
دليل األستاذة واألستاذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

مرشدي 
في

اللغة العربية

اأفريقيا ال�شرق

    
المؤلفون

    د.  عبد اللطيف الفاربي    محمد اربيحي                            محمد بنعزوز  

  إبراهيم عيشو                          مصطفى الريمي                                                     

كريمة الخالدي                                    إلهام متطهر 

مفتش ممتاز للتعليم الثانوي)سابقا(مفتش ممتاز للتعليم الثانوي)سابقا(

مفتش ممتاز للتعليم الثانوي )سابقا(

مفتشة ممتازة للتعليم االبتدائي )سابقا(

مفتش ممتاز للتعليم االبتدائي)سابقا(

 أستاذة التعليم االبتدائي

أستاذ ديداكتيك اللغة العربية
منسق الفريق

طبعة جديدة 2020



 © أفريقيـا الشـرق  2020   
حقوق الطبع محفوظة للناشر

2019MO رقم اإليدع القانوني :  4337
مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي



3

مقدمة

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
اللغة  تدريس  بمكانة  للنهوض   - الوطنية  التربية  قطاع   - العلمي  والبحث  العالي 
العربية، ومدها بما يرفع من شأنها سواء أعلى المستوى المعرفي أم الديداكتيكي، 
بوجه  الثالثة  السنة  االبتدائية عامة، وبرنامج  للمرحلة  العربية  اللغة  منهاج  صمم 
اللغوي  بالمستوى  للتطوير والتجديد، وذلك توقا إلى االرتقاء  أداة  خاص، ليكون 

للمتعلمات والمتعلمين.
   ولتحقيق هذه الغايات أُْنِجَز هذا الدليل ليستأنس به األستاذ / األستاذة، وليكون 
عونا له / لها على حسن تنفيذ برنامج اللغة العربية للسنة الثالثة االبتدائية، وباعتماد 
الطريقة التفاعلية التي يكون فيها المتعلمون والمتعلمات منخرطين بشكل إيجابي 
في إنجاز الدروس وبناء المعرفة واكتساب المهارات، واألستاذ / األستاذة يكتفي 
بدور تنظيم الحوار وتوظيف السؤال الهادف وفق ميثاق ديداكتيكي واضح بين كافة 

مكونات الفصل الدراسي. وقد تضمن هذا الدليل العناصر اآلتية:
التعريف بمكونات برنامج مادة اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي، 
والحصص المقررة لكل مكون، والمدة الزمنية الخاصة بتصريف كل حصة، مع 

عرض مفصل للبرنامج السنوي عبر مجاالته الستة.
بسط التدابير اإلجرائية لالشتغال على كل مكون من مكونات البرنامج، لتصير 

في متناول إدراك المتعلمات والمتعلمين.
للمادة  سهل  ديداكتيكي  نقل  إلى  هادية  لتكون  الدروس  جميع  جذاذات  تقديم 

الدراسية من مستواها األكاديمي إلى مجال التداول واالكتساب.
                                                                      والله ولي التوفيق
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تشكل السنتان الثالثة والرابعة مرحلة وسطى من التعليم االبتدائي، وبذلك تحظيان بأهمية خاصة حيث تعتبران، 
من جهة، مرحلة دعم وتثبيت وإغناء لرصيد الحصيلة اللغوية المكتسبة في السنتين األولى والثانية، كما تعتبران، من 

جهة ثانية، مرحلة تمهيد وتوطئة للمرحلة الموالية المتمثلة في السنتين الخامسة والسادسة.

بناء على هذا االختيار البيداغوجي تمت هندسة برنامج السنة الثالثة ليكون امتدادا طبيعيا للسنتين األولى والثانية 
من خالل االستمرار في جعل االستماع والتحدث مدخال للتعلم، وإعطائهما مكانة خاصة في البرنامج السنوي، ومواصلة 
العمل بمبدأ اإلضمار في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة، إضافة إلى مواصلة تقوية وإغناء حصيلة المتعلم)ة( من 
الرصيد المعجمي الوظيفي ومن األساليب اللغوية المتنوعة وإدراج مشروع الوحدة باعتباره مجاال لتوظيف مختلف 

مكتسباته وتنميتها.

وفق هذا المنظور البيداغوجي والديداكتيكي اعتبرت السنة الثالثة باإلضافة إلى السنة الرابعة من التعليم االبتدائي 
جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج السلس والمتأني للمقاربة البيداغوجية لمعتمدة في تدبير منهاج اللغة العربية 

بالمدرسة االبتدائية.

مدخل القيم: )قيم العقيدة اإلسالمية؛ قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية؛ قيم المواطنة؛ قيم حقوق 
اإلنسان ومبادئها الكونية(؛

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

مدخل التربية على االختيار، والمتمثل في تأهيل المتعلم)ة( الكتساب القدرة على التمييز واتخاذ القرار المتسم 
بالوعي، والتصرف السليم في مواقف مختلفة بناء على تفكيره الشخصي وتحليله الخاص.

القسم
األول

اعتبارات تربوية عامة لتعليم اللغة العربية

وتعلمها بال�سنة الثالثة االبتدائية

للسنتين األولى والثانية؛ من خالل االستمرار في  امتدادا طبيعيا  الثالثة ليكون  السنة  تمت هندسة برنامج 
جعل مكون االستماع والتحدث مدخال للتعلم، وإعطائهما مكانة خاصة في البرنامج السنوي، ومواصلة العمل 
بمبدأ اإلضمار في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة، إضافة إلى مواصلة تقوية حصيلة المتعلم)ة( وإغنائها من 
ُمستقال  مكونا  باعتباره  الوحدة  مشروع  وإدراج  المتنوعة،  اللغوية  األساليب  ومن  الوظيفي  المعجمي  الرصيد 

ومجاال لتوظيف مكتسباته وتنميتها.

 مداخل ومنطلقات برنامج ال�سنة الثالثة

اعتبارات تربوية. 1

مداخل منهاج برنامج ال�سنة الثالثة. 2
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التمركز حول 
المتعلم)ة(

التوظيف 
اللغوي

الوحدات

التكامل

اإلضمار 
والتصريح

التدرج 
واالستمرارية

التركيز على 
الكيف

التنويع

المالءمة

نسقية اللغة

التوليف من 
أجل االستثمار

التفويض 
التدريجي 
للمسؤولية

 التقويم
 والدعم

المنتظمين

المتعلم)ة( محور للتفكير واالهتمام والعمل، وهو شريك أساس وفاعل حيوي في الوضعيات واألنشطة 
التعلمية المختلفة.

استعمال اللغة العربية الفصيحة، في التواصل المدرسي اليومي، وفي جميع األنشطة التعليمية التعلمية، 
بما في ذلك باقي أنشطة الحياة المدرسية.

ست وحدات في برنامج كل سنة دراسية تتناول مجاالت دراسية، يستغرق تنفيذ الواحدة منها خمسة أسابيع.

