فعلتم ذلك ؟

التهيئة 

للقراءة

يطالب املتعلمني واملتعلمات التمعن يف عنوان الن�س "فنانون واأطفال" ، عالقة عنوان الن�س "فنانون 

واأطفال" مع عنوان اجلزء الأول : "مدينة واألوان".

- يتمعنون ال�سورة 1 بال�سفحة 44.

- يدلون بالتوقعات التي من املمكن اأن يعاجلها الن�س.

- تقبل جميع توقعات املتعلمني واملتعلمات وت�سجل ) اإما اأن ت�سجل يف دفرت التوقعات واإما اأن �سيجلها 

الأ�ستاذ )ة( على ال�سبورة اأو على بطاقات للعودة اإليها م�ستقبال(

املالحظة 

والتوقع

- تخ�س�س هذه ال�سة للجزء الأول من الن�س فقط.

- يقراأ الأ�ستاذ )ة( فقرة من اجلزء الأول من الن�س قراءة جهرية معربة يراعي فيها عالمات 

الرتقيم، )ميكن لالأ�ساتذ)ة( اأن يقراأ اجلمل الأوىل فقط من اجلزء الأول من الن�س ويرتك فر�سة 

للمتعلمني واملتعلمات قراءة بقية الن�س بالتناوب(

القراءة

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات بالتناوب بقية فقرات اجلزء الأول من الن�س قراءة جهرية �سليمة منتبهني 

لعالمات الو�سل والوقف وم�ستعملني الو�سائل التعبريية املنا�سبة.

- يتعاقبون على اجلزء الأول من الن�س وي�سلحون اأداءهم القرائي فيما بينهم )تقومي الأقران( بناء 

على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة اجلهرية، من قبيل : ال�ستطالع - 

�ساغها - ور�سات - جداريات - هواء عليل - براقتني - العتيقة - يتيح ... ثم يركبونها يف جمل 

مفيدة )ميكن لالأ�ستاذ ا�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات( كما ميكن له اأن يكلف بع�س املتعلمني 

واملتعلمات البحث عن بع�س الكلمات يف املعجم.

اجلزء الأول : "مدينة واألوان" 

)�ص : كانت يل منا�شبة ....... اإىل : يتم الإعالن عن نتائجها يف ختام املو�شم الثقايف(
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اجلزء الثاين : ال�شباغة على اجلدران

)من : ميكنك اأن ترى يف اأزقة... اإىل : ر�شومات الفنانني الزائرين(

- ي�ساعد الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات على فهم م�سمون اجلزء الأول من ن�س "فنانون واأطفال" 

من خالل ما ياأتي :

 مهمة الراوي ومكان وزمن الو�سف.

 عالقة الراوي مبا ي�سفه.

- يوجه الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل الو�سول اإىل ما ياأتي :

 حتديد �سيغة )كانت( التي ابتداأ بها الن�س و )اأعددت( امل�سريين اإىل املا�سي بـ )اأول ما يثري النتباه 

الا�رص.  يف  قارئًا  يخاطب  واأنه  ال�سرتجاع  على  يقوم  الن�س  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  تطاأ(  واأنت 

تطاأ(  )واأنت  املفرد  اأ�سلوب خماطبة  الأوىل  الفقرة  الراوي يف  انتقال  اإىل مالحظة  ويدعوهم 

والق�سد من ذلك. )ا�ستعمال يق�سد به عموم القراء(

 ي�ساعد الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات على فهم الن�س وحتليله، باأ�سئلة من قبيل :

- ما اأول ما اأثار انتباه الراوي اإثر دخوله اإىل املدينة.

- وما نوع الن�ساط الثقايف الذي كان �سببا يف ذلك.

- ما مظاهر التحول الذي اأ�ساب املدينة بفعل جداريات الفنانني ؟ وما الذي فعله اأهايل املدينة 

لتجميل مدينتهم ؟

الفهم 

والتحليل

- يعطي الأ�ستاذ )ة( فر�سة لبع�س املتعلمني لت�سخي�س اجلزء الأول من الن�س �سفهيا يف ثالث جمل فعلية.

- ي�ساعدهم على ا�ستعرا�س ما قد يوؤول اإليه م�سمون الن�س من اأفكار قادمة.

- يوجههم اإىل اإبداء راأيهم يف : اأثر الفن يف املدينة. واأثر الفن عموما يف اجلمال ونظافة البيئة.

- يوجههم اإىل التعليق على راأي الراوي.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات توقعاتهم ويقارنونها فيما بينهم مربزين نقط التفاق والختالف والقرتاب 

من م�سمون الن�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات اإىل :

- قراءة اجلزء الثاين من ن�س »فنانون واأطفال«.

- تاأمل ال�سورة رقم 4 بال�سفحة 44 من كتاب املتعلم، وذكر ما ي�ساهدونه فيها.

التهيئة 

للقراءة

»ال�سباغة على  هذا اجلزء  44 وبني عنوان  بال�سفحة   2 ال�سورة  ما لحظوه يف  ال�سلة بني  اإبراز   -

اجلدران«.

- اإبراز العالقة بني عنوان اجلزء الثاين »ال�سباغة على اجلدران« وعنوان الن�س »فنانون واأطفال«.

- تخ�س�س هذه ال�سة للجزء الثاين من الن�س فقط.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من هذا اجلزء قراءة جهرية معربة.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات بقية اجلزء الثاين من الن�س قراءة جهرية �سليمة منتبهني اإىل عالمات 

الوقف، وم�ستعميلن يف قراءتهم الو�سائل التعبريية املنايبة للن�س.

- يوزع الأ�ستاذ)ة( الأدوار بني املتعلمني واملتعلمات، ويتناوبون على القراءة.

- يتعاقبون على قراءة اجلزء الثاين من الن�س وي�سلحون اأداءهم القرائي فيما بينهم )تقومي الأقران( 

حمتكمني اإىل �سيكة مالحظة الأداء القرائي

القراءة
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- يحدد املتعلمون واملتعلمات معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة اجلهرية من قبيل : 

)ي�ستهلك - تبدو - يبعث - توظيف ..( ثم ي�ستعملونها يف جمل تقربها اإىل اأذهانهم.

- ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على فهم املعنى العام للجزء الثاين بتوجيه اأ�سئلة من قبيل :

 ما الذي انتهت اإليه اأفكار اجلزء الأول.

 ما معنى »بعث الياة يف املدينة«، واإىل من يرجع الف�سل يف ذلك ؟

 ما الذي يتيحه فن ال�سباغة على اجلدران للمدينة وللجمهور ؟

 ما هو هدف املنظمني من عر�س الأعمال الفنية خارج القاعات ؟

 ما فائدة ذلك على ال�سكان والأطفال ؟

الفهم

والتحليل

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على :

- تلخي�س اجلزء الثاين من الن�س �سفهيا يف ثالث جمل فعلية.

- اإبداء راأيهم يف قيمة م�ساركة الأطفال مع الفنانني يف عملية ال�سباغة على اجلدران.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات توقعاتهم، ويقارنونها مربزين نقط التفاق والختالف والقرتاب من 

م�سمون الن�س.

الرتكيب

والتقومي

اجلزء الثالث : الأطفال ير�شمون

ُن اأدائهم( )من اختار القائمون على املو�شم ... اإىل : ما ي�شاعدهم وُيَح�شِّ

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يهيئ الآ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات لتحفيزهم على قراءة اجلزء الثالث من ن�س »فنانون  

واأطفال«.

- يدعوهم اإىل تاأمل ال�سورة 3 بال�سفحة 44 من كتاب املتعلم وذكر ال�سلة بينها وبني ما ُذِكَر يف 

اجلزاأين ال�سابقني.

- يحفزهم انطالقا من عنوان اجلزء الثالث »الأطفال ير�سمون« اإىل ما قد يوؤول اإليه مو�سوع 

الديث يف هذا اجلزء. وكذلك باعتماد الكلمات الآتية : اختار - فكان لهم - يواكب - مر�سم - 

قاعة وا�سعة - يتعلمون.. الفنانة املوؤطرة.

التهيئة

للقراءة

- تخ�س�س هذه ال�سة للجزء الثالث من الن�س فقط.

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الثالث من الن�س قراءة جهرية معربة،

- يتابع املتعلمون قراءة الأ�ستاذ)ة( ويطلب منهم الت�سطري حتت الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف 

الدفرت اأو يف اأي و�سيلة ممكنة.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات بالتناوب بقية اجلزء الثالث مع �رصوط القراءة ال�سليمة.

- يقوم الأ�ستاذ)ة( بتوزيع الأدوار بني املتعلمني واملتعلمات اأثناء القراءة، ويتناوبون عليها.

- يتعاقبون على قراءة اجلزء الثالث، ويقومون اأدائهم القرائي فيما بينهم )تقومي بالأقران( اعتمادًا 

على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

القراءة

يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة اجلهرية، من قبيل :  ف�ساء - يواكب - 

َمْر�سم - اإ�سباع - اأداءهم.

ثم يركبونها يف جمل مفيدة. ميكن لالأ�ستاذ ا�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات، كما ميكن 

لالأ�ستاذ)ة( اأن يكلف بع�س املتعلمني واملتعلمات البحث عن معاين تلك الكلمات يف املعجم.

الفهم

والتحليل
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اجلزء الرابع : اأطفال الأم�ص فنانو اليوم

)من : ومل تفتني فر�شة اللقاء ... اإىل : نهاية الن�ص(

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للجزء املقروء وللجزاأين ال�سابقني لربط ال�سابق بالالحق.

ْطفاٌل«. - ي�ساعدهم على ما انتهت اإليه اأفكار اجلزء الثاين من َن�سرِّ »َفّنانوَن َواأَ

- تذكريهم بالفكرة التي تقول اإِنَّ الفن َبَعَث الياة يف املدينة« واإىل ما اأتاحه فن ال�سباغة على اجلدران 

للمدينة وللجمهور.

- يطرح عليهم اأ�سئلة للفهم من قبيل :

 بني طريقة انتقال الكاتب من اإبداء حكمه على القائمني على املو�سم الثقايف اإىل الو�سف 

والوار. ما هي املقاطع الدالة على ذلك ؟

 ماذا يق�سد الكاتب بقوله : اإن الأطفال ير�سمون اأح�سن ما بداخلهم ؟

 ماذا ير�سم الأطفال عادة ؟

 ما الغاية التي تن�ساأ من اأجلها مرا�سم لالأطفال ؟..

الفهم

والتحليل

- ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على :

- تلخي�س هذا اجلزء من الن�س �سفهيا يف ثالث جمل مفيدة.

- اإبداء راأيهم يف الفائدة التي يح�سل عليها الطفل من تعلمه فن الر�سم.

- يختم الأ�ستاذ)ة( هذه ال�سة بالك�سف عن مدى التقارب بني توقعاتهم التي طرحوها فبل بداية 

القراءة، وم�سمون هذا اجلزء.

الرتكيب

والتقومي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات لتحفيزهم على قراءة اجلزء الرابع من ن�س »فنانون واأطفال« 

من خالل  :

- دعوتهم اإىل تاأمل ال�سورة املرافقة يف كتاب املتعلم)ة(، وو�سف ما ي�ساهدونه فيها، ثم يطلب منهم 

حتديد العالقة بينها وبني الأجزاء الثالثة ال�سابقة يف هذا الن�س.

التهيئة 

للقراءة

- ي�رصح املتعلمون واملتعلمات معاين املفردات بال�ستعانة بال�سورة املرفقة يف بداية الن�س با�ستثمار ما 

اأمكن من ا�سرتاتيجيات املفردات. كما ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يكلف بع�س املتعلمني واملتعلمات البحث 

عن معاين تلك الكلمات يف املعجم...

- ي�ساأل الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات عن :

 الدافع الدي دفع الكاتب ليت�سل باأطفال املر�سم ال�سابقني.

 الأهمية التي يرجعها هوؤلء الفنانون واملوؤطرون اإىل مر�سم الأطفال.

 الغاية التي عمل من اأجلها القائمون على املر�سم الثقايف من اإ�رصاك الطفل يف كل الأن�سطة الفنية.

 عنوان جديد مقرتح للن�س.

املالحظة 

والتوقع

القراءة

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على :

- تلخي�س هذا اجلزء �سفهيا يف ثالث جمل فعلية مفيدة.

- اإبداء راأيهم فيما قاله اأحد الفنانني »لهذا املر�سم اأثر كبري يف زرع بذرة الفن لدى العديد من فناين املدينة.

- يحاورهم عن مدى موافقة التوقعات التي طرحوها قبل بداية القراءة لهذا اجلزء من الن�س.

الرتكيب

والتقومي
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الوحدة الثالثة 

الهوايات
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اأول : الأهداف :

ـ يقراأ املتعلمـ)ة( ن�س "الإدمان الإلكرتوين" بطالقة.

ـ يتعرف املتعلمـ)ة( اأهمية الهواية و قيمتها يف حياة الأفراد.

ثانيا : الو�شائل التعليمية : كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شياغة العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س:

احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص الوظيفي : الإدمان الإلكرتوين القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

 يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معلوماتهم عن:

ـ الهواية: يحدثهم عن هوايتهم عموما، و عن الهواية املف�سلة لدى كل تلميذ)ة( خ�سو�سا.

ـ الأوقات التي ميار�سون خاللها هواياتهم )اأثناء اأوقات الفراغ، يف نهاية الأ�سبوع، بعد النتهاء من 

اأداء الواجبات.

ـ املتعة و الإفادة التي يجنونها من ممار�سة هواياتهم املف�سلة.  

التهيئة

للقراءة

ـ يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل مالحظة ال�سورة املرافقة للن�س يف كتاب املتعلمـ)ة(، �س: 80، 

و اإجناز ما ياأتي:

ـ حتديد مكونات ال�سورة )ما يالحظونه يف ال�سورة(.

- يذكرون عنا�رص ال�سورة؛

- ي�سفون هيئة جلو�س الطفل؛

- ي�ستنتجون �سبب اختالئه واإم�ساكه بالهاتف.

- ذكر ما توحي به من اأفكار حول مو�سوع الهوايات.

ـ تخمني �سبب اختيار هذه ال�سورة بالذات لتكون مرافقة للن�س.

ـ يف�سح الأ�ستاذ)ة( املجال للمتعلمني و املتعلمات كي يعددوا دواعي اختيار ال�سورة، و يقبل كل الإجابات 

�رصط ح�سن التعليل.

املالحظة 

والتوقع
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"الإدمان  الن�س  بعنوان   80 �س:  املتعلم)ة(،  كتاب  يف  الواردة  ال�سورة  عالقة  لبيان  يوجههم  ـ 

الإلكرتوين".

ـ ي�ساعدهم على حتديد توقعاتهم انطالقا مما فهموه من العنوان وما باحت به ال�سورة.

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من ن�س "لإدمان الإلكرتوين"  اأو جمال منه قراءة جهرية معربة يراعي فيها 

اإيقاع الن�س، و مواطن تلوين نربات ال�سوت.

ـ يقراأ املتعلمون و املتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب، قراءة جهرية �سليمة، مراعني �رصوط القراءة 

ال�سليمة )الإيقاع و تلوين نربات ال�سوت.....(

ـ يقروؤون الن�س قراءة هام�سة، )ثنائية(، مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة.

اأو على الألواح  اأو اجلديدة، على دفاترهم،  ال�سعبة  الكلمات  اإىل تدوين  الأ�ستاذ )ة(املتعلمني  ـ يدعو 

بالتتابع اأو على ال�سبورة، و البحث عن معانيها يف املعجم...

التي  التعرثات  املمكنة يف حالة  امل�ساعدات  يقدم  ليتثبت من قراءتهم و  ال�سفوف  الأ�ستاذ)ة( بني  ـ مير 

يالحظها.

القراءة

- ي�ستف�رص الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات عن �سبب امتعا�س الأب.

- ي�ستف�رصهم عن الفرق بني الهواية واملهنة.

التقومي

والدعم

احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات و املتعلمني بالتذكري بعنوان 

الن�س الوظيفي، و مب�سمونه العام، انطالقا من اأ�سئلة حمددة.

و�شعية 

النطالق

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من ن�س القراءة، قراءة جهرية معربة يراعي فيها اإيقاع القراءة و مواطن تلوين 

نربات ال�سوت.

ـ يقراأ املتعلمون و املتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب، قراءة جهرية �سليمة، مراعني �رصوط القراءة 

ال�سليمة )الإيقاع و تلوين نربات ال�سوت.....(

ـ يقروؤون بالتناوب، و يقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم، بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي 

املعلقة قرب ال�سبورة..

قراءة

الن�ص

اأثناء القراءة عند الكلمات ال�سعبة، اأو اجلديدة التي �سبق لهم تدوينها، من قبيل:  ـ يتوقف الأ�ستاذ)ة( 

�سواد( )هواية،  الكلمات  و  �سياقها،  يف  ب�رصحها  ال�ستجابة(   -  - -يحاكي  -ال�ستغراق  )الإدمان 

با�ستعمال املنجد اأو املعجم....، اأو با�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات.

ــ يحفزهم على :

ـ اإنتاج ثالث جمل م�ستعملني اأكرب عدد ممكن من الكلمات امل�رصوحة.

ـ تركيب الكلمات )فرتة وجيزة -تظاهرت -يفوت( يف جمل و ح�سب املعاين التي تدل عليها.

ـ ا�ستخراج �سلبيات الإدمان على الألعاب الإلكرتونية مع تركيب هذه ال�سلبيات يف جمل.

الفهم

ـ ملاذا اختارت البنت اأن تر�سم طفال ي�ستطيع اأن يكتب و ير�سم رغم اأنه مبتور اليدين؟ التقومي والدعم
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احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

بالتـــذكيــــر  املتعلمني  مطالبة  خالل  من  بالالحق،  ال�سابق  بربط  للح�سة  الأ�ستاذ)ة(  ميهد  ـ 

باأحداث اجلزء الأول.  

و�شعية 

النطالق

ـ يتناوب املتعلمون و املتعلمات على قراءة الن�س قراءة جهرية مع مراعاة الإيقاع، و تلوين 

نربات ال�سوت....

ـ يقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي الأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.
قراءه الن�ص

 ـ يطلب املدر�سـ)ة(  من املتعلمني و املتعلمات حتديد : 

- �سبب طلب الأب من البن ترك الهاتف جانبا.

- يبينون �سبب ارجتاف اأ�سابع الطفل.

- كيف و�سح الأب الفرق بني الهواية واملهنة؟

- مظاهر الإدمان التي ميكن ا�ستخراجها من الن�س؟

- اأعدد فوائد لعبة ال�سطرجن التي ذكرها الأب.

- ماذا ن�ستنتج من رد البن على اأبيه ب�سوت مرتفع:" لكن ب�رصي حاد..."

الفهم

- يبدون اآراءهم يف طريقة ن�سح الأب لبنه ويف ت�رصفات البن.

- يناق�سون ما اإذا كانوا مثل هذا الطفل. وكيقية التخل�س من جميع اأنواع الإدمان.

التقومي والدعم

احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمات و املتعلمني بالتذكري بفوائد 

الهواية و اإبراز الإح�سا�س الذي تنميه عند الأفراد واأهمية العتدال يف ممار�سة الهوايات.. 

و�شعية 

النطالق

يتناوب املتعلمون  على قراءة اأجزاء من الن�س مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة  الإيقاع و تلوين نربات 

ال�سوت.....(

اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران(، بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائياملعلقة  ـ يقومون 

اأمامهم جانب ال�سبورة.

قراءة

الن�ص

ـ يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل:

ان  الأب  التياأراد  الفكرة  اإبراز  مع  �سفهيا،  تلخي�سا  مرتابطة  جمل  ثالث  يف  الن�س  تلخي�س  ـ 

يو�سلها غلى ابنه.

ـ اإبداء راأيهم فيما ورد من اأفكار املتعلمـ)ة(، �س : 80

الن�س،  م�سمون  مع  توافقها  من  يتاأكدون  و  القراءة،  قبل  بنوها  التي  التوقعات  يتذكرون  ـ 

ويحاولون تعليلها.

الرتاكيب 

والتقومي
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اأول : الأهداف :

ـ يتعرف املتعلم)ة( الهمزة املتو�سطة على الألف و كيفية ر�سمها.

ـ ير�سم املتعلم)ة( الهمزة املتو�سطة على الألف ر�سما �سحيحا.

ثانيا : الو�شائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س :

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ  يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالدر�س ال�سابق: )الهمزة 

املتو�سطة على الياء من قبيل:

ـ يطلب منهم كتابة كلمات  على الألواح.

)يبتدئون ـ هادئة ـ �سئت ـ بيئة ـ هيئة (

ـ يجيبون عن ال�سوؤال : متى تكتب الهمزة املتو�سطة على الياء؟

و�شعية

النطالق

ـ لبناء املفهوم و الو�سول اإىل ال�ستنتاج، يتدرج الأ�ستاذ)ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي يراها 

منا�سبة للم�ستوى املعريف للمتعلمني و املتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار 

الو�سائل التعليمية.

من  الركات  ترتيب  املتعلمات  و  املتعلمني  اإىل  الأ�ستاذ)ة(  يطلب  ال�سابق  الدر�س  من  انطالقا  ـ 

الأقوى اإىل الأ�سعف.

ـــ.
َ
ـــ ، الفتحة  ــــ

ُ
ـٍـــ ،  ال�سمة ــــ ـ يحددون اأقوى الركات هي : الك�رصة ــ

ـ يثري انتباههم اإىل اأن الهمزة املتو�سطة على الألف، يجب مراعاة حركتها و حركة الرف الذي 

قبلها، حيث تكون:  )فتحة اأو �سكونا(

ـ يقروؤون ما ياأتي من الكلمات، و يالحظون موقع الهمزة، ثم حركتها و حركة الرف الذي 

قبلها:) تاأدب ـ تاأمل ـ مكافاأة(

حركة الهمزة و حركة ما قبلهاالكلمة

حركة الهمزة فتحة، و ما قبلها مفتوح )تكتب الهمزة على الألف(تاأدب

حركة الهمزة فتحة، و ما قبلها مفتوح )تكتب الهمزة على الألف(تاأمل

حركة الهمزة فتحة، و ما قبلها مفتوح )تكتب الهمزة على الألف(مكافاأة

املالحظة 

والكت�شاف

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة  من 30 دقيقة الهمزة املتو�شطة على الألف )1( الإمالء
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ـ يالحظون حركة الهمزة املتو�سطة و حركة الرف الذي قبلها يف كل كلمة من جمموعة الكلمات  

يف الرت�سيمة  ثم يحللون الكلمات باتباع النموذج الآتي:

                 حركة الرف قبل الهمزة        حركة الهمزة           النتيجة

ــــــــــ : ـــــــــــــــــــ : اأ
َ
ـــــــــــــــ + ـــــــــــــــ

َ
�ساأل : ــــــــــــــــــ

تاأمل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــــ : ــــــــــــــــــ :

مكافاأة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــ :

ـ يحللون الكلمات الآتية على منوال ما �سبق:

تاألق ـ راأى ـ امراأة ـ داأب

ـ يحفزهم على تدوين اأهم ما تو�سلوا اإليه يف هذه ال�سة، انطالقا من ال�سوؤال الآتي :

  ما املواقع التي تكتب فيها الهمزة املتو�سطة على األف اإذا كانت مفتوحة و كان ما قبلها مفتوح .

التحليل

َل - ِاْمَراأٌَة ،  ْو �ُسكوٌن) �َسـاأَ َطُة َعلى اٱْلأَِلِف اإِذا كاَنْت َمْفتوَحًة َوَقْبَلها َفْتَحٌة اأَ ُتْكَتُب اٱْلَهْمَزُة اٱْلـُمَتَو�سرِّ

ُل(. اأَْو كانت �ساِكَنًة وما قبلها مفتوح )َراأْ�ٌس، َباأْ�ٌس، َفاأْ�ٌس(  َي�ْساأَ
ال�شتنتاج

1 ـ اأمالأ فراغ الكلمات الآتية بالهمزة املنا�سبة : ن�ساط اأطبق 1 �س : 82.
هو تـ....ثر     ـ     د....ب     ـ  التـ...مل     ـ    ز...ر    نــ....ى

2 ـ اأ�سطب بقلم الر�سا�س على الكلمات التي ل تت�سمن همزة متو�سطة و ما قبلها مفتوح:
ناأى ـ جاأر ـ �ساأل ـ �سئل ـ ا�سماأز ـ متاألق ـ بئر

3 : اآتي بثالث كلمات همزتها متو�سطة مفتوحة و ما قبلها مفتوح.

التطبيق

ـ ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، و ينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر 

اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

ـ على )الأ�ستاذة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، يحاول معاجلة 

تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح 

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

و متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون مو�سوعات 

للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.  

التقومي و الدعم
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اأول : الأهداف :

ـ يتعرف املتعلمـ)ة( الأ�سماء املو�سولة.

ـ يوظف املتعلمـ)ة( الأ�سماء املو�سولة يف التعبريين ال�سفهي و الكتابي.

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالدر�س ال�سابق، و ي�ستهل 

و  مكت�سباتهم  يالئم  مما  و  خرباتهم،  و  املتعلمات  و  املتعلمني  متثالت  من  انطالقا  بحوار  ال�سة 

معارفهم من قبيل:

ما  ا�سم الإ�سارة؟         ـ نركب جمال تت�سمن ا�سم اإ�سارة؟

و�شعية

النطالق

ـ لبناء املفهوم و الو�سول اإىل ال�ستنتاج، يتدرج الأ�ستاذ)ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي يراها 

منا�سبة للم�ستوى املعريف للمتعلمني و املتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار 

الو�سائل املنا�سبة.

يتدرج  ثم   ، املركزة  باملتابعة  لهم  ت�سمح  بطريقة  الفقرة  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سمع  ـ 

تدرجا منهجيا تفاعليا، وفق ما ياأتي:

يطلب اإليهم قراءة الفقرة الآتية قراءة فردية ، ثم  يحددون نهاية كل جملة ابتدئت بعالمة )/( 

بو�سع عالمة )/( عند:

الأ�سغال  التي تعجبني هي هواية  الهواية  اأنا ف/اإن  اأما  الر�سم،  �سيماء حتب هواية  �سناء:  قالت 

اليدوية، ف/ال�سخ�س الذي ي�ستغل بها، يتعلم حتليل و تركيب كثري من الأ�سياء/ كما يكون من 

ميار�س هواية الأ�سغال متقنا للمالحظة. 

املالحظة 

والكت�شاف

التحليل

جملة ال�سلة ال�سم املو�سول اجلملة 

تعجبني هي هواية ... التي اإن الهواية التي تعجبني هي هواية الأ�سغال اليدوية

ي�ستعل بها يتعلم حتليــل 

وتركيب كثري من 

الأ�سياء

الذي ال�سخ�س الذي ي�ستغل بها يتعلم حتليل و تركيب 

كثري من الأ�سياء.

ميار�س هواية الأ�سغال  

اليدوية متقنا 

للمالحظة 

من يكون من ميار�س هواية الأ�سغال اليدوية متقنا 

للمالحظة

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة  الأ�شماء املو�شولة )1( ال�رصف و التحويل

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية
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 ـ يالحظون اجلملة الأوىل يف الرت�سيمة ثم اأجيب عن الأ�سئلة :

ـ هل )التي( ا�سم اأم فعل اأم حرف؟ / ـ هل هي ا�سم مذكر اأم موؤنث؟

ـ لنفرت�س اأننا قراأنا اجلملة هكذا : 

)اإن الهواية التي.....(/ فهل نفهم من كلمة )التي( �سيئا اأم بقيت غام�سة و مل تو�سح لنا ما تعنيه؟

ـ وهل ي�سبح لـ )التي( معنى اإذا اأ�سفنا اإليها جملة تليها مثل اجلملة املكتوبة  بالأحمر: ) اإن الهواية 

التي تعجبني هي هواية الأ�سغال اليدوية(؟

ـ ي�سع املتعلمون و املتعلمات يف الرت�سيمة عنا�رص باقي اجلمل التي مت حتديدها يف الن�س

ـ يطلب الإجابة عن ال�سوؤالني :

ـ اإىل ماذا يحتاج ال�سم املو�سول؟ ملاذا؟ يذكرون بع�س الأ�سماء املو�سولة.

ـ الأ�سماء املو�سولة حتتاج  دائما اإىل جملة تاأتي بعدها لتو�سيح معناها.

ـ من بني الأ�سماء املو�سولة : الذي، التي، ما، من،.....  
ال�شتنتاج

ـ ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( ن�ساط اأطبق مبطالبة املتعلمني و املتعلمات باإجناز التطبيقات التي يراها منا�سبة 

لتقومي مكت�سبات املتعلمني. كتاب املتعلمـ)ة( اأطبق �س: 83

1 ـ اأكمل با�سم مو�سول :
الرحالت هي الهواية...........تعجبني               الر�سم  هو الن�ساط ......اأف�سله 

ال�سباحة هي الريا�سة......اأتقن ممار�ستها            دور الطبيب هو الدور....اأحب اأن اأمثله

2 ـ اأحدد يف الفقرة التالية العنا�رص املطلوبة يف اجلدول ثم اأ�سع كل عن�رص يف مكانه :

التطبيق

2 ـ اأحدد يف الفقرة التالية العنا�رص املطلوبة يف اجلدول ثم اأ�سع كل عن�رص يف مكانه:
الهواية   الهوايات هي  اأح�سن  اأوقات فراغه، و  ي�ستفيد من  الذي يتخذ له هواية،  ال�سخ�س  اإن 

التي تفيده يف ج�سمه اأو يف تنمية معارفه ، اأو الهواية التي ت�سمح له بالتعارف الربيء: 

الفردي على  بالت�سحيح  ينتهي  و  بعده جماعيا،  ثم  ثنائيا،  الأول  الت�سحيح يف  يكون  اأن  ـ ميكن 

الدفاتر اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

ـ على )الأ�ستاذة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح 

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

ومتعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.  

التقومي و الدعم

اجلملة ايل و�سحت معناه
نوعه : )مذكر 

اأو موؤنث(

ال�سم 

املو�سول 
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اأول : الأهداف :

ـ يتعرف املتعلمـ)ة( الفعل الالزم و الفعل املتعدي.

ـ يوظف املتعلمـ)ة( الفعل الالزم و الفعل املتعدي يف التعبريين ال�سفهي و الكتابي.

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلميةرابعا : اإجناز ال�س�س. الـمراحل

ـ يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالدر�س ال�سابق، و ي�ستهل 

مكت�سباتهم  يالئم  مما  و  خرباتهم،  و  املتعلمات  و  املتعلمني  متثالت  من  انطالقا  بحوار  ال�سة 

ومعارفهم من قبيل:

-يتلفظ الأ�ستاذ)ة( بجمل فعلية واأخرى ا�سمية ويطلب من متعلميه متييز الفعلية عن غريها.

ما اجلملة الفعلية؟         ـ من يركب جملة فعلية؟          ما عنا�رص اجلملة الفعلية؟

ـ من يركب جملة تتكون من فعل و فاعل، و جملة تتكون من فعل و فاعل و مفعول به؟

و�شعية

النطالق

ـ لبناء املفهوم و الو�سول اإىل ال�ستنتاج، يتدرج الأ�ستاذ)ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي يراها 

منا�سبة للم�ستوى املعريف للمتعلمني و املتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار 

الو�سائل املنا�سبة.

ـ ي�سمع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات الفقرة بطريقة ت�سمح لهم باملتابعة املركزة ، ثم يتدرج 

تدرجا منهجيا تفاعليا، وفق ما ياأتي:

يطلب منهم قراءة الفقرة الآتية قراءة فردية ، بحيث يحددون جملها بو�سع عالمة )/( عند بداية 

كل جملة و يف نهايتها:

/غادرت �سيماء الدار/  �سارت �سيماء، و�سلت �سيماء اإىل املدر�سة/ راأت �سيماء التالميذ/، لكنها 

مل تهتم بهم.   

ـ ي�ستف�رصهم عن نوع اجلمل الفعلية التي حددوها يف الفقرة       نوعها : جمل فعلية  

املالحظة 

وال�شتك�شاف

املفعول به الفاعل  الفعل اجلملة

x �سيماء �سارت �سارت �سيماء

التالميذ �سيماء راأت راأت �سيماء التالميذ

ـ ي�ساألهم عن :

ـ عنا�رص اجلملتني ال�سابقتني         تتكون اجلملة ال�سابقة من فعل و فاعل 

ـ ما حركة اإعراب الفاعل؟     الفاعل مرفوع و عالمة رفعه ال�سمة الظاهرة على اآخره

التحليل

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة  الفعل الالزم  الرتاكيب
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اأول : الأهداف :

ـ ي�ستثمر املتعلمـ)ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية 

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية لل�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 45 دقيقة تطبيقات حول الظواهر اللغوية لالأ�شبوع التطبيقات الكتابية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

ـ ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( هذه ال�سة بطرح اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�سة للتاأكد من �سبط 

املتعلمني و املتعلمات لها من قبيل:

1ـ يكتب املدر�سة الكلمات الآتية على ال�سبورة، و يطلب من املتعلمني ذكر �سبب كتابة 
الهمزة على الألف )�َسـاأل   ـ    َراأَف     َداأَب(

2ـ  ياأتون بجمل يعربون من خاللها عن هواياتهم، على اأن تت�سمن كلمات على غرار الكلمات

و�شعية

النطالق

هل يحتاج الفعل )�سار( اإىل مفعول به؟ فما نوع هذا الفعل؟

ـ يف اجلملة:  )راأت �سيماء التالميذ(، هل اكتفى الفعل )راأى( بالفاعل فقط؟

ـ يو�سح املدر�س)ة( للمتعلمني و املتعلمات اأن الفعل )راأى( يحتاج اإىل كلمة اأخرى ليكون للجملة 

معنى.

ـ مييز املتعلمون بني الفعل )�سار( و بني الفعل )راأى( من حيث الكتفاء بفاعل لتكتمل معنى اجلملة 

ـ يقدم لهم ا�سم الفعل الذي يكتفي بالفاعل.

ـ ي�ساعدهم على تدوين ال�ستنتاج على ال�سبورة.

مباذا تبتدئ اجلملة الفعلية؟

ـ ماذا ي�سمى الفعل الذي يكتفي بفاعله و ل يحتاج اإىل مفعول به؟

التحليل

َب... َاْلِفْعُل اٱلاّلِزُم ُهَو اٱْلِفْعُل اٱلَّذي َيْكَتفي ِبفاِعِلِه َول َيْحتاُج اإىِل َمْفعوٍل ِبِه. َخَرَج - َذَهَب - ِاْقرَتَ ال�شتنتاج

ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( ن�ساط اأطبق مبطالبة املتعلمني و املتعلمات باإجناز التطبيقات التي يراها منا�سبة 

لتقومي مكت�سبات املتعلمني. كتاب املتعلمـ)ة( اأطبق �س: 84
التطبيق

ـ ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، و ينتهي بالت�سحيح الفردي على 

الدفاتر اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

ـ على )الأ�ستاذة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

و متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون مو�سوعات 

للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س. 

التقومي و الدعم
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ال�سابقة، و يحددون موقع الهمزة يف كل كلمة و كيفية ر�سمها، مع ذكر ال�سبب.

3 ـ يحددون الأفعال الالزمة من بني الأفعال الآتية ثم يركبون كل فعل منها يف جملة :
وقف ـ رجع ـ �ساأل ـ و�سع

4 ـ يركبون جمال فعلية اأفعالها لزمة.. 
5 ـ ياأتون بجمل تت�سمن اأ�سماء مو�سولة، و يحددون ال�سم املو�سول و اجلملة التي 

متــــمتـــــه و و�سحته.  

ـ ميكن لالأ�ستاذ)ة( انتقاء التطبيقات التي يراها منا�سبة، اأو اقرتاح تطبيقات بديلة. 

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني و املتعلمات قراءة الن�س قراءة �سامتة و حتديد الكلمات 

ال�سعبة اأو اجلديدة ل�رصحها و فهم معانيها من قبيل: تاألق ـ جميدة ـ داأب.

ـ يدعوهم بعد ذلك اإىل كتابة الهمزة يف الفراغ املنا�سب، مع حتديد �سبب كتابتها كذلك:

تـ....لق تالميذ يف م�سابقة للر�سم، و بعد اأن تـ.....ملت تلميذة ر�سومهم التي عر�سوها 

قالت : كيف �ساأكون جميدة للر�سم مثلكم؟ فـ...جابت التلميذة التي كانت بجانبها: اإن 

على الذي يريد اأن يكون جميدا للر�سم اأن يتدرب على قوة املالحظة و على التــاأمل، 

ويتخذ هذا الن�ساط هواية له، فلن يتـ....تى لل�سخ�س اإجادة الر�سم اإل اإذا د...ب على 

امتالك مهارات يدوية فنية.

القراءة

 يوجههم اإىل :

1ـ �سكل الكلمات التي حتتها �سطر يف الن�س �سكال تاما.
2ـ و�سع �سطر حتت الكلمة التي تكتب همزتها على الألف:

ر....ـب         ـ        من�سـ.....ة    ـ       متفا.....ل      ـ       تـ....مل     ـ    قا....ل

3ـ ا�ستخراج فعلني لزمني من الن�س.
4ـ الإتيان بثالثة اأفعال لزمة ثم يركبون كال منها يف جملة. 

5ـ ا�ستخراج كل ا�سم مو�سول من الن�س.
6 ـ و�سع كل ا�سم مو�سول من الأ�سماء التالية يف الفراغ الذي يالئمها : )التي، الذي، من(:

وجدت الورقة .......ت�سلح للر�سم                  يفلح ....ي�سغل وقته يف هواية نافعة

�سمرية هي اأول ......ح�رص                        اللوحة .....اأمامي رائعة

7 ـ يكملون بجملة تتمم و تو�سح معنى ال�سم املو�سول:  :
ح�رص من..............                            الهواية التي .................

تفوق الذي............                            اأنا التي................

التطبيقات

ـ ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، و ينتهي بالت�سحيح الفردي 

على الدفاتر اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

ـ على )الأ�ستاذة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، 

يحاول معاجلة تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل 

مــتعلـــم و متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون 

مو�سوعات للمعاجلة و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.  

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

ـ يفهم املتعلمـ)ة( )الن�س ال�سماعي )هواية الأ�سغال اليدوية( و يحلله.

ـ ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اأهمية اتخاذ الأ�سغال اليدوية هواية له.

ثانيا : كتاب املتعلم)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل : عمل فرد، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : هواية الأ�شغال اليدوية التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

للم�ستوى  مراعاة  تي�سريها  اأو  الأ�سئلة  و  الأن�سطة  انتقاء  �سالحية  )ة(  لالأ�ستاذ  تبقى   : ملحوظة 

املعريف للمتعلمني و املتعلمات ، و للمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س،

ـ ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

ـ  يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

    ما الهوايات التي ترتبط بالأ�سغال اليدوية؟

التهيئة 

لال�شتماع

ـ ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلمـ)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

• ماذا تالحظون يف ال�سورة1 بال�سفحة 113 ؟     . مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟
ـ ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "هواية الأ�سغال اليدوية" ويكتبه وم�سدره على 

ال�سبورة.  

ِة َيَدِويَّ غاِل اٱلمْ �شمْ أَ ِهواَيُة اٱلمْ

ني  اأَنَّ اأُْخفيُكْم  َول  ِبها،  َي�ْسـَتـِغـُل  ِهـواَيـًة  اأَظـفـاِرِه  ُنـُعـومـة  ُمـْنـُذ  َو  َلـُه  يتخذ  اأَن  بـالـُمـَتـَعـلرِّـِم  اأَْجـَمـَل  َمـا 

ّذاَك يف  َمـْدَر�َسِتـي اٱْلأوَلـى، َفَتَعلَّْمُت ِبَذِلَك َمـهـاراٍت  ِة َواأنا ل اأَزاُل اإِ ْطبيِقيَّ �ْسـَغـاِل اٱلتَّ ُت ِهواَيَة اٱْلأَ اٱْخرَتْ

 ، َمـْدَر�َسـِتـي  ويف  َبْيِتـي  ِفـي  ُمـِفـيـًدا 
ُ
ـًرا  �سُ

ْ
ُعـنـ ِمّني  ْلت 

َ
َجَعـ ٍة  َتْطبيِقيَّ اأَعـمـاٍل  ِلـْذِق  اأتني  َهيَّ ًة  َيَدِويَّ

ًة، َكما ُتنا�ِسُب  ْعماًل َيَدويَّ ـَة،ويف الآِن َنْف�ِسِه، ُكْنُتُ اأُبا�رِصُ اأَ َرا�سيَّ اِرَف اٱلـدرِّ
َ
َفُكْنُت اأََتَلّقى اٱمْلَْعلوماِت َواٱملَعـ

ا يـجـمـُع  َبْيـَن الِعـْلـِم َواَلَعـَمـِل.
ً
ا ُمـَتـَعـلرِّـمـ

ً
َة، َوَهذا ما َجَعَل ِمّني  اإِنـ�َسـانـ �ْسميَّ التي اٱجْلِ ُموؤَهرِّ

ُتـَقـا�ُس  ـِم  اٱْلأَُم َعـَظـَمـَة  ُمْنِتًجا،ِلأَنَّ  ا  خ�سً �ْسَ ِمْنَك  ْيَجَعالِن  ـُة،  الَيـدويَّ َوالأعماُل  اٱملفيُد    
ُّ

املدر�ِسي َالتَّعليُم   

ُقـوَنُه ِمـْن اإْنـَجـاَزاٍت. ا ُيَحـقرِّ
َ
ِهـْم ومـ ـوِل َكـدرِّ ـِهـا َوَمـْحـ�سُ َبَثَقـافـِة اأبنـائ

ـِـْخداِم العــــْقِل    فالـَعـَمـُل اليدويُّ و�ِسيـَلـٌة ِمـْن َو�َسـائِل اإثارِة اِلْهـِتـَمـاِم ، فُهـو َيـدَفـُع بامُلَتَعـّلْـِم اإلـى اٱ�ْستـ

ٍة، َواإىل اإِْنتاِج َوُحبرِّ ما ُهَو َجميٌل.   ِن املعلومـاِت، َواإىل اْكِت�ساِب مهاراٍت عمليَّ
َ
َواإىل الَبحـِث عـ

اٱ�ْسِتْخـداِمـِه  اأَ�َسـاليـِب   َوَعْن  ْنواِعِه  اأَ َوَعْن  ـَدِرِه  َم�سْ َعـْن  التَّ�ساوؤُِل  على  حتِفُزنا  اخَل�َسـِب  ـَنـاعـُة  َف�سِ

َت�ساوؤُلٍت   ِمْن  اأَْذهاِننا  ُيثرُيُه يف  مِبا  َن�ْسَتِغُل،   ْفكرِي حيَنما  اٱلتَّ اإِىل  ِبنا  َتْدَفُع  ـِة. كما  ـِريَّ �سْ
َ
َواْلعـ ـِة  الَتـْقـِليِديَّ

ٍء َجميٍل ُيثرُي اٱْلإِْعجاَب.
ْ

ِفـي ِذْهِننا َوَنْحُن َن�ْسعى اإىل اِلْبِتكاِر َويف اإِْح�سا�ساِتنا َوَنْحُن َن�ْسعى اإىل اإِْعداِد �َسي

                                                 عن مقال من: )املجلة العربية للرتبية( بت�رصف

الت�شميع

الأول
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ـ ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واآخذا 

�سيقروؤونه  ما  اإىل  النتباه  الرتكيز و  اإىل  يدعوهم  املتعلمات. كما  و  املتعلمني  اإيقاع  العتبار  يف 

ل�ستيعاب م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

ـ يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

ـ اأية هواية اتخذها الكاتب هواية له؟

/ ماذا ا�ستفاد منها؟

قبل ت�سميع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية ينبه املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز اأثناء القراءة وملء 

اخلانات مبا ياأتي:

 

الكلمات  �رصح  على  الرتكيز  اإىل  املتعلمات  و  املتعلمني  منبها  ثانية  مرة  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع  ـ 

ال�سعبة اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل: نعومة 

اأظافره، كدهم . )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

الت�شميع

الثاين 

للن�س  املتعلمات  و  املتعلمني  ا�ستيعاب  من  للتاأكد  باخلانات  ترتبط  اأ�سئلة  الأ�ستاذ)ة(  يطرح  ـ 

امل�سموع)كلما تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف 

الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

ـ ما الهواية التي اتخذها الكاتب لال�ستغال بها؟ متى اتخذها؟

ـ ماذا يق�سد الكاتب حينما قال: جعلتني هوايتي مفيدا يف البيت و يف املدر�سة؟

ا يـجـمـُع  َبْيـَن الِعـْلـِم َواَلَعـَمـِل)؟
ً
ا ُمـَتـَعـلرِّـمـ

ً
ماذا يق�سد الكاتب من قوله : (هذا ما جعل مني  اإِنـ�َسـانـ

ـ هل توافق الكاتب يف فوائد هوايات الأعمال اليدوية؟ ملاذا؟

ـ حدد الكاتب �رصوطا كان يعمل وفقها و هو ميار�س هوايته ؟ ما؟ ملاذا حدد لنف�سه هذه ال�رصوط؟

ـ هل ترى اأن الكاتب يحفز املتعلمني على اأن يتخذوا لهم  مهنة منذ ال�سغر؟ و ماذا يق�سد من كتابته   

لهذا الن�س؟

ـ يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني اإىل: 

ـ ا�ستح�سار اأفكار الّن�ّس الرئي�سة. 