على مستوى المجال الذي تتمحور حوله مختلف دروس الوحدة؛ ومستوى البناء الهيكلي لحصص مختلف 
مكونات المادة عبر األسابيع الخمسة للوحدة.

والثانية  األولى  المستويات  في  بشكل ضمني  واإلمالئية  والصرفية  والتركيبية  األسلوبية  الظواهر  تمرير 
والثالثة.

والمستويات  المنهجية  المضامين وطبيعة  المركبة، وحسب  إلى  البسيطة  الكفايات من  بناء  التدرج في 
الدراسية للتعليم االبتدائي.

التركيز على ملمح التخرج، والكفايات المسطرة في البرنامج، وتجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية.

اللعب،  بيداغوجيا  الخطأ،  بيداغوجيا  الفارقية،  )البيداغوجيا  التعلمية  والوضعيات  البيداغوجيات  تنويع 
بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا حل المشكالت....(. 

اعتماد وضعيات دالة ومهمات مركبة، من أجل جعل التعلم ذا جدوى بالنسبة للمتعلم)ة( ليبذل جهدا في 
التعامل مع الوضعيات-المشكلة والمهمات المركبة.

اكتساب اللغة بشكل نسقي ومندمج ومتكامل ال يكون فيه الفصل بين مكوناتها. من هذا المنطلق عمد برنامج 
اللغة العربية في المدرسة االبتدائية إلى تأجيل التصريح بالقواعد اللغوية حتى السنة الرابعة ابتدائي لتيسير 

تعامل المتعلم)ة( مع اللغة بشكل وظيفي وتركيبي يستهدف بناء الكفاية اللغوية بشكل شمولي.

لحل  المالئمة  والقيم  والقدرات  والمهارات  المعارف  تعبئة  المكتسبة  التعلمات  بين  تمفصالت  إيجاد 
وضعيات ومهمات مركبة، على أن يتم توليف التعلمات وتعبئتها بشكل مندمج  ومتضافر ألداء المهمة 

المطلوبة بنجاح.

التهيئة، ثم نمذجة األستاذ)ة( لال ستراتيجية أو المهارة المستهدفة، بحيث يشخص كيفية إنجاز االستراتيجية 
المقصودة أمام المتعلمات والمتعلمين، واصفا بصوت مسموع ما يجري في ذهنه، وما يستعمله من عمليات 

عقلية ويستعين به من معارف ومؤشرات أثناء إنجازها، لينخرطوا بعد ذلك في ممارسة موجهة.
ممارسة مستقلة للوصول إلى تطبيق يعزز إتقان المهارة واستخدامها في مواقف جديدة. وذلك على نحو 

ما هو موضح الحقا في سياق الخطوات واالستراتيجيات المتداولة في تدريس القراءة.

المستمر  التحسين  لضمان  التعلمية،  التعليمية  للعملية  مالزمة  كسيرورة  والدعم  التقويم  آلية  اعتماد   
العدل  قيم  وتحقيق  والمتعلمين،  المتعلمات  حاجات  مع  والتعلم  التعليم  وتكييف  التربوية،  للمردودية 

والمساواة واإلنصاف، وتكافؤ الفرص. 

مبادئ برنامج ال�سنة الثالثة 3
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• تدريب المتعلم)ة( على احترام بيئة التعلم وأوقاته، وعلى التعامل والتصرف والتواصل والتعبير حسب قواعد 
الخطاب وآداب التواصل، وتكييف خطابه حسب المقام والموقف والظرف والسياق؛

• تدريبه على اتخاذ مواقف شخصية والتعبير عن آرائه وتمثالته بحرية حول القضايا التي تعرض عليه، مع تعليل 
ذلك بالحجج والبراهين واالستدالالت المناسبة؛

• تعريفه بالحقوق والواجبات والقواعد العامة، وحثه على االتعبير عنها شفهيا وكتابيا؛
• تدريبه على االستقاللية وعلى التعلم والتقويم الذاتيين؛

• تمكينه من أن يكون صاحب قرار فيما يخّص بيئته التعلمية؛
• تنمية اعتزازه باللغة العربية باعتبارها رافدا أساسا من روافد الهوية الوطنية؛

• تعزيز شعوره بأنه قادر على النجاح واالنغماس في تجارب جديدة تزيد من مهاراته وتوّسع من مداركه؛
• تنمية ملكة اإلبداع اللغوي واألدبي لديه من خالل تشجيعه على المطالعة وعلى اإلنتاج اللغوي في مستواه 

العمري والدراسي. 

االأهداف العامة التي ينتظر اأن يحققها برنامج اللغة العربية في المدر�سة االبتدائية.

مجاالت تحقق االأهداف.

4

5

• مجال المعارف: 

   تمكين المتعلمات والمتعلمين من رصيد معجمي وظيفي ومن أساليب وظواهر لغوية ومن معلومات علمية 

واجتماعية وثقافية مرتبطة بالمجاالت الدراسية المبرمجة التي تخدم نماء كفاية المتعلم)ة(؛

• مجال المهارات:

• بناء استراتيجيته ومنهجيته لالستماع والقراءة والتحدث والكتابة )فهم المسموع والمقروء، والتعبير الشفهي 

والكتابي(؛

• بناء منهجية لحل الوضعيات - المشكلة التي يواجهها في المدرسة وفي الحياة العامة؛

• التقويم الذاتي للتحقق من مدى مطابقة منتوجه للمواصفات والمعايير والمؤشرات والشروط المطلوبة منه؛

• بناء منهجية لتعديل منتوجه وتطويره في ضوء نتائج التقويم والتحقق.

• مجال القيم والمواقف: 

• جعل محتويات البرنامج حاملة للقيم والمواقف واالتجاهات اإليجابية الموجهة للفرد والمجتمع.

• احترام النصوص واألنشطة والصور والرسوم وغيرها القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية.

• العمل على تبني مواقف واتجاهات مناسبة أثناء التعبير والتواصل وأثناء التفاعل مع اآلخرين. 

• األهداف اإلجرائية

وهي األهداف التي يجب تحقيقها في نهاية كل حصة من الحصص الدراسية، فقبل الشروع في التخطيط للدرس؛ 

يحدد األستاذ)ة( على الجذاذة األهداف العملية التي يريد الوصول إليها، ولتحقيق ذلك يبني مجموعة من األنشطة 

التعلمية التعليمية ويعتمد الطريقة التفاعلية في تصريف تلك األنشطة والتي تعمل متضافرة لتحقيق تلك األهداف. 

ومن خالل سلسلة تحقق األهداف لكافة الدروس في مختلف مكونات مادة اللغة العربية تبنى الكفاية المنشودة.
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• شروط إجرائية الهدف: 

1 ـ أن يكون مصوغا بشكل دقيق ال يحتمل التأويل.

2 ـ أن يكون في مستوى اشتغال المتعلمين والمتعلمات.

3 ـ أن يكون متدرجاً في عالقته باألهداف التي تجاوره.

4 ـ أن يكون قابال لإلنجاز.

5 ـ أن يكون قابال للمالحظة.

6 ـ أن يكون قابال للقياس.

7 ـ أن يكون قابال للتقويم.

8 ـ أن يكون خادماً للكفاية. 

كفاية ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي 6

يكون المتعلم/ المتعلمة في نهاية السنة الثالثة االبتدائية، قادرا على حل وضعيات مشكلة و/ أو إنجاز 

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

مقروءة تتراوح كلماتها ما بين 180 و250 كلمة، وإنتاج نصوص شفهية وكتابية قصيرة وبسيطة يغلب 

عليها طابع السرد واإلخبار والوصف والتوجيه، وذلك بتوظيف رصيده المعرفي والمعجمي والقيمي، 

وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.
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تمت هندسة برنامج السنة الثالثة ليكون امتدادا طبيعيا للسنتين األولى والثانية؛ من خالل االستمرار في جعل مكون 
العمل بمبدأ اإلضمار  السنوي، ومواصلة  البرنامج  للتعلم، وإعطائهما مكانة خاصة في  االستماع والتحدث مدخال 
في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة، إضافة إلى مواصلة تقوية حصيلة المتعلم)ة( وإغنائها من الرصيد المعجمي 

الوظيفي ومن األساليب اللغوية المتنوعة، وإدراج مشروع الوحدة باعتباره مجاال لتوظيف مكتسباته وتنميتها.

القسم
التنظيم التربوي لبرنامج ال�سنة الثالثة االبتدائيةالثاني

مكونات مادة اللغة العربية للسنة الثالثة

االستماع والتحدث

القراءة

الظواهر اللغوية

الكتابة

تمرر بطريقة ضمنية
)بدون حصص(

التطبيقات الكتابية

اإلمالء

التعبير الكتابي

التنظيم الزمني للبرنامج

يشير مفهوم الزمن أو اإليقاعات المدرسية إلى تنظيم وتدبير الحصص السنوية واألسبوعية واليومية ألنشطة 
الجسمية والنفسية، واألوقات  التنظيم صحته  الفكرية والمهارية والعالئقية؛ بحيث يراعي هذا  المتعلم)ة( 

المناسبة للتعلم. لذا، ينبغي عند برمجة التعلمات مراعاة:

• التدرج بشكل يتيح للمتعلم)ة( االستعمال األمثل إلمكاناته الجسمية والنفسية والذهنية؛

• احترام اإليقاعات البيولوجية وزمن التعلم؛

في  األخرى  واألنشطة  الدعم  المندمجة وحصص  األنشطة  العادية وحصص  الدراسية  الحصص  برمجة   •
في  مطول  زمني  ظرف  قضاء  المتعلم)ة(  لتجنيب  مختلفة،  مدرسية  فضاءات  وفي  مالئمة،  زمنية  فترات 

وضعيات وأنشطة رتيبة؛

• تفاعل المؤسسة التربوية في التنظيم الزمني للدراسة بشكل يراعي محيطها المباشر بمكوناته المختلفة، 
من أسر ومؤسسات اقتصادية واجتماعية، وهيئات المجتمع المدني وغيرها.

مشروع الوحدة
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تنتظم في أسدوسينالسنة الدراسية

مدة األسدوس

األسابيع الخمسة عرش املوالية

األسبوع الخامس

أسبوعان 17 و 33

األسبوع األول 

األسابيع األربعة األوىل

األسدوس الثاني

األسبوع 34

الوحدات الدراسية

سبعة عرش أسبوعا من الدراسة الفعلية

مخصصة للتعلمات، وتتوزع إىل ثالث فرتات متساوية تمتد كل واحدة منها 
خمسة أسابيع مخصصة ملجال من مجاالت الوحدات الدراسية الست؛

يخصص من كل فرتة دراسية للتقويم والدعم املرتبطني بحصيلة األسابيع األربعة

يخصصان للدعم العام وأنشطة الحياة املدرسية

يخصص للتقويم التشخييص والدعم االستدراكي

تخصص يف كل فرتة دراسية للتعلمات املعززة بتقويم تكويني ودعم فوري

يتم تنظيم الدراسة يف األسدوس الثاني عىل منوال تنظيمها يف األسدوس األول

يخصص لإلجراءات التنظيمية املرتبطة بنهاية السنة

يتم تنفيذ الربنامج عرب ست وحدات تتناول مجاالت تنتظم فيها الدراسة للتدرج 
يف بناء الكفايات. ويراعى يف ذلك التدرج من التخطيط السنوي إىل التخطيط 

اليومي، مرورا بالتخطيط املجايل.

التنظيم السنوي 

المجاالت

4 ـ الحرف واملهن1 ـ عالم األصدقاء

5 ـ املاء والحياة2 ـ الحياة التعاونية

6 ـ الرِّحالت واألسفار3 ـ الوقاية من األخطار
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2 - الحياة التعاونية
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قراءة الن

ت والفهم(
القة واملفردا

ط
)ال

رصية
ت الب

الكلما
رتكة

ش
القراءة امل

ي 1
ظيف

ص الو
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3 - الوقاية من األخطار
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4 - الحرف واملهن
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قراءة الن

ت والفهم(
القة واملفردا

ط
)ان

رصية
ت الب

الكلما
رتكة

ش
القراءة امل
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القسم
مكونات مادة اللغة العربية لل�سنة الثالثة االبتدائيةالثالث

يركز مكون االستماع والتحدث على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب رصيد لغوي شفهي يوظفونه في 
حياتهم المدرسية وحياتهم العامة، حيث يتدربون على االستعمال الوظيفي للرصيد المعجمي ولألساليب والتراكيب 
والظواهر اللغوية المروجة، وعلى التواصل الشفهي عبر مقامات ومواقف تواصلية دالة؛ وذلك بغرض إنماء كفاياتهم 

اللغوية والتواصلية انطالقا من مواضيع مجاالت البرنامج الدراسي.

مكون اال�ستماع والتحدث.

عنا�سر وموجهات مكون اال�ستماع والتحدث.

اأهداف اال�ستماع والتحدث.

1

2

3

يستثمر مكون االستماع والتحدث من خالل:

• الحكاية:

حكاية مرتبطة بالمجال، يتم استثمارها خالل أسبوعين )3 حصص متتالية كل أسبوع(.

• الوضعية التواصلية:

وضعية تواصلية مرتبطة بالمجال، يتم استثمارها خالل أسبوع واحد )حصتان متتاليتان في األسبوع(.

يهدف مكون االستماع والتحدث في السنة الثالثة إلى أن:

• يستمع المتعلم)ة( لرسالة شفهية )حكاية، نص سماعي، حوار...(.

• يفهم المعنى العام للنصوص المسموعة.

• يفهم المعاني الفرعية للنصوص المسموعة.

• يفهم المعاني الضمنية للنصوص المسموعة.