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين ممن يتخذون لهم هواية العمل اليدوي التعاون  

من اأجل اإعداد حتف ب�سيطة يزينون بها الق�سم.

الفهم

الكاتب

مباذا اأفادته؟

متى ا�ستغل بهوايته؟ما اأهمية هذه الهواية؟

....................................هوايته

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

............................
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اأول : الأهداف :

ـ يفهم املتعلم)ة( الن�س ال�سماعي ( حقل الهوايات ف�سيح )ويحلله(.

ـ ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اأهمية اتخاذ الأ�سغال اليدوية هواية له.

ثانيا : كتاب املتعلم)ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سياغة العمل : عمل فرد، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي)2( : حقل الهوايات ف�شيح التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

  ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة و الأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني و املتعلمات ، و للمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س،

ـ   ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

ما الهوايات التي تعرفها؟ ما الذي يعجبك منها؟ 

- ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

• ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة يف �س . ......؟     . مباذا توحي اإليكم؟
• ما ا�سم الهواية التي متار�سها حاليا؟

- ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "حقل الهوايات ف�سيح" ويكتبه على ال�سبورة، 

و مب�سدره "مقتب�س ".

ِهواياِت َف�شيٌح ُل اٱلمْ َحقمْ

، َول ُتْنِفْقُه يف 
َّ

ْعُه �ُسًدى يا ُبَني يرِّ ُد اأَْحياًنا َفراًغا يف الَوْقِت، َفال ُت�سَ َك جَتِ َمْهما اْزَدَحَمْت َحياُتَك ِبالَعَمِل، َفاإِنَّ

ْوقاِت َفراِغك. ما ل ُيفيُد، َوَعَلْيَك اأَْن َتْختاَر ِلَنْف�ِسَك ِهواَيًة مُتاِر�ُسها اأَْثناَء اأَ

ِة  ْهِنــيَّ َوالذرِّ ِة  الَبَدِنيَّ ِة  يــــا�سَ َوالُفنوِن و1الررِّ اِلَرِف  اأَْنواِع  ُكلَّ  َي�ْسَمُل  َفُهَو  ا،  ِجدًّ َف�سيٌح  الِهواياِت  َوَحْقُل   

�ِسَك َمْياًل َلها. َد يف َنْ بُّها َوجَتِ تي حُتِ ها، َوما َعَلْيَك اإِّل اأَْن َتْختاَر الِهواَيَة الَّ َوَغرْيِ

ــِلُحُه ُمْعَتِمًدا َعلى َنـــْف�ِسَك ،  الٍح، َفُت�سْ ٍء اآَخَر، َيَحتاُج اإىل اإِ�سْ
ْ

ُد يف َبْيِتُكْم ِقْطَعَة اأَثاٍث اأَْو اأَيَّ �َسي َفَقْد جَتِ

َدواٍت َول   ٍء ل َيَتَطـــــلَُّب اأَ
ْ

الِح اأَيرِّ �َسي �سْ تاُج اإِىل َتْزينِي َمكاٍن ِبُتَحٍف َب�سيَطٍة، اأَْو ِبَلْوحاٍت اأَْو اإِ اأَْو حَتْ

ٍة  ًة، َلِكنََّك حُتاِوُل، َوَبْعَد امْلُحاَولِت َمَع اِل�ْســِتفاَدِة ِمْن ِمْهِنّينَي اأَْو ِمْن َمواِقَع اإِِلْكرتوِنيَّ َمهاراٍت خا�سَّ

ْوَع ِمَن  بُّ َهذا النَّ َك حُتِ الِحِه اأَِو اْبِتكاِرِه اأَنَّ �سْ ِلَح �َسْيًئا اأَْو اأَْن َتْبَتِكَرُه، ُثمَّ َت�ْسُعَر َبْعَد اإِ ُهَك اإىل اأَْن ُت�سْ ُتَوجرِّ

ُج يف  ٍء َعْنـــــُه، َفَتْبـَحُث َوَتْدُر�ُس، َوَتَظلُّ َتَتَدَّ
ْ

ُه �ساَر ِهواَيًة َلَك، َتْدَفُعـــَك مِلَْعِرَفِة ُكلرِّ �َسي اْلَعَمِل، َواأَنَّ

ْتقاٍن. ِهواَيِتَك َهِذِه، َحّتى ُتْتِقَنها اأَْح�َسَن اإِ

التهيئة 

لال�شتماع

الت�شميع الأول

فهم امل�شموع
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اأن نَت�َسـاَءل َعـن م�سـَدره و عن اأنواعه َوعن اأَ�َسـاليـِب ا�ستخـداماته 
َ
ـَنـاعـًة اخَل�َسـب مثال؛ حتفزنا على  َف�سِ

�سـِريـة. كما تدفع بنا اإىل التفكري حينما ن�ستغل،  مبــــا ِثيـُره ِفـي ذهنــنا و نحن ن�سعى 
َ
الَتـقـِليديـة والعـ

اإىل البتكار اأو اإىل اإعداد �سيء جمايل يثري الإعجاب.

                                   مقتب�سة عن كتاب القراءة لل�سنة الرابعة ابتدائية/ وزارة الرتبية الوطنية/ املغرب

يف  اآخذا  اجليد،  الأداء  ل�رصوط  امل�ستوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع 

العتبار اإيقاع التعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• هل تنح�رص اأنواع الهوايات يف جمال واحد؟ اأذكر جمال من جمالت الهوايات...
قبل ت�سميع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية ينبه املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز اأثناء القراءة و ملء اخلانات 

الفارغة يف ما ما ياأتي

ـ ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات ال�سعبة 

اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل:  حقل ـ الهوايات 

�سدى،. )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

ـ يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س امل�سموع)كلما 

تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو الذي 

يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

ـ ما الهواية؟ متى ي�ستغل بها الفرد؟

ـ ما جمالت الهوايات التي ذكرها الكاتب؟

ـ كيف تتطور الهوايات لدى الفرد؟

ـ ماذا يق�سد الكاتب حينما قال: )حقل الهوايات ف�سيح جدا، فهو ي�سمل كل اأنواع الـــرف و الفــنون و 

الريا�سة البدنية و الذهنية ...) ؟

ـ ما الفرق بني املهني و الهاوي يف نظرك؟

ـ ما ذا يريد الكاتب من اإنتاج هذا الن�س؟

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون:

ـ ل�ستح�سار اأفكار الّن�ّس الرئي�سة.

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. ـ يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

ـ ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعّلمني و املتعلمات على تكوين جمموعات من التالميذ، تتكون كل جمموعة من 

تالميذ لهم نف�س الهواية، ق�سد التعاون يف ما بينهم.

الت�شميع الثاين

فهم امل�شموع

التفاعل مع 

امل�شموع

حتليل 

امل�شموع 

ومناق�شته

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

جمالت الهوايات

ما حتبه منها

كيف تتطور؟اأوقات ال�ستغال بها

....................................اأنواعها

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

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

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   110 09/09/2019   12:30



111

اأول : الأهداف :

ـ يفهم املتعلمـ)ة( الن�س ال�سماعي ) هواية الألعاب الذهنية ( و يحلله.

ـ ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اأهمية اتخاذ الألعاب الذهنية هواية له.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية، ق�س�س ق�سرية ....

ثالثا : �سياغة العمل :عمل فرد، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )3( : هواية الألعاب الذهنية التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة و الأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني و املتعلمات، و للمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س،

ـ    ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

ـ يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

اأتعرف اأن من بني الهوايات ما يعرف بالهوايات الذهنية؟ اأذكر بع�س الأنواع منها اإن كنت اأعرفها.

ـ ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

• ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة يف �س . ......؟     . مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟
• ما ا�سم الهواية التي متار�سها؟

ـ ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "هواية الألعاب الذهنية" ويكتبه على ال�سبورة، 

و مب�سدره:  عن : د. عبد الرزاق جعفر/ جملة اأحمد/ العدد : 50 . 

ِة ِنيَّ همْ عاِب اٱلذِّ لمْ أَ ِهواَيُة اٱلمْ

ّياِت َوِمْنها ما  يا�سِ ُق ِباْلأَحاجي، َوِمْنها ما يتعلَُّق ِباأَْلعاِب الررِّ َعٌة، َفِمْنها ما َيَتَعَّ ُة ِهواياٌت ُمَتَنورِّ ْهِنيَّ َاْلأَْلعاُب الذرِّ

تي �ساَهَمْت يف   الَّ
َ

ها... َوَقْد اأَْحَبْبُت واِحَدًة ِمْنها َكثرًيا، َفِهي َلِغة و منها اْلَكِلماُت امْلَُتقاِطَعُة َوَغرْيُ يتعلُق ِبالُّ

 
رِّ

َفِهي ْعبرِي ال�سَّ َتِي اٱلتَّ ِق يف مادَّ َفوُّ ا ، َو�ساَعَدْتني َعلى التَّ ا َغِنيًّ ِة، اإِْذ اأَْك�َسَبْتني َر�سيًدا ُلَغِويًّ لَغِويَّ ِزياَدِة َثْرَوتي الُّ

ْت َخيايل ، َوَجَعَلْتني اأَْق�سي اأَْوقاَت َفراٍغ ُم�َسلرَِّيٍة َوُمفيَدٍة َواأَْحياًنا َتكوُن  َعْت َمعاِريف َومَنَّ ، َوَو�سَّ
رِّ

َواِلِكتاِبي

ِكُن ا�ْسِتغالُلها يف َتْو�سيـــــــِح َوَتْثبيِت َو  ها ُمْغِرَيٌة َوُمفيَدٌة، َكما مُيْ ًة، اأَّما َهِذِه الأَْلعاُب َفاإِنَّ رو�ُس جافَّ الدُّ

رو�ِس. ْلميذ)ة(  ِمَن الدُّ اإِْغناِء  ما َيَتَلّقاُه الترِّ

ها الأَْطفاُل َوَرَقًة َبْي�ساَء، َواْر�ُسموا َعَلْيها ُم�ْسَتطياًل  يُّ
وا اأَ ِة: اأَْح�رصِ َلَغِويَّ ُكْم ِبَنموَذٍج ِمْن َهذِه الألعاِب الُّ اأُْخرِبُ

موُه اإِىل خاناٍت َقْد َتكوُن ِع�رْصيَن خاَنًة، ُاْكُتبوا يف ُكلرِّ خاَنٍة ِا�ْسَم اآَلٍة اأَْو َحَيواٍن اأَْو ِفْعٍل  ًعا، ُثمَّ َق�سرِّ اأَْو ُمَربَّ

 ، َة َح�َسَب اخلاناِت. ِاْخِلطوا هذِه الأوراَق يف ُعْلَبٍة ُثمَّ ا�ْسَحبوا ِمَن الُعْلَبِة َكِلَمَتنْيِ وا الَوَرَقَ ِمَن الأْفعاٍل. ُق�سّ

عوا َبنْيَ هاَتنْيِ اْلَكِلَمَتنْيِ َحْرَف اْلَعْطِف (و)، َوِبَذِلَك   ( ُبْلُبٍل) َو ( ِقطاٍر)، �سَ
ْ

ُتْم َكِلَمَتي ُكْم �َسَحْ �ْس اأَنَّ ِلَنْفرَتِ

ٍة.   ْلُتْم على ُعْنواِن ِق�سَّ لوَن َعلى ِعباَرِة ( الِقطاِر َواْلُبْلُبِل) اأو ( البلبِل و الِقطاِر) ، َفَتكونوَن َقْد َح�سَ �سُ حَتْ

َواْرِبطوا  اأُْخرى،  ّياٍت  �َسْخ�سِ لوا  َوَتَخيَّ ِبالبلبِل،  الِقطاَر  َتْرِبَط  اأَْن  ِكُن  مُيْ تي  الَّ الأَْحداِث  َبْع�َس  لوا  َتَخيَّ  

ليِفُكْم.  ٍة ِمْن َتاأْ لوَن َعلى ِق�سَّ �سُ ِة، َو�َسْوَف حَتْ َبْيَنها، ُثمَّ اأَْجروا ِحواًرا َبنْيَ اأَْبطاِل اْلِق�سَّ

                                                        "د. عبد الرزاق جعفر/ جملة اأحمد/ العدد : 50 .

التهيئة 

لال�شتماع
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  ـ ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، 

اإيقاع املتعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما  واآخذا يف العتبار 

�سيقروؤونه ل�ستيعاب م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف 

مذكراتهم. 

العتبار اإيقاع املتعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه 

ل�ستيعاب م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

• اأي الهوايات يتحدث عنها الكاتب؟
قبل ت�سميع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية ينبه املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز اأثناء القراءة 

وملء اخلانات مبا ياأتي:

الكلمات  �رصح  على  الرتكيز  اإىل  املتعلمات  و  املتعلمني  منبها  ثانية  مرة  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع  ـ 

قبيل:  من  وذلك  الفهم  عملية  تعوق  اأن  ميكن  كلمة  كل  و   ، دّونوها  التي  اجلديدة  اأو  ال�سعبة 

الأحاجي، ثروة لغوية . )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

للن�س  املتعلمات  و  املتعلمني  ا�ستيعاب  من  للتاأكد  باخلانات  ترتبط  اأ�سئلة  الأ�ستاذ)ة(  يطرح  ـ 

امل�سموع)كلما تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف 

الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة ما يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

ـ ما مو�سوع الن�س؟

ـ ما فوائد مثل هذه الهوايات؟

ـ ما راأيك يف املثال الذي قدمه الكاتب؟

 ـ  بدعو لالأ�ستاذ)ة(  املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس.

ـ يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

ـ حماولة تطبيق املرحلة الأوىل مما عر�سه الكاتب للو�سول اإىل اإن�ساء عنوان ق�سة.

ـ يتحدثون عن اأبطال الق�سة و ي�سيفون اإليها �سخ�سيات اأخرى.

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون:

ـ ل�ستح�سار اأحداث تتعلق بالق�سة.

ثم  م�سمونها،  ي�رصحون  و  ب�سيطة  ق�س�س  ناأليف  على  املتعلمات  و  املتعّلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد  ـ 

يجمعون كل الق�س�س و يعر�سونها يف خزانة الق�سم.

الت�شميع الثاين

فهم امل�شموع

التفاعل مع 

امل�شموع

حتليل امل�شموع 

ومناق�شته

ا�شتثمار امل�شموع 

وتقوميه
هوايات ذهنية

فوائدها

هواية الكاتبالنموذج الذي قدمه

....................................اأنواعها

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

............................
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اأول : الأهداف :

- يفهم الـمتعلم )ة( الن�س ال�سماعي "هواية ال�سغار" ويحلله.

- ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اإفادات حول هوايات ال�سغار اليوم.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة ن�ص �شماعي : هواية ال�شغار التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة والأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني واملتعلمات، وللمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني و املتعلمات ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

- هل لك هاتف نقال اأو حا�سوب ؟ هل ت�ستعمله؟ فيم ت�ستعمله؟

ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:  -

ماذا تالحظون يف  ال�سورة 4 يف �س 113؟     . مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟  •
ما ا�سم الهواية التي متار�سها؟  •

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "هوايات ال�سغار" ويكتبه على ال�سبورة، و   -

مب�سدره : )د. يو�سف مارون/ من دروب الياة/ بت�رصف(

التهيئة 

لال�شتماع

غاِر ِهواياُت اٱل�شِّ

َزَمِن الأَْم�ِس َو زَمِن  َبنْيَ  ٌة  يَّ ِجدرِّ َمَعُه ُخ�سوَمُة  َبداأَْت  ّقاِل،  النَّ اْلهاِتِف  َبَداأَ ع�رُص الا�سوِب َوع�رُص  اأَْن  ُمْنُذ 

تي ا�ْسَتْهَوِت اْلأَْطفاَل  ِة الَّ َ ُلها اأَْطفاُل اْلأَْم�ِس، و بنْيَ الهواياِت امْلُعا�رصِ تي كاَن ُيَف�سرِّ الَيْوِم، َبنْيَ ِتْلَك اْلِهواياِت الَّ

اَبِة َعلى اأَْوقاِتِهْم  ْغِرياِتها اجَلّ ٍة َو�ِسْحٍر، َفَقِد ا�ْسَتْوَلْت مِبُ ِمُلُه ِمْن جاِذِبيَّ ُة مِبا حَتْ ها الألعاُب اْلإِِلْكرتوِنيَّ اْلَيْوَم، اإِنَّ

َقِة، َحْيُث اأَْبَعَدْتُهْم َعِن اللَِّعِب  يرِّ َخذوها ِهواَيًة َلُهْم، َف�ساروا �ُسَجناَء ُغَرِفِهُم ال�سَّ ْت ِب�ِسْحِرها ُنفو�َسُهْم، َفاتَّ َواأَ�رَصَ

 
َ

تي ِهي بيَعِة الَّ �ساِط، َكما اأَْبَعَدْتُهْم َعِن الطَّ درِّ َوالنَّ الِتِهْم، َوُيَنّمي اأَْج�ساَمُهْم َوَيْحِفُزُهْم َعلى اجْلِ الَّذي ُيَقّوي َع�سَ

ِهْم. �ساًل ِبَغرْيِ لَّ اترِّ ماِل، َكما َجَعَلْتُهْم اأَقَّ ِة  َواجْلَ َيِويَّ َدُر اْلَ َم�سْ

الآلُت  َغَزِت  اأَْن  َبْعَد  اأَْطفاَلُهْم  ُح  ُتَفررِّ امْلُِغِرَيِة   �ْسِلَيِة  التَّ اأَْنواِع  َد  َتَعدُّ ِلأَنَّ  الأَّياِم،  هذِه  الأَْهُل يف  َيْغَتِبُط  َوَقْد 

ديدِة  َة، َفَكْيَف ل َيْهَنوؤوَن ِبهذِه الِهواَيِة اجْلَ فيِه اأَْجواَءُهُم اْلعاِئِليَّ ْ �ْسِلَيِة َوالرتَّ ُة ُبيوَتُهْم، َوَمَلَكْت َو�ساِئُل التَّ ْحِريَّ ال�سرِّ

ٍة  بناِئِهْم ِلِهواياٍت َحَرِكيَّ َخِب اأبناِئِهْم، َوِمَن اِلْن�ِسغاِل َعْن ُم�ساعَدِتِهْم يف حاِل مُماَر�َسِة اأَ تي اأَراَحْتُهْم ِمْن �سَ الَّ

ٍة َتَتَطلَُّب امْلُ�ساَحَبَة َوالتَّْوجيَه. ٍة ِذْهِنيَّ اأَْو َمْعِرِفيَّ

اْلَفْرُد َمَعها ويف اأَْوقاِت اِل�ْسِتغاِل ِبها.     

الت�شميع الأول
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نا اَلايِلرِّ ُمالِزَمًة ِلاْلإِْن�ساِن،  َبَحْت يف ع�رْصِ ِل اْلإِِلْكرتويِنرِّ اأَ�سْ ِعرتاُف ِبِه، اأَنَّ اأَْجِهَزَة التَّوا�سُ َوما َيْنَبغي اِلْ

، َوالأَْمُر  ِ َدٍة ِمْن َحياِة اْلإِْن�ساِن امْلُعا�رصِ وى يف جمالٍت ُمَتَعدرِّ ًة ُق�سْ يَّ �ْسِتْغناُء َعْنها، اإِْذ اإِنَّ َلها اأََهمرِّ ِكُن اِلْ َول مُيْ

َمِن الَّذي َيْق�سيِه ِكها، َوَلِكنَّ الأَْمَر يتعلُق  ِباْخِتياِر َموا�سيِع اِل�ْسِتغاِل ِبها، ويف ِمْقداِر الزَّ ُهنا ل َيَتَعلَُّق ِبرَتْ

يف  واآخذا  اجليد،  الأداء  ل�رصوط  امل�ستوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع 

اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب  اإىل الرتكيز و النتباه  املتعلمات. كما يدعوهم  التعلمني و  اإيقاع  العتبار 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

الت�شميع 

الثاين

يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:  -

فيم تق�سي وقتك الفارغ؟   •
- ميالأ املتعلمون واملتعلمات  اخلانات مبا ياأتي : 

فهم امل�شموع 

التفاعل مع 

امل�شموع

هواية الألعاب الإلكرتونية نتائج الإفراط يف ال�ستعال بها

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

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

فوائدها

اأثرها على م�ساعدة الأولياء لالأبناء

جاذييتها

- ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات ال�سعبة 

اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل: طائفة، م�ستلزمات. 

)ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س امل�سموع)كلما 

تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو الذي 

يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

- من هم ال�سياح الذين ق�سدهم الكاتب يف الن�س؟ 

- كيف يتنقل هوؤلء واأين يبيتون؟

- ملاذا قال الكاتب: )و قد يركب اأحيانا الدرجة الرابعة من القطار اإن كان يف اجليب ف�سل من الدراهم؟(

- هل توافق الكاتب يف راأيه حول م�ستلزمات ال�سياحة يف ع�رصنا؟

- اأعطى الكاتب �سفات تنمي ال�سخ�سية و تكت�سب لدى ال�سائح الذي ل يكون له مال؟ 

-  يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

-  حتديد العنا�رص الأ�سا�سية املتعلقة مبا ي�ستفيده ال�سائح مثل: : ( ال�سياحة تنمي ال�سخ�سية، ال�سياحة تعلم 

كثريا من املهارات،... ) انطالقا مما فهمته من الن�س امل�سموع.

-  يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون:

-  ل�ستح�سار اأفكار الّن�ّس الرئي�سة.

-  ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعّلمني و املتعلمات على ذكر فوائد اأخرى لل�سياحة مل ترد يف الن�س امل�سموع.

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. -  يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

حتليل 

امل�شموع 

ومناق�شته

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه
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اأول : الأهداف :

ـ متكني املتعلمـ)ة( من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتو�سيع. .

ـ مييز املتعلمـ)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف التحويل.

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، و التعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق 

العمل....

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة ككتابة فقرة بتوظيف 

مهارة التعليق، و يعدهم ملهارة التو�سيع.

التهيئة

يكتب الأ�ستاذ الن�س على ال�سبورة ويعاجله بالقراءات وال�رصوح : 

ملاذا ل اأمار�س هوايتي؟

، َفَقْد  َنِة اٱْلفاِرَطِة ِلاِدَثِة �َسرْيٍ ُت يف اٱل�سَّ �سْ ِة ِمْن ُعُمري، ِا�ْسمي �َسْيماُء، َتَعرَّ اأَنا ِطْفَلٌة يف اٱْلعا�رِصَ

َهًة اإىِل اٱْلـَمْدَر�َسِة ف�رصت معاقة ل اأ�ستطبع امل�سي. َدَمْتني �َسّياَرٌة َلـّما ُكْنُت َمَتَوجرِّ �سَ

ميَع؟" ني اأَ�ْسَتطيُع اأَْن اأُْبِهَر اٱجْلَ ْثِبَت اأَنَّ فقلت يف نف�سي: " مِلاذا ل اأُماِر�ُس هواية الر�سم ِلأُ

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل:

ـ ا�ستثمار ما ورد يف الن�س » ملاذا ل اأمار�س هوايتي؟«، للتو�سع يف اأفكاره املتعلقة بالهواية مع 

الر�س على عدم الإطالة يف الديث عن الإعاقة.

ـ التخطيط للتو�سيع باعتماد اجلدول التايل:

الإعاقة ل ت�شمح ل�شاحبها مبمار�شة هوايةمن حق ذوي الإعاقة اخلا�شة اأن يتخذوا لهم هواية 

التخطيط

ـ و�سع اأكرث ما ميكن من الأفكار املرتبطة مب�سمون اجلزء اأو الأجزاء املراد اإ�سافتها.

تبادل  اإىل  فرد  كل  يدفع  و  املطلوب،  احرتام  اإىل  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يوجه  ـ 

اجلدول الذي اأجنزه )ته( مع �سديقه)ها(، و ينقحان عملهما بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل.

ـ ي�سجع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات على توظيف ما يلي :

امل�شودة

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي   يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 45 دقيقة التو�شيع 2 التعبري الكتابي 
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لي�س ال�سخ�س من ذوي الاجات اخلا�سة عاجزا/ باإمكانه اأن يتخذ لنف�سه هواية كالر�سم/، رد 

�سديقي اأو �سديقتي با�ستغراب/  اأجبت و بكل هدوء/ رد و هو يعر�س راأيه بكل ثقة/ اأقنعته 

باأمثلة من حميطي القريب من اأ�سحاب اإعاقات خا�سة يف ميادين متعددة و منها ميدان الفنون 

و الرتبية الت�سكيلية، حــيث بــــرعوا و نالوا جوائز وطنية  اأو عاملية رغم الإعاقة،....

ـ يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف و يقدم يد امل�ساعدة للمتعلمني و املتعلمات ، كما يوجههم اإىل 

و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، و يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، 

و الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

اأثناء اإنتاج املتعلمني و املتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف ، و ينبههم اإىل اأخطائهم من 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية، وي�ساعدهم على تنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة 

اأو التعديل...

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :

ـ تقدمي الإنتاجات.

ـ تقا�سم و مناق�سة.

الإنتاج

العر�ص

اأو  التي اعرت�ست كل متعلم  التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات،  ـ يدون الأ�ستاذ)ة( 

متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، اأثناء تدبري الدرو�س. 

التقومي

 و الدعم

اأول : الأهداف :

ـ يتمكن املتعلمـ)ة( من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتو�سيع. 

ـ ي�ستثمر املتعلمـ)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف االتو�سيع. 

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

طرق  حول  املتعلمات  و  املتعلمني  مع  التعاقد  و  الدر�س،  باأهداف  الت�رصيح  لالأ�ستاذ)ة(  ميكن  ـ 

العمل....

بتوظيف  فقرة  ككتابة  ال�سابقة  املهارات  ببع�س  بتذكريهم  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يهيئ  ـ 

مهارة التو�سيع، و يعدهم ملهارة التو�سيع

التهيئة

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي   يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 45 دقيقة التحويل )1( التعبري الكتابي 
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ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل:

ـ ا�ستثمار ما ورد يف ن�س " هواة التمثيل"، لتو�سيع املو�سوع.

ـ التخطيط للتو�سيع  باعتماد الر�سيد اللغوي التايل:

انطالقا مما ورد يف ن�س )هواة التمثيل(، اأعر�س مو�سوعا تكلفت باإلقائه اأمام تالميذ و تلميذات 

ق�سمي، اأبرز يف اأهمية هواية التمثيل، حماول ترغيبهم يف تكوين ناد يف املدر�سة، يهتم بالبحث 

اأو اإعداد متثيليات، مربزا اأهمية هذه الهواية بالن�سبة للمتعلم.

ـ اأحدد ما يتطلبه هذا املو�سوع من ر�سيد لغوي ي�ساعدين على كتابة هذا املو�سوع، و اأتو�سع فيه: 

ـ ي�سجع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات على توظيف يف كتابة التو�سيع الرتاكيب الآتية:

ـ التمثيل فن من الفنون اجلميلة.

ـ اأهمية اإحداث ناد للتمثيل باملدر�سة

ـ التمثيل و ح�سن الإلقاء                             ـ التمثيل و دعم الأن�سطة اللغوية

ـ التمثيل و تب�سيط بع�س الدرو�س.           ـ  التمثيل و اكت�ساب معارف و معلومات مفيدة

ـ التمثيل و الندماج مع اأ�سدقائي.

ـ التمثيل و تهذيب �سلوكي.

اأ�سدقائي قبل كتابة  اأمام  �ساألقيه  اأو �سديقتي داخل الإطار العر�س الذي  اأ�سمم �سحبة �سديقي  ـ 

املو�سوع، مربزا ما يلي: 

ـ اأكتب م�سودة العر�س الذي �ساأقدمه لأ�سدقائي

ـ اأراجع العر�س الذي كتبته و اأنقحه بالذف اأو الإ�سافة و التعديل و الت�سويب عند القت�ساء.

ـ اأتبادل مع �سديقي اأو �سديقتي م�سودتينا، و ن�سحح ما اأجنزه كل واحد منا.

امل�شودة

الإنتاج

العر�ص

ـ اأكتب العر�س ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

اإىل  يوجههم  كما   ، املتعلمات  و  للمتعلمني  امل�ساعدة  يد  يقدم  و  ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  ـ 

و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، 

و الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

من  اأخطائهم  اإىل  ينبههم  و   ، ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  املتعلمات  و  املتعلمني  اإنتاج  اأثناء 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية، وي�ساعدهم على تنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة اأو 

التعديل...

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :

ـ تقدمي الإنتاجات.             ـ تقا�سم و مناق�سة.

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفرت املالحظات، التي اعرت�ست كل متعلم اأو متعلمة 

اأثناء الإجناز و التي نتههم اإليها، و مل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم، 

يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، اأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

 و الدعم
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اأول : الأهداف :

ـ يقراأ املتعلمـ)ة( من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتحويل. .

ـ مييز املتعلمـ)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف التحويل.. 

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

طرق  حول  املتعلمات  و  املتعلمني  مع  التعاقد  و  الدر�س،  باأهداف  الت�رصيح  لالأ�ستاذ)ة(  ميكن  ـ 

العمل....

بتوظيف  فقرة  ككتابة  ال�سابقة  املهارات  ببع�س  بتذكريهم  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يهيئ  ـ 

مهارة التعليق، و يعدهم ملهارة التحويل

التهيئة

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل ا�ستثمار ما ورد 

يف ن�س "هواية  الرتا�سل"واإىل التخطيط للمو�سوع :

ـ ما الهواية؟ 

ـ الهوايات اأنواع منها املرا�سلة.

ـ اأهمية هواية املرا�سلة.

ـ من اأنواع املرا�سلة :

التهنئة و املنا�سبات

اإن�ساء �سداقات

اكت�ساف مناطق قريبة اأو بعيدة.

تعرف اآخرين و تقبل اآرائهم.

تو�سيع املعارف و املعلومات.

الرتا�سل ق�سد الإخبار.

الرتا�سل ق�سد ال�ستف�سار

اأهمية املرا�سلة من حيث بث قيم التعاي�س و الت�سامح بني بني الإن�سان كيفما كان لونهم اأو ثقافتهم. 

اأ�سدقائي قبل كتابة  اأمام  �ساألقيه  اأو �سديقتي داخل الإطار العر�س الذي  اأ�سمم �سحبة �سديقي  ـ 

املو�سوع، مربزا ما يلي: 

ـ اأكتب م�سودة العر�س الذي �ساأقدمه لأ�سدقائي

ـ اأراجع العر�س الذي كتبته و اأنقحه بالذف اأو الإ�سافة و التعديل و الت�سويب عند القت�ساء.

ـ اأتبادل مع �سديقي اأو �سديقتي م�سودتينا، و ن�سحح ما اأجنزه كل واحد منا.

ـ اأكتب العر�س ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

اإىل  يوجههم  كما   ، املتعلمات  و  للمتعلمني  امل�ساعدة  يد  يقدم  و  ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  ـ 

و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، و 

الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

التخطيط

امل�شودة

الإنتاج

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 45 دقيقة التحويل )2( التعبري الكتابي
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بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

من  اأخطائهم  اإىل  ينبههم  و   ، ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  املتعلمات  و  املتعلمني  اإنتاج  اأثناء 

اأو  الإ�سافة  اأو  بالذف  تنقيح عملهم  الفورية، وي�ساعدهم على  املعاجلة  اإطار  اأجل ت�سحيحها يف 

التعديل...

ـ يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :

ـ تقدمي الإنتاجات.             ـ تقا�سم و مناق�سة.

العر�ص

ـ يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفرت املالحظات، التي اعرت�ست كل متعلم اأو متعلمة 

اأكرب  و  الهوايات  باأهمية  املرتبطة  الأفكار  من  ميكن  ما  اأكرث  و�سع  ـ  نبهت  التي  و  الإجناز  اأثناء 

مل  و  اإليها،  اجلدول.هم  من  الثانية  اخلانة  عنها �سديقك يف  �سيدافع  التي  الأفكار  من  عدد ممكن 

اأثناء  الدعم،  التقومي و  اأ�سبوع  الدعم، يف  للمعاجلة و  لتكون مو�سوعات  يتمكنوا من جتاوزها، 

تدبري الدرو�س. 

التقومي

 و الدعم

اأول : اأهداف ال�سة :

- يتمكن  املتعلم ) ة (  من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتحويل.

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف التحويل.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 45 دقيقة التحويل )3( التعبري الكتابي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل ....

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة ككتابة فقرة بتوظيف 

مهارة التحويل.

التهيئة

- ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني واملتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، ويحفزهم على:

- ا�ستثمار الر�سيد اللغوي الذي اكت�سبه املتعلم)ة( من اأن�سطة وحدة )الهوايات(

- حتويل  اأبيات الن�س ال�سعري املاأخوذة من ق�سيدة لل�ساعر �سليمان العي�سي اإىل ن�س نرثي على 

�سكل اأق�سو�سة  ق�سرية م�ستثمرا ما اكت�سبته من ر�سيد لغوي و من تقنية التحويل. 

- حتديد ما يتطلبه هذا املو�سوع من ر�سيد لغوي ي�ساعدين على كتابة هذا املو�سوع، مثل:

- حبك لهواية ال�سيد/ـ اأوقات ذهابك اإىل البحر اأو النهر ق�سد ال�سيد/ـ ا�ستعداداتك من اأجل الذهاب اإليها.

- ما يحدث اأثناء ال�سيد، و معاناتك/ـ حبك لهوايتك رغم ما تعانيه من اأجل ممار�ستها.ـ فوائدها.

اأمام  املتعلمـ)ة(  �سيلقيه  الذي  العر�س  اإطار  داخل  �سديقة  اأو  �سديق  �سحبة  املو�سوع  ت�سمم   -

اأ�سدقائه قبل كتابة املو�سوع، مربزا ما يلي: 

- قراءة الن�س ال�سعري قراءة جيدة.

اأفكاره  الغام�سة  و  الذي يتحدث عنه، و معاين مفرداته  - تعرف املعاين بعد تعرف املو�سوع 

الأ�سا�سية التي يعر�سها.

التخطيط
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تبادل  اإىل  فرد  كل  يدفع  و  املطلوب،  احرتام  اإىل  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  -يوجه 

اجلدول الذي اأجنزه )ته( مع �سديقه)ها(، و ينقحان عملهما بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل.

- بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

اأثناء اإنتاج املتعلمني و املتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف ، و ينبههم اإىل اأخطائهم من 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية، وي�ساعدهم على تنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة 

اأو التعديل...

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :   ـ تقدمي الإنتاجات.       ـ تقا�سم ومناق�سة.

العر�ص

- يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

ومتعلمة اأثناء الإجناز والتي نبههم اإليها، ومل يتمكنوا من اإجنازها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم

- كتابة م�سودة العر�س الذي �سيقدمه املتعلمـ)ة( لأ�سدقائه.

عند  الت�سويب  و  التعديل  و  الإ�سافة  اأو  بالذف  نقحه  و  كتبه   الذي  العر�س  مراجعة   -

القت�ساء.

امل�شودة

- تبادل امل�سودتني بني �سديق و �سديقة، و ت�سحيح ما اأجنزه كل واحد مهما.

- كتابة العر�س ب�سكل نهائي ق�سد عر�سه على الأ�ستاذ اأو الأ�ستاذة و الزمالء  يف ال�سف.

- يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف و يقدم يد امل�ساعدة للمتعلمني و املتعلمات ، كما يوجههم 

اإىل و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد 

املعجمي، و الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة. 

الإنتاج
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اأول : الأهداف :

- يـتـعـرف املتعلـم )ة( الهوايات املختلفة ويذكر حما�سن اإحداها؛

           - يتخذ هواية من الهوايات املنا�سبة ل�سنه؛

- ي�سـتـثـمـر الـمـتـعـلـم )ة( املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة ا�سـتـثـمـارا مـنـا�سبـا لإغـنـاء امل�سـروع.

            - يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، جم�سمات فنية و لوحات لر�سامني مغاربة ...

ثالثا : �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة(اأهـداف الـدر�س، ويتـعـاقـد مـع املتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع بعينه لكي  

يكون مـ�سـروع الـقـ�سـم.  

و�شـعـيـة 

النطالق

- يـحـدد الأ�ستاذ )ة( الـهـدف مـن هـذا  الـمـ�سـروع.مندينتي اأو قريتي اأو اإحدى معامل وطني

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـن امل�سـروع، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح الهوايات التي ميكن ال�ستغال مبوا�سيعها: 

- هوايات متار�س جماعة: الريا�سات، اجلولت اجلبلية، امل�رصح، ...

- هوايات ثنائية: ريا�سات، لعبة ال�سطرجن .... 

- هوايات فردية: �سيد ال�سمك، الر�سم والت�سكيل...

- يتوزع املتعلمون وفق رغباتهم وميولهم؛

- يعينون من�سقا لكل جمموعة.

- تـوزيـع الأدوار واملـهـام بيـن اأعـ�سـاء كـل مـجـمـوعـة؛

- اختيـار ما يالئم لإبراز قيمة الهوايات يف الت�سلية وتكوين الطفل...

- الـتـ�سـاور حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  خرجة اإىل ناد ، املـواقـع الإلكـتـرونيـة ، �سور، 

كتب  جمالت، لوحات فنية  لر�سامني م�سهورين...( .

- الت�ساور يف مـا بينـهـم بـخـ�سو�س اختيار املعلمة مع ا�ستح�سار اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات.

- قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة الثالثة الوحدة الثالثة: الهوايات

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة  الهوايات  مـ�شـروع الوحدة
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يقوم املتعلمون و املتعلمات- بتوجيه من الأ�ستاذ)ة(- مبا ياأتي:

- جتميع هذه ال�سور و الوثائق و العينات املج�سمة  ق�سد ت�سنيفها و ترتيبها حـــــ�سب طبيعتها وطبيعة 

املو�ســـــوع ) معلومات – ا�سعار- ر�سوم- �سور...(

-  اختيار ما ينا�سب مو�سوع امل�رصوع  الذي مت حتديده  واخلطة املحددة لتنفيذه.

- مبا�رصة الأدوار و املهام التي التزم بها كل فرد من اأفراد املجموعة.

- القيام بالبحث مرة اأخرى – اإذا دعت ال�رصورة - عن �سور ووثائق وعينات مرتبطة بامل�رصوع، 

ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

 الإنـجـاز

- يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

- يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . . . . . . 

وتلوين  بخط جيد  الن�سو�س  كتابة  واملتعلميـن  الـمتعـلـمـات  الأ�سـتـاذ)ة( من  :يـطـلـب  مـالحـظـة  

الر�سوم والتعليق عليها وعلى ال�سور.

- ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

-يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا اأو 

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

والتواريخ والأرقام و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

-يـقـومـون بعر�س ا ملج�سمات منها  يف خزانة  اأو متحف الق�سم ويقومون باإ�سهار الوثــــــائق 

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة.

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

- يـدون الأ�سـتـاذ)ة( الـتـعـثـرات و الـ�سـعـوبـات ، فـي دفـتـر املـالحـظـات ، الـتـي اعـتـر�سـت كـل 

متـعـلـم ومتـعـلـمـة اأثـنـاء الإنــجـاز والتـي نبـهـهـم اإليـهـا، ولـم يتمـكـنـوا مـن تـجـاوزهـا،  لـتـكـون 

مـو�سـوعـات للمـعـاجلـة والـدعـم، فـي اأ�سـبـوع الـتـقـويـم والـدعـم ، واأثـنــاء تـدبيـر الـدرو�س .

 الـتـقـويـم 
 والـدعـم

احل�شة الـثـانية

احل�شة الـثـالثة

احل�شة الرابعة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شابيع الأربعة من الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة : الهوايات

ح�شة من 30 دقيقة  الن�ص امل�شرت�شل : العازفة املقتدرة القراءة

اأول : الأهداف : ـ يقراأ املتعلمـ)ة( الن�س امل�سرت�سل  " العازفة املقتدرة" بطالقة .

          ـ مييز املتعلمـ)ة( بني الهواية و املهنة.  

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   122 09/09/2019   12:30



123

اجلزء الأول  : حرية وا�شتعداد...

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

و  الهوايات  عن  معلوماتهم  با�ستثارة  الن�س  لقراءة  املتعلمات  و  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يهيئ  ـ 

اأهميتها يف حياة الأفراد، و يدعوهم اإىل :

ـ يتاأملون ال�سورة 1 �س 79  و يذكرون يف جمموعات ، اأكرب عدد ممكن من الهوايات.

ـ يختار كل متعلم و متعلمة ثالث هوايات يرتبها ترتيبا تفا�سليا.

ـ يناق�سون يف ما بينهم اأ�سباب تف�سيل كل واحد منهم الهوايات الثالث. 

التهيئة

للقراءة

حتديد  و  الأول  اجلزء  عنوان  و  الن�س،  عنوان  يف  التمعن  املتعلمات  و  املتعلمون  يطالب   

ينتابها  )لينا   الأول  اجلزء  عنوان  مع  املقتدرة"  " العازفة  الن�س  ياأتي:ـ عالقة.عنوان  ما 

ارتباك...(   

عالقة تكامل و ترابط، تف�سري و تو�سيح.

1  املرفقة يف كتاب املتعلمـ)ة( �س:79، و عنوان اجلزء  ـ توقع هواية لينا باعتماد ال�سورة 

الأول "حرية وا�ستعداد".

ـ ي�سجل املتعلمون و املتعلمات  توقعاتهم يف دفرت التوقعات اأو على ال�سبورة.    

األحظ واأتوقع :

ـ تخ�س�س هذه ال�سة للجزء الأول من الن�س "العازفة املقتدرة"

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الأول من الن�س قراءة جهرية �سليمة و معربة يراعي فيها 

عالمات الوقف و املواقف املعرب عنها.

الكــــلمات  على  الت�سطري  اإليهم  يطلب  و  الأ�ستاذ)ة(،  قراءة  املتعلمات  و  املتعلمون  يتابع  ـ 

ال�ســــعبــــــة اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف دفرت اأو يف و�سيلة اأو يف مكان يراه الأ�ستاذ)ة( منا�سبا 

لذلك.

 ، �سليمة  جهرية  قراءة  الن�س  من  الأول  اجلزء  بقية  بالتناوب  املتعلمات  و  املتعلمون  يقراأ  ـ 

منتبهني لعالمات الوقف املواقف مع تلوين ال�سوت ح�سب ما يعرب عنه املقروء.

القراءة

ـ يتعاقبون على قراءة اجلزء الأول من الن�س و ي�سلحون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي 

الأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

 - يروق   - قبيل: معزوفة  القراءة من  اأثناء  اجلديدة  اأو  ال�سعبة  املفردات  معاين  يحددون  ـ 

ت�رصد - جدوى - الرتدد، .......ثم يركبونها يف جمل مفيدة، و ميكن لالأ�ستاذ ا�ستثمار 

البحث عن  املتعلمات  و  املتعلمني  بع�س  يكلف  اأن  كما ميكن  املفردات،  ا�سرتاتيجيات  اإحدى 

معاين بع�س الكلمات يف املعجم...

ـ يجيبون عن الأ�سئلة الآتية، للتاأكد من فهمهم للمقروء:

ـ يعينون املوا�سفات التي كانت تت�سف بها لينا؟

ـ ي�ستنتجون ال�سبب الذي قد يكون �سببا يف اإخفاق لينا اأمام اجلمهور؟

ـ لينا مقتدرة، و رغم ذلك كانت متخوفة من ف�سلها، فماذا ينق�سها يف نظرك؟اأ�ستخرج من 

الن�س ما يثبت �سحة راأيي

ـ هل مررت يوما بتجربة قريبة من جتربة لينا؟ ماذا كان هذا املوقف؟ كيف ت�رصفت؟

الفهم و التحليل
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ـ يلخ�س بع�س املتعلمني و املتعلمات اجلزء الأول  من الن�س �سفهيا يف ثالث جمل مفيدة.

ـ ي�ستعر�سون ما قد توؤول اإليها اأحداث الق�سة.

ـ يحولون الت�ساوؤلت التي كانت تطرحها لينا على نف�سها اإىل حوار ثنائي.

ـ يعربون عما ا�سرتعى انتباههم يف هذا اجلزء من الق�سة.

ـ يقروؤون توقعاتهم، و يقارنون يف ما بينهم ، مربزين نقط التفاق اإىل الختالف و القرتاب 

من م�سمون الن�س. 

التقومي

والدعم

اجلزء الثاين  : لأول مرة اأمام اجلمهور...

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات لتحفيزهم اإىل:

ـ قراءة اجلزء الثاين: )لأول مرة اأمام اجلمهور( من ن�س : " العازفة املقتدرة"

ـ تاأمل ال�سورة 4 املعرو�سة يف ال�سفحة 79 و ذكر ما ي�ساهدونه فيها.

ـ اإبراز ال�سلة بني ما لحظوه يف ال�سورة، و بني عنوان هذا اجلزء من الن�س

ـ انطالقا من عنوان الن�س و من جزئه الثاين و من ال�سورة املرفقة يبنون ت�سورا ملا قد توؤول 

اإليه احداثه.

ـ تخ�س�س هذه ال�سة لقراءة اجلزء الثاين فقط.

 ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الثاين من الن�س قراءة جهرية �سليمة و معربة يراعي فيها 

عالمات الوقف و املواقف املعرب عنها.

ـ يتابع املتعلمون و املتعلمات قراءة الأ�ستاذ)ة(، و يطلب اإليهم الت�سطري على الكلمات ال�ســــعبة 

اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف دفرت اأو يف و�سيلة اأو يف مكان يراه الأ�ستاذ)ة( منا�سبا لذلك.

 ، �سليمة  جهرية  قراءة  الن�س  من  االثاين  اجلزء  بقية  بالتناوب  املتعلمات  و  املتعلمون  يقراأ  ـ 

منتبهني لعالمات الوقف املواقف املعرب عنها.

ـ يتعاقبون على قراءة اجلزء الثاين من الن�س و ي�سلحون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي 

الأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

التهيئة

 للقراءة

املالحظة

 و التوقع

القراءة

ـ يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة من قبيل: �ساربة اىل البيا�س - املاي�سرتو- 

بع�س  يكلف  اأن  ميكن  كما  مفيدة،  جمل  يف  يركبونها  .......ثم  ذهول،  تتاأرجحان-  �سوب 

: )لجدوى، بث(  قبيل  املعجم...من  الكلمات يف  البحث عن معاين بع�س  املتعلمات  املتعلمني و 

وا�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات، ثم يركبونها يف جمل مفيدة، و ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يكلف 

بع�س التالميذ و املتعلمات بالبحث عن معاين تلك الكلمات يف املنجد اأو املعجم. 

ـ ي�ساعدهم املدر�س)ة( بالبحث عن معلومات موجزة  فيما يخ�س املو�سيقيني الواردة اأ�سماوؤهم يف 

الن�س، م�ستعينني بقامو�س الأعالم اأو باأداة اأخرى :

 بيتهوفن: هو يوهان �سيب�ستيان ) 1685ـ  1750( مو�سيقي اأملاين �سهري        

 باخ: هو وولفغانغ اأماديو�س )1756 ـ 1791( ملحن من�ساوي من موؤلفاته: )عر�س فيغارو (  

موؤلفاته  من  الأملان،  املو�سيقيني  كبار  من  )1770ـ1827(  فان  لودفينك  هو  موزارت: 
ال�سيمفونيات

 الت�سع و اأجملها الثالثة وال�ساد�سة و التا�سعة و خامتتها  )ن�سيد الفرح(

ـ ي�ستف�رصهم  للتاأكد من فهمهم مل�سمون هذا اجلزء يف عالقة باجلزء ال�سابق، و ذلك من قبيل:

ـ مطالبتهم مبا انتهت اإليه اأحداث اجلزء الأول من الن�س.

ـ مطالبتهم بتو�سيح ما تدل عليه تلك الأ�سئلة التي كانت لينا تطرحها على نف�سها.

ـ يبينون اإن كانت لينا متفوقة يف اختيارها للمعزوفة التي ارادت اأن تقدمها معللني ذلك.

الفهم 

و التحليل

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   124 09/09/2019   12:30



125

اجلزء الثالث : التغلب على اخلوف...

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات لتحفيزهم اإىل:

ـ قراءة اجلزء الثالث )التغلب على اخلوف( من ن�س : "العازفة املقتدرة"

ـ تاأمل يف ال�سورة 4 املعرو�سة يف ال�سفحة 79 و يذكرون ما ي�ساهدونه فيها.

ـ اإبراز ال�سلة بني ما لحظوه يف ال�سورة ، و بني عنوان هذا اجلزء من الن�س

ـ انطالقا من عنوان اجلزء الثالث و ال�سورة املرفقة يبنون ت�سور ملا قد توؤول اإليه احداثه، 

باعتماد مل يلي:

ـ وجدت نف�سها مدفوعة اإىل املن�سة.   

ـ �ساد القاعة �سمت كبري.  

ـ اأح�ست اأن اأ�سابع جديدة ان�سافت اإليها. 

التهيئة

 للقراءة

املالحظة

 و التوقع

 تخ�س�س هذه ال�سة لقراءة اجلزء الثالث فقط.

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الثالث من الن�س قراءة جهرية �سليمة و معربة يراعي فيها 

عالمات الوقف و املواقف املعرب عنها.

ـ يتابع املتعلمون و املتعلمات قراءة الأ�ستاذ)ة(، و يطلب اإليهم الت�سطري على الكلمات ال�ســــعبة 

اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف دفرت اأو يف و�سيلة اأو يف مكان يراه الأ�ستاذ)ة( منا�سبا لذلك.

ـ يقراأ املتعلمون و املتعلمات بالتناوب بقية اجلزء الثالث من الن�س قراءة جهرية �سليمة ، منتبهني 

لعالمات الوقف املواقف املعرب عنها.

ـ يتعاقبون على قراءة اجلزء الثالث من الن�س و ي�سلحون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي 

الأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

القراءة

 ـ يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة من قبيل: رقة، ينع�س الأرواح، 

اأن يكلف بع�س  �سلطان، متماوجا،  .......ثم يركبونها يف جمل مفيدة، ، كما ميكن 

اإحدى  ا�ستثمار  و  املعجم...(  يف  الكلمات  بع�س  معاين  عن  البحث  املتعلمات  و  املتعلمني 

ا�سرتاتيجيات املفردات، ثم يركبونها يف جمل مفيدة، 

الفهم 

و التحليل

ـ يعطون راأيهم يف قدرة لينا على التفكري يف امل�سكالت التي تواجهها معللني ذلك.  

ـ يو�سحون اأ�سباب عدم اهتمام لينا مبا �سرتتديه من مالب�س.

ـ تنبيههم اإىل اأن ال�سارد قدم يف اجلزء ال�سابق �سورة ملا كانت عليه لينا، فهل ظهرت لينا يف هذا

اجلزء من الن�س يف �سورة اأخرى، كيف ذلك؟   

ـ يلخ�سون �سفهيا هذا اجلزء باعتماد اخلريطة التلية :

ـ  اأبدي راأيي يف طريقة عر�س م�سامني الن�س م�ستعينا باخلريطة.

ـ  اأتثبت من �سحة توقعاتي التي طرحتها قبل بداية القراءة.  

الرتكيب

   و

التقومي

لينـا الفنـانـة ال�سغرية

الـبـحـث عن حل يبعد حـيـرتـهـا

عنهـا تلك الرية

اإيجـاد حل 

للحرية 

عـدم اهتمامها  

مبـا �سرتتديه
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ـ ي�ستف�رصهم  للتاأكد من فهمهم مل�سمون هذا اجلزء يف عالقة باجلزء ال�سابق، ذلك من قبيل:

ـ م�ساعدتهم على التذكر مبا انتهت اإليه اأحداث اجلزء الثاين من ن�س )لينا تتفوق يف العزف(. 

ـ يوجه انتباههم اإىل نقل ال�سارد يف بداية الن�س �سورتني للينا، الأوىل عند م�ستهل هذا اجلزء 

و الثانية يف نهايته.

ـ ا�ستخراج ال�سورتني.

ـ املقارنة بينهما من حيث دقتهما يف نقل الالة التي كانت عليها لينا.

ـ بيان دللة كل �سورة من ال�سورتني، و اأثرها يف تطور اأحداث الن�س.

ـ ي�ساألهم عن :

ـ ماذا يق�سد الكاتب بالعبارة التالية:

)وجدت لينا نف�سها مدفوعة اإىل املن�سة دون رفيق( 

ـ  اأعطى الكاتب بع�س الأو�ساف التي تبني حالة لينا و هي تتقدم اإىل املن�سة، ما هذه الأو�ساف؟

ـ ماذا يريد الكاتب اأن يخربنا به عندما قدم هذه الأو�ساف؟

ـ ما هو اأول فعل توا�سلت به لينا مع اجلمهور؟

ـ كيف كان اللبا�س الذي ترتديه لينا، هل هو ف�سفا�س اأم هو لبا�س �سيق؟ ما تعليلك على ذلك؟

ـ ماذا يريد الكاتب اأن يبلغنا بالن�سبة للكر�سي الذي جل�ست عليه لينا حينما قال:  

)و�سار قدماها يتاأرجحان يف الهواء(   

ـ كيف كانت ت�سعر لينا عندما جل�ست على الكر�سي و �سمت اجلمهور؟ ما تعليلك على جوابك؟

ـ هل حدث ما كانت تتوقع لينا عندما �رصعت يف النقر على اأزرار البيانو؟ كيف تربر جوابك؟ 

الفهم 

و التحليل

ـ ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمات و املتعلمني على:

ـ تلخي�س �سفهي لهذا اجلزء من الن�س يف ثالث جمل.

ـ اإعادة متثيل دور لينا من لدن بع�س التلميذات و التالميذ.

 ـ اإبداء راأيهم يف:

ـ الهواية التي اتخذتها لينا لنف�سها.

ـ ال�سورة التي كانت عليها لينا و هي تدخل اإىل القاعة 

ـ اأ�سباب تخوفها من الوقوف اأمام اجلمهور .

 ـ يعربون عما ا�سرتعى انتباههم يف هذا اجلزء من الق�سة.

ـ يقروؤون توقعاتهم، و يقارنون يف ما بينهم ، مربزين نقط التفاق اإىل الختالف و القرتاب 

من م�سمون الن�س.

الرتكيب والتقومي

اجلزء الرابع : العرتاف بروعة الأداء...

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ـ يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات لتحفيزهم على:

ـ قراءة اجلزء الرابع )العرتاف بروعة الأداء( من ن�س : "العازفة املقتدرة"

ـ دعونهم اإىل تاأمل ال�سورة 4 املعرو�سة يف ال�سفحة 79 و يذكرون ما ي�ساهدونه فيها، ثم 

يطلب اإليهم حتديد العالقة بينها و بني ما قروؤوه يف الأجزاء الثالثة   .

ـ اإبراز ال�سلة بني ما لحظوه يف ال�سورة 4 �س 79، و بني عنوان هذا اجلزء من الن�س

ـ انطالقا من عنوان اجلزء الرابع و ال�سورة املرفقة يبنون ت�سور ملا قد توؤول اإليه احداثه، 

باعتماد العبارات التالية :

ـ اأح�ست بثقة يف النف�س.              ـ ت�سافر بكل من يف القاعة.         ـ ا�ستعلت اأيديهم بالت�سفيق. 

التهيئة

 للقراءة

املالحظة

 و التوقع
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ـ تخ�س�س هذه ال�سة لقراءة اجلزء الرابع فقط.

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الرابع من الن�س قراءة جهرية �سليمة و معربة يــــراعي فيها 

عالمات الوقف و املواقف املعرب عنها.

ـ يتابع املتعلمون و املتعلمات قراءة الأ�ستاذ)ة(، و يطلب اإليهم الت�سطري على الكلمات ال�ســــعبة 

اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف دفرت اأو يف و�سيلة اأو يف مكان يراه الأ�ستاذ)ة( منا�سبا لذلك.

ـ يقراأ املتعلمون و املتعلمات بالتناوب بقية اجلزء الرابع من الن�س قراءة جهرية �سليمة ، منتبهني 

لعالمات الوقف املواقف املعرب عنها.

ـ يتعاقبون على قراءة اجلزء الرابع من الن�س و ي�سلحون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي 

الأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

القراءة

ـ تخ�س�س هذه ال�سة لقراءة اجلزء الرابع فقط.

ـ يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من اجلزء الرابع من الن�س قراءة جهرية �سليمة و معربة يــــراعي فيها 

عالمات الوقف و املواقف املعرب عنها.

ـ يتابع املتعلمون و املتعلمات قراءة الأ�ستاذ)ة(، و يطلب اإليهم الت�سطري على الكلمات ال�ســــعبة 

اأو اجلديدة، اأو تدوينها يف دفرت اأو يف و�سيلة اأو يف مكان يراه الأ�ستاذ)ة( منا�سبا لذلك.

 ، �سليمة  جهرية  قراءة  الن�س  من  الرابع  اجلزء  بقية  بالتناوب  املتعلمات  و  املتعلمون  يقراأ  ـ 

منتبهني لعالمات الوقف املواقف املعرب عنها.

ـ يتعاقبون على قراءة اجلزء الرابع من الن�س و ي�سلحون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي 

الأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم 

و التحليل

ـ يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة من قبيل: م�سلط ، انبهرت،حناجرهم، 

يومئ،  .......ثم يركبونها يف جمل مفيدة، ، كما ميكن اأن يكلف بع�س املتعلمني و املتعلمات 

البحث عن معاين بع�س الكلمات يف املعجم...( و ا�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات، ثم 

يركبونها يف جمل مفيدة،. 

ـ ي�ستف�رصهم  للتاأكد من فهمهم مل�سمون هذا اجلزء يف عالقة باجلزء ال�سابق، ذلك من قبيل:

ـ م�ساعدتهم على التذكر مبا انتهت اإليه اأحداث اجلزء الثالث  من ن�س )لينا تتفوق يف العزف(. 

ـ يطلب منهم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ـ اأح�ست لينا بثقة يف النف�س، ماذا �ساعدها على ذلك يف نظرك؟ اأعلل اأجوبتي.

ـ  ا�ستعمل الكاتب ) �سافرت لينا بكل من يف القاعة اإىل عامل �ساحر جميل( ماذا عنى الكاتب بذلك؟

ـ كيف و�سف الكاتب العامل ال�سحري الذي �ساد القاعة؟

ـ مباذا عرب اجلمهور عن اإعجابه؟

ـ ماذا حث للينا و قد نالت اإعجاب اجلمهور؟

ـ هذا النجاح الذي حققته لينا، هل �سيكون له اأثر على تغيري نظرتها اإىل نف�سها؟ مباذا تربر جوابك؟

الفهم 

و التحليل

بدايـــــة  قبل  التي طرحوها  توقعاتهم  بني  التقارب  بالك�سف عن مدى  ال�سة  هذه  الأ�ستاذ)ة(  يختم  ـ   

القــــراءة،

  و م�سمون هذا اجلزء.

ـ يحاورهم عن مدى موافقة التوقعات لأحداث اجلزء املخ�س�س لهذه ال�سة.

ـ يحفز الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل:

 ـ تلخي�س الن�س امل�سرت�سل كامال اإىل الثلث )حوايل 160 كلمة(، موظفا تقنية التلخي�س التي تدربوا 

عليها.

ـ حتويل يف جمموعات، اأحداث الن�س اإىل م�رصحية من ثالثة ف�سول يعدون حوارها،ويختارون 

اأف�سل

ـ حوار تقوم به املجموعة التي اأجنزت كتابة التمثيلية اأمام رفاقهم يف ال�سف.   

الرتكيب 

و التقومي
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الوحدة الرابعة

الفالحة وال�شناعة والتجارة
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اأول : الأهداف :

-  يقراأ املتعلم جزء من ن�س " الفالحة وال�سناعة والتجارة " بطالقة.

- يتعرف قطاعات القت�ساد املغربي ودورها يف التنمية.

- يتمثل اأهمية دعم القطاعات القت�سادية.

- يتعرف بع�س اأ�ساليب الجاج والإقناع.

- يعتز بالتطور الذي عرفته  الفالحة وال�سناعة والتجارة يف بلده.

 ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.
احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة
الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة 

والتجارة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة
الن�ص الوظيفي :

 الفالحة والتجارة وال�شناعة
القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للدخول يف مو�سوع الن�س عن طريق اأ�سئلة مثل:

- اأَْذُكُر ِمْهَنَة اأََحِد َمعاِريف. يف اأَيرِّ ِقطاٍع َتْدُخُل َهِذِه اٱمْلِْهَنُة؟

تي اأَ�ْسُكُن ِبها. ُف ِمْهَنًة َتْنَت�رِصُ يف اٱمْلِْنَطَقِة اٱلَّ - اأَ�سِ

التهيئة

للقراءة

يطلب منهم التعبري عن مكونات ال�سور وقراءة عنوان الن�س، ويحفزهم عرب اأن�سطة لتوقع 

املعنى:

َياَحِة. ِقطاعاِت اٱِلْقِت�ساِد  بيَعِة ِباٱمْلَْغِرِب. اٱْلِفالَحِة َواٱلترِّجاَرِة. اٱل�سرِّ ُث اٱلنَّ�سُّ َعِن: اٱلطَّ اأَْختاُر. َيَتَحدَّ

.
رِّ

اٱمْلَْغِرِبي

�َسَيْحكي اٱلنَّ�سُّ ِحكاَيًة اأَْو �َسُيْعطينا َمْعلوماٍت؟

املالحظة 

والتوقع

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية املعربة ويطلب قراءة �سامتة م�ساحبة 

لقراءته.

غري  الكلمات  تدوين  مع  الن�س  لفقرات  �سامتة  فردية  قراءة  واملتعلمات  املتعلمني  من  يطلب 

املفهومة على دفاترهم اأو ي�سعون حتتها �سطرا بقلم الر�سا�س.

يتاأكد من ممار�سة هذا الن�ساط ويواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم.

القراءة
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يطلب قراءات فردية لفقرات الن�س، بالتناوب، قراءة م�سموعة مع القتداء بقراءته.

لكل  )�سفحة  خا�س  دفرت  يف  املالحظة  التعرثات  بت�سجيل  واملتعلمات  املتعلمني  قراءة  يواكب 

متعلم(، يعبئ فيها املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س التقومي والدعم.

يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة فقرات الن�س ب�سوت منخف�س ب�سكل ثنائي.

يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب 

ال�سبورة.

يقوم الأ�ستاذ)ة( عن طريق طلب قراءات فردية لأجزاء من الن�س واأ�سئلة عن املعنى العام للن�س:

اأَْذُكُر َكِلماٍت ِمْن عاِئَلِة َكِلَمِة ” ِقطاٌع“.

. َث َعْنها اٱلنَّ�سُّ دَّ تي حَتَ ِة اٱلَّ ُد اٱْلِقطاعاِت اٱِلْقِت�ساِديَّ اأَُحدرِّ

يحكي الن�س حكاية اأم يعطينا معلومات؟

اإىل ماذا ت�سعى القطاعات القت�سادية يف هذا الن�س؟

التقومي

والدعم

احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يربط الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة ال�سة الأوىل باأن�سطة ال�سة الثانية من خالل:

- التذكري بعنوان الن�س.

- ما هي القطاعات القت�سادية املتحدثة يف الن�س؟

- ما هو هدفها من املعلومات التي اأعطتها؟

و�شعية 

النطالق

يطلب الأ�ستاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرة املتعلقة بالفالحة.

يحر�س على اأن تكون قراءات املتعلمني مراعية ل�رصوط القراءة ال�سليمة واملعربة عن املعاين.

يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة بحيث ميكن جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليبدي 

مالحظاته على قراءته.

املعلومات  فيه  للتقومي، ويعبئ  الدفرت املخ�س�س  التعرثات املالحظة يف  ت�سجيل  يحر�س على موا�سلة 

التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س التقومي والدعم.

يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

قراءة

الن�ص

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( الكلمات التي ت�سكل عائقا اأمام الفهم العام من خالل ا�ستثمار ا�سرتاتيجيات املفردات: 

ال�سفة  ال�سياق؛  مفتاح  املتعددة؛  املعاين  )ال�ستقاق(؛  الكلمة  عائلة  الكلمة؛  خريطة  املفردات؛  )�سبكة 

امل�سافة(. ويختار من بني اأن�سطة ال�ستغال على املعجم املقرتحة يف كتاب املتعلم ويغنيها مبا يلزم.

يطرح اأ�سئلة حول فهم الفقرة املتعلقة بالفالحة:

ُبها يف ُجَمٍل. َركرِّ ْعناها َواأُ اأَْرِبُط اٱْلَكِلَمَة مِبَ

ُم                                ُيْبِطُئ                        َيَتَقدَّ

ُر                       ُي�ساِعُد                               َيَتَطوَّ

                               َيْدَعُم                         ُيْثِقُل

الفهم
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احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يربط الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة ال�ستني الأوىل والثانية باأن�سطة ال�سة الثالثة من خالل:

اإِىل ماذا َت�ْسعى اٱْلِفالَحُة؟

ماذا طلبت الفالحة من قطاعات القت�ساد الوطني؟

و�شعية 

النطالق

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية املعربة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة �سامتة 

م�ساحبة لقراءته.

يطلب الأ�ستاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرتني املتعلقتني بال�سناعة والتجارة.

يحر�س على اأن تكون قراءات املتعلمني مراعية ل�رصوط القراءة ال�سليمة واملعربة عن املعاين.

ليبدي  جيدا  ي�سمعه  اأن  جللي�سه  ميكن  بحيث  هام�سة  قراءة  منخف�س،  ب�سوت  الفقرة  ومتعلمة  متعلم  كل  يقراأ 

مالحظاته على قراءته.

يحر�س على موا�سلة ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي، ويعبئ فيه املعلومات التي �سيتم 

ا�ستثمارها يف ح�س�س التقومي والدعم.

يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

قراءه الن�ص

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( الكلمات التي ت�سكل عائقا اأمام فهم معاين الن�س من خالل ا�ستثمار ا�سرتاتيجيات 

مفتاح  املتعددة؛  املعاين  )ال�ستقاق(؛  الكلمة  عائلة  الكلمة؛  خريطة  املفردات؛  )�سبكة  املفردات: 

ال�سياق؛ ال�سفة امل�سافة. ويختار من بني اأن�سطة ال�ستغال على املعجم املقرتحة يف كتاب املتعلم 

ويغنيها مبا يلزم.

يطرح اأ�سئلة حول فهم الفقرة املتعلقة بالفقرتني املتعلقتني بال�سناعة والتجارة:

ما املخطط الذي اأطلقه املغرب لتنمية فالحته؟

ما اأهمية الفالحة يف القت�ساد املغربي؟

الفهم

ها. درِّ اأَْرِبُط اٱْلَكِلَمَة ِب�سِ

ُبْطٌء                  َتَخلٍّ

َعٌة ٌر                  �رُصْ َتَطوُّ

َدْعٌم                  َتراُجٌع

ما هو املخطط الذي اأطلقه املغرب لتنمية فالحته؟

ما هي اأهمية الفالحة يف القت�ساد املغربي؟

- يقوم الأ�ستاذ)ة( عن طريق طلب قراءات فردية لأجزاء من الن�س واأ�سئلة عن الأفكار البارزة يف 

الن�س، وخا�سة تلك املتعلقة بالفالحة:

َث يف ِبداَيِة اٱلنَّ�سرِّ َوِنهاَيِتِه؟ دَّ اإِىل ماذا َت�ْسعى اٱْلِفالَحُة؟  َمْن حَتَ

التقومي

والدعم
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احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يربط الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة ال�س�س الثالث الأوىل باأن�سطة ال�سة الرابعة من خالل:

- تذكر املتعلمني واملتعلمات للقطاعات القت�سادية ودورها.

- و�سف املتعلمني بع�س م�ساهمات هذه القطاعات يف القت�ساد املغربي.

- ا�ستنتاج اأهميتها.

و�شعية 

النطالق

يكون  اأن  على  وال�سالمة  والتفاعل  بالطالقة  تت�سم  جهرية  قراءة  الن�س  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

املتعرثون م�ستهدفني يف هذه ال�سة اأكرث من غريهم من خالل الر�س على نطق الكلمات بطريقة 

�سحيحة واأن يوظفوا لغة اجل�سد ويتمثلوا املعنى.

جانب  املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �سبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ستنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

ال�سبورة.

- يقروؤون الن�س قراءة اأخرية �سامتة فردية.

قراءة

الن�ص

يحفز املتعلمني واملتعلمات على تركيب معاين الن�س باإنتاج جمل منا�سبة للتعبري عن الأفكار الأ�سا�سية فيه. 

- ما هدف قطاعات القت�ساد املغرب؟ 

- نحدد فقرات الن�س واأحدد ما حتدثت عنه كل فقرة.

-  ما امل�ساكل التي تعاين منها القطاعات القت�سادية؟

ن�ستخرج من الن�س ما يدل على اأهمية جميع القطاعات القت�سادية.  -

نحكي ما جاء يف الن�س باأ�ساليبنا اخلا�سة.  -

نلخ�س الن�س؛  -

نعطي عنوانا اآخر للن�س من كلمتني اأو ثالث.  -

نقارن التوقعات التي توقعتها يف بداية ال�سة الأوىل مع ما اأف�سح عنه الن�س.  -

نحدد التعلمات اجلديدة التي ح�سلنا عليها بعد قراءة هذا الن�س.  -

ما واجبنا نحو القت�ساد املغربي؟  -

الرتكيب 

والتقومي

يقوم الأ�ستاذ)ة( عن طريق طلب قراءات فردية لأجزاء من الن�س واأ�سئلة عن الأفكار البارزة فيه، 

وخا�سة تلك املتعلقة بالفقرتني املتعلقتني بال�سناعة والتجارة.

ياَحَة؟ ناَعِة اٱلَّذي َيْدَعُم اٱل�سرِّ ما ُهَو َنْوُع اٱل�سرِّ

ما اٱمْلُ�ْسِكُل اٱلَّذي ُتعاين ِمْنُه اٱلترِّجاَرُة؟

يطلب تعبئة اجلدول انطالقا من الأفكار الواردة يف الن�س.

ِقطاُع ناَعُةَاْلِفالَحُةَالمْ َالترِّجاَرُةَال�سرِّ

َفواِئُده

التقومي والدعم
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اأول : الأهداف :

- يتعرف املتعلم)ة( الهمزة املتطرفة يف الأفعال والأ�سماء.

- ير�سم املتعلم)ة( الهمزة املتطرفة بالطريقة ال�سحيحة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة
الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة 

والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة الهمزة املتطرفة )1( الإمالء

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة لإنتاج كلمات تنتهي 

بهمزة. يدونها على ال�سبورة ويطلب مالحظتها وذكر ما هو م�سرتك بينها. 

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلمل ويحددون الكلمات التي تنتهي بالهمزة وي�سنفونها ح�سب طريقة كتابتها.

اٱْلِفالَحُة  �ساَرِت  اٱْقِت�ساِدِه.  ِلإِمْناِء  َم�ساريَع  اٱمْلَْغِرُب  اأَْن�َساأَ   .
َّ

ناِعي اٱل�سرِّ َر  اٱلتََّطوُّ اٱلّطاَقِة  َنْق�ُس  ُيْبِطُئ 

. َال�ّسوُق َمليٌء ِباٱْلَب�ساِئِع. ُد َعلى اٱْلِغ�سرِّ يرِّ ْقِي. ل َيْجُروؤُ اٱلّتاِجُر اٱجْلَ ُد يف ماِء اٱل�سَّ ُة َتْقَت�سِ يَّ اٱْلَع�رْصِ

املالحظة 

والكت�شاف

يتدرج الأ�ستاذ مع التالميذ يف اأن�سطة ل�ستنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

ُ َعلى ماذا ُكِتَبِت اٱْلَهْمَزُة. ْدَوِل َواأَُبنيرِّ اأَْقَراأُ َكِلماِت اٱجْلَ

ْرِف اٱلَّذي َي�ْسِبُق اٱْلَهْمَزَة؟ اأُلِحُظ اٱخْلاَنَة اٱْلأوىل. َما َحَرَكُة اٱْلَ

ُع اٱ�ْسِتْنتاجًا. �سَ ِة َنْف�ِسها ِلَكِلماِت ُكلرِّ خاَنٍة َواأَ اأَقوُم ِباٱْلَعَمِليَّ

َتهي َكِلماٌت َتنمْ

ِب ) ء ( ِب ) ئ (ِب ) وؤ ( ِب ) اأ (

َقْبَلها......َقْبَلها......َقْبَلها......َقْبَلها......

التحليل

ال�ستنتاج  لرتكيب  ال�سبورة  على  تدريجيا  التحليل  عملية  خالل  امل�ستنبطة  ال�ستنتاج  عنا�رص  تدون 

النهائي:

ال�شتنتاج

َكْيَف اأَْكُتُب اٱْلَهْمَزَة اآِخَر اٱْلَكِلَمِة ؟ 

َ
َقْبَلها ــــ

ِلِف ) اأ ( َعلى اٱْلأَ

اأَْن�ساأَ

ُ
َقْبَلها ــــ

َعلى اٱْلواِو) وؤ (

َيْجُروؤُ

ـِ َقْبَلها ـــ

َعلى اٱْلياِء) ئ (

�ساِطٌئ

 اأَْو)و/ ا /ي(
ْ
َقْبَلها ــــ

ْطِر) ء ( َعلى اٱل�سَّ

�ِستاٌء - مَيوُء - ُبْطٌء
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تتم عملية تقومي الأهداف :انطالقا من تطبيقات �سفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

اإجناز الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم واملتعلمة.
التطبيق

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي.
الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

- يتعرف دور الفعل املا�س املبني للمجهول )فعل جمرد( يف اجلملة الفعلية واآلية بنائه للمجهول.

- يركب جمال فعلية فعلها جمرد ما�س مبني للمجهول.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة املا�شي املبني للمجهول )1( ال�رصف والتحويل

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من اأن�سطة لإنتاج جمل فعلية وحماولة 

اإجراء تعديالت عليها لبنائها للمجهول. )حذف الفاعل(

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلملتني ويحددون نوع وفعل كل واحدة منهما.

َنَع اٱْلُعّماُل َجّرارًا. 1. �سَ
 .

ُّ
ِنَع اٱْلُكْر�ِسي 2. �سُ

؟ ما ُهَو َزَمُن اٱْلِفْعِل 
ُّ

َنَع اٱْلُكْر�ِسي ْمَلِة اٱلّثاِنَيِة، َمْن �سَ ّراَر؟ َويف اٱجْلُ َنَع اٱجْلَ ْمَلِة اٱْلأوىل، َمْن �سَ يف اٱجْلُ

؟ ؟ َهْل ُهَو ِفْعٌل لِزٌم اأَْم ُمَتَعدٍّ ْمَلَتنْيِ يف اٱجْلُ

املالحظة 

وال�شتك�شاف

يتدرج الأ�ستاذ مع التالميذ يف اأن�سطة ل�ستنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

ُز اٱْلَفْرَق. َميرِّ
ْمَلَتنْيِ َواأُ اأُلِحُظ ِفْعَل ”�سنع“ يف اٱجْلُ

تي َوَقَعْت َلُه. اِت اٱلَّ ْدَوِل ِلِذْكِر اٱلتََّغريُّ اأَ�ْسَتعنُي ِباٱجْلَ

أوىل َلِة اٱلمْ ممْ ُ ُل اٱجلمْ ِفعمْ

�َس
َ
َاْلفاِعُل َمْعلوٌم: ــــ

 
ٌّ

ِفْعٌل َمْبِني

ِلْلَمْعلوِم

َن
َ
ــــ

َع
َ
ــــ

التحليل
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َلِة اٱلّثاِنَيِة ممْ ُ ُل اٱجلمْ ِفعمْ

�ُس
ُ
ُ ــــ اَلرْفاِعُل َغيرْ

ٌل َمبرِْنيٌّ  لوٍم: ِفعرْ َمعرْ

هوِل لِلرَْمجرْ

ـِِن ـــ

َع
َ
ـــــ

ًة فاِعُلها َغرْيُ َمْعلوٍم )ُك�رِصَ اٱْلَقَلُم(.  َب ُجْمَلًة ِفْعِليَّ  َمْبِنّيًا ِلْلَمْجهوِل ِلأَُركرِّ
َ

ي اأَ�ْسَتْعِمُل اٱْلِفْعَل اٱْلـما�سِ

ًة َقْبَل َحْرِفِه اٱْلأَخرِي )َحَرَث / ُحِرَث ؛ َعَر�َس / ُعِر�َس(.  ِل اٱْلِفِعِل َوَك�رْصَ وَّ
ًة يف اأَ مَّ ُع �سَ اأَ�سَ

ال�شتنتاج

تتم عملية تقومي الأهداف :انطالقا من تطبيقات �سفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

اإجناز الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم. التطبيق

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي.
الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

- تعرف اجلملة الفعلية متعدية الفعل وعنا�رصها.

- توظيف بنية اجلمل الفعلية التي تت�سمن مفعول به ظاهرا يف تعبري �سفهي وكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة املفعول به ظاهر و�شمري )1( الرتاكيب

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني للدخول يف مو�سوع الدر�س انطالقا من اأن�سطة لإنتاج جمل فعلية والتمييز 

بني الأفعال الالزمة واملتعدية وتاأثريها على بنية اجلملة الفعلية.

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون اجلمل ويتدرجون يف اأن�سطة الكت�ساف.

اُر بابا. اأََكَلِت اٱمْلا�ِسَيُة اٱْلَكاَلأ. َبلََّل اٱملََطُر اٱمْلُزاِرع. َنُع اٱلنَّجَّ  َي�سْ

. اأَْذُكُر اٱْلِفْعِل َوفاِعَلُه يف ُكلرِّ ُجْمَلٍة. �سيَمِة. اأَْذُكُر َنْوَع ُكلرِّ ِفْعٍل، لِزٌم اأَْم ُمَتَعدٍّ ْ َمَل يف اٱلرتَّ ُع اٱجْلُ اأَ�سَ

املالحظة 

والكت�شاف
ُل ِفعمْ فاِعُلَالمْ ؟َالمْ
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اأول : الأهداف :

- ي�ستثمر املتعلم)ة( ما اكت�سبه يف الدرو�س اللغوية لإجناز متارين مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�سة.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة
الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة 

والتجارة

ح�شة من 45 دقيقة

الظواهر اللغوية املدرو�شة خالل 

الأ�شبوع: الهمزة املتطرفة )1(/

املا�شي املبني للمجهول )1(

املفعول به ظاهر و�شمري )1(

التطبيقات الكتابية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يف  الأ�سبوع  خالل  املدرو�سة  اللغوية  بالظواهر  املتعلقة  الأ�سئلة  من  جمموعة  الأ�ستاذ)ة(  يطرح 

الإمالء وال�رصف والتحويل والرتاكيب، مثل:

- ماذا يجب اأن نالحظ عند كتابة همزة متطرفة؟ كيف نكتب الهمزة يف اآخر الكلمات؟

- مم تتكون اجلملة الفعلية؟ كيف يكون املفعول به؟

- كيف نبني الفعل املا�سي املبني للمجهول؟

و�شعية

النطالق

يتدرج الأ�ستاذ مع التالميذ يف اأن�سطة ل�ستنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

اِلَثِة.  ُم �َسْكَل َكِلماِت اٱخْلاَنِة اٱلثَّ اأُمْتِ

اُر ماذا؟  َنُع اٱلنَّجَّ ْمَلِة اٱْلأوىل، َي�سْ يف اٱجْلُ

ْمَلِة اٱلّثاِنَيِة، اأََكَلِت اٱمْلا�ِسَيُة ماذا؟  يف اٱجْلُ

ْمَلِة اٱلّثاِلَثِة، َبلََّل اٱملََطُر َمْن؟  يف اٱجْلُ

اِلَثِة.  خرَيُة يف َكِلماِت اٱخْلاَنِة اٱلثَّ َرَكُة اٱْلأَ ما ِهَي اٱْلَ

ُح َت�ْسِمَيًة ِلَهِذِه اٱْلَكِلماِت. اأَْقرَتِ

التحليل

تدون عنا�رص ال�ستنتاج امل�ستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على ال�سبورة لرتكيب ال�ستنتاج: ال�شتنتاج

ال�شتنتاج

 ترتيب كلمات لإنتاج جمل فعلية، حتديد املفعول به يف جمل ثم اإنتاج جمل با�ستعمال اأفعال متعدية. 

وذلك باإجناز الأن�سطة املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة(.
التطبيق 

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني.

ي�سحح املتعلمون اإجنازاتهم فرديا ح�سب نتائج الت�سحيح اجلماعي.
الت�شحيح

مو�سوع  لت�سكل  الدر�س  مراحل  خالل  ر�سدها  مت  التي  وال�سعوبات  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجل 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم

�شوٌب َوَيكوُن : عوُل ِبِه َمنمْ ـَمفمْ َالمْ

تاُذ اٱلتَّالميَذ( �شمْ
أُ َكَر اٱلمْمْ تاُذ.(ظاِهرًا )�شَ �شمْ

أُ َكَرنا اٱلمْ اًل )�شَ ومْ �شمريًا ُمتَّ�شِ
اأَ
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الكلمات  اآخر  الهمزة  كتابة  مع  دفاترهم  اإىل  ونقله  الن�س  قراءة  املتعلمني  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

بال�سكل املنا�سب:

َفاٱْلَتقى   ،
َّ

ِقي اٱلنَّ اٱْلَهوا...  ِلَي�ْسَتْن�ِسَق  اٱلّدِاف...  اٱْلَبْحِر  �ساِط...  ْحَمُد  اأَ َد  َق�سَ ُم�ْسِم�ٍس،  َيْوٍم  يف 

ِباٱْمِر... َيْعِرُفُه. َواٱ�ْسَتْمَتعا ِبُركوِب قارٍب َي�سرُي ِبُهدو... َوَتباُط....