• يفهم كالم محاوره في مواقف تواصلية مالئمة لمستواه.

• يعيد ما سمعه بلغة عربية فصيحة.

• يربط ما يستمع إليه بتجاربه ومعلوماته السابقة.

• يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة.

• يربط ما يستمع إليه بتجاربه ومعلوماته السابقة.

• يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة.

• يعبر شفهيا عن أفكاره ومشاعره وحاجاته بجمل مفيدة.
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• يتواصل بطريقة مالئمة حسب سياقات تواصلية مختلفة.

• يراعي آداب التواصل المتعلقة باإلنصات والتحدث في مواقف التحاور والنقاش.

• يناقش شفهيا ما يسمعه من أفكار ومعلومات.

• يعبر عن موقفه من خطاب موجه إليه أو إلى غيره.

• يصف شفهيا مشاهداته ومشاعره.

ا�ستراتيجيات القراءة. 4

• تتمثل استراتيجيات القراءة في مجموع العمليات الذهنية والمعرفية والتقنيات التي يستعملها القارئ لتحقيق 
أهدافه من القراءة بكيفية فعالة من أجل فهم المقروء واستثماره؛

وقد سبقت اإلشارة إلى هذه االستراتيجيات في المستويين األول والثاني بشكل مقتضب، أما في المستويين الثالث 
والرابع، فتُستثمر لتدريب المتعلم)ة( على تنمية مهارات القراءة؛

• من بين استراتيجيات القراءة المتداولة في األدبيات التربوية، يمكن التمثيل بما يأتي:

استراتيجيات ما قبل القراءة

استراتيجيات مرحلة القراءة

استراتيجيات ما بعد القراءة

التصفح األولي

استعمال السياق لفهم كلمات جديدة

استخراج المعاني الصريحة والضمنية

فحص التوقعات القبلية

استنتاج العالقات بني الجمل

استخراج البنية العامة للنص

تلخيص النص

املراقبة الذاتية للفهم

استنباط التأويالت املمكنة

تقويم املقروء

استثمار املعرفة القبليةوضع توقعات قبليةتحديد الهدف من القراءة

يمكن توضيح كيفية استخدام استراتيجيات القراءة بمشاركة المتعلمين والمتعلمات من خالل المثال اآلتي:

التهيئة

النموذج

أنطلق من توضيح هدف التعلم ليفهم املتعلمون واملتعلمات الغرض من توظيف االسرتاتيجية.
أرشح االسرتاتيجية بإيجاز موضحا فائدتها للمتعلمات واملتعلمني.

أتثبت من فهمهم لهدف تعلم االسرتاتيجية املقصودة، ومن استعدادهم إلنجاز النشاط.

أشخص أمامهم كيفية استعمال اسرتاتيجية معينة من خالل قراءة فعلية )فهم كلمة أو فقرة 
أو وضع توقع حول مضمون النص من خالل مالحظة العنوان و/أو الصورة مثال(.

أصف بصوت مسموع ما يجري يف ذهني من عمليات معرفية لفهم املقروء أو لوضع التوقعات 
أو الفرضيات حول مضمون النص انطالقا من العنوان أو الصورة مثال.

أوضح الكيفية التي استعملت بها القرائن )املؤرشات( اللفظية واملعنوية والسياق للوصول إىل 
فهم املقروء أو لوضع توقعات حول مضمون النص.
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املمارسة املوجهة

املمارسة املستقلة

التطبيق

أرشك املتعلمات واملتعلمني يف إعادة تشخيص االسرتاتيجية التي استعملتها للتأكد من فهمهم 
لكيفية استعمالها.

أوجههم للتدرب عىل توظيف االسرتاتيجية ثنائيا أو يف مجموعات باستعمال أمثلة مشابهة )وغري 
مطابقة( لألمثلة التي استعملتها أثناء تشخييص لكيفية إنجاز االسرتاتيجية، وقد أشاركهم يف 

استخدامها لتيسري التدرب عليها.
يقوم املتعلمون واملتعلمات بالتمرن، ثنائيا أو يف مجموعات، عىل ممارسة االسرتاتيجية املعنية 

من خالل أمثلة أرشدهم إليها.
عليها،  للتدرب  وأقدم توجيهات رصيحة ومبارشة  االسرتاتيجية،  استعمال  تمرنهم عىل  أراقب 

معتمدا املساعدة والتوجيه والتشجيع.

ملعاينة  بينهم  أتنقل  وأنا  مستقلة،  بكيفية  املعنية  االسرتاتيجية  واملتعلمات  املتعلمون  يمارس 
استخدامهم لها، ومالحظة ما إذا كانت هناك صعوبات مشرتكة تقتيض تقديم دعم مشرتك، أو 

صعوبات فردية تتطلب دعما فرديا أو يف مجموعات.
أقدم الدعم الفردي أو الجماعي، عند الحاجة، للتمكن من املمارسة املستقلة.

من  والتمكن  لها،  اكتسابهم  لتعزيز  املستهدفة  االسرتاتيجية  واملتعلمات  املتعلمون  يطبق 
استخدامها يف مواقف جديدة.

ا�ستراتيجيات الفهم واإغناء الر�سيد المعجمي. 5

هي مجموع العمليات الذهنية واملعرفية والتقنيات التي يستعملها القارئ لتحقيق أهدافه من القراءة بكيفية فعالة. 
كل قارئ يستخدم، بكيفية واعية أو غري واعية، اسرتاتيجيات معينة من أجل فهم املقروء، أو التفاعل معه، أو استثماره، 

ومن هذه االسرتاتيجيات إعادة القراءة وتوقف وفكر:

كما يستخدم اسرتاتجيات املفردات، مثل :

• اسرتاتيجيات عائلة الكلمة )االشتقاق( : صيغ الكلمات املشتقة من جذر معني، ويتم االكتفاء عادة ببعض 
املشتقات التي تشمل صيغ الفعل املايض، والفعل املضارع، واملصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول، ...

• اسرتاتيجية الخطاطة الشمسية: وهي خطاطة على شكل شمس، تعين التلميذ / التلميذة على تجميع صفات 
أو أفعال أوكلمات أو عبارات تخدم كلمة أو عبارة  أو تيمة موضوعة في قلب صورة الشمس، مثال للخطاطة الشمسية 

الكلمة )خالد( )في نص معين(:
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• اسرتاتيجية شبكة املفردات: وهي الشبكة التي يتعرف بواسطتها التلميذ / التلميذة على الحقل الداللي لكلمة 
معينة، مثال لشبكة مفردات كلمة )مدرسة(:

التلميذ/التلميذة نوع كلمة معينة )اسم/ • اسرتاتيجية خريطة الكلمة: وهي الشبكة التي من خاللها يتعرف 
فعل(، ومرادفها وضدها، مع تركيبها في جملة مفيدة، مثال لخريطة الكلمة: )َفَرٌح(:

الجملة: عندما نجحت فرحت فرحا كبيرا

ويُكتفى بالصيغ الداخلة يف الحيز املعريف للتلميذ/ التلميذة، مثال لعائلة الكلمة )َكتََب(:
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بحسب  معان  عدة  لها  تكون  التي  الكلمة  على  تشتغل  التي  االسترتيجية  وهي  املتعددة:  املعاني  اسرتاتيجية   •
المقامات التواصلية التي ترد فيها، مثال للكلمة )عين(، فمن معانيها: عين اإلبصار، عين الماء، الجاسوس، أجود كل 

شيء، حارس.

موجهات مكون القراءة

أهداف القراءة

• مراعاة الجانب الوظيفي للغة في تنمية مهارات القراءة؛

• إدراج نصوص قرائية نثرية وشعرية متنوعة؛ ترتبط بالمجال، وتوظف األساليب والظواهر اللغوية المقررة؛

• إتاحة الفرصة للمتعلمين والمتعلمات لممارسة القراءة بمختلف أشكالها؛
للمتعلمات  واللغوي  والمعرفي  الذهني  النمو  حسب  المطلوبة  القرائية  واالستراتيجيات  المهارات  تنمية   •

والمتعلمين؛
•  مراعاة التكامل والتفاعل بين مكون القراءة ومختلف األنشطة اللغوية.

يهدف الدرس القرائي في السنة الثالثة إلى أن:

• يوّظف المتعلم)ة( استراتيجيات ما قبل القراءة لتوقع مضمون المقروء؛

• يقرأ بطالقة نصوصا متنوعة مالئمة لمستواه؛

• يتحقق من التوقع بعد قراءة النص؛

• يثري رصيده المعجمي باستخدام استراتيجيات المفردات؛

• يوظف استراتيجيات أثناء القراءة لفهم المقروء؛

• يستخرج معلومات صريحة من نص مقروء؛

• يستخرج معلومات ضمنية من نص مقروء؛

• يحّدد الفكرة الرئيسة في النصوص التي يقرؤها؛

• يحلل المقروء ويحدد عناصره؛
• يحدد ترتيب األفكار يف النصوص؛

• يوظف اسرتاتيجيات ما بعد القراءة الستثمار املقروء؛
• يعيد إنتاج املقروء بلغة عربية فصيحة؛

• يبدي رأيه فيما يقرؤه.
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القراءة المشتركة

مكون الكتابة

عناصر وموجهات مكون الكتابة

الكلمات البصـرية

كل  معدودة  دقائق  خالل  والمتعلمات  المتعلمين  جميع  فيها  يشارك  التي  القراءة  المشتركة  بالقراءة  يقصد 
يوم، وذلك لقراءة مقاطع أو نصوص قصيرة تعتمد إيقاعات خفيفة وكلمات وجمال بسيطة تناسب لغة األطفال 

واهتماماتهم.

يعتبر مكون الكتابة في السنة الثالثة جسرا بين ما قدم في السنتين األولى والثانية وما سيقدم في السنة الرابعة 
حيث تم االستغناء عن الخط والنقل، واإلبقاء على اإلمالء والتطبيقات الكتابية وإثراء أنشطة التعبير الكتابي من 

خالل الكتابة التفاعلية مع تبني مشروع الوحدة.

أو  حسيّة  غير  الكلمات  هذه  من  كثيرا  أّن  وبما  اللغة،  في  استعمالها  يكثر  متداولة  كلمات  البصرية  الكلمات 
اليتوافق رسمها الكتابي مع نطقها، مثل: )هذا، هؤالء، الذي، هكذا(، فإنها تختار لتنمية قدرة المتعلم)ة( على 
قراءتها بطالقة عن طريق المداومة على مشاهدتها وقراءتها، ليسترسل المتعلم)ة( المبتدئ)ة( في قراءتها تلقائيا 

دون الحاجة إلى التهجي.

تدرج في حصص القراءة بمعدل خمس كلمات بصرية في األسبوع. وهي واحدة من اآلتي:

• الكلمات التي ال يتطابق رسمها الخطي مع نطقها الصوتي؛ مثل: هذا، لكن، ذلك.

• الكلمات التي تطرح صعوبات في نطقها أو كتابتها بسبب التداخل بين العربية الفصيحة واللغة الدارجة، مثل 
التداخل بين التاء والثاء وبين الضاد والظاء وبين الدال والذال.

المبدوءة بهمزة  أو  أو في اآلخر،  الوسط  الهمزة في  التي تتواتر األخطاء في كتابتها؛ كالتي تتضمن  الكلمات 
ْن(، أو التي تكون أصوات  ْن(، )ِمْن َمْن: ِممَّ وصل، أو المركبة من كلمتين بعد إدغام النون في الميم )َعْن َمْن : َعمَّ
بعض حروفها قريبة من أصوات حروف أخرى، مثل: )سوق(، فحرف السين تتشابه ـ من الناحية الصوتية ـ مع 

حرف الصاد في كلمة )صوق(.

كلمات متواثرة في قراءة المتعلمين والمتعلمات.

يشمل مكون الكتابة العناصر اآلتية:

التطبيقات الكتابية

ص لها حصة واحدة كل أسبوع؛ • تَُخصَّ

• تستهدف استعمال األساليب واستثمار المعجم وإغناء الرصيد الوظيفي؛

• تروم توظيف الظواهر الصرفية والتركيبية التي تم ترويجها ضمنيا في حصص باقي المكونات.
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مشروع الوحدة

يعتبر مشروع الوحدة مكونا مستقال وإطارا بيداغوجيا لالرتقاء بالمتعلمين والمتعلمات معرفيا ووجدانيا ومهاريا؛

• يدبر مشروع واحد في كل وحدة دراسية، تبعا للمراحل اآلتية: تحديد المشروع والتخطيط له، إنجازه؛

• تخصص له حصة واحدة في األسبوع؛

•يعتبر إطارا بيداغوجيا لالرتقاء بالمتعلم)ة( وجدانيا ومعرفيا ومهاريا؛

• يتخذ آلية لخدمة التكامل بين مختلف مواد المنهاج الدراسي، من جهة، وفرصة للتعامل مع اللغة العربية في 
كليتها، وتتويج لمختلف األنشطة المنجزة والتعلمات المكتسبة، من جهة ثانية؛

اإلمالء

• تخصص له حصة واحدة في األسبوع؛

• يعتبر مجاال لتمكين المتعلمين والمتعلمات من الكتابة الصحيحة للكلمات؛

ببعض  التلفظ  من  يمنع  ال  هذا  أن  غير  اللغوية،  وضوابطها  قواعدها  في  الخوض  دون  الظواهر  تقدم 
المفاهيم والمصطلحات البسيطة الموضحة والمفسرة للظاهرة، وكذا التلميح إلى بعض خاصياتها اللغوية 

البسيطة؛

حّث المتعلمات والمتعلمين على المالحظة والمقارنة واالستنتاج األولي دون التفصيل الدقيق في القاعدة 
أو الظاهرة اإلمالئية.