ا َمَل...  َل ُقْدَرَة اٱللَِّه يف اٱْلَكْوِن، مِمّ مَّ
َتاأَ

َ
ْف.... ُثمَّ  َبَد... اأَْحَمُد ُيداِعُب اٱمْلا... ِبَيَدْيِه، َف�َسَعَر ِباٱلدرِّ

�سى.  تي ل ُتَعدُّ َول حُتْ َعَم اٱلَّ ... ِلِعباِدِه َهِذِه اٱلنرِّ
َّ

َقْلَبُه ُخ�سوعًا. َحِمَد اٱللََّه اٱلَّذي َهي

 ينجزون يف دفاترهم التمارين التطبيقية املقرتحة من طرف اأ�ستاذهم.

يختار الأ�ستاذ من بني الأن�سطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�سب متعلميه وما يخدم الهدف من 

ال�سة، ليطلب من التالميذ اإجنازه ن�ساطا تلو ن�ساط. 

يطلب قراءة التعليمية وحتديد املطلوب ثم اإجناز الن�ساط كتابيا.

اإجناز التمارين

بعد اإجناز الن�ساط يتم ت�سحيحه جماعيا على ال�سبورة مب�ساركة كافة املتعلمني، ثم يطلب الأ�ستاذ)ة( 

من متعلميه ت�سحيح اإجنازاتهم الفردية يف دفاترهم.
الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.

التقومي

والدعم

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة
الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة 

والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )1( : عملية الت�شنيع التوا�شل ال�شفهي

اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " عملية الت�سنيع ".

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج 

جمل مرتبطة باملجال.

التهيئة

للقراءة

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

نيِع ُة اٱلتَّ�شمْ َعَمِليَّ

ُمروِر  َوَمَع  اٱمْلَ�ساِنِع.  يف  اٱْلآلِت،  ِبوا�ِسَطِة  ُتها  َوُمعاجَلَ َن�ْسَتْهِلُكها  تي  اٱلَّ اٱمْلَْنتوجاِت  اأَْغَلِب  ْنُع  �سُ َيِتمُّ 

ِة اٱْلإِْنتاِج. ِة َوَكرْثَ قَّ  ِباٱلدرِّ
ُّ

ناِعي ُم اٱل�سرِّ َقدُّ َز اٱلتَّ يَّ َمِن، َوُظهوِر اٱْلا�سوِب، مَتَ اٱلزَّ

الت�شميع

الأول
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ٍة. َلِع ِبَتْكُلَفٍة ُمْنَخِف�سَ  َت�ْسَمُح ِباٱْلإِْنتاِج اٱمْلُ�ْسَتِمررِّ ِلل�سرِّ
َ

َرٍة، َفِهي نيُع ِباٱ�ْسِتْخداِم اآلٍت ُمَتَطورِّ حاِليًا، َيِتمُّ اٱلتَّ�سْ

اأَْق�ساُم  ِمْنها  ظاِهَرٍة،  َغرْيُ  اأَْق�ساٌم  ُهناَك  َوَلِكْن،  نيِع،  اٱلتَّ�سْ ِة  َعَمِليَّ ِمْن  اٱلّظاِهُر  اٱْلِق�ْسُم   
َ

ِهي َلَع  اٱل�سرِّ اإِنَّ 

حيِح، َوُيباَع  ميِم اٱل�سَّ ميِم َواٱمْلَبيعاِت َوَتْنظيِم اٱْلَعَمِل... اإِْذ َيْنَبغي اأَْن َيكوَن اٱمْلَْنتوُج ُمطاِبقًا ِللتَّ�سْ اٱلتَّ�سْ

جوُر اٱْلُعّماِل َمَع ما  ْقباُل َعلى اٱْقِتناِئِه. َكما َيْنَبغي اأَْن َتَتنا�َسَب اأُ ّل َقلَّ اٱْلإِ ْعِر اٱمْلُنا�ِسِب، َواإِ َبناِء ِباٱل�سرِّ ِللزُّ

َر اٱْلإِْنتاُج. الفاُت َوَي�رَصَّ َدًة، َحّتى ل َتَقَع اٱخْلِ َيقوموَن ِبِه، َواأَْن َتكوَن ُظروُف َعَمِلِهْم َجيرِّ

َحْجِم  َح�َسَب  ْنظيِم  اٱلتَّ َطريَقُة  َوَتْخَتِلُف  َمًة.  ُمَنظَّ َتكوَن  اأَْن  َيِجُب  ِبَنجاٍح،  نيِع  اٱلتَّ�سْ ُة  َعَمِليَّ َتِتمَّ   
ْ

ِلَكي

َكِة  ِ اٱل�رصَّ �ساِحُب  َيَتَوىّل  اٱْلُعّماِل،  ِمَن  َقلياًل  َعَددًا  ُل  ُت�َسغرِّ تي  اٱلَّ غرَيِة  اٱل�سَّ كاِت  ِ اٱل�رصَّ َففي  اٱمْلُقاَولِت. 

كاِت  ِ اٱل�رصَّ يف  َبْيَنما  اٱلتَّ�ْسويِق.  ىل  اإِ ميِم  اٱلتَّ�سْ اإِىل  اٱْلَعَمِل  َعالقاِت  َتْنظيِم  ِمْن  ٍء، 
ْ

�َسي ُكلرِّ  َة  َم�ْسوؤوِليَّ

َة َتْنظيِم اأََحِد اٱْلأَْق�ساِم،  �ْسيرِي، اإِْذ َيَتَوىّل ُكلُّ ُمديٍر َم�ْسوؤوِليَّ اٱْلَكبرَيِة، ُي�ساِرُك َفريٌق ِمَن اٱمْلُديريَن يف اٱلتَّ

َفَيكوُن ِلِق�ْسِم اٱمْلَبيعاِت ُمديٌر َكما ِلِق�ْسِم اٱلتَّ�ْسويِق ُمديٌر...

ما  َوَهذا  ميَم،  اٱلتَّ�سْ ُتواِفُق  َل  تي  اٱلَّ َلِع  اٱل�سرِّ �َسْحُب  َوَيِتمُّ  ريُبها،  ْوجَتْ اأَ َلِع  اٱل�سرِّ َفْح�ُس  َيِتمُّ  نيِع  اٱلتَّ�سْ َبْعَد 

ُعها يف اٱمْلَخاِزِن ِلَت�سرَي جاِهَزًة  َلِع َوَو�سْ خرِي، َيِتمُّ َتْلفيُف اأَْو َتْعليُب اٱل�سرِّ ْوَدِة. يف اٱْلأَ ُي�َسّمى ُمراَقَبُة اٱجْلَ

َبناِء. ِللتَّْوزيِع، َح�َسَب َطَلباِت اٱلزُّ

ْت َحياَة اٱلّنا�ِس اأَْي�سًا. َفَقْد �ساَر اٱْلَعديُد ِمَن اٱلّنا�ِس  َ ناَعِة َفَقْط، َبْل َغريَّ ِدِث اٱْلآلُت َتْغيريًا يف اٱل�سرِّ مَلْ حُتْ

.
ٍّ

ناِعي َتَمٍع �سِ َل اإِىل جُمْ وَّ َتَمعًا َقَرِوّيًا حَتَ ُيهاِجروَن ِمَن اٱْلُقرى َنْحَو اٱمْلُُدِن ِلْلَعَمِل يف اٱمْلَ�ساِنِع. َوما كاَن جُمْ

ترجمة واإعداد: عماداٱلدين اأفندي- �سائر ب�سه جي، الطبعة اٱلأوىل 2010،

دار اٱل�رصق اٱلعربي، لبنان / ال�سناعة/ مو�سوعة اٱلعلوم واٱلتقنية )بت�رصف(

- يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها.

- يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

-  ت�سميع الن�س مرة ثانية.

- �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س.

- طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة.

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

- ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

على  الأ�ستاذ  يكتبها  مو�سحات  على  اعتمادا  ق�سرية  فقرة  يف  للمجموعات،  عمل  يف  الن�س،  تلخي�س 

ال�سبورة.

فهم امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

الأ�ستاذ على  يكتبها  اعتمادا على مو�سحات  فقرة ق�سرية  للمجموعات، يف  الن�س، يف عمل  تلخي�س   -

ال�سبورة

ا�شتثمار 

امل�شموع وتقومي
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اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " الآلت الذكية ".

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة  الن�ص ال�شماعي )2( : الآلت الذكية التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

ُة ِكيَّ آلُت اٱلذَّ َالمْ

ناَعُة ُكلَّ  تي َي�ْسَتْخِدُمها اٱْلإِْن�ساُن، َفقاَل َكرمٌي: ُتْنِتُج اٱل�سرِّ داَر ِنقا�ٌس َبنْيَ َبْع�ِس اٱْلأَْطفاِل َحْوَل اٱْلآلِت اٱلَّ

 ذاُت َنْفٍع َكبرٍي ِلاْلإِْن�ساِن. 
َ

َيْوٍم اآلٍت َجديَدًة مَلْ ُتْعَرْف ِمْن َقْبُل، َوِهي

 ٍ َنَعها ِمْن َعنا�رصِ تي اٱ�ْسَتْعَمَلها اٱْلإِْن�ساُن كاَنْت َب�سيَطًة، َو�سَ َدواِت اٱْلأوىل اٱلَّ َلْت �َسْلمى َفقاَلْت: اإِنَّ اٱْلأَ َتَدخَّ

َورًا ِلإِْن�ساٍن َقدمٍي َيْحِمُل َع�سا َمْربوٌط  ْلفاِز �سُ �ْسجاِر... َوَقْد �ساَهْدُت يف اٱلترِّ ٍة، ِمْثَل اٱْلأَْحجاِر َواٱْلأَ َطبيِعيَّ

َتِلَفٍة. َول  َنَع اأََدواٍت َواآلٍت خُمْ َمِن، َتَعلََّم اأَْن َي�سْ ُه َمَع ُمروِر اٱلزَّ ٍة. َوَلِكنَّ ٌ ِباأَْلياٍف َنباِتيَّ َعَلْيها َحَجٌر ُم�َسنَّ

ُع اآلٍت َجديَدًة ِباٱ�ْسِتْمراٍر. ْن�ساُن اٱْلَيْوَم َيْبَحُث َوَيْخرَتِ َيزاُل اٱْلإِ

َوظاِئِفها  يف  َتِلَفٌة  َوخُمْ َكثرَيٌة  ُة  ناِعيَّ اٱل�سرِّ َواٱمْلُْنَتجاُت  ُف،  َتَتَوقَّ ل  َاِلْخرِتاعاُت  قاِئَلًة:  �َسناُء  �ساَرَكْت 

ذا  َع. َواإِ �رْصَ دوَن اٱ�ْسِتْعماَل اآَلٍة، َحّتى ُتفاِجَئُهُم اٱمْلَ�ساِنُع ِباآلٍت اأَْجَوَد َواأَ َواأَْحجاِمها. ل َيكاُد اٱلّنا�ُس َيَتَعوَّ

ِلْلَبْيِع، ِمْن ُلَعِب  ًة  اٱْلأََدواِت َواٱْلآلِت َواٱْلأَْجِهَزِة َمْعرو�سَ اأَْعدادًا َكثرَيًة ِمَن  ُزْرنا �سوقًا َمَثاًل، َف�َسَنِجُد 

َواٱْلهاِتِف  ِة  اٱْلَيَدِويَّ َواٱل�ّساَعِة  اٱْلَغ�ّساَلِة  ِمْثَل  َذِلَك،  َوَغرْيِ  ِة  َواٱْلإِِلْكرْتوِنيَّ ِة  اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱْلأَْجِهَزِة  اإِىل  ْطفاِل  اٱْلأَ

اٱمْلَْحموِل َواٱْلا�سوِب.

ها  ياِة، َحّتى اإِنَّ ْن�ساُن َدَخَلْت َجميَع َمياديِن اٱْلَ َنَعها اٱْلإِ تي �سَ حيٌح يا �َسْلمى، َاْلآلُت اٱلَّ َردَّ َكرمٌي: َهذا �سَ

لَُّه يف اأَداِء َبْع�ِس اٱْلَوظاِئِف. لُّ حَمَ �ساَرْت حَتُ

تي كاَن اٱْلإِْن�ساُن َيتَِّخُذها. ِخُذ اٱْلَقراراِت اٱلَّ ُر َوَيتَّ ها �ساَر ُيَفكرِّ اأَ�ساَفْت �َسْلمى: َبْل اإِنَّ َبْع�سَ

حنَي لنا ما َتْعنيَنُه؟ َفقاَلْت �َسناُء: َكْيَف َذِلَك؟ َهْل َت�رْصَ

هيزاٍت  َوجَتْ ِبرَباِمَج  َزٌة  هَّ جُمَ  
َ

َوِهي َرباِبَنٍة،  ِبدوِن  َوطاِئراٌت  �ساِئقنَي  ِبدوِن  �َسّياراٌت  توَجُد  اأََجْل، 

نا  ْ ُر ِتْلَك اٱْلرَباِمج َواٱلتَّْجهيزاِت َحّتى �رصِ ُع َوُيَطورِّ ْن�ساُن َيْخرَتِ ٍة َتنوُب َعِن اٱْلإِْن�ساِن. َوَظلَّ اٱْلإِ اإِِلْكرْتوِنيَّ

ِة، َوَنرى َبْع�َس اٱلنَّماِذِج ِمْنها ُتْعَر�ُس ِلْلَبْيِع يف اٱمْلَعاِر�ِس اٱْلُكرْبى  ِكيَّ ُف ِباٱلذَّ اٱْلَيْوَم َن�ْسَمُع َعْن اآلٍت تو�سَ

ِة. ِة اٱْلإِِلْكرْتوِنيَّ َويف اٱمْلَراِكِز اٱلترِّجاِريَّ

فريق التاأليف

الت�شميع

الأول
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يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها.

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

ت�سميع الن�س مرة ثانية.

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س.

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني.

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة.

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

- اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة.
فهم امل�شموع

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

على  الأ�ستاذ  يكتبها  مو�سحات  على  اعتمادا  ق�سرية  فقرة  يف  للمجموعات،  عمل  يف  الن�س،  تلخي�س   -

ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " �سفات التاجر الناجح "؛

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�شائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز احل�ش�ص :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الثالثة
الوحدة الرابعة :

الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي 3 : �شفات التاجر الناجح التوا�شل ال�شفهي
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

فاُت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح �شِ

فاِت  اٱل�سرِّ َبْع�ُس  ُهناَك  نَّ  اأَ َكما  اٱمْلَِهِن.  َح�َسَب  َتْخَتِلُف   
َ

َوِهي حاُبها،  اأَ�سْ ِبها  َيَتَحّلى  اأَْن  َيِجُب  فاٌت  ِمْهَنٍة �سِ ِلُكلرِّ 

َر ُكلُّ اإِْن�ساٍن ِبَعَمِلِه. َويف َهذا اٱمْلَقاِل   اأَْن َيَتاأَثَّ
رِّ

بيِعي �ْسخا�ِس اٱْلعاِملنَي يف َنْف�ِس اٱْلِقطاِع، َفِمَن اٱلطَّ َكِة َلدى اٱْلأَ اٱمْلُ�ْسرَتَ

َق اٱلنَّجاَح اٱمْلَْن�سوَد. َتِلَكها اٱلّتاِجُر َحّتى ُيَحقرِّ تي َيْنَبغي اأَْن مَيْ فاِت اٱلَّ َهمَّ اٱل�سرِّ �َسْوَف َنْكَت�ِسُف اأَ

ُه:  فاِت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح اأَنَّ ِمْن �سِ

ا ُي�ساِعُدُه َعلى َتْطويِر اأَْفكاِرِه  • َيْبَحُث َعْن ُكلرِّ ما ُهَو َجديٌد يف جَماِل جِتاَرِتِه َوَيْخَتِلَط َمَع ُزَمالِئِه اٱلتُّّجاِر، مِمّ
َوَعَمِلِه، َوَيزيُد اأَْرباَحُه؛

ْن�ِسَطِة يف َجْدَوٍل  • َيْعَمُل ِبِجدٍّ َواٱْجِتهاٍد، َفُيْعطي جِتاَرَتُه ِمْن َوْقِتِه َوُجْهِدِه، َوَيقوُم ِبَت�ْسجيِل ُكلرِّ اٱْلأَْحداِث َواٱْلأَ
ٍم؛ ُمَنظَّ

اأَْكرَبُ ِمْن  اٱْحِتماُل َخ�ساَرِتها  تي َيكوُن  اٱلَّ اٱمْلَ�ساريِع  ُه ل ُيجاِزُف ِبُدخوِل  اأَنَّ ِبَخَطِئِه ِعْنَد ُوقوِعِه، َكما  ُف  • َيْعرَتِ
ِرْبِحها؛

ِعِه؛ ِة َتَوقُّ حَّ ُد ِمْن �سِ اِهِه ِب�ُسهوَلٍة ِعْنَدما َيَتاأَكَّ ا ُي�ساِعُدُه َعلى َتْغيرِي اٱجترِّ ُع اٱْلأُموَر َقْبَل ُحدوِثها، مِمّ • َيَتَوقَّ
ِلُكُه  ٍء مَيْ

ْ
ُك ِب�َسي باِع َم�ساِعِرِه، َفال َيَتَم�سَّ ْق�ساِن، َوَيْبَتِعُد َعِن اٱترِّ ياَدِة اأَِو اٱلنُّ كاِت اٱْلأَ�ْسعاِر ِباٱلزرِّ رُّ • ُيتاِجُر َح�َسَب حَتَ

ْو ماًل؛ �َسواٌء كاَن �ِسْلَعًة اأَ

يِع؛ ، َول َي�ْسعى اإىِل اٱلنَّجاِح اٱل�رصَّ َعُد �ُسلََّم اٱلنَّجاِح ُدْرجًا ُدْرجًا، َفَياأُْخُذ اٱْلَوْقَت اٱْلكايِفَ • َي�سْ
َق اأَْهداَفُه. ْدُق، َفال َيُغ�سُّ اٱمْلُ�ْسَتْهِلكنَي ِلُيَحقرِّ ها اٱل�سرِّ ُع ِباٱْلأَْخالِق اٱْلعاِلَيِة، َواأََهمُّ • َيَتَمتَّ

بوا�سطة: غدير خالد، على موقع: مو�سوع.كوم، 2019-03-22 )بت�رصف(

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع الأول

ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع 

الثاين

ترتيبها ح�سب م�سمون الن�سالفكرة
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- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة.

فهم امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " الآلة والزراعة ".

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة
الن�ص ال�شماعي )4(: 

الآلة والزراعة
التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

راَعُة آَلُة َواٱلزِّ َالمْ

ا. كاَن  ْعِي، َفَعالَقُتُه ِبها عالقٌة َقدمَيٌة ِجدًّ ْيِد َواٱلرَّ َل ِحْرَفٍة لالإن�ساِن َبْعَد اٱل�سَّ وَّ
راَعُة اأَ كاَنِت اٱلزرِّ

ٍة، َفكانوا َي�ْسَتعينوَن ِبَحَيواناٍت،  اٱمْلُزارعوَن َيْعَتِمدوَن يف اإِجْناِز ُكلرِّ اٱلأ�سغاِل على ُطُرٍق َتْقليِديَّ

ْر�ِس. مَلْ َيُكِن اٱلَفاّلُح َي�ْسَتعنُي  ِة َحْرِث اٱلأر�ِس اأَِو اٱلدَّ َنِة اأِو اٱلّثرياِن ِعْنَد اٱْلِقياِم ِبَعَمِليَّ ْح�سِ ِمْثِل اٱْلأَ

اأَْن  اإِّل َيَدُه يف ما َم�سى، اإْذ كاَن َيْنرُثُ ِبها اٱُلبوَب َبْعَد  اٱْلِبذاِر  ِة  ْثناَء ِقياِمِه ِبَعَمِليَّ اأَ ِباأداٍة ُت�ساِعُدُه 

تي ُت�ْسَتْعَمُل يف َتْنِقَيِة اٱلأر�ِس  غرٍي َيَتَدىّل ِمَن اٱْلَكِتِف. َوكاَن اٱمِلْعَوُل ُهَو اٱْلأَداُة اٱلَّ يْلتِقَطها ِمْن كي�ٍس �سَ

ِة اٱَل�ساِد. اإِنَّ هذه اٱلأعماَل َتَتَطلَُّب  تي ُت�ْسَتْخَدُم ِعْنَد اٱلِقياِم ِبعمِليَّ وَقْلِبها، اأَّما اٱمِلْنَجُل َفُهَو اٱْلأداُة اٱلَّ

الت�شميع الأول
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نَّ اإِجْناَزها يتَطلَُّب اأَْوقاًتا َطويَلًة َوَتْوفرَي َعَدٍد ل ُي�ْسَتهاُن ِبِه ِمَن 
ًة َوُمْتِعَبًة، َكما اأَ هوداٍت �ساقَّ جَمْ

اٱلُعّماِل. 

ًرا هاِئاًل ِمْن  ِم اٱْكِت�ساِف اٱلإن�ساِن ِلاْلآَلِة، َعَرَفِت اٱلِفالَحُة َتَطوُّ ِة، َوِبَتَقدُّ ِر اٱلأَبحاِث اٱلعلميَّ ِبَتَطوُّ

على  يرَتِكُز   
ُّ

راِعي اٱلزرِّ تاُج  اٱلإِِنْ واأ�سبَح  فيها.  اٱمْلُ�ْسَتْعَمَلِة  اٱلو�سائِل  ُم  َوَتَقدُّ اأَ�ساليِبها  ُع  َتَنوُّ َحْيُث 

مَتَّ  ِة واٱلأَ�ْسِمَدِة. كما  اٱلأَدْوِيَ ِة، وعلى �سناَعِة  يَّ اٱجَلورِّ اٱلأَْر�ساِد  اأَْجِهَزُة  ُرها  ُتَوفرِّ تي  اٱلَّ اٱملعلوماِت 

تي �ساَعَدِت اٱلَفاّلحنَي  ِة مْن ُمَهْنِد�سنَي ِزراِعّينَي َوَبْيَطِرّينَي، واٱلَّ اٱِلْهِتماُم ِبَتْكويِن اٱلأُُطِر اٱْلِفالِحيَّ

. ّياٍت َكبرَيٍة ِمَن اٱْلِغذاِء ِلْلَب�رَصِ ِة ِبَهَدِف َتوفرِي َكمرِّ ْقِنّياِت اٱلع�رصيَّ على اٱ�ستعماِل اٱلترِّ

َيقوُم  َفاٱجلّراُر  َكثرَيٍة،  َمتاِعَب  اٱمْلُزاِرِع مْن  اإِْعفاِء  َكبرٍي يف  اٱجَلّراِر ب�َسْكٍل  اأَ�ْسَهَم ُظهوُر  وقْد 

الآلَة  اأنَّ  كما  بِة.  باٱلرتُّ َوَتْغِطَيِتها  اٱلُبذوِر  َزْرِع  ُثمَّ  َوَت�ْسِوَيِتها،  َبِة  ْ اٱلرتُّ وَقْلِب  اٱلأر�ِس  ِبِحراَثِة 

َمُعُه  ْن َتْذِرَيُه يف َوْقٍت َق�سرٍي، َكما جَتْ َد اٱمُلْنَتَج َوَتْدُر�َسُه َواأَ �سُ َدَة اٱلّداِر�َسَة ت�سَتطيُع اأَْن حَتْ اٱلا�سِ

ا ِلْفِظ  ي�سً ها ِخ�سّ تي َتْنُقُلُه اإىل ُم�ْسَتْوَدعاٍت، َيِتمُّ ِبناوؤُ يف اأَْكيا�ٍس َيِتمُّ اإِْفراُغها على اٱل�ّساِحناِت اٱلَّ

بوِب. اٱْلُ

عن جمموعة نبيل وزينة بت�رصف

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�سب م�سمون الن�س الفكرة 

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع الثاين

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة.

فهم امل�شموع

تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة

ا�شتثمار امل�شموع 

وتقوميه
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج 

جمل مرتبطة بالكي عن زيارة لل�سوق. هل �سبق لك اأن ذهبت اإىل ال�سوق؟ رفقة من؟ ...
التهيئة

يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�س املو�سوع ويطلب قراءته من طرف بع�س املتعلمني.

ْفُل �سامي. اأَْقَراأُ ما َكَتَبُه اٱلطرِّ

�رَصِ َواٱْلَفواِكِه. َرِكْبنا  َة ِمَن اٱخْلُ َي حاَجَتنا اٱْلأُ�ْسبوِعيَّ َطَحَبني واِلدي اإِىل اٱل�ّسوِق َيْوَم اٱْلأََحِد ِلَن�ْسرَتِ ِا�سْ

لوَن ِمْن باِئٍع  َبناُء َيَتَنقَّ ّجاُر َيَت�ساَيحوَن، َواٱلزُّ َرَكِة : َالتُّ اٱْلاِفَلَة، َوِعْنَد ُو�سوِلنا َوَجْدنا اٱل�ّسوَق َيُعجُّ ِباٱْلَ

ُع  ْلنا يف اٱمْلََمّراِت َبنْيَ اٱْلباَعِة َوَنْحُن َن�سَ وَّ ْثماِن اٱْلـُمنا�ِسَبِة. جَتَ َدِة َواٱْلأَ يرِّ َلِع اٱجْلَ اإِىل اآَخَر، باِحثنَي َعِن اٱل�سرِّ

ِق، ُعْدُت اإِىل اٱْلـَمْنِزِل ُمْنَبِهرًا مِبا �ساَهْدُتُه. َطَلَبْت ِمّني  �َسوُّ لَِّة. ِعْنَد اٱْنِتهاِئنا ِمَن اٱلتَّ ياِتنا يف اٱل�سَّ ُم�ْسرَتَ

اّلَجِة، َواأُْخرى يف ُرفوٍف داِخَل اٱْلـَمْطَبِخ. �رَصِ َواٱْلَفواِكِه يف اٱلثَّ ْعنا َبْع�َس اٱخْلُ اأُّمي ُم�ساَعَدَتها، َفَو�سَ

ْرُت  ْرُت اأَنَّ اأُ�ْستاَذنا َطَلَب ِمّنا ِكتاَبَة َتْقريٍر َعّما ُقْمنا ِبِه يف ُعْطَلِة ِنهاَيِة اٱْلأُ�ْسبوِع. َقرَّ يف اٱْلـَم�ساِء، َتَذكَّ

�رَصِ َواٱْلَفواِكِه. ِل ِزياَرٍة يل اإٍىل �سوِق اٱخْلُ وَّ
َد ِكتاَبَة َتْقريٍر َعْن اأَ دوَن اأَْن اأََتَردَّ

يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة حول الفهم وحتديد الكلمات املفاتيح، من قبيل:

عماذا حكى لنا الطفل �سامي؟

ملاذا اأراد كتابة تقرير عن ذهابه اإىل �سوق اخل�رص والفواكه؟

ما املراحل التي ذكرها عن ذهابه اإىل ال�سوق؟

ماذا فعل بعد عودته من ال�سوق؟ 

املو�سوع يف جمموعات �سغرية وحتديد  ن�س  قراءة  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املطلوب.

حتديد الأفكار التي يريدون التعبري عنها مع ال�ستعانة باجلدول يف كتاب املتعلم)ة(.

التخطيط

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني اإنتاج تعابري وجمل وكتابتها حول املو�سوع ح�سب املطلوب ويوجه 

انتباههم اإىل النطالق من الأفكار التي اختاروها.

يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات يف اإنتاج اجلمل.

كتابة م�شودة

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم

اأول : الأهداف :

- يخطط لكتابة تقرير باإنتاج اأفكار انطالقا من قراءته لن�س مو�سوع.

- يكتب م�سودة لتقرير.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 45 دقيقة كتابة تقرير )1( التعبري الكتابي
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اأول : الأهداف :

-  ينقح املتعلم)ة( م�سودة ن�س انطالقا من الأفكار التي اأنتجها.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي كتابة تقرير )2(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بطلب التذكري بن�س املو�سوع املتناول يف ال�سة ال�سابقة للتعبري الكتابي: 

اإعادة قراءة الن�س.

ِمَن  ِة  اٱْلأُ�ْسبوِعيَّ حاِجياِتنا  َي  ِلَن�ْسرَتِ اٱْلأََحِد  َيْوَم  اٱل�ّسوِق  اإِىل  واِلدي  َطَحَبني  ِا�سْ �سامي:  ْفُل  اٱلطرِّ قال   -

ّجاُر َيَت�ساَيحوَن،  َرَكِة: َالتُّ �رَصِ َواٱْلَفواِكِه. َرِكْبنا اٱْلاِفَلَة، َوِعْنَد ُو�سوِلنا َوَجْدنا اٱل�ّسوَق َيُعجُّ ِباٱْلَ اٱخْلُ

يف  ْلنا  وَّ جَتَ اٱمْلُنا�ِسَبِة.  َواٱْلأَْثماِن  َدِة  يرِّ اٱجْلَ َلِع  اٱل�سرِّ َعِن  باِحثنَي  اآَخَر،  اإِىل  باِئٍع  ِمْن  لوَن  َيَتَنقَّ َبناُء  َواٱلزُّ

ِق، ُعْدُت اإِىل اٱمْلَْنِزِل  �َسوُّ ِة. ِعْنَد اٱْنِتهاِئنا ِمَن اٱلتَّ ياِتنا يف اٱْلُقفَّ ُع ُم�ْسرَتَ اٱمْلََمّراِت َبنْيَ اٱْلباَعِة َوَنْحُن َن�سَ

اّلَجِة،  اٱلثَّ َواٱْلَفواِكِه يف  �رَصِ  اٱخْلُ َبْع�َس  ْعنا  َفَو�سَ ُم�ساَعَدَتها،  اأُّمي  ِمّني  َطَلَبْت  ُمْنَبِهرًا مِبا �ساَهْدُتُه. 

َواأُْخرى يف ُرفوٍف داِخَل اٱمْلَْطَبِخ.

ْرُت  �ْسبوِع. َقرَّ ْرُت اأَنَّ اأُ�ْستاَذنا َطَلَب ِمّنا ِكتاَبَة َتْقريٍر َعّما ُقْمنا ِبِه يف ُعْطَلِة ِنهاَيِة اٱْلأُ - يف اٱمْلَ�ساِء، َتَذكَّ

�رَصِ َواٱْلَفواِكِه. ِل ِزياَرٍة يل اإٍىل �سوِق اٱخْلُ وَّ
َد ِكتاَبَة َتْقريٍر َعْن اأَ دوَن اأَْن اأََتَردَّ

يطلب من كل متعلم)ة( اأن يقراأ على زمالئه يف املجموعة اجلمل التي كتبها �سابقا.

التهيئة

ت�سحيحها  على  يحفزهم  ثم  م�سوداتهم،  يتبادلوا  اأن  جمموعة  كل  اأع�ساء  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

وتعديلها وتنقيحها بناء على املالحظات املقدمة من زمالئهم وزميالتهم.
التقومي والتنقيح

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات كتابة التقرير النهائي يف دفاترهم. الإجناز

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم
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اأول : الأهداف :

القراءة )كيف تعد  اإر�سادي انطالقا من ن�س مو�سوع ومكت�سباته خالل ح�س�س  املتعلم)ة( لإنتاج ن�س  - يخطط 

م�رصوعا جتاريا(.

- يكتب م�سودة لن�س اإر�سادي وفق الت�سميم الذي و�سعه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي كتابة ن�ص اإر�شادي )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يقراأ املتعلمون ن�س املو�سوع ويحددون املطلوب. 

�ْستاَذَك ِبَذِلَك،  َت اأُ ْخرَبْ ُمها َمْدَر�َسُتُكْم. ِعْنَدما اأَ تي ُتَنظرِّ اأََرْدَت اأَْن ُت�ساِرَك يف ُم�ساَبَقِة " َن�ساِئُح َلُكْم " اٱلَّ

ْو  اأَ مِلَْزَرَعٍة  ِزياَرِتِه  َعْن  فيِه  َيْحكي  ُجَمٍل  َع�رْصِ  ِمْن  ًا  َن�سّ َيْكُتَب  اأَْن  َيْنَبغي  اٱمْلُ�ساِرَك  اأَنَّ  َلَك  َح  �رَصَ

�ساِتَذِة. َنٍة ِمَن اٱْلأَ  َيْقَراأَُه َعلى جَلْ
ْ

، ِلَكي َنٍع اأَْو َمكاٍن جِتاِريٍّ َم�سْ

ْبَت ُجَماًل َحْوَل ِزياَرِتَك  ميمًا، َوَركَّ ْعَت َت�سْ ًا ُت�ساِرُك ِبِه يف َهِذِه اٱمْلُ�ساَبَقِة. َفَو�سَ ْرَت اأَْن َتْكُتَب َن�سّ َقرَّ

َيقوَم  اأَْن  ُيريُد  مِلَْن  َن�ساِئحًا  ْمَت  َوَقدَّ ِبِه  ُقْمَت  َعّما  َوَحَكْيَت  اٱمْلَكاَن  ْفَت  َو�سَ َكبرٍي.  جِتاِريٍّ  ٍب  مِلَُركَّ

�ْستاِذَك. َمُه ِلأُ ْن ُتَقدرِّ ديقاِت َقْبَل اأَ ِدقاِء اأَْو اإِْحدى اٱل�سَّ َت َهذا اٱلنَّ�سَّ َعلى اأََحِد اٱْلأَ�سْ ِبِزياَرِتِه، ُثمَّ َعَر�سْ

التهيئة

ينتظم املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات ويقومون باأن�سطة التخطيط. 

. ِب اٱلترِّجاِريرِّ َدُه ِباٱمْلَُركَّ ِكُن اأَْن جَنِ ِدقائي َحْوَل ما مُيْ ديقاتي َواأَ�سْ : اأََتباَدُل اٱْلأَْفكاَر َمَع �سَ
ٌّ

َن�ساٌط �َسَفِهي

ْدَوِل. ميِم اٱلَّذي َيْظَهُر يف اٱجْلَ ميمًا مِلا اأُريُد ِكتاَبَتُه، ِمْثَل اٱلتَّ�سْ ُع َت�سْ اأَ�سَ

َمُلاأَْجزاُء اٱلنَّ�سرِّ َاجْلُ

هاُب اإِىل اٱمْلَْتَجِر ِبداَيٌة: َالذَّ

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

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

َمِة ِنهاَيٌة: َتْلخي�ُس اٱلنَّ�ساِئِح اٱمْلَُقدَّ

و�شع ت�شميم

يطلب الأ�ستاذ من املتعلمات واملتعلمني بناء جمل من اأجل كتابة ن�س اإر�سادي حول زيارة متجر.

. َة اٱلنَّ�سرِّ ُز ُم�ْسَودَّ جْنِ ميٍم، َواأُ ُب ُجَمال َح�َسَب اٱلتَّ�سْ - اأَُركرِّ

حيِحِه. ديَقتي ما َكَتْبناُه ِلَت�سْ ديقي اأَْو �سَ - اأََتباَدُل َمَع �سَ

كتابة م�شودة
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اأول : الأهداف :

- يراجع املتعلم)ة( م�سودة الن�س الإر�سادي التي اأنتجها.

- يفعل بنية الن�س الإر�سادي واجلمل التي تعطي ن�سائح.

- يتملك اآليات جتوِيد اإنتاجه وتنقيحه.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 45 دقيقة كتابة ن�ص اإر�شادي )2( التعبري الكتابي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يذكر الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات باملهمة التي قاموا بها خالل الأ�سبوع املا�سي، ويجري معهم 

نقا�سا حول اأهم الأفكار التي كتبوها يف م�سوداتهم. 

يقروؤون من جديد ن�س املو�سوع لتاأطري عملهم واللتزام مبا هو مطلوب.

�ْستاَذَك ِبَذِلَك،  َت اأُ ْخرَبْ ُمها َمْدَر�َسُتُكْم. ِعْنَدما اأَ تي ُتَنظرِّ اأََرْدَت اأَْن ُت�ساِرَك يف ُم�ساَبَقِة " َن�ساِئُح َلُكْم " اٱلَّ

َنٍع  ْو َم�سْ ًا ِمْن َع�رْصِ ُجَمٍل َيْحكي فيِه َعْن ِزياَرِتِه مِلَْزَرَعٍة اأَ َح َلَك اأَنَّ اٱمْلُ�ساِرَك َيْنَبغي اأَْن َيْكُتَب َن�سّ �رَصَ

َنٍة ِمَن اٱْلأَ�ساِتَذِة.  َيْقَراأَُه َعلى جَلْ
ْ

، ِلَكي اأَْو َمكاٍن جِتاِريٍّ

ْبَت ُجَماًل َحْوَل ِزياَرِتَك  ميمًا، َوَركَّ ْعَت َت�سْ ًا ُت�ساِرُك ِبِه يف َهِذِه اٱمْلُ�ساَبَقِة. َفَو�سَ ْرَت اأَْن َتْكُتَب َن�سّ َقرَّ

َيقوَم  اأَْن  ُيريُد  مِلَْن  َن�ساِئحًا  ْمَت  َوَقدَّ ِبِه  ُقْمَت  َعّما  َوَحَكْيَت  اٱمْلَكاَن  ْفَت  َو�سَ َكبرٍي.  جِتاِريٍّ  ٍب  مِلَُركَّ

�ْستاِذَك. َمُه ِلأُ ْن ُتَقدرِّ ديقاِت َقْبَل اأَ ِدقاِء اأَْو اإِْحدى اٱل�سَّ َت َهذا اٱلنَّ�سَّ َعلى اأََحِد اٱْلأَ�سْ ِبِزياَرِتِه، ُثمَّ َعَر�سْ

التهيئة

يعر�س املتعلمون م�سوداتهم بتقدمي �سفهي اأمام زمالئهم واأ�ستاذهم.

ين�ستون اإىل مالحظات وت�سويبات اأ�سدقائهم واأ�ستاذهم وي�سجلونها مع الرتكيز على:

مدى تطابقها مع ما هو مطلوب.

ت�سمنها لن�سائح.

�سالمة اجلمل التي تت�سمنها.

و�سوح املعاين.

العر�ص والتقومي

زمالئهم  مالحظات  ح�سب  ونقحوه،  عدلوه  الذي  الإر�سادي  الن�س  واملتعلمات  املتعلمون  يكتب 

وزميالتهم واأ�ستاذهم، يف دفاترهم.
التنقيح والإجناز
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اأول : الأهداف :

- يـتـعـرف املتعلـم )ة( املعامل الأن�سطة ال�سناعية والتجارية والفالحية؛

- يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

- يوظف املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة اتوظيفا مـنـا�سبـا لإغـنـاء  امل�سـروع.

- يوظف الأ�سلوب الإر�سادي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، جم�سمات فنية...

ثالثا : �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة الأوىل
الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة 

والتجارة

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة 
تقرير اأو ن�ص اإر�شادي عن  

ن�شاط اقت�شادي
مـ�شـروع الوحدة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة(اأهـداف الـدر�س، ويتـعـاقـد مـع املتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق 

الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع 

بعينه لكي  يكون مـ�سـروع الـقـ�سـم.

و�شـعـيـة 

النطالق

- يـوزع الأ�سـتـاذ)ة(الـمـتـعـلميـن واملتـعـلـمـات اإلـى مـجـمـوعـات، ثـم يـحـدد لهـم الـهـدف 

مـن هـذا  الـمـ�سـروع.مندينتي اأو قريتي اأو اإحدى معامل وطني

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـن امل�سـروع، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح املعامل التي ميكن ال�ستغال على موا�سيعها: 

• اإعداد تقرير عن ن�ساط جتاري اأو فالحي اأو �سناعي؛
• ن�ساط ال�سوق الأ�سبوعي؛

- يتوزع املتعلمون وفق رغباتهم وميولهم؛

-  يعينون من�سقا لكل جمموعة؛

- يـوزعون الأدوار واملـهـام بيـن اأعـ�سـاء كـل مـجـمـوعـة.

- يختيارون ما يالئم لإبراز ما مييز هذه الأن�سطة القت�سادية؛

- الـتـ�سـاور حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  خرجة اإىل �سوق القرية ، املـواقـع 

الإلكـتـرونيـة ، �سور، كتبو  جمالت...( .

- يت�ساورون يف مـا بينـهـم بـخـ�سو�س اختيار املعلمة مع ا�ستح�سار اإمكانية الو�سول اإىل 

املعلومات.

-  قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل
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بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( يقوم املتعلمون و املتعلمات مبا ياأتي:

ـ جتميع هذه ال�سور و الوثائق و العينات املج�سمة  ق�سد ت�سنيفها و ترتيبها حـــــ�سب طبيعتها وطبيعة 

املو�ســـــوع ) معلومات – ا�سعار- ر�سوم- �سور...(

 ـ اختيار ما ينا�سب مو�سوع امل�رصوع  الذي مت حتديده  واخلطة املحددة لتنفيذه؛

ـ مبا�رصة الأدوار واملهام التي التزم بها كل فرد من اأفراد املجموع؛

ـ القيام بالبحث مرة اأخرى – اإذا دعت ال�رصورة - عن �سور ووثائق وعينات مرتبطة بامل�رصوع، 

ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

مبا�رصة الأدوار واملهام التي اأوكلت املجموعة لكل فرد من اأفرادها وفق التوجيهات املحددة

 الإنـجـاز

- يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

- يذكر الأ�ستاذ)ة( بطبيعة الأ�سلوب الإر�سادي و�سيغه من اجل توظيفها التوظيف املنا�سب؛

- يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . .  . . . 

- مـالحـظـة  :يـطـلـب الأ�سـتـاذ)ة( من الـمتعـلـمـات واملتعلميـن كتابة الن�سو�س بخط جيد وتلوين 

الر�سوم والتعليق عليها وعلى ال�سور.

-ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

- يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا  

اأو كتابة؛

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن يكون الأ�سلوب الإر�سادي حا�رصا يف جميع الأعمال؛

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

اأو متحف الق�سم ويقومون باإ�سهار الوثــــــائق  - يـقـومـون بعر�س ا ملج�سمات منها  يف خزانة  

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة.

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

- يـدون الأ�سـتـاذ)ة( الـتـعـثـرات و الـ�سـعـوبـات ، فـي دفـتـر املـالحـظـات ، الـتـي اعـتـر�سـت 

كـل متـعـلـم ومتـعـلـمـة اأثـنـاء الإنــجـاز والتـي نبـهـهـم اإليـهـا، ولـم يتمـكـنـوا مـن تـجـاوزهـا،  

لـتـكـون مـو�سـوعـات للمـعـاجلـة والـدعـم، فـي اأ�سـبـوع الـتـقـويـم والـدعـم ، واأثـنــاء تـدبيـر 

الـدرو�س .

الـتـقـويـم 

 والـدعـم

احل�شة الـثـانية

احل�شة الـثـالثة

احل�شة الرابعة
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- يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني للخو�س يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة مرتبطة بالن�س 

التقوميي: 

- هل لالإن�سان الذي ل يعمل دور يف تقدم بلده؟ كيف ميكن لالأطفال اأن يهيئوا اأنف�سهم للعمل م�ستقبال؟

- اأذكر بع�س املهن التي ت�ساهم يف تطور البلدان.

التهيئة 

للقراءة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني قراءة اجلملة الأوىل ليتوقعوا م�سمون الن�س.

- يدون على ال�سبورة توقعاتهم يف انتظار التحقق منها.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ املتعلمون الن�س الوارد يف اأن�سطة التقومي بالأ�سبوع اخلام�س من الوحدة الرابعة قراءة �سامتة.

ِلإِجْناِح  اٱْلَيْوِم  ِمَن  َفاٱ�ْسَتِعّدوا  َوِرجاًل،  ِن�ساًء  ُثمَّ  �َسبابًا  �َسَتكونوَن  َوَغدًا  فوَلِة،  اٱلطُّ َمْرَحَلِة  يف  اٱْلآَن  اأَْنُتُم 

ِة َوَغّذوا ُعقوَلُكْم ِباٱْلِقراَءِة. ُثمَّ اٱتخذوا التعلم َو�سيَلًة َوَطريقًا  يا�سَ ُم�ْسَتْقَبِلُكْم. َقّووا اأَْج�ساَمُكْم َوَرّبوها ِباٱلررِّ

َم اأَ�سا�ُسُه اٱْلَعَمُل. َقدُّ ياُة ِمْن َحْوِلنا َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱلتَّ اإِىل اٱْلَعَمِل َواٱْلإِْنتاِج. َفاٱْلَ

ُرَق،  اإِنَّ اٱْلعاِمَل ُهَو اٱْلأَ�سا�ُس اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع: َفُهَو اٱلَّذي ُيقيُم املنازل َواٱمْلَ�ساِنَع، َوَي�ُسقُّ اٱلطُّ

اأَْطَيَب  ُتْخِرَج  َحّتى  َوُتْخَدُم،  الأر�س  تزرع  ْجهوِدِه  َومِبَ دوَد.  َواٱل�سُّ اٱْلَقناِطَر  َوَيْبني  اٱْلآباَر،  َوَيْحِفُر 

ا  ِلْلَمْر�سى، مِمّ تاُجُه ِمْن اآلٍت َواأََدواٍت َواأَْدِوَيٍة  ِلْلِبالِد ما حَتْ ُتْنِتُج  تي  اٱلَّ اٱمْلَ�ساِنِع  اأَ�سا�ُس  َمراِت. َوُهَو  اٱلثَّ

ِم. َقدُّ ينّميها َوَي�سرُي ِبها يف َطريِق اٱلتَّ

- اأَ�ْسَتْعِمُل اٱْلَكِلماِت يف َتْركيِب ُجَمٍل.

هوٌد: ....................................         َو�سيَلٌة: ...................................   جَمْ

       َغّذى: ...................................     ُيَنّمي: ......................................

- يتاأكد الأ�ستاذ)ة( من فهم املتعلمني للمعنى العام من خالل اأ�سئلة:

ذا اأَرادوا ِبناَء ُم�ْسَتْقَبِلِهْم؟ ِم اٱمْلُْجَتَمِع. ماذا َعلى اٱْلأَْطفاِل اأَْن َيْفَعلوا اإِ - اأَْذُكُر اأَ�سا�َس َتَقدُّ

- يقراأ املتعرثون الن�س قراءة جهرية بالتناوب واأحر�س على ا�ستثمار ما دونته من معلومات خا�سة 

بهم طيلة الأ�سابيع الأربعة ال�سابقة ملطالبتهم بقراءة فقرة فقط اأو جزء منها.

- ي�رصحون الكلمات ال�سعبة من خالل ا�سرتاتيجيات املفردات التي اكت�سبوها.

الفهم

يقوم الأ�ستاذ)ة( مدى فهم املتعلمني ملعاين الن�س ويدعمها دعما مندجما:

ِم اٱْلِبالِد؟ َم اأَ�سا�ُسُه اٱْلَعَمُل. َكْيَف ُي�ساِهُم اٱْلعاِمُل يف َتَقدُّ َقدُّ ُ اأَنَّ اٱلتَّ تي ُتَبنيرِّ ِة اٱلَّ اأُْعطي َبْع�َس اٱْلأَِدلَّ
التقومي

جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم القراءة

اأهداف ال�سة :   - ينمي املتعلم)ة( مهاراته القرائية.     - يوظف ا�سرتاتيجيات الفهم لفهم الن�س. 

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة
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- يقراأ املتعلمون الن�س الوارد يف اأن�سطة التقومي بالأ�سبوع اخلام�س من الوحدة الرابعة قراءة �سامتة.

فوَلِة، َوَغدًا �َسَتكونوَن �َسبابًا ُثمَّ ِن�ساًء َوِرجاًل، َفاٱ�ْسَتِعّدوا ِمَن اٱْلَيْوِم ِلإِجْناِح  اأَْنُتُم اٱْلآَن يف َمْرَحَلِة اٱلطُّ  -

ِة َوَغّذوا ُعقوَلُكْم ِباٱْلِقراَءِة. ُثمَّ اٱتخذوا التعلم َو�سيَلًة َوَطريقًا  يا�سَ ُم�ْسَتْقَبِلُكْم. َقّووا اأَْج�ساَمُكْم َوَرّبوها ِباٱلررِّ

َم اأَ�سا�ُسُه اٱْلَعَمُل. َقدُّ ياُة ِمْن َحْوِلنا َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱلتَّ اإِىل اٱْلَعَمِل َواٱْلإِْنتاِج. َفاٱْلَ

ُرَق،  - اإِنَّ اٱْلعاِمَل ُهَو اٱْلأَ�سا�ُس اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع: َفُهَو اٱلَّذي ُيقيُم املنازل َواٱمْلَ�ساِنَع، َوَي�ُسقُّ اٱلطُّ

اأَْطَيَب  ُتْخِرَج  َحّتى  َوُتْخَدُم،  الأر�س  ْجهوِدِه تزرع  َومِبَ دوَد.  َواٱل�سُّ اٱْلَقناِطَر  َوَيْبني  اٱْلآباَر،  َوَيْحِفُر 

ا  تاُجُه ِمْن اآلٍت َواأََدواٍت َواأَْدِوَيٍة ِلْلَمْر�سى، مِمّ تي ُتْنِتُج ِلْلِبالِد ما حَتْ َمراِت. َوُهَو اأَ�سا�ُس اٱمْلَ�ساِنِع اٱلَّ اٱلثَّ

ِم. َقدُّ ينّميها َوَي�سرُي ِبها يف َطريِق اٱلتَّ

- يقراأ املتعرثون الن�س قراءة جهرية بالتناوب واأحر�س على ا�ستثمار ما دونته من معلومات خا�سة 

بهم طيلة الأ�سابيع الأربعة ال�سابقة ملطالبتهم بقراءة فقرة فقط اأو جزء منها.

- يتاأكد الأ�ستاذ)ة( من فهم املعنى العام من خالل اأ�سئلة:

َتَمِعُكْم؟  ِم جُمْ ِكُنُكُم اٱمْلُ�ساَهَمُة يف ِبناِء َتَقدُّ ْطفاٌل. َكْيَف مُيْ     - اأَْنُتُم اٱْلآَن اأَ

: "َاْلعاِمُل ُهَو اٱْلأَ�سا�ُس اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع.". اأَقوُل َراأْيي يف َهِذِه اٱْلِفْكَرِة.     - جاَء يف اٱلنَّ�سرِّ

الفهم

يقوم الأ�ستاذ)ة( مدى فهم املتعلمني ملعاين الن�س ويدعمها دعما مندجما:

اِن َعْن: �ُس اٱلنَّ�سَّ يف ُجْمَلَتنْيِ ُتَعربرِّ اأُخَلرِّ

ماِن ُم�ْسَتْقَبِلِهْم: ...................................... ِة اٱْلأَْطفاِل ِل�سَ      َم�ْسوؤوِليَّ

ِم َبَلِدِهْم: ...............................................      َدْوِر اٱْلُعّماِل يف َتَقدُّ

التقومي

جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم القراءة

اأهداف الدر�س :

- ينمي املتعلم)ة( مهاراته القرائية.

- ي�ستخرج املعلومات والأفكار الواردة يف الن�س.

- يعرب بتعبريه اخلا�س عن الأفكار الأ�سا�سية يف الن�س.
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جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم الظواهر اللغوية

الهداف من ال�سة : التمكن من الظواهر اللغوية املدرو�سة وتوظيفها.

الأن�شطة املقرتحة الـمراحل

- اأطلب من املتعلمني:

    تركيب جملة فعلية تت�سمن مفعول به ظاهرا وجملة تت�سمن مفعول به �سمريا؛

     بناء الأفعال التي اأمليها عليهم للمجهول.

التهيئيء 

والتذكر

- يقرتح الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة تقوميية لظاهرة من الظواهر اللغوية التي �سبق درا�ستها واملتواجدة 

بالن�س.

فوَلِة، َوَغدًا �َسَتكونوَن �َسبابًا ُثمَّ ِن�ساًء َوِرجاًل، َفاٱ�ْسَتِعّدوا ِمَن اٱْلَيْوِم ِلإِجْناِح  - اأَْنُتُم اٱْلآَن يف َمْرَحَلِة اٱلطُّ

ِة َوَغّذوا ُعقوَلُكْم ِباٱْلِقراَءِة. ُثمَّ اٱتخذوا التعلم َو�سيَلًة  يا�سَ ُم�ْسَتْقَبِلُكْم. َقّووا اأَْج�ساَمُكْم َوَرّبوها ِباٱلررِّ

َم اأَ�سا�ُسُه اٱْلَعَمُل. َقدُّ ياُة ِمْن َحْوِلنا َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱلتَّ َوَطريقًا اإِىل اٱْلَعَمِل َواٱْلإِْنتاِج. َفاٱْلَ

- اإِنَّ اٱْلعاِمَل ُهَو اٱْلأَ�سا�ُس اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع: َفُهَو اٱلَّذي ُيقيُم املنازل َواٱمْلَ�ساِنَع، َوَي�ُسقُّ 

ْجهوِدِه تزرع الأر�س َوُتْخَدُم، َحّتى  دوَد. َومِبَ ُرَق، َوَيْحِفُر اٱْلآباَر، َوَيْبني اٱْلَقناِطَر َواٱل�سُّ اٱلطُّ

ْدِوَيٍة  تاُجُه ِمْن اآلٍت َواأََدواٍت َواأَ تي ُتْنِتُج ِلْلِبالِد ما حَتْ َمراِت. َوُهَو اأَ�سا�ُس اٱمْلَ�ساِنِع اٱلَّ ُتْخِرَج اأَْطَيَب اٱلثَّ

ِم. َقدُّ ا ينّميها َوَي�سرُي ِبها يف َطريِق اٱلتَّ ِلْلَمْر�سى، مِمّ

َتها َخطٌّ يف َدْفرَتي َواأَ�ْسُكُلها. تي حَتْ - اأَْكُتُب اٱْلَكِلماِت اٱلَّ

مريًا. ُن َمْفعوًل ِبِه ظاِهرًا َوَمْفعوًل ِبِه �سَ مَّ - اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�سرِّ ُجْمَلًة َتَت�سَ

ُن ِفْعاًل َمْبِنّيًا ِلْلَمْجهوِل. مَّ - اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�سرِّ ُجْمَلًة َتَت�سَ

اأن�شطة 

تقوميية

- يدبر الأ�ستاذ)ة( الت�سحيح اجلماعي للتمارين التقوميية ثم يحث متعلميه على القيام بالت�سحيح 

الفردي لإجنازاتهم. 

- يدعم املتعرثين باأن�سطة تن�سب على ظاهرة �سجل تعرثات كثرية ب�ساأنها من قبيل:

ُلُه َوُيْك�رَصُ ما َقْبَل اآِخِرِه،  وَّ
مُّ اأَ  ِلْلَمْجهوِل ُي�سَ

َّ
 اٱمْلَْبِني

َ
ي - اأَْبني اٱْلأَْفعاَل ِلْلَمْجهوِل. اأُلِحُظ اأنَّ اٱْلِفْعَل اٱمْلا�سِ

َكما يف اٱمْلِثاِل.

هوِل َمجمْ ِنيُّ ِللمْ بمْ َ َاملمْ لوِم َمعمْ ِنيُّ ِللمْ بمْ َ َاملمْ

ُكِتَب َكَتَب

.................... َبنـى

.................... َغ�َسَل

اأن�شطة

 داعمة
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جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم الظواهر اللغوية

الأن�شطة املقرتحة الـمراحل

- اأن�سطة على الألواح.

- اأطلب من املتعلمني:

    كتابة الكلمات التي تت�سمن همزة متطرفة والتي اأمليها عليهم؛

    حتويل جمل فعلية فعلها مبني للمعلوم اإىل جمل تت�سمن نائبا عن الفاعل.

التهيئيء 

والتذكر

- يقرتح الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة تقوميية لظاهرة من الظواهر اللغوية التي �سبق درا�ستها.

ْمَلِة: "ُتْزَرُع اٱْلأَْر�ُس." اأ�َسّمي َكِلَمَتِي اٱجْلُ

ُتْزَرُع : .....................................

ْر�ُس: ..................................... اٱْلأَ

ْكِل اٱمْلُنا�ِسِب. �ْسماَء َواٱْلأَْفعاَل ِبِكتاَبِة اٱْلَهْمَزِة اآِخَرها ِباٱل�سَّ ُم اٱْلأَ اأُمْتِ

 . 
ٌ
 ؛ َنَب..

ٌ
 ؛ ُبوؤُْب..

َ
 ؛ َجُر..

َ
 ؛ اأَْنَب..

ُ
 ؛ ُيْن�ِس..

ٌ
 ؛ جَمي..

َ
 ؛ �سا..

ٌ
ِن�سا..

اأن�شطة 

تقوميية

- يدبر الأ�ستاذ)ة( الت�سحيح اجلماعي للتمارين التقوميية ثم يحث متعلميه على القيام بالت�سحيح 

الفردي لإجنازاتهم. 

- يدعم املتعرثين باأن�سطة تن�سب على ظاهرة �سجل تعرثات كثرية ب�ساأنها من قبيل:

َنٌة ِمْن ِفْعٍل َوفاِعٍل َوَمْفعوٍل ِبِه، اأَْحِذُف ِمْنها اٱْلفاِعَل َواأَْجَعُل اٱمْلَْفعوَل ِبِه ناِئبًا َعْنُه َكما يف  َمُل ُمَكوَّ - َاجْلُ

. اٱمْلِثاَلنْيِ

أوىل َلُة اٱلمْ ممْ ُ َلُة اٱلّثاِنَيُةَاجلمْ ممْ ُ َاجلمْ

ٌل عوٌل ِبِهفاِعٌلِفعمْ ٌلَمفمْ فاِعِلِفعمْ ناِئُب اٱلمْ

َيِكتابًااأَخيِا�ْسرَتى ِكتاٌبُا�ْسرُتِ

ْلميُذَيْقَراأُ اٱلنَّ�سُُّيْقَراأُاٱلنَّ�سَّاٱلترِّ

ْطفاُلَيْلَعُب َةاٱْلأَ يا�سَ ....................اٱلررِّ

ْر�َساٱمْلُزاِرعاُتَتْخُدُم ....................اٱْلأَ

اأن�شطة

 داعمة

الهداف من ال�سة : التمكن من الظواهر اللغوية املدرو�سة وتوظيفها.
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جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم الظواهر اللغوية

الهداف من ال�سة : التمكن من الظواهر اللغوية املدرو�سة وتوظيفها.

الأن�شطة املقرتحة الـمراحل

- اأن�سطة على الألواح.

- اأطلب من املتعلمني:

        ت�رصيف اأفعال مبنية للمجهول مع بع�س ال�سمائر؛

        كتابة اأفعال واأ�سماء تت�سمن همزة متطرفة.

التهيئيء 

والتذكر

- يقرتح الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة تقوميية لظاهرة من الظواهر اللغوية التي �سبق درا�ستها.

َمَل َح�َسَب اٱمْلَْطلوِب. ُل اٱجْلُ اأَُحورِّ

َاْلُعّماُل .............َاْلعامُل اٱمْلُِجدُّ ُي�ْسَكُر.

�ْسُم ُيَرّبى �ْسماِن............َاجْلِ َاجْلِ

ْجَمُة ُي�ساَهُد يف اٱللَّْيِل. ْجَمتاِن .............َالنَّ َالنَّ

َامْلَري�ساُت............َامْلَري�ُس ُيعاَلُج يف اٱْلِعياَدِة.

اأن�شطة 

تقوميية

- يدبر الأ�ستاذ)ة( الت�سحيح اجلماعي للتمارين التقوميية ثم يحث متعلميه على القيام بالت�سحيح 

الفردي لإجنازاتهم. 

- يدعم املتعرثين باأن�سطة تن�سب على ظاهرة �سجل تعرثات كثرية ب�ساأنها من قبيل:

َنٌة ِمْن ِفْعٍل َوفاِعٍل َوَمْفعوٍل ِبِه، اأَْحِذُف ِمْنها اٱْلفاِعَل َواأَْجَعُل اٱمْلَْفعوَل ِبِه ناِئبًا َعْنُه َكما يف  َمُل ُمَكوَّ - َاجْلُ

. اٱمْلِثاَلنْيِ

عاُل أَفمْ ماُءَالمْ �شمْ
أَ َالمْ

ِكتاَبُة اٱْلَهْمَزِةَقْبَل اٱْلَهْمَزِةِكتاَبُة اٱْلَهْمَزِةَقْبَل اٱْلَهْمَزِة

ْطِرجيَء ْطِر�َسماٌءَعلى اٱل�سَّ َعلى اٱل�سَّ

ِلِفَنـَبـاأٌَعلى اٱْلواِوَجُروؤَ َعلى اٱْلأَ

ِلِفَتَبـّر.. ............ُمْبَتِدٌئَعلى اٱْلأَ

َعلى اٱْلواِوُبوؤْبـ..............ُبِدَئ

اأن�شطة

 داعمة
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جذاذة تطبيقية لالأن�شطة التقوميية والداعمة

الأ�شبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

ح�شة من 30 دقيقة تقومي ودعم التعبري الكتابي

الهداف من ال�سة : اإنتاج ن�س ق�سري حول مو�سوع حمدد با�ستثمار الأ�ساليب التي اكت�سبت خالل الوحدة.

الأن�شطة املقرتحة الـمراحل

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات لالإنتاج الكتابي باأ�سئلة تذكرهم ببع�س املعلومات التي �سبق اأن 

در�سوها يف الن�سو�س القرائية عن ال�سناعة ودور الآلت يف ت�سهيل حياة النا�س.

التهيئة 

للقراءة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات ا�ستخدام تقنيات التخطيط والتقومي والتنقيح التي ا�ستغلوا 

عليها يف ح�س�س التعبري الكتابي من اأجل تنفيذ التعليمة:

ُث فيها َعْن َدْوِر اٱْلآلِت يف َتْطويِر َحياِة اٱْلإِْن�ساِن َوَت�ْسهيِل َعَمٍل  دَّ حَتَ �ْسُطٍر اأَ - اأَْكُتُب ِفْقَرًة ِمْن َخْم�َسِة اأَ

تي َيقوُم ِبها. ْعماِل اٱلَّ ِمَن اٱْلأَ

اأن�شطة 

تقوميية

- يدعم املتعرثين باأن�سطة تن�سب على ظاهرة �سجل تعرثات كثرية ب�ساأنها من قبيل:

ُن ما ُهَو َمطلوٌب. مَّ ُب ُجَماًل َتَت�سَ - اأَُركرِّ

- َمْفعوٌل ِبِه اٱ�ْسمًا ظاِهرًا: ...........................................................

اًل ِباٱْلِفْعِل: ........................................................... مريًا ُمتَّ�سِ - َمْفعوٌل ِبِه �سَ

- ناِئٌب ِلْلفاِعِل: ...........................................................

اأن�شطة

 داعمة
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اأول : الأهداف :

- يقراأ املتعلم)ة( جزء الن�س " قرية الورود " )جزء يف كل ح�سة( بطالقة.

- يكت�سب معارف ومعلومات من خالل قراءته.

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�سف اأ�ساليبه.

- ي�ستمتع بالقراءة املتتابعة لف�سول الن�س الكائي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�شناعة والتجارة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة
الن�ص امل�شرت�شل :

"قرية الورد"
القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حول حتقيقها.

يثري انتباههم اإىل تنوع الزراعة باملغرب من منطقة اإىل اأخرى.

يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

يناق�سون م�سمونها ويحثهم على ِذكر املناطق املغربية التي ت�ستهر بزراعة الورود.

التهيئة 

للقراءة

يقراأ املتعلم)ة( عنوان الن�س وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.
التوقع

يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الأول باأكمله. 

بحيث ميكن  اجلماعة  ت�سو�س على  هام�سة ل  قراءة  منخف�س،  ب�سوت  اجلزء  متعلم ومتعلمة  يقراأ كل 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

يعمل الأ�ستاذ)ة( على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي )�سفحة لكل متعلم(، واأعبئ 

فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

يف  اإليها  يلجوؤون  التي  املختلفة  املفردات  ا�سرتاتيجيات  موظفني  وال�سعبة  اجلديدة  التعابري  ي�رصحون 

القراءة الوظيفية.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم.  الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب 

والتقومي

اجلزء الأول : مو�شم جني الورد.

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   156 09/09/2019   12:31



157

اجلزء الثاين : يف �شوق الورود

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحدد اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يثري انتباههم اإىل بع�س مميزات الأ�سواق املختلفة.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يطلب منهم ِذكر اأ�سماء بع�س الورود التي يعرفونها.

التهيئة 

للقراءة

يقراأ املتعلمون عنوان اجلزء الثاين ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الثاين باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

- يعمل الأ�ستاذ)ة( على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي )�سفحة لكل متعلم(، 

واأعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة.

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها يف 

القراءة الوظيفية.

القراءة

الفهم والتحليل - ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم. 

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم..
الرتكيب

والتقومي
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اجلزء الثالث: ت�شنيع ماء الورد

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحدد اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يرث انتباههم اإىل بع�س املنتجات التي ت�ستخل�س من الورود.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يحثهم على ِذكر طريقة ال�سول على ماء الورد وا�ستعمالته.

التهيئة

للقراءة

يقراأ املتعلمون عنوان واجلزء الثالث ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

ت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.
التوقع

يحددون معاين املفردات ال�سعبة اأو اجلديدة اأثناء القراءة اجلهرية، من قبيل :  ف�ساء - يواكب - 

َمْر�سم - اإ�سباع - اأداءهم - ثم يركبونها يف جمل مفيدة.

ميكن لالأ�ستاذ ا�سثثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات، كما ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يكلف بع�س املتعلمني 

واملتعلمات بالبحث عن معاين تلك الكلمات يف املعجم.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة للتاأكد من فهمهم للجزء املقروء وللجزاأين ال�سابقني لربط ال�سابق بالالحق.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم. الفهم والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب 

والتقومي
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اجلزء الرابع: الورد بهجة قريتنا.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحدد اأهداف ال�سة، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يثري انتباههم اإىل بع�س املنتجات التي ت�ستخل�س من الورود.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يحثهم على ِذكر طريقة ال�سول على ماء الورد وا�ستعمالته.

التهيئة 

للقراءة

- يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الرابع ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا 

م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س 

ومعاجلته.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الرابع باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

- يعمل الأ�ستاذ)ة( على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي )�سفحة لكل متعلم(، 

ويعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة.

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها يف 

القراءة الوظيفية.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم.
الفهم 

والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم. 
الرتكيب 

والتقومي

- يكتب املتعلمون يف جمموعات م�سغرة تقريرا عن املراحل التي يقطعها الورد ليعطينا ماء الورد. الإثراء
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الوحدة اخلام�شة

الغابة
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اأول : الأهداف :

-  يقراأ املتعلم ) ة (  ن�س »دفاعا عن البيئة« بطالقة؛

 -  يتعرف املتعلم ) ة (  اأهمية الأ�سجار ودورها.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص الوظيفي : دفاعا عن البيئة القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ ) ة (  اأهداف الدر�س و يتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

- يهيئ الأ�ستاذ ) ة (  املتعلمني واملتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معلومات يعرفونها عن اأهمية الأ�سجار 

ودورها  يف البيئة.

التهيئة

للقراءة

يطلب الأ�ستاذ ) ة (  من املتعلمني واملتعلمات مالحظة ال�سورة املرافقة للن�س يف كتاب املتعلم ) ة (  :

- حتديد مكونات ال�سورة )ما يالحظونه يف ال�سورة(؛

انطالقا من  الن�س  لتحديد توقعاتهم عما يتحدث عنه  الن�س، ويوجههم  بقراءة عنوان  - يطالبهم 

عنوان الن�س وال�سورة الواردة يف كتاب املتعلم )ة( و�سكل الن�س )حوار(؛

- يطالب املتعلمني واملتعلمات مقارنة توقعات كل متعلم )ة( مع �سديقه اأو �سديقته.

املالحظة 

والتوقع

بح�سب  القرائي  الأداء  تلوين  فيها  يراعي  معربة،  جهرية  قراءة  الن�س  من  فقرة  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ   -

مقت�سيات مقام الن�س.

 - يقراأ املتعلمون واملتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب. قراءة جهرية مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة. 

-  يقروؤون الن�س قراءة هام�سة )ثنائية( مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة.

- يدعوهم الأ�ستاذ )ة( اإىل تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة على دفاترهم بالتتابع اأو على ال�سبورة ...

التي  التعرثات  حالة  يف  املمكنة  امل�ساعدات  ويقدم  قراءتهم  من  ليتثبث  ال�سفوف  بني  )ة(  الأ�ستاذ  مير   -

يالحظها.

القراءة

- ما ال�سخ�سيات املتدخلة يف الوار ؟

- من منها ي�سكل خطرا على ال�سجرة ؟
التقومي
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احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

بالتذكريببع�س  واملتعلمات  املتعلمني  مطالبة  خالل  من  بالالحق،  ال�سابق،  بربط  للح�سة  الأ�ستاذ)ة(  ميهد 

عنا�رص الوار الذي دار بني ال�سنجاب وال�سجرة.

و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة الن�س قراءة جهرية مع مراعاه عالمات الرتقيم ونربات التنغيم.

مون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران( انطالقًا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي. -  ُيقورِّ

قراءه 

الن�ص

- يثري الأ�ستاذ)ة( انتباه املتعلمني واملتعلمات ؛ 

- يطلب منهم الإجابة عن اأ�سئلة للفهم.

ناِت اٱْلغاَبِة يف اٱْلِفْقَرِة اٱْلأوىل. تي اأَ�ساَبْت ُمَكورِّ ْعِر الَّ -  اأَْذُكُر َعالماِت اٱلذُّ

داَقُة ِواإِّل َفال. ْعبرِي: َهَكذا َتكوُن اٱل�سَّ ُب ُجَماًل �َسبيَهًة ِباٱلتَّ - اأَُركرِّ

َجَرِة؟ َطَر اٱْلـُمْحِدَق ِباٱل�سَّ َل َمْن �ساَهَد اٱخْلَ وَّ
فوُر اأَ - ِلـماذا كاَن اٱْلُع�سْ

الفهم

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني واملتعلمات حتديد اخلال�سة التي انتهى اإليها الن�س حول م�سري ال�سجرة. التقومي

احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمني واملتعلمات بالتذكري بعنوان 

الن�س الوظيفي، ومب�سمونه العام، انطالقًا من اأ�سئلة حمددة.

و�شعية 

النطالق

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة يراعي فيها ما يتطلبه الأداء القرائي اجليد.

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة بقية فقرات الن�س قراءة جهرية مع مراعاة �رصوط القراءة 

ال�سليمة.

-  يقروؤون بالتناوب، ويقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم، بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

قراءة

الن�ص

- يتوقف الأ�ستاذ)ة( عند الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة ويطلب منهم �رصحها يف �سياقها با�ستعمال املعجم اأو  

ا�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات.

-  يحفزهم على اإنتاج ثالث جمل م�ستعملني اأكرب عدد ممكن من الكلمات امل�رصوحة )عمل ثنائي(.

الفهم

- من اأنقذ ال�سجرة من اخلطر ?

- من هم اأ�سدقاء ال�سجرة ?

التقومي

والدعم
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احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ)ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمني واملتعلمات بتذكر الأخطاء التي 

تهدد ال�سجرة.

و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة اأجزاء من الن�س قراءة جهرية مع مراعاه �رصوط القراءة ال�سليمة.

مون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران( بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي. -  ُيقورِّ

مرِّ َواٱِلْبِن.
تي كاَنْت �َسُت�سيُب اٱْلغاَبَة ِمْن َطَرِف اٱْلَقطيِع َواٱْلأَِب َواٱْلأُ ْخطاَر اٱلَّ ُد اٱْلأَ - اأَُحدرِّ

 َمْن َيْحميها ".
َ

َيواناُت جاَءْت ِلَتْحِمي ْنجاِب" َهِذِه اٱْلَ ُح َقْوَلَة اٱل�سرِّ -  اأَ�رْصَ

ْنجاُب َطريَقَتنْيِ ِلَتْغيرِي �ُسلوِك عاِئَلِة الّراعي. ما ُهما؟ فوُر َواٱل�سرِّ -  ِاْعَتَمَد اٱْلُع�سْ

قراءة

الن�ص

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، اإىل:

• اإعطاء عنوان اآخر للن�س.

• تلخي�س الن�س �سفهيا يف جمل مرتابطة، باإبراز اأهم حمتوياته.

• ذكر فوائد اأخرى لالأ�سجار مل ي�رص اإليها الن�س.

• ذكر بع�س الأ�رصار التي تتعر�س لها الغابات ، وما يجب علينا فعله لمايتها.

• جت�سيد مقاطع من الوار بني �سخ�سيات الن�س اأمام زلئهم )لعب اأدوار(.

الرتكيب 

والتقومي

اأول : الأهداف :

- يتعرف املتعلم)ة( طريقة كتابة بع�س اأ�سماء الإ�سارة. 

- يكتبها كتابة �سليمة يف اإنتاجاته الكتابية وينطقها نطقا �سليما.

ثانيا : كتاب املتعلم)ة(، �سور، موارد رقمية، ....
ثالثا : �شياغة العمل : عمل فرد، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة  حذف الألف يف اأ�شماء الإ�شارة )1( الإمالء

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني للخو�س يف مو�سوع الدر�س انطالقا من طرح اأ�سئلة لإنتاج جمل تت�سمن 

اأ�سماء اإ�سارة. يدونها على ال�سبورة ويطلب مالحظتها. 

و�شعية

النطالق

ميلي الأ�ستاذ)ة( على متعلميه كلمتي: هذا وهذه، ويكتبونها على الألواح.

يثري انتباههم اإىل املد الذي ينطقه ول يكتبونه.

ي�سوقهم ملعرفة الكلمات الأخرى )اأ�سماء الإ�سارة( التي حتذف منها بع�س املدود كتابة.

املالحظة 

والكت�شاف
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يعبئ املتعلمون اجلدول الآتي تدريجيا بعد الطالع على الأمنوذج )هذا(؛

يقارنون بني طريقة كتابة الكلمات وطريقة نطقها.

يالحظون اأن ا�سم الإ�سارة هذا ينطق مبد الهاء، لكنه يكتب بدون مد.

يالحظون اأن ا�سم الإ�سارة هذه ينطق مبد الهاء، لكنه يكتب بدون مد.

يوا�سلون التعبري عن مالحظاتهم.

التحليل

َذُف يف اٱ�ْسَمِي  َذُف اٱْلأَِلُف ِكتاَبًة َبْعَد اٱْلهاِء يِف اأَ�ْسماِء اٱْلإِ�ساَرِة ) َهذا، َهِذِه، َهذاِن، َهَذْيِن، َهوؤُلِء(، َول حُتْ - حُتْ

.) �ساَرِة )َهاتاِن َوَهاَتنْيِ اٱْلإِ

َذُف اٱْلأَِلُف ِكتاَبًة يف اٱ�ْسَمِي اٱْلإِ�ساَرِة : بْعَد اٱلّذاِل يف )َذِلَك( َوَبْعَد اٱلاّلِم يف )اأوَلِئَك(. - حُتْ

ال�شتنتاج

اأملي عليهم الكلمات الآتية: هذه �سيعة؛ هوؤلء حطابون؛ وهاته غابة  وهاتان....

اأملي عليهم ن�سا اإمالئيا ق�سريا يت�سمن اأربع جمل ليكتبوه يف دفاترهم.
التطبيق

تتم عملية الت�سحيح اجلماعي لالأن�سطة �سفهيا اأو على ال�سبورة مب�ساركة جميع املتعلمات واملتعلمني. الت�شحيح

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.
التقومي والدعم

نطقهاكتابة الكلمات

هــــا   تانهاتان

هــــا   تنيهاتني

ذا    لكذلك

نطقهاكتابة الكلمات

هـــا   ذاهذا

هـــــا   ذههذه

هــــا   ذانهذان

هــــا   ذينهذين

اأول : الأهداف :

- يتعرف املتعلم )ة( الفعل ال�سحيح واأنواعه.

- يوظف املتعلم)ة( الفعل ال�سحيح يف التعبريين ال�سفهي والكتابي بطريق �سليمة. 

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة  الفعل ال�شحيح : تعريفه واأنواعه )1( ال�رصف والتحويل

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اأ�سئلة مرتبطة بالدر�س ال�سابق، وي�ستهل  - يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح 

ال�سة بحوار تقومي مكت�سباتهم ومعارفهم ال�سابقة.

- يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

و�شعية

النطالق

- يطالبهم بالإتيان باأفعال ما�سية دون ا�ستمالها على حروف )و، ا، ى( ويختار من بينها ما ميكن 

ا�ستثماره يف مراحل الدر�س القادمة.

-  يدعوهم اإىل مالحظة اجلدول الوارد يف كتاب املتعلم)ة( ومقارنة جمموعة الأفعال املو�سوعة يف 

اخلانة الأوىل مبجموعة الأفعال املوجودة يف اخلانة الثانية.

املالحظة 

والكت�شاف
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يطرح الأ�ستاذ )ة(  اأ�سئلة : 

- ما الأحرف املكتوبه باللون الأحمر يف اخلانة الثانية؟ وهل توجد يف اأفعال اخلانة الأوىل؟ 

- ي�سائل الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على اأ�سماء هذه الروف لي�سل بهم اإىل اأنها »حروف علة«.

- يدفع اإىل ت�سمية الأفعال اخلالية من حروف العلة يف اخلانة الأوىل »الأفعال ال�سحيحة«.

- ما هو الفعل ال�سحيح؟

- يعود الأ�ستاذ)ة( من جديد اإىل دعوة املتعلمني واملتعلمات اإىل مالحظة الفرق بني الأفعال ال�سحيحة: 

. عن طريق اأ�سئلة مثل: ح�رص - اأخذ - مدَّ

-  هل تت�سمن الأفعال: ح�رص - خرج - عمل حرفا مهموزًا؟

- اأجتدون بني اأحرف الفعل من هذه الأفعال امل�ساعفة حرفا م�ساعفا )مكررا(؟

- ماذا ي�سمى الفعل الذي ت�سلم اأحرفه من الهمز والت�سعيف؟

- هل تت�سمن الأفعال: اأخذ - ي�ساأل - قراأ. همزة؟

 - ماذا ي�سمى الفعل ال�سحيح الذي تكون بني اأحرفه همزة؟

. حرفا م�ساعفا )مكررا(؟ - هل تت�سمن الأفعال: مدَّ - جرَّ - عدَّ

فا؟ - ماذا ن�سمي الفعل ال�سحيح الذي يت�سمن بني اأحرفه حرفا م�سعَّ

التحليل

 لال�ستنتاج يجيب املتعلمون واملتعلمات عن اأ�سئلة :

     - ما هو الفعل ال�سحيح؟ وماهي اأنواعه؟ 

ـحيـُح خاٍل ِمـْن اأَْحـُرِف اٱْلِعـلَّـِة )َاْلـواُو َو اٱْلأَِلـُف َو اٱْلـيـاُء(. - َاْلـِفـْعـُل اٱل�سَّ

 :) عيِف  اٱلتَّ�سْ َوِمَن  اٱْلَهْمِز  )ِمَن  �سـاِلـٌم  ْو  اأَ  ) )َمدَّ ـٌف  ـعَّ ُمـ�سَ ْو  اأَ )اأََكَل(  َمـْهـمـوٌز  اإِّما  حيُح  اٱل�سَّ َاْلِفْعُل   -

َخَرَج. 

ال�شتنتاج

- ي�ستخرج املتعلمني واملتعلمات الأفعال ال�سحيحة مع بيان نوعها، وي�سعونها يف اجلدول الآتي بعد 

نقله اإىل دفاترهم : �سمع - �سعى - قال - �سمَّ - هداأ - داأب - اأكل.    

نوعه الفعل ال�سحيح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التطبيق

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيًا ثم بعده جماعيا، وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر.

- على الأ�ستاذ )ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول 

معاجة تعرثاتهم.

الت�شحيح

يدون الأ�ستاذ )ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة اأثناء 

الإجناز. ومل يتمكنوا من جتاوزها لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم يف فرتات الدعم.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

- اأن يتعرف املتعلم )ة( اأدوات ن�سب الفعل امل�سارع ال�سحيح.

- اأن يوظف معرفته لن�سب الفعل امل�سارع يف التعبريين ال�سفهي والكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة(، �سور، مواد رقمية.

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقري.

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة  ن�شب امل�شارع ال�شحيح واجلملة املوؤولة )1( الرتاكيب

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ال�سابق، وي�ستهل  بالدر�س  اأ�سئلة مرتبطة  املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح  الأ�ستاذ )ة(  يهيئ 

ال�سة بحوار تقومي مكت�سباتهم ومعارفهم ال�سابقة. 

يحدد الأ�ستاذ )ة( اأهداف الدر�س، ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

و�شعية

النطالق

- ي�سمع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات الفقرة الواردة يف كتاب املتعلم)ة( بطريقة ت�سمح لهم 

باملتابعة املركزة. ثم يتدرج تدرجا منهجيا تفاعليا وفق ما ياأتي:

- يطلب اإليهم قراءة الفقرة قراءة �سامتة ويثري انتباههم اإىل الكلمات التي و�سع حتتها خط.

- يطلب منهم حتديد الأفعال املو�سوع حتتها خط والروف التي �سبقته.

املالحظة 

وال�شتك�شاف

- يطالب الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات اأن ي�سعوا الأفعال امل�سارعة املن�سوبة يف الن�س يف اجلدول الآتي:

حروف الن�سب الفعل امل�سارع املن�سوب اجلملة

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

- يطالبهم بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

اإذا قلنا: كنت اأقوم بنزهة. فما نوع فعل )اأقوم( اأ ما�ٍس اأم م�سارع اأم اأمر؟ ما عالمة اإعرابه؟

- ما الركة التي تظهر على اآخره اإذا قلنا : اأن اأقوم.

- ما الذي �سبقه؟

- ما الفرق بني اأ�سرتيح من عناء التعب وكي اأ�سرتيح من عناء التعب؟

- ما الرف الذي �سبق الفعل؟

- ما الفرق بني اأرتاح من ذلك وبني لن اأرتاح من ذلك؟

- ما الفرق بني تتمتع مبا متتعت به، وبني اإذن تتمتع بنا متتعت به؟

- ما الرف الذي �سبق الفعل؟

- ماذا ن�سمي الرف الذي �سبق هذه الأفعال؟

التحليل
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اأول :الأهداف :

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..
ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، خمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 45 دقيقة

- حذف الألف يف اأ�شماء الإ�شارة )1( ن�شب 

- امل�شارع ال�شحيح واجلملة املوؤولة )1( 

- الفعل ال�شحيح : تعريفه واأنواعه )1(

التطبيقات الكتابية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يهيئ الأ�ستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�سة 

للتاأكد من �سبط املتعلمني واملتعلمات لها من قبيل:

- ما هي الأدوات التي تن�سب الفعل امل�سارع؟

- ماهو الفعل ال�سحيح؟ وما اأنواعه؟

- متي حتذف الألف من اأ�سماء الإ�سارة؟

و�شعية

النطالق

بيُع(. ِل َمْرفوعًا ) َيِجُب/ َتْقَطُع/ اأَ - َيكوُن اٱْلِفْعُل اٱمْلُ�ساِرُع يف اٱلأَ�سْ

...
ْ

ْن، َلْن، َكي ٍب : اأَ ذا �َسَبَقُه َحْرٌف ِمْن ُحروِف اٱلنَّ�سْ - َيكوُن اٱْلِفْعُل اٱمْلُ�ساِرُع َمْن�سوًبا اإِ

ل يف اٱمْلَْوِعِد. (.  َن�سِ
ْ

ُع َكي دو�س اٱْلأَْزهاَر. / ُن�رْصِ )َيِجُب اأَْن ُنحاِفظ َعلى اٱْلبيَئِة. / َلْن اأَ

ال�شتنتاج

 ينجز املتعلمون التمارين التطبيقية يف دفاترهم.

ي�سع املتعلمون واملتعلمات حرف الن�سب املنا�سب يف مكان الفراغ مع �سبط الفعل بال�سكل:

- حر�ست على .... اأذهب اإىل املدر�سة مبكرا.

- األعب الريا�سة .... ي�سّح ج�سمي.

- .....  اأتكا�سل يف عملي.

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات اأن ياأتوا باأربع جمل لأفعا م�سارعة من�سوبة ت�ستمل كل 

واحدة منها على حرف ن�سب خمتلف عن الآخر.

التطبيق

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر. الت�شحيح

يدون الأ�ستاذ )ة(  التعرثات وال�سعوبات يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها، ومل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم 

يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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ميكن لالأ�ستاذ)ة( انتقاء التطبيقات التي يراها منا�سبة، من بني الأن�سطة املقرتحة بكتاب املتعلم )ة(.

يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني واملتعلمات :

- قراءة الن�س قراءة �سامتة وتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة.

- �رصح الكلمات ح�سب ال�سياق : - تلوث، املنفلتة، الأيدي اجلاهلة ...

- �سكل الكلمات التي حتتها خط يف الن�س.

- �سبط الأفعال امل�سارعة بال�سكل التام مع ملء فراغات اجلمل الآتية بحرف ن�سب منا�سب:

• علينا ... نبذل جهودنا يف الدرا�سة.

• ...... ن�ست�سلم للهزمية.

• يجب عليه .... يجتهد ... ينجح.

• تهاونت يف اإجناز التطبيقات ... ت�ستحق الإنذار.

- ت�سنيف الأفعال ال�سحيحة الآتية ح�سب نوعها يف اجلدول الآتي:

�سمع - علم - ظّن�س - داأب - ن�ساأ - اأمن - عدَّ

- اإن�ساء جمل من اأ�سماء الإ�سارة مع بيان �سبب حذف الألف منها يف الكتابة :

هذه - ذلك - هذا.

التطبيقات

الفردي على  بالت�سحيح  وينتهي  بعده جماعيا،  ثم  ثنائيا  الأول  الت�سحيح يف  يكون  اأن  - ميكن 

الدفاتر.

- على الأ�ستاذ)ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني واملتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم، وا�ستعمال الألواح يف بع�س التطبيقات.

الت�شحيح

يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات رال�سعوبات، يف دفرت املالحظات التي اعرت�ست كل متعلم ومتعلمة 

اأثناء الإجناز والتي نبههم عليها ومل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة والدعم، 

يف اأ�سبوع التقومي.

التقومي

والدعم

نوعه الفعل ال�سحيح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................
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اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " و�سايا وافكار ".

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )1( : و�شايا واأفكار التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

كاٌر فمْ َو�شايا َواأَ

ِه يف الغاباِت، َفِتْلَك اأُْمِنَيُة الَكثرِي ِمّنا. َلِكْن َيْنَبغي اأْن نويِلَ هذا املكاَن الَّذي  َنزُّ َنُعَك مَن التَّ ل اأََحَد مَيْ

وَجْدناُه  مِمّا  اأَْح�َسَن  َكُه  َنرْتُ اأَْن  ينبغي  ُكرْبى،  ًة  يَّ اأََهمرِّ اخَلاّلَبِة  باملناظِر  اِل�ْسِتْمتاِع  َة  ُفْر�سَ لنا  ُيتيُح 

عَلْيِه، اأَْو اأَْن نرُتَكُه – على الأقل – كما َوَجْدناُه.

ْبِخ يف َحْرِق غاَبٍة ِباأَْكَمِلها، كما َتَت�َسبَُّب يف قْتِل َحيواناِتها  َفَقْد َتَت�َسبَُّب �رَصاَرٌة �سغرَيٌة مْن ناِر الطَّ

  مْنها ِمْن اأَْوكاِرها َوُجحوِرها،
َ

ِرُم ما َبِقي وُطيوِرها وحَتْ

ًثا بالغاَبِة اأْو ُتوؤْذي َحيواناِتها  اِت َتَلوُّ ربَّ َوَقْد ُتْلِحُق امْلَُخلَّفاُت اْلأُْخرى ِمْثُل َبقايا البال�ستيِك َوُعَلِب امْلُ�سَ

ُحَك مبا يلي: تي َقْد َتْلَتِهُمها َفَتْخُنُقها. ِلهذا اأَْن�سَ الَّ

ْبِخ، اأَّما اإذا  ْزَهُة ِلاِل�ْسِتْمتاِع ل ِللطَّ ْبِخ طيَلَة الَيْوِم، فالنُّ ْ َوْجَبَتَك يف املْنِزِل َحّتى ل َتْن�َسِغَل بالطَّ َح�رصرِّ

ٌة َكبرَيٌة  يَّ �ْسعاَل الّناِر يف الغاَبِة، َفُكْن َحِذًرا َول ُت�ْسِعِل الّناَر اإِّل َوَكمرِّ ُكْنَت ُتريُد اأَْكاًل �ساِخًنا واأَرْدَت اإِ

ْعها  اأَِو اْجَمْع َثالَثًة مَن اْلأَثايف َو�سَ ِاْحِفْر ُحْفَرًة  ٌة،  َقِويَّ ياُح  َوالررِّ
َ
ُت�ْسِعِل الّنار  مَن املاِء ُقْرَبَك، ل 

ِد  اأَكُّ الِع َواأَْوِقِد الّناَر ِبداِخِلها. َول ُتغاِدْر َمكاَن اإِ�ْسعاِل الّناِر َقْبَل التَّ يف َهْيَئِة ُمَثلٍَّث ُمَت�ساوي اْلأَ�سْ

فاياِت اإىل َحْيُث مُيِكُن  ِف امْلَكاَن الَّذي ُكْنَت فيِه َواْحِمْل َمَعَك النُّ اِب، َنظرِّ مِن اإِخماِدها باملاِء والرتُّ

َطْرُحها.

اِب اأَْو  ِو الرتُّ ْطفاِئها باملاِء اأَ ُل ما ينبغي اأَْن َتقوَم به ُهَو حُماَوَلُة اإِ وَّ
ة، َفاأَ اأَّما اإذا ا�ْسَتَعِلت الّنُار يف الغاِبَ

َة الغاَبِة  دوَن َخْوٍف اأَْو  َتَك َوَعُدوَّ ِب به َعُدوَّ ِ ًنا اأَْخ�رَصَ َوا�رصْ ْد، فاْقَطْع ُغ�سْ ُهما َمًعا، واإذا مَلْ جَتِ

.
ّ
�ٍس.. َك يف َحْرٍب َمَع َحَيواٍن ُمَتَوحرِّ ٍد َوَكاأَنَّ َتَردُّ

 اأَّل ُن�ْسِعَل الّناَر بالغاَبِة.
َ

ريَقَة اْلأَْح�َسَن ِهي  َلِكنَّ الطَّ

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع

الأول
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ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع

الثاين

يتذكر املتعلمون الحتياطات التي ينبغي اتخاذها حتى ل ت�ستعل الرائق بالغابة؛

يتذكرون الإجراءات التي ينبغي اتخاذها حتى ل تنت�رص الرائق بالغابة؛

يتذكرون الل الأمثل.

ما هي الأخطار التي حثنا الكاتب على الحتياط منها من خالل العبارة: ل ت�سعل النار اإل وكمية كبرية 

من املاء قربك؟

ما هي الأخطار التي حثنا الكاتب على الحتياط منها من خالل العبارة: ل ت�سعل النار والرياُح قوية؟

ي�ستخرجون جميع الن�سائح الواردة بالن�س.

يختزلون الن�س يف كلمات مفاتيح؛

الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ )ة(  يلخ�سون 

على ال�سبورة.

فهم

امل�شموع 

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقدميه
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�س مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

غاَبِة يُّ ِللمْ عامَلِ ُم المْ َيومْ      َالمْ

 للغابِة الَّذي ُي�ساِدُف 21 مار�س مْن ُكلرِّ �َسَنٍة، وذلك ُمْنُذ 
رِّ

َيحتِفُل امْلَْغِرُب ِمْثَل باقي ُبْلداِن اْلعامَلِ بالَيْوِم العاملي

ِتها. يَّ ْوِعَيُة ِباأََهمرِّ ري التَّ �َسَنِة 2012. وُيحَتَفُل يف هذا اليوٍم بالغاباِت ب�َسّتى اأَْنواِعها وجَتْ

الَهَدُف مْن َوراِء هذا الحتفاِل ال�سنويرِّ ُهو التذكرُي باأهميِة الغاباِت والأ�سجاِر وت�سجيُع الُبْلداِن يف كل يوٍم 

ٍة بالغاباِت والأ�سجاِر، ِمْثِل َحَمالِت َغْر�ِس الأ�سجاِر.  ِلْلغابِة على َبْذِل اجُلهوِد للِقياِم باأْن�ِسَطٍة خا�سَّ
ٍّ

عاملي

ُع  َنوُّ َوالتَّ ِر  حُّ التَّ�سَ 1992 )ُمكاَفَحُة  الثَّالِث يف �سنِة  فاِقّياِت ِرّيو  اترِّ عنَي على  امْلَُوقرِّ ِل  وَّ
اأَ ِمْن بنِي  ُيْعَترَبُ املغرُب 

ِحَدِة الَّذي َيْهَتمُّ بالغاباِت ُمْنُذ �سَنِة 2000،  ِتِه يف ُمْنَتدى الأُمَمِ امْلُتَّ ِويَّ ُ امْلُناِخ(. اإِ�ساَفًة اإىل ُع�سْ  َوَتَغريُّ
ُّ

الِبيولوِجي

ُ َعِن اْلِتزاِمِه بامْلُحاَفَظِة َعلى َجميِع اأَْنواِع الغاباِت. ُء الَّذي ُيَعربرِّ
ْ

ي َال�سَّ

والَعْرعاِر  واْلأَْركاِن   
رِّ

اْلِفّليِني والَبّلوِط  كاْلأَْرِز  ِلأَ�ْسجاٍر  �َسَتالٍت  َغْر�ُس  التَّ�ْسجرِي  َحَمالِت  ِخالَل  َيِتمُّ 

ُة  املن�رِصَ ُة  الغاَبِويَّ والأ�سناُف  امْلُناُخ  َحْيُث  ِمْن  ِمْنَطَقٍة  كلرِّ  ّياِت  ُخ�سو�سِ َح�َسَب  ّروِب…  واخْلَ

ًة  واجتماِعيَّ ًة  ُمناِخيَّ َم�ساِكَل  َتْعِرُف  تي  الَّ ِة  الغاَبِويَّ املناِطِق  ِحماَيِة  اإىل  التَّ�سجرِي  ُة  عمليَّ َوَتْهِدُف  فيها. 

 .
رِّ

اْلَوَطِني اِب  الرتُّ َة  كافَّ َي�ْسَمُل  النرِّطاِق  وا�ِسِع  ِللتَّ�سجرِي  َبْرناَمٍج  اإِْطالُق  �سنٍة  ُكلَّ  َيِتمُّ  اإِْذ  َتِلَفًة،  خُمْ

مِلُ�ْسَتْقَبِلنا”،  ِحماَيٌة   
َ

ِهي غاباِتنا  حماَيُة   ” �ِسعاِر  َت  2014،حَتْ ل�سنة  للغاَبِة   
رِّ

العامَلِي بالَيْوِم  ِاْحِتفاًل   

الّنوِر  َمْدَر�َسِة  َتالميِذ  َمَع  ا  ِليًّ َتوا�سُ ِلقاًء  ِر  حُّ التَّ�سَ َوحُماَرَبِة  والغاباِت  ِلْلِمياِه  ُة  ال�ّساِميَّ ُة  امْلَْندوِبيَّ َعَقَدِت 

طوَن  ُمَن�سرِّ قاَم  وقْد  الغابِة.  مبو�سوِع  املَتَعلرَِّقِة  َت�ساوؤُلِتِهُم  ُكلرِّ  َعْن  اْلإِجاَبِة  َد  َق�سْ باِط  بالررِّ ِديرِّ  امْلَُحمَّ

�َسَتالٍت  ِبَغْر�ِس  املدر�سِة  تالميِذ  ُرْفَقَة  ِر  حُّ التَّ�سَ َوحُمارَبِة  والغاباِت  للمياِه  ِة  ال�ّساِميَّ ِة  املْندوِبيَّ ِمَن 

التَّالميِذ. ُكلرِّ  َلدى  الغاَبِة  جُتاَه  ِة  امل�ْسوؤوِليَّ روِح  ِمْن  ْفِع  الرَّ َد  َق�سْ �سِة  ِللُموؤَ�سَّ اخَل�رْصاِء  بامْلِ�ساَحِة 

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع الأول

اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي.

يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )2( : اليوم العاملي للغابة التوا�شل ال�شفهي
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ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع 

الثاين

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح.

الأ�ستاذ على  يكتبها  اعتمادا على مو�سحات  فقرة ق�سرية  للمجموعات، يف  الن�س، يف عمل  تلخي�س 

ال�سبورة.

فهم امل�شموع

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح.

تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ 

على ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

ترتيبها ح�سب م�سمون الن�سالفكرة
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اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي .

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�شائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز احل�ش�ص :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي 3 : اأهمية الغابة التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

غاَبِة ُة اٱلمْ يَّ اأََهمِّ

تي قْد متَتدُّ على ِم�ساحاٍت  ٌع كبرٌي من الأ�سجاِر اخل�رصاِء الَّ مُّ بيَعِة، وهي جَتَ  كنٌز من ُكنوِز الطَّ
َ

َاْلغابُة، ِهي

َواأَيُّ   الَّذي َنعي�ُس فيه، 
رِّ

اْلبيِئي َة لالأر�ِس، وهي ُجْزٌء ُمِهمٌّ مَن النرِّظاِم  بيعيَّ َئَة الطَّ كبريٍة. وُتْعَترَبُ الغاَبُة الررِّ

 .
رِّ

بيعي ِم�سا�ٍس ِبها، ُيْعَترَبُ �َسَببًا لخِتالِل هذا النظاِم الطَّ

َخلُّ�ِس مْن ثاين اأُْك�سيِد اْلَكْربوِن، َوَتْر�سيِب  ًا ِلَتْنِقَيِة اْلَهواِء، واإنتاِج الأوك�سجنِي، والتَّ َدًرًا اأَ�سا�ِسيًّ ُتَعدُّ الغابُة م�سْ

ِخُذ  تي َتتَّ يوِر، الَّ باتاِت والطُّ ِة. وُتْعَترَبُ َمْوِطًنا للَكثرِي مَن اليواناِت والنَّ ِه مَن الغازاِت ال�ّسامَّ الُغباِر وَتْخلي�سِ

ِمْنها َبْيتًا َلها. 

ناَعِة  َدُرُه ِل�سِ  َم�سْ
َ

ْدِفَئِة الَّذي َيِتمُّ اأَْخُذُه مْن اأَ�سجاِرها. وِهي َيْعَتِمُد الإِْن�ساُن على الغاَبِة للُح�سوِل على َحَطِب التَّ

ِه  َنزُّ ُة لالأر�ِس َمْنَظرًا َخاّلبًا َوجماًل ُمْدِه�ًسا، اإِْذ ُتَعدُّ َمكانًا ُمنا�ِسبًا ِللتَّ َنُ املناطُق الغابويَّ اْلَوَرِق واْلأَثاِث. َكما مَتْ

ميَلِة. ْوقاِت اجْلَ �ِسْتجماِم، َوَمكانًا راِئعًا للَمَرِح َوَق�ساِء اْلأَ واِلْ

تي َتَت�َسبَُّب يف  ثاِت الَّ ، ب�سَبِب امْلَُلورِّ اإِّل اأَنَّ الغاباِت يف العامِل يف َتناُق�ٍس ُم�ْسَتِمرٍّ ِة الكبريِة للغاَبِة،  يَّ َرْغَم الأََهمرِّ

ِة  ناِعيَّ ِلِبناِء املناِزِل والُبيوِت وامْلُْن�َساآِت ال�سرِّ را�سي الغاباِت  ِلأَ ْعماِل الإن�ساِن وا�ْسِتْغالِلِه  اأَ اأَْو ب�سبِب  َمْوِتها، 

راِئِق.  فاِف واْلَ امْلُْخَتِلَفِة، اأو ب�سبب َنْوباِت اجْلَ

ُل َتْهديدًا َكبريًا  ا ُي�َسكرِّ ، مِمّ ئيَلٌة ِجّدًا مَن الغاباِت، وهي يف تناُق�ٍس م�ستِمرٍّ يوَجُد على َكْوَكِب الأر�ِس ِن�ْسَبُة �سَ

ِلُوجوِدها، ِلذا َيِجُب اِلفاُظ َعَلْيها، والعَمُل على ِزراَعِة املزيِد ِمْنها، وُمراَقَبُتها لأَْجِل ِحماَيِتها ِمْن اأَيرِّ اْعِتداٍء.

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع الأول
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ت�سميع الن�س مرة ثانية.

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

الت�شميع 

الثاين

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح؛

الأ�ستاذ على  يكتبها  اعتمادا على مو�سحات  فقرة ق�سرية  للمجموعات، يف  الن�س، يف عمل  تلخي�س 

ال�سبورة.
فهم امل�شموع

اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح.

تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ 

على ال�سبورة.

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه

ترتيبها ح�سب م�سمون الن�سالفكرة
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اأول : الأهداف :

- يفهم املتعلم الن�س ال�سماعي " عيد ال�سجرة ".

- يتوا�سل املتعلم بلغة �سليمة انطالقا من فهم م�سمون الن�س وا�ستثماره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي )4( : عيد ال�شجرة  التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�سورة وعنوان الن�س بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�سمون الن�س عرب التعبري عن م�سمون ال�سورة وما يدل عليه العنوان.

املالحظة 

والتوقع

َجَرِة عيُد اٱل�شَّ

ة  َجَرِة يف الَعديِد ِمْن ُدَوِل العامَلِ ِلِزراَعِة الأ�سجاِر، حْيُث مَتَّ اقرتاُحُه للمَررِّ ُيقاُم احِتفاٌل ِبعيِد ال�سَّ

ُه   مورتون )J. Sterling Morton( والَّذي ُعرَف عْنُه ُحبُّ
رِّ

 الأْمريِكي
رِّ

َحِفي الأوىل على َيِد ال�سَّ

ْر�ٍس َكبرَيَة امْلِ�ساَحِة َوَزَرَعها بالأ�سجاِر،  ديُد ومعِرَفُتُه الوا�ِسَعُة بالأ�سجاِر. َفَقِد ا�ْسرَتى ِقْطَعَة اأَ ال�سَّ

داُه ِب�سكٍل َكبرٍي َبنْيَ �ُسّكاِن  راعِة، َاْلأَْمُر الَّذي اْنَت�رَصَ �سَ ِة الزرِّ يَّ وَكَتَب الَعديَد مَن املقالِت عْن اأََهمرِّ

مورتون  َح  ِاْقرَتَ التَّ�ْسجرِي.  اإىل  منطقِتِهْم  افِتقاِر  اإىل  اأَْنظاَرُهْم  َوَلَفَت  َي�ْسُكُنها،  كان  تي  الَّ املنطَقِة 

عاَم  ِيناِيَر  ِمْن  ال�ّساِبِع  َوذلَك يف  الأ�سجاِر،  ِزراَعِة  ِمْنطقِتِه على  �ُسّكاِن  ِلَت�ْسجيِع  يْوٍم  َتْخ�سي�َس 

َجَرِة.  1872م، َوِمْن ُهنا جاَءْت َت�ْسِمَيُة َهذا الَيْوِم ِبَيْوِم ال�سَّ
ِد  وقْد مَتَّ حَتديُد الثاين َواْلِع�رصيَن ِمْن اأَبريل تاريخًا ِلاِلْحِتفاِل بالأ�سجاِر، وذِلَك ِب�َسَبِب امْلُناِخ اجَليرِّ

تاريَخ  الّتاريِخ  هذا  ُم�ساَدَفِة  اإىل  ِبالإِ�ساَفِة  َنِة،  ال�سَّ مَن  ِة  الَفرْتَ هذِه  الأ�سجاِر يف  ِلَغْر�ِس  وامُلالِئِم 

ِة اأَْنحاِء اْلعامَل عام 1970م.  ميالِد مورتون، وُي�ساُر اإىل اأََنّ هذا اِلْحِتفاَل اْنَت�رَصَ اإىل َبِقيَّ

ِعتناِء ِبها. ُع الّنا�ُس َعلى َزْرِعها َواِلْ َجَرِة عيًدا ُيْحَتَفُل فيِه ِباْلأَ�ْسجاِر َوُي�سجَّ َبَح َيْوُم ال�سَّ َوِبَذِلَك اأَ�سْ

غاباٍت  ِبَزْرِع  ِة  بيعيَّ الطَّ الغاباِت  َوَتْرميِم  اخل�رصاِء،  امل�ساحاِت  ِزياَدِة  اإىل  اليوُم  هذا  َوْيِهُدُف 

ٍة، َمَع اإعطاء املزيِد مَن الهتماِم بالأ�سجاِر املزروَعِة وِحماَيِتها.  ِطناِعيَّ ِا�سْ

ِتها البالغِة يف الياِة.  يَّ َيْوُم ال�ّسجرِة ُهَو َذِلَك اليوُم الَّذي َيِتمُّ فيِه الحتفاُل بال�سجرِة وَدْوِرها واأهمرِّ

اإْذ ُيَعدُّ يوُم ال�سجَرِة، اأو كما ُيْطِلُق عليِه البع�س "عيد ال�سجرة" ، يوًما َيقوُم فيه النا�ُس باأعماٍل 

 والعَمِل على زياَدِة ن�سبة تلَك الأرا�سي اخل�رصاِء 
رِّ

باِتي خمتلَفٍة للُم�ساَهَمِة يف اِلفاِظ على الِغطاِء النَّ

يرِِّئ والَّذي كاَن عاِماًل رئي�ِسّيًا يف  ْتُه البيَئُة ب�سبِب �ُسلوِك اْلإْن�ساِن ال�سَّ والعمِل على َتْعوي�ِس ما َخ�رِصَ

 . َنْق�ِس ِن�َسِب امل�ساحاِت اخل�رْصاِء يف العامَلِ

يطلب تدوين كلمات �سعب عليهم فهمها؛

يطرح �سوؤال اأو �سوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�س.

الت�شميع

الأول
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ت�سميع الن�س مرة ثانية؛

�رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرف املتعلمني اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�س؛

طرح اأ�سئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�سميع اجلزء الذي ا�ستع�سى على فهم املتعلمني:

التاأكد من فهم الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�سئلة مبا�رصة؛

ترتيب الأفكار ح�سب ورودها يف الن�س يف جدول يعد لهذا الغر�س.

الت�شميع

الثاين

ترتيبها ح�شب م�شمون الن�صالفكرة

اأ�سئلة ت�ستدعي ا�ستح�سار عنا�رص من الن�س لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�سكل جماعي(.

فهم

امل�شموع

- التذكري مب�سمون الن�س عن طريق اأ�سئلة للفهم يتم من خاللها ا�ستح�سار اأفكاره.

- اإعادة ت�سميع الن�س.

التفاعل مع 

امل�شموع

- اختزال الن�س يف كلمات مفاتيح

- تركيب جمل فعلية وا�سمية تت�سمن كلمات من بينها

- تلخي�س الن�س، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�سرية اعتمادا على مو�سحات يكتبها الأ�ستاذ على 

ال�سبورة

ا�شتثمار 

امل�شموع

اأول : الأهداف :

- يخطط املتعلم)ة( لإنتاج اأفكار تتو�سع يف ن�س.

- يكتب م�سودة للتو�سع يف ن�س.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي التو�شيع )1(

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج 

جمل مرتبطة بالكي عن نزهة اإىل الغابة اأو الديقة.
التهيئة
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يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�س املو�سوع ويطلب قراءته من طرف بع�س املتعلمني.

ًة اأَْو َتْر�ُسُم َمْنَظرًا َخاّلبًا. َوَكْم  ِل يف اٱْلغاَبِة، َفَتْلَعُب ِبُدْمَيِتها اأَْو َتْقَراأُ ِق�سَّ َتْذَهُب َلْيلى ُكلَّ اأََحٍد ِللتََّجوُّ

بيَعِة. ُيْعِجُبها اأَْن َت�ْسَتْمِتَع مِبا ُت�ساِهُدُه َوَت�ْسَمُعُه يف اٱلطَّ

ْلواٍن َجّذاَبٍة،  �ْسكاٍل َواأَ ْزهاٍر ذاِت اأَ َتَتَمّنى َلْيلى َلْو َتاأُْخُذ ُكلَّ ما َت�ساِهُدُه يف اٱْلغاَبِة، ِمْن ُوروٍد َواأَ

َنٍة...  َوِمْن ُطيوٍر َوَفرا�ساٍت ُمَلوَّ

اَلأَ ِبِه َحديَقَتها؟!   مَتْ
ْ

غرِي َكي ِمَلُه اإِىل َمْنِزِلها اٱل�سَّ ِكُنها اأَْن َتاأُْخَذ ُكلَّ َهذا، َوحَتْ َلِكْن، َكْيَف مُيْ

بيَعَة َعلى َجورِّ اٱمْلَديَنِة. ُل اٱلطَّ تي ُتَف�سرِّ يوَر اٱلَّ باتاِت َواٱلطُّ ُّ اٱلنَّ اإِنَّ َذِلَك �َسَي�رصُ

بيَعَة اٱْلَفّتاَنَة اإِىل َمْنِزِلها؟  َتْنُقَل َهِذِه اٱلطَّ
ْ

اإَِذْن، ما اٱلَّذي َيْنَبغي اأَْن َتْفَعَلُه َلْيلى َكي

"الفنانة ال�سغرية" العربي بن جلون )بت�رصف(

يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة حول الفهم وحتديد اأفكار الن�س الأ�سا�سية، من قبيل:

ماذا تفعل ليلى يف الغابة؟

ماذا متنت ليلئ؟

هل باإمكانها اأن تاأخذ طبيعة الغابة اإىل منزلها؟

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة ن�س املو�سوع يف جمموعات �سغرية وحتديد 

املطلوب.

يحثهم على اختيار الأفكار التي يريدون التعبري عنها للتو�سع مع ال�ستعانة باجلدول يف كتاب 

املتعلم)ة(.

التخطيط

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني اإنتاج تعابري وجمل وكتابتها ويوجه انتباههم اإىل النطالق من 

الأفكار التي اختاروها.

يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات يف اإنتاج اجلمل.

كتابة م�شودة

يحث الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على مراجعة وت�سحيح م�سوداتهم. التقومي 

اأول : الأهداف : 

ـ يخطط لكتابة تقرير باإنتاج اأفكار انطالقا من قراءته لن�س مو�سوع.

يكتب م�سودة لتقرير.

ثانيا : الو�شائل التعليمية :  كتاب املتعلمـ)ة(، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �شيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 45 دقيقة التو�شيع  )2( التعبري الكتابي
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

اإنتاج  يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف 

جمل مرتبطة بالكي عن النزهة  يف الغابة اأو الديقة.

التهيئة

يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�س املو�سوع ويطلب قراءته من طرف بع�س املتعلمني.

ًة اأَْو َتْر�ُسُم َمْنَظرًا َخاّلبًا. َوَكْم  ِل يف اٱْلغاَبِة، َفَتْلَعُب ِبُدْمَيِتها اأَْو َتْقَراأُ ِق�سَّ َتْذَهُب َلْيلى ُكلَّ اأََحٍد ِللتََّجوُّ

بيَعِة. ُيْعِجُبها اأَْن َت�ْسَتْمِتَع مِبا ُت�ساِهُدُه َوَت�ْسَمُعُه يف اٱلطَّ

ْلواٍن َجّذاَبٍة،  �ْسكاٍل َواأَ ْزهاٍر ذاِت اأَ َتَتَمّنى َلْيلى َلْو َتاأُْخُذ ُكلَّ ما َت�ساِهُدُه يف اٱْلغاَبِة، ِمْن ُوروٍد َواأَ

َنٍة...  َوِمْن ُطيوٍر َوَفرا�ساٍت ُمَلوَّ

اَلأَ ِبِه َحديَقَتها؟!   مَتْ
ْ

غرِي َكي ِمَلُه اإِىل َمْنِزِلها اٱل�سَّ ِكُنها اأَْن َتاأُْخَذ ُكلَّ َهذا، َوحَتْ َلِكْن، َكْيَف مُيْ

بيَعَة َعلى َجورِّ اٱمْلَديَنِة. ُل اٱلطَّ تي ُتَف�سرِّ يوَر اٱلَّ باتاِت َواٱلطُّ ُّ اٱلنَّ اإِنَّ َذِلَك �َسَي�رصُ

بيَعَة اٱْلَفّتاَنَة اإىِل َمْنِزِلها؟  َتْنُقَل َهِذِه اٱلطَّ
ْ

اإَِذْن، ما اٱلَّذي َيْنَبغي اأَْن َتْفَعَلُه َلْيلى َكي

يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة حول فهم الن�س وحتديد اأفكاره الأ�سا�سية، من قبيل:

ماذا تفعل ليلى يف الغابة؟

ماذا متنت ليلئ؟

هل باإمكانها اأن تاأخذ طبيعة الغابة اإىل منزلها؟

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة ن�س املو�سوع يف جمموعات �سغرية وحتديد 

املطلوب.

اختيار الأفكار التي يريدون التعبري عنها للتو�سع مع ال�ستعانة باجلدول يف كتاب املتعلم)ة(.

التخطيط

يحث الأ�ستاذ)ة( املتعلمني على تقومي اإجنازاتهم قبل عر�سها.

حيِحِه. ديَقتي ما َكَتبناُه ِلَت�سْ ديقي اأَْو �سَ اأََتباَدُل َمَع �سَ

اأَْكُتُب اٱلنَّ�سَّ اٱلَّذي اأَْنَتْجُتُه يف َدْفرَتي ُثمَّ اأَْقَراأُُه َعلى اأُ�ْستاذي َوُزَمالئي.

التقومي والدعم

اأول : الأهداف :

- يخطط املتعلم)ة( لإنتاج اأفكار من اأجل تكملة ن�س.

- يكتب م�سودة لإكمال ن�س.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...
ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 45 دقيقة تكملة ن�ص )1( التعبري الكتابي
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- يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج 

جمل مرتبطة باأعمال يدوية مثل الر�سم و�سناعة جم�سمات والأدوات امل�ستخدمة فيها.
التهيئة

يطلب الأ�ستاذ)ة( من بع�س املتعلمات واملتعلمني قراءة ن�س املو�سوع.

ًة اأَْو َتْر�ُسُم َمْنَظرًا َخاّلبًا. َوَكْم  ِل يف اٱْلغاَبِة، َفَتْلَعُب ِبُدْمَيِتها اأَْو َتْقَراأُ ِق�سَّ َتْذَهُب َلْيلى ُكلَّ اأََحٍد ِللتََّجوُّ

بيَعِة. ُيْعِجُبها اأَْن َت�ْسَتْمِتَع مِبا ُت�ساِهُدُه َوَت�ْسَمُعُه يف اٱلطَّ

ْلواٍن َجّذاَبٍة،  �ْسكاٍل َواأَ ْزهاٍر ذاِت اأَ َتَتَمّنى َلْيلى َلْو َتاأُْخُذ ُكلَّ ما َت�ساِهُدُه يف اٱْلغاَبِة، ِمْن ُوروٍد َواأَ

َنٍة...  َوِمْن ُطيوٍر َوَفرا�ساٍت ُمَلوَّ

اَلأَ ِبِه َحديَقَتها؟!   مَتْ
ْ

غرِي َكي ِمَلُه اإِىل َمْنِزِلها اٱل�سَّ ِكُنها اأَْن َتاأُْخَذ ُكلَّ َهذا، َوحَتْ َلِكْن، َكْيَف مُيْ

بيَعَة َعلى َجورِّ اٱمْلَديَنِة. ُل اٱلطَّ تي ُتَف�سرِّ يوَر اٱلَّ باتاِت َواٱلطُّ ُّ اٱلنَّ اإِنَّ َذِلَك �َسَي�رصُ

بيَعَة اٱْلَفّتاَنَة اإِىل َمْنِزِلها؟  َتْنُقَل َهِذِه اٱلطَّ
ْ

اإَِذْن، ما اٱلَّذي َيْنَبغي اأَْن َتْفَعَلُه َلْيلى َكي

"الفنانة ال�سغرية" العربي بن جلون )بت�رصف(
- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة لتحديد اأفكار الن�س الأ�سا�سية، من قبيل:

- ماذا متنت ليلى؟

- هل باإمكانها اأن تاأخذ طبيعة الغابة اإىل منزلها؟

- يف نظرك، ماذا ينبغي على ليلى فعله لنقل الطبيعة اإىل منزلها وحديقتها؟ 

املطلوب:  وي�رصح  �سغرية  جمموعات  تكوين  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب   -

التخطيط لتكملة الن�س.

- يحثهم على اختيار الأفكار التي يريدون التعبري عنها لتكملة الن�س مع ال�ستعانة باجلدول 

يف كتاب املتعلم)ة(.

التخطيط

يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني اإنتاج تعابري وجمل وكتابتها ويوجه انتباههم اإىل النطالق من 

الأفكار التي اختاروها.

يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات يف اإنتاج اجلمل.

كتابة م�شودة

يحث الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على مراجعة وت�سحيح م�سوداتهم. التقومي

اأول : الأهداف :

- يقوم املتعلم)ة( الأفكار التي اأنتجها من اأجل تكملة ن�س.

- ينقح امل�سودة التي اأنتجها لإكمال الن�س.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(   �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي )الإن�شاء( يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

ح�شة من 45 دقيقة التعبري الكتابي تكملة ن�ص )2(
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- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني التذكري باملطلوب خالل ح�سة التعبري الكتابي ال�سابقة؛ ويحثهم 

على قراءة امل�سودات التي اأنتجوها.
التهيئة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني مراجعة الأفكار واجلمل التي اأنتجوها يف ال�سة 

ال�سابقة. 

- يطلب منهم عر�س م�سوداتهم على اأ�سدقائهم من اأجل اإبداء مالحظات حولها.

- يحثهم على اإدخال تعديالت عليها ح�سب املالحظات التي قدمت لهم.

التقومي والتعديل

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات يف تنقيح وتعديل 

م�سوداتهم لإكمال الن�س.

- يركز بالأ�سا�س على فئة املتعلمات واملتعلمني الذين يعانون من تعرثات يف التعبري الكتابي.

- يطلب الأ�ستاذ)ة( من املتعلمني كتابة اأعمالهم املنقحة يف دفاترهم.

الإجناز

يحث الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على قراءة اإنتاجاتهم اأمام اأ�سدقائهم و�سديقاتهم. التقومي 

اأول : الأهداف : 

- يـتـعـرف املتعلـم )ة( دور الغابة يف حياة جميع الكائنات الية؛

- يوظف الـمـتـعـلـم )ة( املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة توظيفا مـنـا�سبـا لإغـنـاء  امل�سـروع.

- يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، ...

ثانيا : �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة(اأهـداف الـدر�س، ويتـعـاقـد مـع املتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق 

الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع 

بعينه لكي  يكون مـ�سـروع الوحدة.  

و�شـعـيـة 

النطالق

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة  مـ�شـروع الوحدة  الغابة
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- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة( الـمـ�سـروع : الغابة ودورها يف حياتنا 

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـنهم ، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح املجالت التي ميكن ال�ستغال مبوا�سيعها: 

   -اأهمية الغابة بالن�سبة لالإن�سان؛

- اأهمية الغابة بالن�سبة للحيوانات؛

- الغابة تتحدث عن معاناتها؛

- اأن�سار البيئة ؛

- يـتوزع  الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات اإلـى مـجـمـوعـات وفق ميولهم ورغباتهم ويت�ساورن يف ما بينهم؛ 

  - يعينون من�سقا لكل جمموعة.

- يوزع الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات الأدوار واملـهـام بيـنهم.

- يناق�سون مراحل اإجناز امل�رصوع والو�سائل التي �سيحتاجونها وطريقة جمع املعلومات...

- الـتـ�سـاور حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  �سور اأومواقع اإلكرتونية اأو�سهادات 

�سفهية.....

-  يوزعون الأدوار بينهم

-  يلتزمون بالأدوار املناطة بهم يف اإطار اأخالقي من اأجل اإح�سارها يف املوعد املتفق عليه؛

- قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل

يقوم املتعلمون و املتعلمات- بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( -مبا ياأتي:

-  جتميع ال�سور و الوثائق و العينات املج�سمة  ق�سد ت�سنيفها و ترتيبها حـــــ�سب طبيعتها وطبيعة 

املو�ســـــوع ) معلومات – اأ�سعار- ر�سوم- �سور...(

الغابة  لتنفيذه)اأهمية  املحددة  واخلطة  حتديده   مت  الذي  امل�رصوع   مو�سوع  ينا�سب  ما  اختيار    -

بالن�سبة لالإن�سان، اأهمية الغابة بالن�سبة للحيوانات، الغابة تتحدث عن معاناتها، اأن�سار البيئة ...(

- مبا�رصة الأدوار و املهام التي اأوكلت لكل فرد من اأفراد املجموعة وفق التزاماتهم.

مرتبطة  وعينات  ووثائق  �سور  عن   - ال�رصورة  دعت  اإذا   – اأخرى  مرة  بالبحث  القيام    -

بامل�رصوع، ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

-  ت�سنيف املنتجات وفق طبيعتها وترتيبها وفق الأولوية.

- يبدي املتعلمون اآراءهم حول ما مت اإح�ساره واإنتاجه.

- يلتزمون باإكمال البحث خارج الف�سل.

 الإنـجـاز

- يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

- يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . . . . . 

- يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا) 

الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

- مـالحـظـة  :يـطـلـب الأ�سـتـاذ)ة( من الـمتعـلـمـات واملتعلميـن تنقيح اأعمالهم وجتويدها باأ�ساليب 

واأفكار جديدة 

- يكتبون الن�سو�س بخط جيد ويلونون الر�سوم ويعلقون عليها وعلى ال�سور

- ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

احل�شة الـثـانية

احل�شة الـثـالثة
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- يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا) 

الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

والتواريخ والأرقام و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

اأو متحف الق�سم ويقومون باإ�سهار الوثــــــائق  - يـقـومـون بعر�س ا ملج�سمات منها  يف خزانة  

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة.

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

من  لوحة  عر�س  اأو  م�رصحية  من  جزء  عر�س  اأجل  من  واملتعلمات  للمتعلمني  املجال  يف�سح   -

اللوحات الفنية والديث عنها، كما متنحهم الفر�سة لأداء رق�سة اأو اأغنية اأو اإلقاء �سعر اأو ....

مما له عالقة مبحور امل�رصوع ومو�سوعه. 

-  يـدون الأ�سـتـاذ)ة( الـتـعـثـرات و الـ�سـعـوبـات ، فـي دفـتـر املـالحـظـات ، الـتـي اعـتـر�سـت 

كـل متـعـلـم ومتـعـلـمـة اأثـنـاء الإنــجـاز والتـي نبـهـهـم اإليـهـا، ولـم يتمـكـنـوا مـن تـجـاوزهـا،  

لـتـكـون مـو�سـوعـات للمـعـاجلـة والـدعـم، فـي اأ�سـبـوع الـتـقـويـم والـدعـم ، واأثـنــاء تـدبيـر 

الـدرو�س

الـتـقـويـم 

 والـدعـم

احل�شة الرابعة

اأول : الأهداف :

- يقراأ املتعلم)ة( اأجزاء الن�س بطالقة.

- يتعرف بع�س منتجات الغابة؛.

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�سف اأ�ساليبه.

- ي�ستمتع بالقراءة املتتابعة لف�سول الن�س الكائي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...
ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ)ة(الأهداف :، ويتعاقد مع متعلميه حول حتقيقها.

- يطلب منهم اإفادة جماعة الق�سم مبعلومات عن الغابة مل ي�سبق لهم اأن تطرقوا لها يف الف�سل؛.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يوجههم لتعرف اأهم عنا�رص ال�سورة واإدراك العالقة بينها؛

التهيئة 

للقراءة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة اخلام�شة الوحدة اخلام�شة : الغابة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص امل�شرت�شل "رئتنا يف خطر" القراءة

اجلزء الأول : يف بيوتنا جميعا
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- يقراأ املتعلم)ة( عنوان الن�س وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.
التوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الأول باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

متعلم(،  لكل  )�سفحة  للتقومي  املخ�س�س  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�سجيل  على  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ   -

ويعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب 

ال�سبورة.

اإليها يف  يلجوؤون  التي  املختلفة  املفردات  ا�سرتاتيجيات  التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني  - ي�رصحون 

القراءة الوظيفية.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم. 
الفهم 

والتحليل

ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب 

والتقومي

اجلزء الثاين :  من اآثار تخريب الغابات

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحدد الأ�ستاذ)ة(الأهداف :، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يذكرون ما بقي عالقا باأذهانهم من معلومات بخ�سو�س اجلزء ال�سابق؛

- يلخ�سونه يف جملة اأو جملتني؛

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يطلب منهم ِذكر اأ�سماء بع�س الورود التي يعرفونها.

التهيئة 

للقراءة

- يقراأ املتعلمون عنوان اجلزء الثاين ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.

املالحظة 

والتوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الثاين باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

متعلم(،  لكل  )�سفحة  للتقومي  املخ�س�س  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�سجيل  على  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ   -

ويعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

القراءة
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اجلزء الثالث : عطلة غري ممتعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحددالأهداف :، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يذكرهم مبا اأ�ساب الفتاة من ذعر من هول العتداء على الغابة؛.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يحثهم على ِذكر طريقة ال�سول على ماء الورد وا�ستعمالته.

التهيئة

للقراءة

يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الثالث ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

ت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س 

ومعاجلته.
التوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الثالث باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

متعلم(،  لكل  )�سفحة  للتقومي  املخ�س�س  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�سجيل  على  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ   -

ويعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

اإليها يف  يلجوؤون  التي  املختلفة  املفردات  ا�سرتاتيجيات  التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني  - ي�رصحون 

القراءة الوظيفية.

القراءة

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم.
الفهم

والتحليل

ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب 

والتقومي

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

اإليها يف  يلجوؤون  التي  املختلفة  املفردات  ا�سرتاتيجيات  التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني  - ي�رصحون 

القراءة الوظيفية.

- ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم.
الفهم 

والتحليل

- ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب

والتقومي
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اجلزء الرابع :�شجرتنا العظيمة مهددة.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يذكر الأ�ستاذ)ة( مب�سمون اجلزء ال�سابق.

- يحددالأهداف :، ويتعاقد مع متعلميه حولها.

- يرث انتباههم اإىل بع�س خ�سائ�س �سجرة الأرز.

- يعر�س عليهم ال�سورة اخلا�سة باجلزء امل�ستهدف يف هذه ال�سة.

- يحثهم على ِذكر بع�س ا�ستعمالت �سجر الأرز؛

التهيئة 

للقراءة

-يقراأ املتعلمون عنواين الن�س الأم واجلزء الرابع ويتاأملون ال�سورة املخ�س�سة له ليتوقعوا م�سمونه.