التعبير الكتابي

• يدبر موضوع واحد في كل وحدة دراسية؛

• تخصص له حصة واحدة في األسبوع؛

• يعتبر مجاال الستثمار ما اكتسبه المتعلمون والمتعلمات في مكون االستماع والتحدث ومكون القراءة؛

• يتوخى التمكن من تقنيات الكتابة بتوظيف الكتابة التفاعلية؛

أهداف الكتابة

تهدف أنشطة الكتابة في السنة الثالثة إلى أن:

•يكتب المتعلم)ة( ما يملى عليه من كلمات وجمل ونصوص قصيرة مراعيا مقاييس الخط؛

• يرّكب كتابة جمال وفقرات قصيرة باإلكمال والوصل والترتيب واالستبدال والتحويل؛

• يعّلق كتابة عن مشهد أو حدث أو قول؛

• يعّبر كتابة بجمل بسيطة عن مشاهداته ومشاعره واهتماماته باحترام مراحل الكتابة التفاعلية؛

• يعبّر كتابة بجمل بسيطة عن موضوع من اختياره ذي صلة بالمجال؛

• يعبّر كتابة بجمل بسيطة أو فقرات قصيرة من خالل مشروع الوحدة.
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الغالف الزمني األسبوعي

توزيع املدد والحصصعنارصهااملكونات

االستماع والتحدث

الكتابة

القراءة

الظواهر اللغوية

الحكاية

التطبيقات الكتابية

اإلمالء

التعبري الكتابي

مرشوع الوحدة

النص الوظيفي

2× 45 دقيقة
1× 30 دقيقة

2× 45 دقيقة
3× 30 دقيقة

الوضعية التواصلية

النص الشعري

تمرر ضمنياً بدون حصص

2× 30 دقيقة

1× 30 دقيقة

1× 30 دقيقة

1× 30 دقيقة

1× 30 دقيقة

1× 30 دقيقة

4 ـ الحرف واملهن1 ـ عالم األصدقاء معرض املهنبطاقات التعارف

الوحدةالوحدة املرشوعاملرشوع

5 ـ املاء والحياة2 ـ الحياة التعاونية حملة للحفاظ عىل املاءيف قسمنا مكتبة

6 ـ الرحالت واألسفار3 ـ الوقاية من األخطار إعداد بطاقات تذكاريةميثاق اللعب يف املدرسة

• يسمح للمتعلمات والمتعلمين بتنمية قدراتهم على االختيار والتخطيط وجمع المعلومات والبيانات وتنظيمها 
واستثمارها في إنجازه؛

• يذكي فيهم الحس التعاوني وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولية؛

المشاريع المقترحة للوحدات
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القسم
تنظيم برنامج ال�سنة الثالثة االبتدائيةالرابع

التوزيع ال�سنوي لمختلف مكونات مادة اللغة العربية

أ ـ هيكلة األسدس األول من السنة الدراسية

1

الظواهر اللغوية المروجة ضمنيا

األسبوع 1:             تقويم تشخيصي

االستماع والتحدث
)األسابيع(

األسبوع 2:

الحكاية 1:

 القرود الثالثة
الوضعية التواصلية 1:

كيف أستقبل صديقي 
أو صديقتي يوم الدخول 

المدرسي؟

األسبوع 3
الحكاية 1: القرود 

الثالثة الوضعية 
التواصلية 2:

1- أتخيل اإلخبار بحالة 
صديق)ة( مريض)ة(.

2- أتخيل زيارة 
صديق)ة( في حفل عيد 

ميالده

األسبوع 4:
الحكاية 2: الظبي 

يبحث عن صديق
الوضعية التواصلية 3:

أصف ما أفعله مع 
أصدقائي وصديقاتي

»ال« 
القمرية 

و»ال« 
الشمسية

»ال« 
القمرية 

و«ال« 
الشمسية 

بعد الم 
مكسورة

كتابة 
كلمات 
تنتهي 
بألف 

ممدودة أو 
مقصورة

التخطيط 
للكتابة

كتابة 
املسودة

املراجعة 
والتنقيح

أقسام 
الكلمة

الفعل 
الصحيح يف 

املايض

التحويل 
بحسب 
ضمائر 

املفرد

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل 

ومفعول 
به

الجملة 
االسمية: 

املبتدأ 
والخرب

التخطيط 
للمرشوع

)1(

إنجاز
املرشوع

)1(

إتمام 
إنجاز 

املرشوع
)1(

- أساليب 
الحوار 

والتأدب يف 
الحديث

- أساليب
االستفهام 

والجواب
- أساليب 

اإلخبار 
وصيغه

التراكيباألساليباإلمالءالقراءة

مشروع 
الوحدة الصرف 

والتحويل

التعبير 
الكتابي

الكتابة

التطبيقات الكتابية

ت
دا

ح
لو

ا
اء

دق
ص

أل
م ا

عال
 -

 1

- الكلمات 
البرصية: )ماذا، ال، 

هي، هم ، أسد(.

- القراءة املشرتكة: 
صديقتي

- النص الوظيفي 1: 
محمود وأصدقاؤه

الكلمات البرصية: 
)بطة، جمل، دب، 

دار، رسير(.
القراءة املشرتكة: 

أنا وصديقي
النص الوظيفي 2: 

نبتة الصداقة

الكلمات البرصية: 
)وقف، توت، ثوب، 

رأس، فم(.

القراءة املشرتكة: 
صديقي الكتاب

النص الوظيفي 3: 
أصدقاء من ورق
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األسبوع 5:
الحكاية 2: الظبي 

يبحث عن صديق
الوضعية التواصلية 

:4
أتحدث عن صديقي 

الحيوان

األسبوع 6:

النص السماعي 1: 

»العمل مصدر الحياة«

النص السماعي 2: 
»ال للّشجار«

األسبوع 7:

الحكاية 1: أين اختفى 
كامل؟

التواصلية  الوضعية 
:1

أخرب عن مرشوع أنجزه 
مع زمالئي وزميالتي

األسبوع 8:
الحكاية 1: أين اختفى 

كامل؟
الوضعية التواصلية 2:

تعاونيا  عمال  أتخيل 
أصدقائي  مع  به  أقوم 
أو صديقاتي يف حينا أو 

دوارنا

تقويم ودعم حصيلة الوحدة األولى: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

تقويم ودعم حصيلة الوحدة األوىل: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

- الكلمات 
البرصية: )عني، 

لهم، عنده، أختي، 
هذه(.

- القراءة املشرتكة: 
الصديقة

- النص  الشعري يا 
صديقي.