- ُت�سجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�سبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�س ومعاجلته.
التوقع

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( اجلزء الرابع باأكمله. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�سوت منخف�س، قراءة هام�سة ل ت�سو�س على اجلماعة بحيث ميكن 

جللي�سه اأن ي�سمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �سليمة بطالقة جيدة.

يقراأ الأ�ستاذ)ة( على ت�سجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�س�س للتقومي )�سفحة لكل متعلم(، 

واأعبئ فيه املعلومات التي �سيتم ا�ستثمارها يف ح�س�س الدعم.

- يقوم املتعلمون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ستنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة.

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�سعبة موظفني ا�سرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها يف 

القراءة الوظيفية.

القراءة

ينجز املتعلمون الأن�سطة اخلا�سة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم.
الفهم 

والتحليل

ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم.
الرتكيب 

والتقومي

ينجزون الأن�سطة اخلا�سة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم. الإثراء
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الوحدة ال�شاد�شة

ال�شياحة
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اأول : الأهداف :

- يقراأ املتعلم)ة( ن�س )�سيوف املغرب( بطالقة.

- يتعرف الـمتعلم )ة( جمال املغرب و طيبة اأهله.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمتعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز ال�س�س :

احل�شة الأوىل

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة

جذاذة تطبيقية لدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة الن�ص الوظيفي : �شيوف املغرب القراءة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات لقراءة الن�س با�ستثارة معلوماتهم عن :

- اأهم املناطق ال�سياحية باملغرب.

- الأماكن ال�سياحية املوجودة ببلدتهم اأو باملناطق القريبة منها.

التهيئة 

للقراءة

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل مالحظة ال�سورة املرافقة للن�س يف كتاب املتعلمـ)ة( و اإجناز ما 

ياأتي:

- حتديد مكونات ال�سورة )ما يالحظونه يف ال�سورة(.

- ذكر ما توحي به من اأفكار املناطق ال�سياحية مبدينة مراك�س.

- اجنذاب ال�سياح لزيارة هذه املدينة.

- يف�سح الأ�ستاذ)ة( املجال للمتعلمني و املتعلمات كي يعددوا دواعي اختيار ال�سورة، و يقبل كل 

الإجابات �رصط ح�سن التعليل.

- توجيه القارئ اإىل فكرة معينة يريد الكاتب التعبري عنها.

- يوجههم لبيان عالقة ال�سورة الواردة يف كتاب املتعلم)ة(، �سفحة  186 بعنوان الن�س "�سيوف 

املغرب".

- ي�ستف�رص الأ�ستاذ)ة( عن �سبب اختيار الكاتب )�سيوف املغرب عنوانا للن�س.  

ي�ساعدهم على حتديد توقعاتهم انطالقا مما فهموه من العنوان، ثالث اأفكار رئي�سية �سيقوم عليها الن�س:

- فكرة 1 :تذكر اأخ و اأخت جولتهما ال�سياحية مبنطقتني مغربيتني.

- فكرة 2 :م�ساهداتهما يف كل من ورززات و مراك�س. 

- فكرة 3 اإعجابهما مبا �ساهداه..

املالحظة 

والتوقع
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احل�شة الثانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ )ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمني واملتعلمات بالتذكري بعنوان 

الن�س الوظيفي، ومب�سمونه العام، انطالقا من اأ�سئلة حمددة.

و�شعية 

النطالق

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من الن�س قراءة جهرية معربة يراعي فيها اإيقاع القراءة و مواطن تلوين نربات ال�سوت.

- يقراأ املتعلمون و املتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب، قراءة جهرية �سليمة، مراعني �رصوط القراءة 

ال�سليمة )الإيقاع و تلوين نربات ال�سوت.....(

- يقروؤون بالتناوب، و يقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم، بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي..

قراءة الن�ص

- يتوقف الأ�ستاذ)ة( اأثناء القراءة عند الكلمات ال�سعبة، اأو اجلديدة التي �سبق لهم تدوينها، من قبيل: 

)يقبلون عليها ـ بحفاوة ال�ستقبال ـ املنع�سة ـ املنعنع( ب�رصحها يف �سياقه، و الكلمات )الوذي، 

مطهم، اإ�سفلت( با�ستعمال املنجد اأو املعجم....، اأو با�ستثمار اإحدى ا�سرتاتيجيات املفردات.

- ياأتي التالميذ و التلميذات بكلمات من عائلة )تذكار(.

- ي�سلون كل عبارة مبا ينا�سبها :

 عد ال�سور التذكارية                                             راقبه

عد ال�سائح الفندق قريبا                                           ي�ستعجل حدوث اأمر

عد امل�سوؤول على النادل اأنفا�سه                              ح�سب

يعد الثواين                                                              ظن

- يحفزهم على :

 اإنتاج ثالث جمل م�ستعملني اأكرب عدد ممكن من الكلمات امل�رصوحة.

 تركيب الكلمات )ا�ستند ـ بارعة ـ التحق ـ اقرتح( يف جمل و ح�سب املعاين التي تدل عليها.

 ا�ستخراج الأو�ساف التي وردت يف الفقرة الثانية من الن�س . 

الفهم

ماذا اأثار ال�سياح يف مدينة مراك�س ح�سب ما اأفادنا به كاتب الن�س.
التقومي 

والدعم

- يقراأ الأ�ستاذ)ة( فقرة من ن�س )�سيوف املغرب(  اأو جمال منه قراءة جهرية معربة يراعي فيها اإيقاع 

الن�س، و مواطن تلوين نربات ال�سوت.

- يقراأ املتعلمون و املتعلمات بقية فقرات الن�س بالتناوب، قراءة جهرية �سليمة، مراعني �رصوط القراءة 

ال�سليمة )الإيقاع و تلوين نربات ال�سوت.....(

- يقروؤون الن�س قراءة هام�سة، )ثنائية(، مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة.

- يدعو الأ�ستاذ )ة(املتعلمني اإىل تدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة، على دفاترهم، اأو على الألواح 

بالتتابع اأو على ال�سبورة، و البحث عن معانيها يف املعجم...

- مير الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف ليتثبت من قراءتهم و يقدم امل�ساعدات املمكنة يف حالة التعرثات التي يالحظها.

القراءة

- ي�ستف�رص الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات عن �سبب اإقبال ال�سياح على املغرب.
التقومي 

والدعم
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احل�شة الرابعة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ )ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل حتديد املتعلمني واملتعلمات مبا ركز عليه الكاتب 

يف الن�س.

و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون  على قراءة اأجزاء من الن�س مراعني �رصوط القراءة ال�سليمة  الإيقاع و تلوين 

نربات ال�سوت.....(

- يقومون اأداءهم القرائي يف ما بينهم )تقومي بالأقران(، بناء على �سبكة مالحظة الأداء القرائي..

قراءة الن�ص

يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل :

- تلخي�س الن�س يف ثالث جمل مرتابطة تلخي�سا �سفهيا، مع اإبراز الفكرة التي اأراد الكاتب الرتكيز عليها 

- اإبداء راأيهم فيما ورد من اأفكار املتعلم)ة(، �س : .....

- يتذكرون التوقعات التي بنوها قبل القراءة، و يتاأكدون من توافقها مع م�سمون الن�س، و يحاولون 

تعليلها.  

الرتكيب 

والتقومي

احل�شة الثالثة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ميهد الأ�ستاذ )ة( للح�سة بربط ال�سابق بالالحق، من خالل مطالبة املتعلمني واملتعلمات بالتذكري مبا 

اأثار انتباه ال�سياح.

و�شعية 

النطالق

- يتناوب املتعلمون و املتعلمات على قراءة الن�س قراءة جهرية مع مراعاة الإيقاع، و تلوين نربات 

ال�سوت....

- يقومون اأداءهم القرائي فيما بينهم )تقومي الأقران( انطالقا من �سبكة مالحظة الأداء القرائي.

قراءة الن�ص

- يثري الأ�ستاذ)ة( انتباه املتعلمني و املتعلمات اإىل :

- قالت �سلمى: )كلما �سادفت جماعة من ال�سياح تذكرتها، و كاأننا قمنا بها قبل اليوم باأ�سبوع فقط(، 

ماذا اأرادت اأن تفيد اأخاها بهذه العبارة؟

- الأطعمة التقليدية املغربية التي اأقبل عليها ال�سياح ح�سب ما جاء يف الن�س؟ هل هناك اأطعمة اأخرى 

مغربية تقليدية مل يذكرها الكاتب يف الن�س؟ يذكرون بع�سا منها و ما يعجبهم من بينها. 

- كيف يتوا�سل اأ�سحاب املطاعم مع ال�سياح؟

- ماذا اأعجبك من ال�سورة الفنية التي قدمها الكاتب و هو يتحدث عن ال�سان و عن العربة.  

- ما هي املظاهر التي اهتم بها الكاتب من خالل الن�س 

الفهم

يطلب الأ�ستاذ )ة( اإىل املتعلمني واملتعلمات حتديد املظاهر ال�سياحية التي ركز عليها الكاتب يف هذا الن�س.
التقومي 

والدعم
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اأول : الأهداف :

- يوظف الـمتعلم )ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية .

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمتعلم )ة( �س 188، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص الإمالء يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة الإمالء دعم �شنوي عام

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

- ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( هذه ال�سة بطرح اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�سة للتاأكد من �سبط املتعلمني 

و املتعلمات لها من قبيل :

التاء  ال�سبورة، و يطلب من املتعلمني ذكر �سبب كتابة كل من  1- يكتب املدر�سة الكلمات الآتية على 
املربوطة و املب�سوطة.

كتبُت     -     �سوت     -     ر�سالة     -     ينات  

2- يذكرون كيف كتبت الهمزات املتو�سطة يف الكلمات الآتية و �سبب كتابتها على هذا النحو:
�سئل     -     تراءت     -     داأب     -     بيئة 

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون واملتعلمات الفقرة قراءة جيدة حمرتمني قواعد قراءة همزتي الو�سل و القطع:

ٍة يف َهِذِه اٱْلـَمديَنِة اٱْلَكبرَيِة،  ريُد اأَْن اأَقوَم ِبَجْوَلٍة َلْيليَّ ذاَت َلْيَلٍة، َرِكْبُت حاِفَلًة ِمْن اإِْحدى اٱْلـَمَحّطاِت، َوُكْنُت اأُ

 َتْعلو َكثرًيا مَن اٱْلِبناياِت اٱْلعاِلَيِة، وكْنُت اأَرى ُكراٍت 
َ

ِة، ُكْنُت اأَرى لِفتاٍت َوِهي َويف َطريقي اإِىل اٱْلـَمَحطَّ

ِة، فاٱ�ْسَتْقَلْلُت حاِفَلًة، َومَلْ َتْنَقِطْع ِتلَك اٱْلـَم�ساِهُد.  ْلُت اإِىل اٱْلـَمَحطَّ َكبرَيًة، َتزيُد اٱْلـَم�ْسَهَد �ِسْحًرا َوَرْوَعًة. َو�سَ

ًة اأََكْلُتها ِبُتوؤََدٍة. َوَلـّما َخَرْجُت اإِىل  ٍة َم�ساِهُدها فاِتَنٌة. َدَخْلُت اإِىل َمْطَعٍم، َفَطَلْبُت َوْجَبًة ياباِنيَّ طَّ َنَزْلُت يف حَمَ

ُر يف َو�سيَلِة َنْقٍل  ُة، َواأََخْذُت اأَروُح َواأَجيُء، َواأَنا اأَُفكرِّ رْيَ لََّكْتني اٱْلَ ِة، وَجْدُتها خاِلَيًة، فاٱ�ْسَتاأُْت َومَتَ اٱْلـَمَحطَّ

ْرُت يف �َسّيارِة اأُْجَرٍة، َوَلِكنَّ  ْت ُمْنُذ َلظاٍت، ... َفكَّ اأَعوُد بها اإِىل اٱْلُفْنُدِق.حنَي َعِلْمُت اأنَّ اآِخَر حاِفلٍة َمرَّ

ْرُت يف اٱْلَعْوَدِة َم�ْسًيا.َفاأَْخَرْجُت ِمْن  لْيَل ُهنا؟....َفكَّ ْلُت َنْف�سي، َهْل �َساأَْق�سي اٱلَّ هذا �َسُيَكلرُِّفني اٱْلَكثرَي، َف�َساأَ

�ساَهَدِة  مِبُ اأَ�ْسَتْمِتُع  َواأَنا  �َسَلْكُتها  ٍة  َت�رَصَ اإىل َطريٍق خُمْ َفاٱْهَتَدْيُت  ُتُه  �سْ َوَتَفحَّ اٱْلـَمديَنِة،  ميُم  بًا فيِه َت�سْ ُكَتيرِّ َجْيبي 

ْلُت اإِىل اٱْلُفْنُدِق َبْعَد �ساَعٍة  رُّ فيها اٱْلاِفالُت، َفَو�سَ تي ل مَتُ َقِة اٱلَّ ِيّ ِة اٱل�سَّ ِزقَّ َمعامِلِ اٱْلـَمديَنِة َعرْبَ �َسَبَكٍة ِمَن اٱْلأَ

ِه...                                                                                   حممد بدوي )بت�رصف ب�سيط(   ِمَن اٱْلـَم�ْسِي َواٱلَتَنزُّ

القراءة

1- ي�ستخرجون من الفقرة كلمتني من كل تاء مطلوبة، ثم ي�سعونها قي الرت�سيمة، ويجيبون عن الأ�سئلة:
ما ال�سبب ؟ كيف ُتقراأ ؟ كلمات  تنتهي بتاء

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

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

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

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

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

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

التطبيقات
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2- يحولون من جمع اإىل  مفرد و من مفرد اإىل جمع: 
�سائحة : ..............     ـ  بنات: ..............   ـ  حافالت: ..............  ـ   �ساحة : ..............

3- يكملون كتابة الكامات التالية بتاء منا�سبة مع ذكر ال�سبب:

ال�شبب الكلمة ال�شبب الكلمة

بيت.............. حانو..............

م�سافرات ........... عدُت..............

�سكوت............. وجبة..............

حديقة........... بناة..............

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، و ينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر 

اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

- على الأ�ستاذ)ة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، يحاول معاجلة 

تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

- يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم و 

متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون مو�سوعات للمعاجلة و 

الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س.  

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

- ي�ستثمر املتعلم )ة( بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية .

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( �س 189، �سور، مواد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�سة :

جذاذة تطبيقية لدر�ص ال�رصف والتحويل يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة ال�رصف والتحويل دعم �شنوي عام

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل.

- ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( هذه ال�سة بطرح اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�سة للتاأكد من �سبط 

املتعلمني واملتعلمات لها من قبيل :

1ـ يكتب املدر�سة الكلمات الآتية على ال�سبورة، ويطلب من املتعلمني ذكر �سبب كتابة كل من 
التاء املربوطة و املب�سوطة.

�سعاة     -     قوت     -     �سائحة     -     حافالت     -     بلدة

2 ـ ياأتون بجمل فعلية وبجمل اأخرى ا�سمية، ثم يعينون عنا�رص كل جملة.

و�شعية

النطالق

يقراأ املتعلمون و املتعلمات الفقرة قراءة جيدة حمرتمني قواعد قراءة همزتي الو�سل و القطع :

ما اإن وطئت اأر�س املغرب، حتى وجدت نف�سي بني م�ستقبلني و قد بدت على وجوههم الب�سا�سة، 

و ر�سمت على اأفواههم ابت�سامات عري�سة، لقد �سعرت و لكاأنني بني اأفراد اأ�رصتي، و كان هوؤلء 

ال�سيافة  ح�سن  و  بال�سهامة  يعرفون  هذا،  ب�سلوكهم  اإذ  املغاربة،  جلميع  �سعاة  لكاأنهم  و  امل�ستقبلني 

التي يتميزون بها، اإنها فر�سة ثمينة ليثبت املغاربة ب�سوت واحد اأنهم مت�سبثون بثقافة الت�سامح و 

املوؤاخاة بني كل ال�سعوب.

القراءة

- األحظ الرت�سيمة ثم اأكمل ما ينق�سها من عنا�رص : 

تاء مب�شوطة اأو مربوطة

�شبب كتابتها مب�شوطة اأو مربوطة
ا�شم اأو فعل الكلمة

وطئت

وجدت

ابت�سامات

�سعاة

ال�سيافة

�سوت

- اأحدد اجلمل الفعلية من بني اجلمل الآتية:

- اأ�سع �سطرا حتت كل جملة فعلية من بني اجلمل الآتية:

الفندق مفتوح                   فتحت املنظفة النوافذ                ح�رص ال�سياح

رن جر�س الهاتف           الغرفة نظيفة                            الباب مفتوح 

التطبيقات
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اأول : الأهداف : 

- يتعرف املتعلم )ة( النوا�سخ الفعلية.

- يوظف املتعلم )ة( النوا�سخ الفعلية يف التعبريين ال�سفهي و الكتابي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( �س 190، �سور، مواد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص الرتاكيب يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة  النوا�شخ الفعلية 1  الرتاكيب 

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يحدد الأ�ستاذ)ة( اأهداف الدر�س، و يتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل.

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات من خالل طرح اأ�سئلة مرتبطة بالدر�س ال�سابق، و ي�ستهل ال�سة 

بحوار انطالقا من متثالت املتعلمني و املتعلمات و خرباتهم، و مما يالئم مكت�سباتهم ومعارفهم من قبيل:

- يذكرون بع�س حروف اجلزم؟

- يركبون جمال فعلية دخل عليها حرف جازم.

- يعينون فعل ال�رصط و جواب ال�رصط يف ما يلي :

اإن ت�سافر اإىل منطقة غابوية ت�سرتح

و�شعية

النطالق

- اأرتب عنا�رص كل جملة لتكوين جمل فعلية :

النافذة ال�سائق فتح                زربية ا�سرتى ال�سائح             هدية ت�سلن ال�سيف  

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

الزبون طلب ال�ساي             خاط جلباب اخلياط               النادل اأح�رص �سايا                    

التطبيق

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر 

اأو كتب املتعلمني واملتعلمات.

املتعلمني واملتعلمات، يحاول  اأكرب عدد من  املنا�سبة لإ�رصاك  الطريقة  اأن يختار  )الأ�ستاذة(  - على 

معاجلة تعرثاتهم، وا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

- يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

ومتعلمة اأثناء الإجناز والتي نبههم اإليها، ومل يتمكنوا من اإجنازها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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- لبناء املفهوم و الو�سول اإىل ال�ستنتاج، يتدرج الأ�ستاد)ة( يف تدبري الأن�سطة بال�سيغ التي يراها 

منا�سبة للم�ستوى املعريف للمتعلمني و املتعلمات، مع اإ�رصاكهم يف كل مراحل الدر�س، وا�ستثمار 

الو�سائل املنا�سبة.

- ي�سمع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اجلمل بطريقة ت�سمح لهم باملتابعة املركزة .

القطار واقف                       امل�سافر مرتاح                         الافلة واق 

الباخرة �سخمة                    الأمتعة جممعة                        الوكالة مفتوحة 

- يطلب منهم مالحظتها، ثم يجيبون عن الأ�سئلة :

ما نوع اجلمل املقدمة ؟، فهل هي جمل فعلية اأم هي جمل ا�سمية ؟ مم تتكون كل جملة منها ؟ 

يالحظون اجلملة الأوىل و قد دخلت عليها )كان( ثم يجيبون :

كــــان الـــــقـــــطــــار واقـــــــــــفـــــــــــا

املالحظة 

وال�شتك�شاف

- ماذا دخل على اجلملة ال�سمية الأوىل؟ هل حدث للمبتداأ اأو للخرب تغيري؟ ما �سبب هذا التغيري؟

- يدخلون )كان( على باقي اجلمل، مع ذكر التغيري الذي ح�سل.

اجلملة  على  تدخل  الأفعال  من  اأخوات  )كان(  لـ  باأن  التلميذات  و  التالميذ  الأ�ستاذ)ة(  يعرف   -

ال�سمية و تعمل نف�س العمل الذي تقوم به كان، ومنها : ) ا�سبح، ظل، اأم�سى، بات، �سار، 

لي�س، ما زال(، و ت�سمى كل هذه الأفعال بالنوا�سخ الفعلية.  

- يختارون اأي فعل من النوا�سخ الفعلية، ثم يدخلونه على اأية جملة من اجلمل ال�سابقة مثل )ظلت 

الوكالة مفتوحة، ل يزال القطار واقفا.

- ينبههم اأنه عندما تدخل النوا�سخ الفعلية على اجلملة الفعلية، فاإن ال�سم الأول ي�سمى ا�سمها، اأما 

ال�سم الثاين في�سمى خربها.  

- يحددون ا�سم و خرب الفعل النا�سخ )لي�س( يف اجلملة التالية: ) لي�ست الأمتعة جممعة(.

- يالحظون اجلمل  التالية ليكت�سفوا اأين ا�سم النا�سخ الفعلي )كان(:

كان الفندق مزدحما                        كان × مزدحما                  كنت م�ستعدا

التحليل

يجيب املتعلمون واملتعلمات عن الأ�سئلة ق�سد ا�ستنتاج القاعدة : 

- يذكرون نوا�سخ فعلية            - يذكرون عماها            - يحددون كيف ياأتي ا�سمها.

ال�شتنتاج:

- من النوا�سخ الفعلية: كان، اأ�سبح، لي�س، اأ�سحى، باأت، �سار، اأم�سى، ظل، ما زال،...

- تدخل النوا�سخ الفعلية على املبتداأ و اخلرب، فرتفع املبتداأ، و ي�ســـمى ا�سمـــــها، و تن�سب اخلرب 

و ي�سمى خربها

- يكون ا�سم النوا�سخ الفعلية ا�سما ظاهرا اأو �سمريا م�سترتا اأو بارزا 

ال�شتنتاج

منا�سبة  يراها  التي  التطبيقات  باإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  مبطالبة  اأطبق  ن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستهل 

لتقومي مكت�سباتهم يف كتاب املتعلمـ)ة( )اأطبق(.
التطبيق

الفردي على  بالت�سحيح  ثنائيا، ثم بعده جماعيا، و ينتهي  الت�سحيح يف الأول  اأن يكون  - ميكن 

الدفاتر اأو كتب املتعلمني و املتعلمات.

- على )الأ�ستاذة( اأن يختار الطريقة املنا�سبة لإ�رصاك اأكرب عدد من املتعلمني و املتعلمات، يحاول 

معاجلة تعرثاتهم، و ا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

- يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

و متعلمة اأثناء الإجناز و التي نبههم اإليها، و مل يتمكنوا من اإجنازها ، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، و اأثناء تدبري الدرو�س. 

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

-  ي�ستثمر املتعلم ) ة (  بطريقة �سليمة ما اكت�سبه من ظواهر لغوية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة( �س 191، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�سة.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التطبيقات الكتابية يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 45 دقيقة التطبيقات الكتابية دعم �شنوي عام

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

للتاأكد من �سبط  اللغوية املدرو�سة  اأ�سئلة مرتبطة بالظواهر  ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( هذه ال�سة بطرح 

املتعلمني و املتعلمات لها من قبيل:

1ـ يكتب املدر�سة الكلمات الآتية على ال�سبورة، ويطلب من املتعلمني ذكر �سبب كتابة كل من 
التاء املربوطة و املب�سوطة.

زيارة ـ رفيقات ـ  م�سورة ـ م�ساهدات

ياأتون بجمل فعلية تتكون من فعل وفاعل

ياأتون بجملة ا�سمية ثم يدخلون عليها نا�سخا فعليا

2 ـ ياأتون بجمل فعلية و بجمل اأخرى ا�سمية، ثم يعينون عنا�رص كل جملة.   

و�شعية النطالق

يقراأ املتعلمون و املتعلمات الفقرة قراءة جيدة حمرتمني قواعد قراءة همزتي الو�سل و القطع:

قالت �سلمى: ما اأجمل ذلك املنظر اأنا مل اأن�س م�سهد �سائح يركب اإحدى عربات ال�سياح، وهو 

مع  التحية  اإ�سارات  تبادل  عن  ينقطع  يكن  ام  و  من�رصحا،  كان  لقد  الوذي،  خلف  جال�س 

املارة، اأ�سارت اإليه بنت �سغرية، و قد ابت�سمت له، فطلب من الوذي اأن يقف، ثم رجا من 

والدي الطفلة اأن تاأخذ معه �سورة تذكارية، كم كان امل�سهد رائعا.

القراءة

- اأبحث يف الفقرة عن كلمات منتهية بتاء مب�سوطة ، واأخرى منتهية بتاء مربوطة، ثم عن 

�سوؤايل اجلدول:

كيف ُتقراأ عند الوقف ملاذا كتبت : مب�سوطة/ مربوطة

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

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

..................... .....................
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- اأ�ستخرج من كل فقرة ثالث كلمات من كل نوع مما ياأتي:

اأفعال ـ اأ�سماء ـ حروف

- اأحول من جمع اإىل مفرد و من كل مفرد اإىل جمع.

م�سيفة ...........................          �سيدات : ..........................

حافالت: .........................          �ساحة : ......:.....................

اأ�سوات : ..........................    

- اأحول اجلملة ح�سب املطلوب : ) ال�سائح من�رصح(

ال�سائحتان : ....................................

ال�سائح : .......................................

..................................... من�رصحات

ال�سياح ........................................

- اأ�ستخرج من الن�س اأربع جمل فعلية .

- اأكمل اجلمل مع �سكل اأواخر الكلمات :

- كانت العربة................                - اأ�سبح الطق�س ................

- اأم�سى......................               - بات .................. �ساهرا

- اأدخل اأحد الأفعال النا�سخة على اجلمل مع �سكل اأواخر الكلمات :

- ................ القطار واقف                   -................ال�سائحة غائبة

- ................ال�ساحة مزدحمة               - ................ املطعم ممتلئ                

التطبيق

- ميكن اأن يكون الت�سحيح يف الأول ثنائيا، ثم بعده جماعيا، وينتهي بالت�سحيح الفردي على الدفاتر 

اأو كتب املتعلمني واملتعلمات.

املتعلمني واملتعلمات، يحاول  اأكرب عدد من  املنا�سبة لإ�رصاك  الطريقة  اأن يختار  )الأ�ستاذة(  - على 

معاجلة تعرثاتهم، وا�ستعمال الألواح عند ال�رصورة.

الت�شحيح

- يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات يف دفــــرت املالحظات، التي اعرت�ست كـــل مــتعلـــم 

ومتعلمة اأثناء الإجناز والتي نبههم اإليها، ومل يتمكنوا من اإجنازها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

والدعم، يف اأ�سبوع التقومي والدعم، واأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف :

- يفهم الـمتعلم )ة( الن�س ال�سماعي "ال�سياحة يف ع�رصنا" ويحلله.

- ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اأهمية اتخاذ الأ�سغال اليدوية هواية له.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة(، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة
ن�ص �شماعي :

ال�شياحة يف ع�رصنا
التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة والأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني واملتعلمات، وللمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني و املتعلمات ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

- هل كان ال�سفر مريحا قدميا؟ ملاذا؟ ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح 

عليهم اأ�سئلة من قبيل:

- ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة يف  �س 219 ؟ مباذا توحي اإليكم ؟

- ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "ال�سياحة يف ع�رصنا" ويكتبه على ال�سبورة، و مب�سدره.

التهيئة 

لال�شتماع

نا ِ ياَحُة يف َع�رصمْ َال�شِّ

تي ُيْتِقُن التَّعاُمَل  َبِة الَّ ياَحِة يف َع�رْصِنا هذا اأَْن َتكوَن َغِنيًّا، َفَقْد باَت ِمَن الِهواياِت امْلَُحبَّ َلْي�َس ِمْن ُم�ْسَتْلَزماِت ال�سرِّ

ِة اأَْقطاٍر ِمْن اأوروّبا، َفَيقوُم امْلَْرُء ِب�ِسياَحٍة ل َتكاُد ُتَكلرُِّفُه مَن   و امْلَُتَيقرِِّظ، يف ِعدَّ
رِّ

ي باِب اْلَ َمَعها طاِئَفٌة ِمَن ال�سَّ

ـْعًيا على 
َ
ـِه و َكثرًيا ما َتْلقى طاِلًبا مْن اأوروّبا َيجوُب الأْقــطاَر �سـ اأَْر�سِ ُتَكلرُِّفُه اْلإِقاَمُة يف  ا  اأَْكرَثَ مِمّ َفقاِت  النَّ

اإْن كاَن  َرَجَة الّرابَعَة مَن الِقطاِر  اأَْحياًنا الدَّ َيْرَكُب  ٍك، َوَقْد  ررِّ اأَْو ذاَت حُمَ ًة  اأَْو راِكًبا َدّراَجًة َهواِئيَّ ْجــِل  الررِّ

َت َخْيمٍة �سغريٍة  غرٍي، اأو حَتْ ليُل، ِاْلَتَم�َس لَنْف�ِسِه َمبيًتا يف َماأًْوى �سَ راِهِم، َفاإِذا َجنَّ الَّ ٌل مَن الدَّ يف اجَلْيِب َف�سْ

ّراِع.  يحِمُلها يف حقيَبِتِه، اأو َلَدى َبْع�ِس الزُّ

ْف�ِس َوالُقْدَرَة على  ِة اِلْعِتماَد على النَّ يَّ ْخ�سِ  ُتَنّمي يف ال�سَّ
َ

َعلُِّم، َفِهي ْرقى اأَْنواِع التَّ ياحَة اأََجلُّ َدْر�ٍس، َواأَ اإِنَّ ال�سرِّ

امْلُغاَمَرِة َوما  َة  ِلل�ّسائِح ُفْر�سَ ُر  ُتَوفرِّ َدًة، فهي  ُتْك�ِسُب امْلَْرَء َمعارَف َوِخرْباٍت َفريَدًة َوُمَتَعدرِّ ها  اأَنَّ ِل، كما  التََّحمُّ

ْف�ِس و الُقْدَرُة  َقِة يف النَّ ِة ِمْنها ِبناُء الثرِّ ِة الهامَّ املهاراِت اَلياِتيَّ
َ
ِع ِبالإثاَرِة، كما ُتَعلرُِّم الكثرَي من  َمتُّ ُي�ساِحُبها ِمَن التَّ

ِمِهْم، و  َتَقدُّ َعْي�ِسِهْم وَمدى  عوِب َو َطراِئِق  َتقاليِد َوعاداِت ال�سُّ ِف  َتَعرُّ ُن مْن  كرِّ َعَلْيها، كما مُتَ على اِلعِتماِد 

املعامل  اجَلّذاَبِة وِزياَرَة  ِة  بيِعيَّ الطَّ الأماِكِن  اكِت�ساَف  لُه  ُر  ُتَوفرِّ ْحُيث  ُم�ساَهداِتِه ،  الَكثرَي مْن  ال�ّسائُح  ي�سَتفيُد  قد 

قافاِت  َتِلِف الثَّ َة والُقْدَرَة على التَّعاُي�ِس مع خُمْ ِة واملتاِحِف الر اِئَعِة ،كما ُتَنّمي َلَدْيِه الّروَح اِلْجِتماِعيَّ الّتاريخيَّ

عوِب امْلُْخَتِلَفِة. �ساُمِح َبنْيَ  اْلأَفراِد َوال�سُّ الِم َوالتَّ و َتْر�سيَخ َمْبَداأ ال�سَّ

                   حممد عو�س حممد / بت�رصف ب�سيط   
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يف  واآخذا  اجليد،  الأداء  ل�رصوط  امل�ستوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع   

اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب  اإىل الرتكيز و النتباه  املتعلمات. كما يدعوهم  التعلمني و  اإيقاع  العتبار 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:  -

هل ل تزال ال�سياحة مقت�رصة على الأغنياء؟ كيف ذلك؟     -

القراءة و ملء  اأثناء  الرتكيز  اإىل  املتعلمات  املتعلمني و  ينبه  ثانية  الن�س مرة  الأ�ستاذ)ة(  ت�سميع  قبل   -

اخلانات مبا ياأتي:

ال�سياحة فوائد ال�سياحة

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

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

ماذا تنمي يف ال�سخ�سية؟

و�سائل التنقل و املبيت

ال�سياح الذين يق�سدهم الكاتب يف الن�س

الت�شميع 

الثاين

فهم امل�شموع 

التفاعل مع 

امل�شموع

- ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات ال�سعبة 

اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل: طائفة، م�ستلزمات. 

)ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س امل�سموع)كلما 

تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو الذي 

يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

- من هم ال�سياح الذين ق�سدهم الكاتب يف الن�س؟ 

- كيف يتنقل هوؤلء واأين يبيتون؟

- ملاذا قال الكاتب: )و قد يركب اأحيانا الدرجة الرابعة من القطار اإن كان يف اجليب ف�سل من الدراهم؟(

- هل توافق الكاتب يف راأيه حول م�ستلزمات ال�سياحة يف ع�رصنا؟

- اأعطى الكاتب �سفات تنمي ال�سخ�سية و تكت�سب لدى ال�سائح الذي ل يكون له مال؟ 

-  يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

-  حتديد العنا�رص الأ�سا�سية املتعلقة مبا ي�ستفيده ال�سائح مثل: : ( ال�سياحة تنمي ال�سخ�سية، ال�سياحة تعلم 

كثريا من املهارات،... ) انطالقا مما فهمته من الن�س امل�سموع.

-  يطلب الأ�ستاد)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون:

-  ل�ستح�سار اأفكار الّن�ّس الرئي�سة.

-  ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعّلمني و املتعلمات على ذكر فوائد اأخرى لل�سياحة مل ترد يف الن�س امل�سموع.

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. -  يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

حتليل 

امل�شموع 

ومناق�شته

ا�شتثمار 

امل�شموع 
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اأول : الأهداف :

- يفهم الـمتعلم )ة( الن�س ال�سماعي "على �سفاف بحرية" ويحلله.

- ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من اأهمية ال�سياحة على �سفاف البحريات.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب الـمعلم )ة( �س 219، �سور، موارد رقمية ...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين ...

رابعا : اإجناز ال�س�س :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : على �شفاف بحرية التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ملحوظة : تبقى لالأ�ستاذ )ة( �سالحية انتقاء الأن�سطة والأ�سئلة اأو تي�سريها مراعاة للم�ستوى املعريف 

للمتعلمني واملتعلمات، وللمدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني و املتعلمات ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

- هل تعرف بع�س املناطق الطبيعية ال�سياحية؟ ما ا�سمها؟ اأين تقع؟

- ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة ؟   

مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟

ما املنطقة الطبيعية التي تعجبك يف املحيط الذي تعي�س فيه اأو يف حميط بعيد عنك ؟

- ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "على �سفاف بحرية" ويكتبه على ال�سبورة، و مب�سدره.

التهيئة 

لال�شتماع

ٍة فاِف ُبَحرْيَ َعلى �سِ

حوَن  بيِعيَِّة، وهم ُي�رَصرِّ ّياَرُة َت�سرُي ِبُبْطٍء، و الّراِكبوَن َيَتَمتَّعوَن ِبَجماِل املناِظِر الطَّ ٍة،  َال�سَّ  اأَْثناَء ِرْحَلٍة �ِسياِحيَّ

ٍء يف اأَْبهى 
ْ

ْتَعٍة ما َبْعَدها ُمْتَعٌة وُهْم َيَرْوَن ُكلَّ �َسي ُهْم ُيِح�ّسوَن مِبُ َنَظَرُهْم اإىل اأَْق�سى ما َي�ْسَتطيعوَن ُروؤَْيَته. اإنَّ

ّياَرُة.  َفِت ال�سَّ رْي َتوقَّ �سوَرٍة. َبْعَد ما ُيقاِرُب ال�ّساَعَة مَن ال�سَّ

م�ِس،  ال�سَّ ِة  ِلأَ�ِسعَّ قاًء  اترِّ َعْيَنْيِه،  على  يَدُه  ُهْم  بع�سُ َع  و�سَ و  َقلياًل،  طوا  متطَّ الافلِة،  من  لوا  َتَرجَّ ِعْنَدما   

َزْحُلِق. لقِد  التَّ اأدواِت  ـــْيِد و  اأَدواِت ال�سَّ اأمتَعَتُهْم و َحقاِئـــَبُهْم و  ُيْخِرجوَن  ّيارِة وبدوؤوا  ال�سَّ اإىل  الَتَفتوا  ُثمَّ 

عوا  ٍة، َحّتى اإذا ما و�سلوا اإَلْيها، َو�سَ فَّ ِة ، ف�ساروا َنْحَو �سِ ْوَب الُبَحرْيَ موا ُوجوَهُهْم �سَ انت�رصوا َكَك�ّساَفٍة ُثمَّ مَيَّ

�ِس  �َسمُّ ِطياِف والتَّ بوا َخْيَمًة، و بعَد ا�سرتاَحٍة َق�سرَيٍة، َخَلعوا َمالِب�َسُهُم اخَلفيَفَة ا�ْسِتْعداًدا ِلاِل�سْ الأمِتَعَة َو َن�سَ

َعٍة ُثمَّ َجَل�سواو اأماَمُهْم ماِئَدٌة وعليها ماٌء و َع�ساِئُر َفواِكَه باِرَدٌة اأَخرجوها مْن  َزْحُلِق، َفَعلوا َذِلَك ب�رُصْ و التَّ

 ِباْنِدها�ٍس.
َّ

لوَن َهذا العامل الطبيعي ِة الوا�سعِة َيتاأمَّ ُهُم الآَن ُقباَلَة الُبَحرْيَ َثاّلجتهم املَْحموَلِة، اإنَّ

َقواِرَب  على  ُهْم  وَبْع�سُ َيَتَزْحَلُق  ُهْم  بْع�سُ كاَن  َخفيَفٌة،  ريٌح  ُكُه  ررِّ حُتَ الَّذي  الأْمَل�ِس  ِة  الُبَحرْيَ �َسْطِح  على 

َبِة ِة الَه�سَ فَّ  َبعيٌد، ُقْرَب �سِ
ٌّ

َمِك، َبْيَنما كاَن قارٌب �رِصاِعي ِطياِد ال�سَّ ُه يف ا�سْ ُب َحظَّ َجررِّ را�ِسَيٍة، ُيُ
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اْلآَن  امْلُ�ْسَتْلقنَي  ُجلرِّ  َخيا�سيَم  ُتداِعُب  َنْف�ِسِه  الآِن   يف 
َ

َوهي َخفيَفًة،  الّريُح  مَتيُل  َحْيُث  مَييُل  َوُهَو  الأُْخرى، 

دوَن ِبالَدنا ِمْن اأَْجِل  ِمُل �ُسّياًحا اأَجاِنَب، غاِلًبا ما َيْق�سِ ها حَتْ ْوُت حاِفَلٍة قاِدَمٍة، اإِنَّ َة �سَ ِة، َثمَّ ِة الُبَحرْيَ فَّ ُقْرَب �سِ

اِل�ْسِتْمتاِع ِبَطبيَعِة ِبالِدنا اخَلاّلَبِة .                                                           عن الكاتب حممد زفزاف )بت�رصف ب�سيط(

- ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واآخذا يف 

العتبار اإيقاع التعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل :

ما نوع الرحلة التي حتدث عنها الكاتب؟ اأين وقفت ال�سيارة  ؟...

القراءة و ملء  اأثناء  الرتكيز  اإىل  املتعلمات  و  املتعلمني  ينبه  ثانية  الن�س مرة  الأ�ستاذ)ة(  ت�سميع  قبل   -

اخلانات مبا ياأتي:

القائمون بالرحلة ال�سياحية  قدوم �سياح اأجانب، ملاذا؟

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

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

اأحا�سي�سهم

الأعمال التي قاموا يها عند الو�سول اإىل البحرية  

م�ساهداتهم يف الطريق

الت�شميع 

الثاين

فهم امل�شموع 

التفاعل مع 

امل�شموع

- ي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات ال�سعبة 

اأبهى �سورة،  الفهم وذلك من قبيل:  اأن تعوق عملية  التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن  اأو اجلديدة 

ترجلوا، متططوا،  )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س امل�سموع)كلما 

تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو الذي 

يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

اإىل اأين اجته القائمون بالرحلة ال�سياحية؟    ماذا �ساهدوا يف طريقهم ؟       كيف كانت اأحا�سي�سهم؟

ماذا اأخرجوا من ال�سيارة؟ ما هي الأن�سطة التي يعتزمون القيام بها؟ ما دليلك على ذلك؟

ما الأعمال التي قاموا بها قبل اجللو�س لال�سرتاحة ؟ ما هي ؟

- يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

- حتديد الأن�سطة التي يقوم بها ال�سياح يف البحرية .

- حتديد  ما ي�ستفيده ال�سياح و هم على �سفة البحرية.

- ينبههم اإىل اأن املغرب يتمّيز مبناطق �سياحية طبيعية خالبة

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون :

- للح�سوا على �سور ملناطق طبيعية �سياحية ببالدنا مع التعليق عليها.

- يجمع املتعلمون نتائج اأعمالهم لي�سعوه �سمن ماف يف خزانة الف�سل الدرا�سي. 

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. - يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

حتليل 
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اأول : الأهداف :

-  يفهم املتعلم ) ة (  الن�س ال�سماعي »�سياحة جبلية« و يحلله؛

 -  ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من مظاهر املناطق ال�سياحية اجلبلية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: عمل فردي، ثنائي جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التو�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : �شياحة جبلية التو�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

املعريف  للم�ستوى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  لالأ�ستاذ ) ة (  �سالحية  تبقي  ملحوظة: 

للمتعلمني واملتعلمات، واملدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق طرق العمل.

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

اأتعرف هوايات مار�س يف اجلبال ؟ اأ�سمي ما اأعرفه منها.

ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة يف �س 219 ؟     . مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟

ما ا�سم الهواية التي متار�سها؟

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات بعنوان الن�س "ال�سياحة اجلبلية" ويكتبه على ال�سبورة مب�سدره 

�سياحة جبلية

ٌة ياَحٌة َجَبِليَّ �شِ

ّياح اإىل ِبالِد املغِرِب، وكانْت ِوْجَهُتنا ُمّراُك�َس، و بعد املكوٍث باملديَنِة يوًما  �سافْرُت مع جمموَعٍة مَن ال�سُّ

واِحًدا، َبَداأْنا َجْولِتنا خاِرَج املديَنِة، وكاَنْت اأَّوُل َجْوَلٍة لنا نحو اجلَبِل، َوَقْبَل اأَْن ننطِلَق، ُكّنا نراه ِمْن 

ُه �ِسْل�سَلٌة َعظيمٌة ِمْن ِقَمٍم َبْي�ساَء. َبعيٍد، اإِنَّ

باٍح باِكٍر، وبْعَد َوقٍت َق�سرٍي ِمَن امل�سرِي، اأََخْذنا َندوُر َوَندوُر  ّيارات َوراَء رتٍل يف �سَ اجتَمَع َرْتٌل مَن ال�سَّ

ًعا، َثّم بداأْت َتظَهُر ِمَن  ُد، َفِزْدنا مِما َنْلَب�ُسُه َتَلفُّ عوًدا على اجلَبِل َنْف�ِسِه، وُكلُّ دْوَرٍة باْرِتفاٍع، وزاد الرَبْ �سُ

ِة. َد على الأر�ِس �ِسواها، َواأخريا َدَنْونا مَن الِقمَّ لوِج اآثاٌر اأََخَذْت َتْزداُد َحّتى ِكْدنا اأّل جَنِ الثُّ

مَن  غاباٌت  ْت  انت�رَصَ دوِنها  َوِمْن  َبْي�ساَء،  لوُج  الثُّ اْنت�رَصِت  اْلَفَنِ  على  اأَْعَجَب.ا  ما  األ  اأَْجَمَل.ا  ما  اأَل 

َك َعْنُه، َفاإذا ُهَو �َسواٌد، َوَت�ساَءَل َقْوٌم َبْيَننا : يف اأَيرِّ َبَلٍد َنْحُن؟ يف  َنْوَبِر َدْكناُء، َبيا�ٌس َتْنِزُل ِبَب�رَصِ ال�سَّ

ق.       ياَحِة َوِ َبحٍّ ِجباِل الأَْطَل�ِس، يف املغرِب َبَلِد ال�سرِّ

د. اأحمد زكي )بت�رصف ب�سيط(

التهيئة

لال�شتماع
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- ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واآخذا 

اإيقاع التعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه  يف العتبار 

ل�ستيعاب م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم

م�ساهداتهم ال�شياح كيف عربواعن اإعجابهم؟ 

..........

..........

..........

..........

املدينة التي زاروها 

وجهتهم الأوىل  بعد يوم من و�سولهم اإىل مراك�س   

- يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

- ما املدينة التي زارها الكاتب مع �سياح اآخرين؟

- ما الوجهة الأوىل التي ق�سدها ال�سياح بعدما ا�سرتوا بالفندق؟  

- ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس كامال مراعيا القراءة النموذجية امل�ستوفية ل�رصوط الأداء اجليد، واآخذا يف 

اإيقاع التعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب  العتبار 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

الت�شميع

الأول

 ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات ال�سعبة 

اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل: رتل من ال�سيارات، 

تلفعا ـ دكناء ـ الفن . )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س امل�سموع)كلما 

تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف الفهم، اأو الذي 

يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

هل ال�سائح الذي كتب مذكراته مغربي؟ ما دليلك على ذلك؟

هل كان لوحده؟ اأ�ستمع اإىل اأ�ستاذ)تي( جيدا لأ�ستدل �سفهيا على �سحة جوابي.

ما هي الوجهة التي ق�سدها ال�سياح؟ يف اأي ف�سل يف نظرك؟ ملاذا؟

كيف عرب ال�سياح عن اإعجابهم مبا راأوه؟

الت�شميع

الثاين

يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

•  البحث عن املنطقة التي زارها ال�سياح..

•  البحث عن الغطاء النباتي لهذه املنطقة.

حتليل

امل�شموع
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اأول : الأهداف :

-  يفهم املتعلم ) ة (  الن�س ال�سماعي »ريا�سة ركوب الزوارق« و يحلله؛

 -  ي�ستخل�س ما ا�ستمع اإليه من مظاهر ريا�سة ركوب الزوارق.

ثانيا : الو�سائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سياغة العمل: عمل فردي، ثنائي جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

جذاذة تطبيقية لدر�ص التوا�شل ال�شفهي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 30 دقيقة الن�ص ال�شماعي : ريا�شة ركوب الزوارق التوا�شل ال�شفهي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

املعريف  للم�ستوى  مراعاة  تي�سريها  اأو  والأ�سئلة  الأن�سطة  انتقاء  لالأ�ستاذ ) ة (  �سالحية  تبقي  ملحوظة: 

للمتعلمني واملتعلمات، واملدة الزمنية املخ�س�سة للدر�س.

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، والتعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل... 

- يحفز الأ�ستاذ )ة( املتعلمني ، ويجلب اهتمامهم اإىل طرح اأ�سئلة مركزة، من قبيل: 

اأتعرف بع�س هوايات الريا�سية ؟ اأيها اأحب اإليك؟ 

- ينتقل الأ�ستاذ)ة( باملتعلمني و املتعلمات اإىل كتاب املتعلم)ة(، يطرح عليهم اأ�سئلة من قبيل:

• ماذا تالحظون يف هذه ال�سورة؟     . مباذا توحي اإليكم هذه ال�سورة؟
• هناك هوايات متار�س على �ساط؟

على  ويكتبه  الزوارق"  ركوب  "ريا�سة  الن�س  بعنوان  املتعلمات  و  للمتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�رصح   -

ال�سبورة مب�سدره.

واِرِق ُة ُركوِب الزَّ ِريا�شَ

ْورُق على َمْهٍل َو ما كاَد َيْبَتِعُد َعِن ال�ّساطِئ َحّتى َبَداأَ تاَرًة يرَتِفُع َقلياًل َعْن �َسطِح املاِء وَطْوًرا  ِاْنَطَلَق الزَّ

َة واأنا  ًة كامَلَة اِل�ْسِتداَرِة....جل�ْسُت اأرُقُب ِتْلَك الركاِت البهلواِنيَّ َيْعلو يف الَف�ساِء وَيْر�ُسُم دائَرًة َرَغِويَّ

ْوَرُق.ا....« ُد »ماذا لِو اْنَقَلَب الزَّ اأَُردرِّ

�َسِمَعْتني امراأٌَة كاَنْت جاِل�َسًة ِبجاِنبي َفقاَلْت :

َترى  كما  وال�ّسائُق  عاِلًيا  ْوَرُق  الزَّ َفيطرُي  عِة  ْ ال�رصُّ َمدا�ِس  ال�ّسائُق على  َغُط  َي�سْ  : ِة  الّناريَّ ّراجِة  كالدَّ ُه  اإِنَّ

اأوقاِت َفراِغِه يف ال�ستمتاِع بها،  يا�سِة، َويْق�سي ُجلَّ  َفُهَو مْن ُهواِة هذه الررِّ ِة،  يا�سَ �ٌس ِبهذه الررِّ ُمَتَمررِّ

ْحراُء املْغِرِب، َعلى  ًدٍة، و ِمْن تلَك الُبْلداِن �سَ ُنُه مْن مُماَر�َسِتها يف ُظروٍف َجيرِّ كرِّ وقْد ُي�سافُر اإىل ُبْلداٍن مُتَ

�ساطِئ َمديَنِة الّداخَلة.

       اأحمد عبد ال�سالم البقايل/ عن كتاب (  ينابيع الكتابة) املركز الوطني البيداغوجي/ تون�س/  �س: 250 البيداغوجي  )بت�رصف(

التهيئة

لال�شتماع
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يف  واآخذا  اجليد،  الأداء  ل�رصوط  امل�ستوفية  النموذجية  القراءة  مراعيا  كامال  الن�ّس  الأ�ستاذ)ة(  ُي�سمع 

اإيقاع التعلمني و املتعلمات. كما يدعوهم اإىل الرتكيز و النتباه اإىل ما �سيقروؤونه ل�ستيعاب  العتبار 

م�سمون الن�س، مع مطالبتهم بتدوين الكلمات ال�سعبة اأو اجلديدة يف مذكراتهم.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( �سوؤال اأو �سوؤالني للفهم الأويل من قبيل:

- ما الهواية التي حتدث عنها الكاتب؟...

- اأين �ساهد الكاتب هذا الدث؟

قبل ت�سميع الأ�ستاذ)ة( الن�س مرة ثانية ينبه املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز اأثناء القراءة و ملء اخلانات 

مبا ياأت

اأين كان الدث؟�شاحب الزورق مباذا اأفادت املراأة الكاتب؟

..........

..........

..........

..........

من اأخربنا به؟

ما الركات البهلوانية التي قام بها 

الت�شميع

الأول

 - ُي�سمع الأ�ستاذ)ة( الن�ّس مرة ثانية منبها املتعلمني و املتعلمات اإىل الرتكيز على �رصح الكلمات 

ال�سعبة اأو اجلديدة التي دّونوها ، و كل كلمة ميكن اأن تعوق عملية الفهم وذلك من قبيل:مدا�س 

ال�رصعة، متمر�س . )ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار بع�س ا�سرتاتيجيات املفردات(.

- يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ترتبط باخلانات للتاأكد من ا�ستيعاب املتعلمني و املتعلمات للن�س 

امل�سموع)كلما تعذرت الجابة عنها ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعيد ت�سميع اجلزء الذي ي�سكل �سعوبة يف 

الفهم، اأو الذي يكت�سي اأهمية خا�سة يريد اأن يركز عليه(، من قبيل:

- ما الريا�سة التي حتدث عنها الكاتب؟ اأين �ساهدها؟

- ملاذا كان الزورق ير�سم دائرة رغوية؟

- ما هي الركات التي كان يقوم بها �ساحب الزورق؟ 

- قالت املراأة : اإن �ساحب الزورق متمر�س بهذه الريا�سة؟ كيف ا�ستدلت على ذلك؟

الت�شميع

الثاين

- يدعو الأ�ستاذ)ة(املتعلمني و املتعلمات اإىل:

• التفكري يف �سبب اعتبار هذا النوع من الن�ساط ريا�سة.
• ملاذا يعترب �ساطئ الداخلة مق�سدا لكثري من ال�سياح املغاربة و الأجانب؟.

حتليل

امل�شموع

 - يطلب الأ�ستاد)ة( اإىل املتعّلمني و املتعلمات تكوين جمموعات، ويدعوهم اإىل التعاون:

- ل�ستح�سار اأفكار الّن�ّس الرئي�سة.

ـ جلمع �سور و معلومات عن الريا�سات ال�ساطئية و البحرية، مع التعليق على كل �سورة.

ـ يحتفظ مبلف ال�سور يف خزانة الف�سل الدرا�سي.

ة بدعوة املتعّلمني و املتعلمات اإىل تقومي الن�ّس. يتّوج الأ�ستاذ)ة(ال�سّ

ا�شتثمار 

امل�شموع 

وتقوميه
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اأول : الأهداف :

- ي�ستثمر املتعلم )ة( من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتعليق..

- مييز املتعلم)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف التحويل..

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( �س 192، �سور، مواد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�سة :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 45 دقيقة التعليق التعبري الكتابي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، و التعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق 

العمل....

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة ككتابة فقرة بتوظيف 

مهارة التعليق.

التهيئة

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل :

- ا�ستثمار ما ورد يف ن�س " �سيوف املغرب"، لتوظيف )التعليق(

- التخطيط لبناء املو�سوع باعتماد اجلدول التايل:

- اأحدد ما يتطلبه هذا املو�سوع من ر�سيد لغوي ي�ساعدين على كتابة هذا املو�سوع مثل:

ال�سياح  هوؤلء  يهتم  ملاذا  عظيمة:  معمارية  اآثارا  يتاأملون  �سياحا  يرى  هو  و  �سديقي  يل  قال 

ببــــنايات قدميــة و ب�سناعة تقليدية عتيقة،  فعلقت على راأيه بالتو�سيح. موظفا ما اكت�سبته يف 

درو�س القـــــراءة الوظيفيـــة و ال�سفهية، م�ستعينا مبا ياأتي:

تنفرد بالدنا مبظاهر ثقافية و ح�ساريةٍ رائعة تده�س ال�سياح الذي ياأتون اإىل بالدنا منها :

- مدن عتيقة رائعة مبعمارها.

اأبراج عالية ـ متاحف و ق�سور رائعة ـ قالع عتيقة ـ م�ساجد و ماآذن  - من�ساآتها : اأ�سوار فخمة ـ 

رائعة ـ ....

اأبدع ال�سناع يف نقو�سها و زخرفتها: جب�سية ـ فخارية ـ  اأن�سطة �سناعية تقليدية: �سناعات متنوعة   -

خ�سبية ـ نحا�سية ـ ف�سية ـ زليجية و مرمرية ـ فن و اإبداع ـ  حياكة و خياطة ـ روعة و اإتقان ـ .....  

التخطيط

- اأكتب م�سودة العر�س الذي �ساأقدمه لأ�سدقائي.

- اأراجع العر�س الذي كتبته و اأنقحه بالذف اأو الإ�سافة و التعديل و الت�سويب عند القت�ساء.

- اأتبادل مع �سديقي اأو �سديقتي م�سودتينا، و ن�سحح ما اأجنزه كل واحد منا.

 - اأكتب العر�س ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

- يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل احرتام املطلوب، و يدفع كل فرد اإىل تبادل اجلدول 

الذي اأجنزه )ته( مع �سديقه)ها(، و ينقحان عملهما بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل.

- ي�سجع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات على توظيف مكت�سباتهم  يف كتابة التعليق.

امل�شودة
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 - اأكتب املو�سوع ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

اإىل  املتعلمات ، كما يوجههم  للمتعلمني و  امل�ساعدة  يد  يقدم  ال�سفوف و  الأ�ستاذ)ة( بني  يتجول   -

و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، 

و الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

من  اأخطائهم  اإىل  ينبههم  و   ، ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  املتعلمات  و  املتعلمني  اإنتاج  اأثناء 

اأو  الإ�سافة  اأو  بالذف  تنقيح عملهم  الفورية، وي�ساعدهم على  املعاجلة  اإطار  اأجل ت�سحيحها يف 

التعديل...

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :     ـ تقدمي الإنتاجات.     ـ تقا�سم و مناق�سة

الإنتاج

والعر�ص

اأو  متعلم  كل  اعرت�ست  التي  املالحظات،  دفرت  يف  ال�سعوبات  و  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  يدون   -

متعلمة اأثناء الإجناز و التي نتههم اإليها، و مل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، اأثناء تدبري الدرو�س. 

التقومي

والدعم

اأول : الأهداف :

- يقراأ  املتعلم )ة( من مهارة الكتابة، و معاجلة مو�سوع بالتلخي�س.

- مييز املتعلم)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لإنتاج فقرة بتوظيف التحويل.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( �س 199، �سور، مواد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�سة :

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثاين من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 45 دقيقة التلخي�ص التعبري الكتابي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- ميكن لالأ�ستاذ)ة( الت�رصيح باأهداف الدر�س، و التعاقد مع املتعلمني و املتعلمات حول طرق العمل ....

- يهيئ الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات بتذكريهم ببع�س املهارات ال�سابقة ككتابة فقرة بتوظيف 

مهارة التلخي�س.

التهيئة

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل :

- ا�ستثمار ما ورد يف ن�س )من اأنواع ال�سياحة( ، ق�سد تلخي�س الن�س التايل :

كتب �سائح مذكراته عن املغرب فقال: ما راأيت مثل املغرب يف تنوع جغرافيته الطبيعية، فهنا بحر 

يطل عليه من ال�سمال، فهو يزخر ب�سواطئه امل�ساعدة على ال�سباحة ملا يتمتع من رمال ذهبية ناعمة، 

كما تطل عليه جبال خ�رصاء بغطائها النباتي املتنوع، و هذا �ساطئ البحر الأطل�سي املمتد يف طول 

املنتوجات  باأنواع  املغطاة  ال�سهول  �سواطئ حتادي  فهذه  امل�ساهد،  متنوعة  مناطق  تعرب من خالله 

املزروعة، و على طوله �سواطئ �سالة لل�سياحة، حيث يق�سدها من اأراد ال�سباحة اأو هواة ال�سيد 

اأو من يريد اأن يتمتع مب�ساهد فتانة، اأما اإذا انتقلت اإىل ال�سواطئ ال�سحراوية، فاإنك �ستجد �سواطئ 

مغرية لهواة ال�سياحة الريا�سية كالتزحلق على املاء اأو ال�سباحة اأو الغط�س، ناهيك عن الطق�س الذي 

ي�ساعد على ال�سباحة يف جل اأيام ال�سنة.

التخطيط
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من  متعددة  مناطق  غليله، يف  ي�سفي  ما  املغرب  �سيجد يف  فاإنه  العمران،  من  للماآثر،  الهاوي  اأما 

املغرب، فهذه قالع و ق�سور يف اجلنوب و تلك اأبراج و ح�سون  وغريها من املاآثر العمرانية يف 

جل املدن العتيقة و يف مناطق اأخرى مدن البالد، و تلك مدار�س علمية �ساهمت يف ن�رص العلم و 

املعرفة.

و اأما ال�سناعة التقليدية، فاأ�سحابها ينتجون حتفا فنية �سواء على اخل�سب، ي�ساعدهم على ذلك تنوع 

ال�سجار مثل الأرز و ال�سنوبر و الزيتون  اأو الفخار، و هو فن من الفنون، و كذلك الياكة، 

حيث يبدع ال�سانع اأو ال�سانعة يف اإنتاجه و من ذلك الزربية،  اأما املعادن، فاإن ال�سانع املغربي قد 

تفن يف تزيينها و النق�س عليها. 

التخطيط

- اأكتب م�سودة العر�س الذي �ساأقدمه لأ�سدقائي.

- اأراجع العر�س الذي كتبته و اأنقحه بالذف اأو الإ�سافة و التعديل و الت�سويب عند القت�ساء.

- اأتبادل مع �سديقي اأو �سديقتي م�سودتينا، و ن�سحح ما اأجنزه كل واحد منا.

 - اأكتب العر�س ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

- يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل احرتام املطلوب، و يدفع كل فرد اإىل تبادل اجلدول الذي 

اأجنزه )ته( مع �سديقه)ها(، و ينقحان عملهما بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل.

- ي�سجع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات على توظيف يف كتابة التعليق الرتاكيب الآتية:

- اأكتب املو�سوع ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

- يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف و يقدم يد امل�ساعدة للمتعلمني و املتعلمات ، كما يوجههم اإىل و�سع 

الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، و الظواهر 

الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

اأجل  من  اأخطائهم  اإىل  ينبههم  و   ، ال�سفوف  بني  الأ�ستاذ)ة(  يتجول  املتعلمات  و  املتعلمني  اإنتاج  اأثناء 

ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية، وي�ساعدهم على تنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل...

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :     ـ تقدمي الإنتاجات.     ـ تقا�سم و مناق�سة

امل�شودة

الإنتاج

والعر�ص

اأو  متعلم  كل  اعرت�ست  التي  املالحظات،  دفرت  يف  ال�سعوبات  و  التعرثات  الأ�ستاذ)ة(  يدون   -

متعلمة اأثناء الإجناز و التي ننبههم اإليها، و مل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة 

و الدعم، يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، اأثناء تدبري الدرو�س. 

التقومي

والدعم

جذاذة تطبيقية لدر�ص  التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الثالث من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 45 دقيقة كتابة تقرير التعبري الكتابي

اأول : الأهداف :

- يكتب املتعلم)ة( تقريرا عن قرية.

- ي�ستثمر �سورا ومعلومات لكتابة تقريره.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( ، �سور، مواد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي ، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�سة :
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

يهيئ الأ�ستاذ املتعلمني بحفزهم على ا�ستعمال مكت�سباتهم اللغوية ور�سيدهم املعجمي يف اإنتاج جمل 

و�سفية للمناظر الطبيعية. 
التهيئة

يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�س املو�سوع ويطلب قراءته من طرف بع�س املتعلمني.

َيَتواَفَد  َحّتى  اٱْلَقْرَيِة  َمفاِتَن  فيِه  ُز  ُنرْبِ َتْقريرًا موَجزًا  َنْكُتَب  اأَْن  ِمْل�سيَل  اإِ َقْرَيِة  َم�ْسوؤويل  اأََحُد  ِمّنا  َطَلَب 

ّياُح. َعَلْيها اٱل�سُّ

نا ِباٱْلـَمْعلوماِت اٱلّتاِلَيِة: دَّ  َواأَمَ

ْيفًا – َقريَبٌة ِمْن  طوَبِة ُكلَّ �َسَنٍة – َطْق�ُسها باِرٌد قاِر�ٌس �ِستاًء ُمْعَتِدٌل �سَ ٌة – ُيْعَقُد فيها َمْو�ِسُم اٱخْلُ -َقْرَيٌة َجَبِليَّ

َيُة اإَِلْيها  ُرُق اٱْلـُموؤَدرِّ ُلها اٱْلِقطاُر – َالطُّ َة َوميَدْلَت – ل يوَجُد ِبها َمطاٌر –  ل َي�سِ �سيديَّ ُمُدِن َبني َماّلَل َواٱلرَّ

ِة َوِميَدْلَت...(  �سيِديَّ ٍة اأُْخرى )ِتْنغرَي َواٱلرَّ ي اإِىل َمناِطَق �ِسياِحيَّ رٍّ ُيوؤَدرِّ رًا – َتَقُع يف مَمَ مَتَّ َتْعبيُدها ُموؤَخَّ

ّياُح-  ّكاُن َيْفَرحوَن ِلُقدوِم اٱل�سُّ ّياِح  - َال�سُّ ُة اإِي�ْسلي َوِت�ْسليْت –ُوجوُد َفناِدَق َواأَماِكَن ِلإيواِء اٱل�سُّ – ُبَحرْيَ
باِل... اإِِمْل�سيُل َجْوَهَرٌة َبنْيَ ِقَمِم اٱجْلِ

يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة حول  املطلوب:

ما مو�سوع التقرير الذي علينا كتابته؟

ملاذا طلب منا امل�سوؤول عن القرية كتابة تقرير عن هذه القرية؟

يدعوهم لو�سف م�سمون ال�سور الأربع بال�سفحة 206. 

�سغرية  جمموعات  يف  املو�سوع  ن�س  قراءة  اإعادة  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

وحتديد الأفكار التي يريدون التعبري عنها يف تقريرهم.

التخطيط

والإجناز

املطلوب  ح�سب  تقرير  وكتابة  وجمل  تعابري  اإنتاج  جمموعة  بكل  املتعلمني  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

ويوجه انتباههم اإىل النطالق من الأفكار التي اختاروها.

يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقدمي امل�ساعدة للمجموعات التي تواجه �سعوبات يف اإنتاج تقريرها.

يعر�س مقررو املجموعات التقارير التي اأعدت اأمام �سديقاتهم واأ�سدقائهم.

ي�سجل الأ�ستاذ)ة( التعرثات وال�سعوبات التي مت ر�سدها خالل مراحل الدر�س لت�سكل مو�سوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�سطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�س�سة للدعم.

التقومي والدعم

جذاذة تطبيقية لدر�ص التعبري الكتابي يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الرابع من الوحدة ال�شاد�شةالوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

ح�شة من 45 دقيقةتكملة ن�ص �رصديالتعبري الكتابي

اأول : الأهداف :

- ـ يقراأ املتعلمـ)ة( من مهارة الكتابة، و تكملة ن�س �رصدي.

- مييز املتعلمـ)ة( املوارد و املكت�سبات املعجمية و اللغوية ال�سابقة لتكملة ن�س �رصدي.

ثانيا : الو�سائل التعليمية كتاب املتعلم)ة( ، �سور، موارد رقمية..

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين..

رابعا : اإجناز ال�س�س.
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تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

طرق  حول  املتعلمات  و  املتعلمني  مع  التعاقد  و  الدر�س،  باأهداف  الت�رصيح  لالأ�ستاذ)ة(  ميكن   -

العمل....

ال�سابقة ككتابة فقرة بتوظيف  املهارات  املتعلمات بتذكريهم ببع�س  املتعلمني و  الأ�ستاذ)ة(  - يهيئ 

مهارة التحويل.

و�شعية

النطالق

ي�رصح الأ�ستاذ)ة( للمتعلمني و املتعلمات املطلوب من هذا الن�ساط ، و يحفزهم اإىل:

- ا�ستثمار ما ورد يف الن�س ال�سماعي )ال�سياحة يف ع�رصنا( الذي �سبق اأن در�سته  " لتكملة ن�س 

�رصدي حول �سفر قمت به. 

- التخطيط لبناء املو�سوع بتوظيف:

• �سمري املتكلم.

• اأدوات الربط )و، ف، ثم(

• ذكر اإن كنت قد �سافرت لوحدك اأو برفقة اآخرين

• حتديد زمان ال�سفر ال�سياحي و مكانه و و�سيلة النقل.

• حتديد الأهداف من ال�سفر ال�سياحي

• و�سف وباخت�سار طابع املوقع الذي توجهت اإليه )موقع تاريخي، طبيعي، مدينة،....(

• الأن�سطة التي قمت بها.

• العالقات التي ن�سجتها.

• ما ا�ستفدته من ال�سفر ال�سياحي.

• اإبداء رلأيك يف هذا ال�سفر.

التخطيط

- اأكتب م�سودة العر�س الذي �ساأقدمه لأ�سدقائي.

- اأراجع العر�س الذي كتبته و اأنقحه بالذف اأو الإ�سافة و التعديل و الت�سويب عند القت�ساء.

- اأتبادل مع �سديقي اأو �سديقتي م�سودتينا، و ن�سحح ما اأجنزه كل واحد منا.

امل�شودة

- اأكتب العر�س ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

- يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات اإىل احرتام املطلوب، و يدفع كل فرد اإىل تبادل اجلدول 

الذي اأجنزه )ته( مع �سديقه)ها(، و ينقحان عملهما بالذف اأو الإ�سافة اأو التعديل.

- ي�سجع الأ�ستاذ)ة( املتعلمني و املتعلمات على توظيف يف كتابة التعليق الرتاكيب الآتية:

- اأكتب املو�سوع ب�سكل نهائي لأعر�سه على اأ�ستاذي اأو اأ�ستاذتي و زمالئي يف ال�سف.

- يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف و يقدم يد امل�ساعدة للمتعلمني و املتعلمات ، كما يوجههم اإىل 

و�سع الأفكار التي تخطر ببالهم يف اخلانة املنا�سبة، كما يحفزهم على ا�ستثمار الر�سيد املعجمي، و 

الظواهر الأ�سلوبية و اللغوية املكت�سبة.

بعد الت�سويب و الت�سحيح و التعديل ينتج املتعلمون و املتعلمات املطلوب يف �سيغته النهائية.

اأثناء اإنتاج املتعلمني و املتعلمات يتجول الأ�ستاذ)ة( بني ال�سفوف ، و ينبههم اإىل اأخطائهم من 

اأجل ت�سحيحها يف اإطار املعاجلة الفورية، وي�ساعدهم على تنقيح عملهم بالذف اأو الإ�سافة اأو 

التعديل...

- يطلب الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :     ـ تقدمي الإنتاجات.     ـ تقا�سم و مناق�سةـ يطلب 

الأ�ستاذ)ة( اإىل املتعلمني و املتعلمات :     ـ تقدمي الإنتاجات     ـ تقا�سم و مناق�سة.

الإنتاج

العر�ص

يدون الأ�ستاذ)ة( التعرثات و ال�سعوبات يف دفرت املالحظات، التي اعرت�ست كل متعلم اأو متعلمة 

اأثناء الإجناز و التي نتههم اإليها، و مل يتمكنوا من جتاوزها، لتكون مو�سوعات للمعاجلة و الدعم، 

يف اأ�سبوع التقومي و الدعم، اأثناء تدبري الدرو�س.

التقومي

والدعم
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اأول : الأهداف : 

- يـتـعـرف املتعلـم )ة(  كيفية اإعداد مل�سق دعائي؛

- يوظف الـمـتـعـلـم )ة( املـوارد والـمكـتـ�سبـات املعجـمـيـة واللغـويـة والفنية توظيفا مـنـا�سبـا لإغـنـاء امل�سـروع.

 - يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومة؛

ثانيا : الو�سائل التعليمية :  كـتـاب املـتـعـلـم)ة( �سـور ، مـوارد رقميـة، ...

ثالثا : �سيغ العمل : عـمـل فـردي، ثـنـائـي ، جـمـاعـي ، عـمـل تـفـاعـلـي فـي مـجـمـوعـات ، الـتـعـلـم بـالقرين.

جذاذة تطبيقية حل�ش�ص م�رصوع الوحدة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شـابيـع الأربـعـة الأولـى مـن الـوحـدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

اأربـع  حـ�ش�ص من 30 دقيقة  مـ�شـروع الوحد ال�شياحة

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

- يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة(اأهـداف الـدر�س، ويتـعـاقـد مـع املتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق 

الـعـمـل .

- يـهـيـئ الأ�سـتـاذ)ة( املـتـعـلميـن واملـتـعـلـمـات ويتعـاقـد معـهـم مـن اأجـل اختيـار مـو�سـوع 

بعينه لكي  يكون مـ�سـروع الوحدة.    

و�شـعـيـة 

النطالق

 - يـحـدد الأ�سـتـاذ)ة( الـمـ�سـروع : ال�سياحة 

- يـ�سـرح لـهـم املـطـلـوب مـنهم ، ويحـفـزهـم اإلـى :

- اقرتاح املجالت التي ميكن ال�ستغال مبوا�سيعها: 

-اإعداد مل�سق يدعو ال�سياح لزيارة قريتنا ؛

 - تقرير عن �سفر �سياحي؛

- العناية بالآثار والرتاث املغربيني لالعتزاز بهما ؛

 - يـتوزع  الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات اإلـى مـجـمـوعـات وفق ميولهم ورغباتهم ويت�ساورن يف 

ما بينهم؛ 

 - يعينون من�سقا لكل جمموعة.

- يوزع الـمـتـعـلموـن واملتـعـلـمـات الأدوار واملـهـام بيـنهم.

- يناق�سون مراحل اإجناز امل�رصوع والو�سائل التي �سيحتاجونها وطريقة جمع املعلومات...

- الـتـ�سـاور حـول كيفيـة الـحـ�سـول عـلـى املعـلـومـات : )  �سور اأو مواقع اإلكرتونية اأو 

�سهادات �سفهية.....

-  يوزعون الأدوار بينهم

-  يلتزمون بالأدوار املناطة بهم يف اإطار اأخالقي من اأجل اإح�سارها يف املوعد املتفق عليه؛

- قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ساريع وتتداخل. 

الـتـخـطيـط

احل�شة الأوىل

DALIA REDUIT CORRIGé.indb   210 09/09/2019   12:31



211

يقوم املتعلمون و املتعلمات- بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( -مبا ياأتي:

- جتميع ال�سور و الوثائق و العينات املج�سمة  ق�سد ت�سنيفها و ترتيبها حـــــ�سب طبيعتها وطبيعة 

املو�ســـــوع ) معلومات – اأ�سعار- ر�سوم- �سور...(

ـ اختيار ما ينا�سب مو�سوع امل�رصوع  الذي مت حتديده  واخلطة املحددة لتنفيذه)اإعداد مل�سق 

يدعو ال�سياح لزيارة قريتنا ، تقرير عن �سفر �سياحي، العناية بالآثار والرتاث املغربيني 

لالعتزاز بهما(

- مبا�رصة الأدوار و املهام التي اأوكلت لكل فرد من اأفراد املجموعة وفق التزاماتهم.

- القيام بالبحث مرة اأخرى – اإذا دعت ال�رصورة - عن �سور ووثائق وعينات مرتبطة 

بامل�رصوع، ويتم ت�سنيفها و ترتيبها ح�سب الأولويات.

-  ت�سنيف املنتجات وفق طبيعتها وترتيبها وفق الأولوية.

- يبدي املتعلمون اآراءهم حول ما مت اإح�ساره واإنتاجه.

- يلتزمون باإكمال البحث خارج الف�سل.

 الإنـجـاز

يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعر�س ما اأح�رصوه وما اأنتجوه من اأجل تقييم ذلك؛

يقومون بتنقـيـح املنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـ�سحيـــــح اأو الـزيـــــــادة اأو النـقـ�سـان اأو . . . . . . 

يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا) 

الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

باأ�ساليب  اأعمالهم وجتويدها  تنقيح  واملتعلميـن  الـمتعـلـمـات  الأ�سـتـاذ)ة( من  :يـطـلـب  مـالحـظـة  

واأفكار جديدة 

-يكتبون الن�سو�س بخط جيد ويلونون الر�سوم ويعلقون عليها وعلى ال�سور

 -ي�ساعدهم الأ�ستاذ)ة( على حت�سني منتجاتهم الأدبية والفنية.

الـتـعـديـل

والـتنقيح

احل�شة الـثـانية

احل�شة الـثـالثة

احل�شة الرابعة

-يـعـر�س املتـعـلـمون  واملتـعـلـمـات  منتـجــــاتـهـم ويتـقـا�سـمونهـا وينـاق�سـونـهـا، اإمـا �سفهــــيـا  

) الن�سو�س واملعلومات والأرقام...( اأو عن طريق العر�س )الر�سوم وال�سور(.

- يحر�س الأ�ستاذ)ة( على اأن تكون الأعمال متكاملة يف ما بينها )ال�سور والر�سوم والن�سو�س 

والتواريخ والأرقام و...(.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف اإنتاجات اأ�سدقائهم و�سديقاتهم دون جتريح اأو تنقي�س.

الوثــــــائق  باإ�سهار  الق�سم ويقومون  اأو متحف  ا ملج�سمات منها  يف خزانة   -يـقـومـون بعر�س 

واللوحات وال�سور عـلـى �سبـورة الن�سـر اأو عـــلـى جـــــــــــــــدران الـقــــــــ�سـم اأو املـوؤ�س�سـة

الـعـر�ص 

والـمـنـاق�شـة 

من  لوحة  عر�س  اأو  م�رصحية  من  جزء  عر�س  اأجل  من  واملتعلمات  للمتعلمني  املجال  يف�سح   -  

اللوحات الفنية والديث عنها، كما متنحهم الفر�سة لأداء رق�سة اأو اأغنية اأو اإلقاء �سعر اأو ....

مما له عالقة مبحور امل�رصوع ومو�سوعه. 

الـتـقـويـم 

 والـدعـم
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جذاذة تطبيقيةلدر�ص القراءة يف ال�شنة الرابعة البتدائية

الأ�شبوع الأول من الوحدة ال�شاد�شة الوحدة ال�شاد�شة : ال�شياحة

اأربع ح�ش�ص من 30 دقيقة
الن�ص امل�شرت�شل : جولة �شياحية  يف 

مدينة مكنا�ص
القراءة

اأول : الأهداف :

-  يتمكن املتعلم ) ة (  الن�س امل�سرت�سل  ) جولة �سياحية  يف مدينة مكنا�س( بطالقة.

- يتعرف املتعلم)ة( معامل يف مدينة مكنا�س من خالل رحلة �سياحية.

ثانيا : الو�سائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة( �س 217، �سور، موارد رقمية...

ثالثا : �سيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم بالقرين...

رابعا : اإجناز ال�س�س.

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ْزُء.  ها اٱجْلُ تي ُيعاجِلُ َة اٱلَّ ُع اٱْلِفْكَرَ ْفَحِة 185 َواأََتَوقَّ وَرَة 1 ِباٱل�سَّ ُل اٱل�سّ مَّ
اأََتاأَ

التهيئة 

للقراءة

ِل. وَّ
ْزِء اٱْلأَ 1( ما َعالَقُة ُعنواِن اٱلنَّ�سرِّ ِبُعْنواِن اٱجْلُ

؟ ُع اأَْن ُيعاِلَج اٱلنَّ�سُّ 2( ماذا اأََتَوقَّ

املالحظة 

والتوقع

َدًة. 1( اأَْقَراأُ النَّ�ّس ِقراَءًة َجيرِّ

 .
رِّ

ُم ِقراَءتي َواأَْحَتِكُم اإىِل �َسَبَكِة ُمالَحَظِة اٱْلأَداِء اٱْلِقرائي 2( اأَُقورِّ

  . نرُِّف اٱْلـماآِثَر َح�َسَب ُوروِدها يف اٱلنَّ�سرِّ 3( اأُ�سَ

الفهم 

والتحليل

ْزِء يف �ِسترِّ ُجَمِل. �ُس �َسَفهّيًا َهذا اٱجْلُ 1( اأُخَلرِّ

ُ َعِن اٱْرِت�ساماتي ِبُخ�سو�ِس َمديَنِة َمْكنا�َس.  2( اأَُعربرِّ

عاتي. ِة َتَوقُّ حَّ َتَثبَُّت ِمْن �سِ
3( اأَ

الرتكيب 

والتقومي

اجلزء الأول : تاريخ مدينة 
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اجلزء الثاين : �شوب �شاحة الهدمي

اجلزء الثالث  : املدر�شة البوعنانية

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ْزُء. ها اٱجْلُ تي ُيعاجِلُ َة اٱلَّ ُع اٱْلِفْكَرَ ْفَحِة 185 َواأََتَوقَّ وَرَة 2 ِباٱل�سَّ ُل اٱل�سّ مَّ
1( اأََتاأَ

. ُح َعالقتها باٱلنَّ�سٍّ 2( اأَو�سرِّ

املالحظة 

والتوقع

َدًة. 1( اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ ِقراَءًة َجيرِّ

ْزِء. ْزِء اٱل�ّساِبِق َو ِبداَيِة َهذا اجْلُ 2( اأُْبِرُز اٱْلَعالَقَة َبنْيَ  اأَْحداِث اٱجْلُ

ديَدِة؟ .   3( ما َنْوُع ِبناياِت اٱْلـَمديَنِة اٱجْلَ

ديَدُة َعِن اٱْلَعتيَقِة. .   4( ِفيَم َتْخَتِلُف اٱْلـَمديَنُة اٱجْلَ

   . َة اٱْلـَمْذكورَة يف النَّ�سرِّ 5( اأَْذُكُر اٱْلـَمعامِلَ اٱلّتاريخيَّ

ُرنا ِبها اأَْو�ساُف َمْكنا�َس؟  اْلـَمدينُةَ التي ُتَذكرِّ
َ

6( ماِهي

الفهم 

والتحليل

َزَء يف �ِسترِّ ُجَمٍل. �سُّ �َسَفهّيًا َهذا اٱجْلُ 1( اأُخَلرِّ

2( فيَم ُت�ْسِبُه َمْكنا�ُس ُمّراُك�َس.  

عاِتي َقْبل ِبداَيِة اٱْلِقراَءِة. ِة َتَوقُّ حَّ 3( اأَتَثبَُّت ِمْن �سِ

الرتكيب 

والتقومي

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ْزُء. ها اٱجْلُ تي ُيعاجِلُ َة اٱلَّ ُع اٱْلِفْكَرَ ْفَحِة 185 َواأََتَوقَّ وَرَة 3 ِباٱل�سَّ ُل اٱل�سّ مَّ
1( اأََتاأَ

ْزِء. وَرِة ِبَهذا  اٱجْلُ ُح َعالَقَة اٱل�سّ 2( اأَُو�سرِّ

املالحظة 

والتوقع

َدًة. 1( اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ ِقراَءًة َجيرِّ

.
رِّ

ُم ِقراَءتي َو اأَْحَتِكُم اإىِل �َسَبَكِة ُمالَحَظِة اٱْلأَداِء اٱْلِقرائي 2( اأَُقورِّ

. ْزِء اٱلّثاين ِمَن اٱلنَّ�سرِّ 3( اأَْذُكُر مِبا اْنَتَهْت اإَِلْيِه اأَْحداُث اٱجْلُ

ْزِء. ْزِء اٱل�ّساِبِق ِمَن اٱلنَّ�سرِّ َوَهذا اٱجْلُ 4( اأُْبِرُز اٱْلَعالَقَة َبنْيَ  اٱجْلُ

   . ِتي ُذِكرْت يف النَّ�سرِّ َة اٱلَّ 5( اأَْذُكُراٱْلأْجزاَء اٱْلـِمْعماِريَّ

الفهم 

والتحليل
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اجلزء الرابع :  مدينة العلم والعلماء

تدبري الأن�شطة التعليمية التعلمية الـمراحل

ْزُء. ها اٱجْلُ تي ُيعاجِلُ َة اٱلَّ ُع اٱْلِفْكَرَ ْفَحِة 185 َواأََتَوقَّ وَرَة 4 ِباٱل�سَّ ُل اٱل�سّ مَّ
- اأََتاأَ

املالحظة 

والتوقع

َدًة. 1( اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ ِقراَءًة َجيرِّ
.

رِّ
ىل �َسَبَكِة ُمالَحَظِة اٱْلأَداِء اٱْلِقرائي ْحَتِكُم اإِ ُم ِقراَءتي َواأَ 2( اأََقِوّ

ْزِء اٱلّثاِلِث. ُفُه باٱجْلُ 3( اأَْذُكُر ما مَت َو�سْ
ْزء. ْزِء اٱل�ّساِبِق ِمَن اٱلّن�سرِّ َو ِبداَيُة َهذا اٱجْلُ ْحداُث اٱجْلُ 4( اأُْبِرُز اٱْلَعالَقَة َبنْيَ َما اٱْنَتَهْت اإَِلْيِه اأَ

5( مِباذا اٱ�ْسَتَهَرْت َمْكنا�ُس؟
ْكنا�َس؟ ْحماِن ْبِن زيداَن مِبَ ُد اٱْلباِحثوَن َبْيَت َعْبِد اٱلرَّ 6( ِلـماذا َيْق�سِ

الفهم 

والتحليل

�ُس اٱلنَّ�سَّ �َسَفِهّيًا... 1( اأُخَلرِّ
َة فيِه. ئي�ِسيَّ 2( اأَ�ْسَتْخِرُج اٱْلأَْفكاَر اٱلرَّ

َوالتَّْدري�ِس  اٱْلِعْلِم  �سيِل  حَتْ يف  َحياِتِه  ِمْن  اٱْلأَْوَفَر  ْطَر  اٱل�سَّ َق�سى  ِبـ:  اٱْلكاِتُب  َيْعني  ماذا   )3
اأْليِف؟ب ثانوي، فيدفعنا الف�سول لكت�سافها((  َواٱلتَّ

الرتكيب 

والتقومي

. َة ِمَن اٱلنَّ�سرِّ 1( اأَ�ْسَتْخِرُج اٱْلأْفكاَر اٱلَرئي�ِسيَّ

ْزَء يف �ِسِتّ ُجَمٍل. �ُس �َسَفِهّيًا َهذا اٱجْلُ 2( اأُخَلِّ

عاِتي. ِة َتَوقُّ حَّ َتَثبَُّت ِمْن �سِ
3( اأَ

الرتكيب 

والتقومي
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