- الكلمات 
البرصية:)فيل، مثل، 

عندها، أمام، غرفة(
- القراءة املشرتكة: 

االتحاد قوة
- النص الوظيفي 1: 

مرشوع ناجح

الكلمات البرصية: 
)كيف، دخل، مىش، 

شجرة، سأل(
القراءة املشرتكة:
يد الله مع الجماعة

النص الوظيفي 2: 
خزان املاء يف الدوار

الكلمات البرصية: 
لها،  أّي،  أين،  )له، 

بعد(
املشرتكة:  القراءة 

التعاون
النص الوظيفي 3: 

ثمرة التعاون

تطبيقات 
لتثبيت 

الظواهر 
اإلمالئية

»ال« 
القمرية 

و«ال« 
الشمسية

»ال« 
القمرية 
و»ال« 

الشمسية 
بعد الم 
مكسورة

كتابة 
كلمات 
تنتهي 
بألف

ممدودة أو 
مقصورة

تطبيقات 
لتثبيت 

الظواهر 
اإلمالئية

عرض 
اإلنتاجات 

الكتابية 
ونرشها

التخطيط 
للكتابة

كتابة 
املسودة

املراجعة 
والتنقيح

عرض 
اإلنتاجات 
الكتابية 
ونرشها

تطبيقات كتابية لتثبيت 
الرصف والتحويل والرتاكيب

عرض 
املرشوع

)1(

اء
دق

ص
أل

م ا
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ية
ون
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  ا
ة 
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ح
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- أساليب 
الحوار 

والتأدب يف 
الحديث

- أساليب
االستفهام 

والجواب
- أساليب 

اإلخبار 
وصيغه

أقسام الكلمة

الفعل 
الصحيح يف 

املايض

التحويل 
بحسب 
ضمائر 

املفرد

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل 

ومفعول 
به

الجملة 
االسمية: 

املبتدأ 
والخرب

تطبيقات كتابية لتثبيت 
الرصف والتحويل والرتاكيب

التخطيط 
للمرشوع

)1(

التخطيط 
للمرشوع

)1(

التخطيط 
للمرشوع

)1(

التخطيط 
للمرشوع

)1(

األسبوع 9:
الحكاية 2: النحل 

والصقر
الوضعية التواصلية 

:3
أصف حالة ساعدت 

فيها شخصا.

األسبوع 10:
النحل   :2 الحكاية 

والصقر
الوضعية التواصلية 4:

تعاونيا  عمال  أصف 
شاركت فيه

الكلمات البرصية: 
)شكرا، كتاب، 

يعيش، رشب، فتح(
القراءة املشرتكة: 

التضامن
النص الشعري: 

النملة والتعاون

األسبوع 11:

النص السماعي 1: 
لنتعاون

النص السماعي 2:  
اليمنى واليرسى
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ار
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األسبوع 12:
الحكاية 1: العني 

السحرية
الوضعية التواصلية 1:
أستعمل عبارات لتنبيه 

زمالئي وزميالتي إىل 
أخطار الطريق

- الكلمات البرصية:
)فوق، بنت، فعل، 

مدرسة، أريد(
- القراءة املشرتكة: 

آداب الطريق
- النص الوظيفي 1: 

إشارات املرور

»ال« 
القمرية 

و»ال« 
الشمسية

التخطيط 
للكتابة

- أساليب 
الحوار والتأدب 

يف الحديث
- أساليب

االستفهام 
والجواب

- أساليب 
اإلخبار وصيغه

أقسام الكلمة

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل

التخطيط 
للمرشوع

)1(

األسبوع 13:
الحكاية 1 : العني 

السحرية
الوضعية التواصلية 2:

أحذر أصدقائي 
وصديقاتي من ممارسة 
بعض األلعاب الخطرية.

الكلمات البرصية: 
)ذهب، شمس، أمي، 

أبي، إذا(
القراءة املشرتكة: 

إشارات املرور
النص الوظيفي 2: 

مخاطر اللعب بالنار

»ال« 
القمرية 

و»ال« 
الشمسية 

بعد الم 
مكسورة

كتابة املسودة
الفعل 

الصحيح يف 
املايض

الجملة 
الفعلية: 

فعل 
وفاعل 

ومفعول 
به

إنجاز
املرشوع

)1(

األسبوع 14:
الحكاية 2:  بيت يف 

خطر

الوضعية التواصلية 3:

أتحدث عن االستعمال 
السليم للحاسوب

الكلمات البرصية: 
)هل، يوم، أخي، لك، 

لم(

القراءة املشرتكة: 
األلعاب اإللكرتونية

النص الوظيفي 3: 
حرية سيليا

كتابة 
كلمات 
تنتهي 
بألف 

ممدودة أو 
مقصورة

املراجعة 
والتنقيح

التحويل 
بحسب 

ضمائر املفرد

الجملة 
االسمية: 

املبتدأ 
والخرب

إتمام إنجاز 
املرشوع

)1(

األسبوع 15:
الحكاية 2: بيت يف 

خطر

الوضعية التواصلية 4:

أقدم تعليمات تتعلق 
باستخدام الدراجة

الكلمات البرصية: 
)قد، لعب،جلس، اسم، 

الذي
القراءة املشرتكة: 
االحتماء من الشمس

النص الشعري: حق 
الطريق

تطبيقات 
لتثبيت 

الظواهر 
اإلمالئية

النص 
الشعري: 

حق الطريق
عرض 

اإلنتاجات 
الكتابية 
ونرشها

تطبيقات كتابية لتثبيت 
الرصف والتحويل 

والرتاكيب

عرض 
املرشوع

)1(

األسبوع 16:
النص السماعي 1: 

سموم متنقلة
النص السماعي 2: 

سالمتي يف بيتي

تقويم ودعم حصيلة الوحدة األوىل: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

األسبوع 17:
دعم حصيلة 

األسدوس
األول

يجري خالل هذا األسبوع دعم التالميذ الضعاف بناء عىل نتائج التقويم وحاجة كل مجموعة من 
املتعلني واملتعلمات
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ب ـ هيكلة األسدوس الثاني من السنة الدراسية

ن
مله

وا
ف 

حر
 ال

 .4

18

الحكاية 1: الديك 
يبحث عن عمل

الوضعية التواصلية 
1: - يصف 

املتعلم)ة( مهنته 
املفضلة.

الكلمات البرصية: )كتب، 
سبح، طبيب، صار، الحمد(

القراءة املشرتكة: املعلم
قراءة النص الوظيفي 1:  

املهندس الصغري.
)الطالقة واملفردات والفهم(

أساليب 
الرشح 
والتفسري
أساليب 
العرض 
والطلب
أساليب 
الوصف 
باعتماد 
املقارنة 
والنعت 
والحال

متممات الفعل املثال
الجملة 

الفعلية: 
النعت

األسماء 
املوصولة: 

الذي، 
التي، 

اللذان، 
اللتان.

املوضوع 4
)التخطيط 

للكتابة(

املرشوع 4
)التخطيط(

19

الديك   :1 الحكاية 
يبحث عن عمل

 :2 التواصلية  الوضعية 

املتعلم)ة(  يصف   -
حاالت أطفال يقومون 
وال  شاقة،  بأعمال 

يذهبون إىل املدرسة

الكلمات البرصية:  )الله، 
قرأ، ملا، دائما، هؤالء(
القراءة املشرتكة: 

اإلطفائي
قراءة النص الوظيفي 2 : 

أحب العامل
)الطالقة واملفردات والفهم(

الفعل 
األجوف

متممات 
الجملة 

الفعلية: 
الحال

األسماء 
املوصولة: 

الذين، 
اللواتي، 
الالتي.

املوضوع 4
)كتابة 
املسّودة(

املرشوع 4
)اإلنجاز(

20

رائد   :2 الحكاية 
الفضاء

الوضعية التواصلية 
3: - يصف 

املتعلم)ة( حرفيا 
أثناء أداء عمله.

الكلمات البرصية: )حول، 
عادت، كثريا، ألن، بكى(

القراءة املشرتكة: صنعة 
اليد

قراءة النص الوظيفي 3 : 
صانعة الزربية.

)الطالقة واملفردات والفهم(

التحويل 
بحسب 
ضمائر 
املفرد 
واملثنى

الجار 
واملجرور

أسماء 
اإلشارة: 

هذا، هذه، 
ذلك، 

هذان، 
هؤالء.

املوضوع 4
)املراجعة 
والتنقيح(

املرشوع 4
)إتمام 
اإلنجاز(

21

الحكاية 2: رائد 

الفضاء
الوضعية التواصلية 

 :4
- يرشح طريقة 

اشتغال الحاسوب.

الكلمات البرصية: )عّدة، 
ثّم، قبل ، فرحا، عمل(

القراءة املشرتكة : رائد 
الفضاء

الشعري:  النص  قراءة 
نشيد الفالح

تطبيقات كتابية لتثبيت 

الرصف والتحويل 

والرتاكيب

تطبيقات 

لتثبيت 

الظواهر 

اإلمالئية

املوضوع 4

)عرض 

اإلنتاجات 

الكتابية 

ونرشها(

املرشوع 4

)عرض 

املرشوع(

تقويم ودعم حصيلة الوحدة الرابعة: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات22
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الحكاية 1:  النهر 
يغضب

الوضعية التواصلية 
1: - يقدم املتعلم)ة( 

معلومات حول 
مصادر املاء

الكلمات البرصية: 
)معا، أيضا، حديقة، أهال، 

يشرتي(.
القراءة املشرتكة: املاء

قراءة النص الوظيفي 1 
: الريح والغيمة.

)الطالقة واملفردات 
والفهم(.

أساليب 
الرشح 

والتفسري
أساليب 
التوجيه

- أساليب 
الحوار 
واإلقناع

الفعل 
الناقص

الجملة 
الفعلية 

)املضارع(

تنوين 
األسماء 

املقصورة

املوضوع 5
)التخطيط 

للكتابة(

املرشوع 5
)التخطيط(

24

الحكاية 1:  النهر 
يغضب

الوضعية التواصلية 
2: - يذكر املتعلم)ة(  

فوائد املاء..

الكلمات البرصية: 
)أزهار، نظر، أّول، معلمة، 

أخرُض(.
قراءة النص الوظيفي 2: أنا 

قطرة املاء.
)الطالقة واملفردات والفهم(

الفعل 
املجرد 
واملزيد

الجملة 
الفعلية 
)األمر(

تنوين 
األسماء 

املنقوصة

املوضوع 5
)كتابة 

املسّودة(
املرشوع 5
)اإلنجاز(
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الحكاية 2:  ما أثمن 
املاء!

الوضعية التواصلية 
3: - يحكي املتعلم)ة( 

ويبني فائدة املاء عىل 
النبات.

الكلمات البرصية: 
)التي، أو، تكلم، أوالد، 

قلم(.
القراءة املشرتكة: يا 

قطرة املطر.
قراءة النص الوظيفي 3 :

القرية واملطر
)الطالقة واملفردات 

والفهم(

التحويل 
بحسب 
ضمائر 
املفرد 
والجمع

الجملة 
الفعلية 
)املايض(

عالمات 
الرتقيم

املوضوع 5
)املراجعة 
والتنقيح(

املرشوع 5
)عرض 
املرشوع(

26

الحكاية 2:  ما أثمن 
املاء!

الوضعية
التواصلية 4:

 - يذكر املتعلم)ة( 
فوائد املاء وينصح 

أصدقاءه وصديقاته 
برشبه.

الكلمات البرصية: )ماء، 
مطر، يغني، يد، الذين(.

القراءة املشرتكة: حافظ 
عىل املاء.

قراءة النص الشعري:  
أغنية للغيمة البعيدة.

تطبيقات كتابية لتثبيت 
الرصف والتحويل 

والرتاكيب

تطبيقات 
لتثبيت 

الظواهر 
اإلمالئية

املوضوع 5
)عرض 

اإلنتاجات 
الكتابية 
ونرشها(

املرشوع 5
)عرض 

املرشوع(

تقويم حصيلة الوحدة الرابعة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات27
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الحكاية 1:  السندباد 
البحري.

الوضعية التواصلية 
1: - يعرب املتعلم)ة( 
عن رغبته يف السفر 

ملكان معني..

الكلمات البرصية: 
)رجل، برسعة، سنة، 

الصباح، اآلن(.
القراءة املشرتكة: لو 

كان يل جناحان.
قراءة النص الوظيفي 
1: زيارة إىل الرباط.  

)الطالقة واملفردات 
- أساليب والفهم(

الوصف
- أساليب 
الحكي 
)التخيل 
والتعجب(
- أساليب 
التعبري عن 

مشاعر 
االستحسان

االسم: 
املفرد 
واملثنى

نصب 
املضارع بـ 

)أن - لن(

»ال« 
القمرية 

و«ال« 
الشمسية

أسماء 
اإلشارة

عالمات 
الرتقيم

املوضوع 6
)التخطيط 

للكتابة(

املرشوع 6
)التخطيط(

29

الحكاية 1: لسندباد 
البحري.

الوضعية التواصلية 
2: - يصف املتعلم)ة( 
وسائل التنقل والسفر.

البرصية:)كرة،  الكلمات 
غسل، درس، عصري، أخذ(.

القراءة املشرتكة: هيا 
نسافر.

قراءة النص الوظيفي 2:
 يوم يف حمة سيدي احرازم.

)الطالقة واملفردات 
والفهم(

االسم: 
املفرد 

والجمع

جزم املضارع 
بـ )لم - ال(

التاء 
املربوطة

التاء 
املبسوطة
األسماء 

املوصولة

املوضوع 6
)كتابة 

املسّودة(
املرشوع 6
)اإلنجاز(

30

الحكاية 2:  رحلة إىل 
املريخ.

الوضعية التواصلية 
3: - يحكي املتعلم)ة( 

عن رحلة مدرسية.

الكلمات البرصية: 
)صغريا، نادت، لله، قليال، 

أولئك(.
القراءة املشرتكة: 

سنسافر.
قراءة النص الوظيفي 3:

 زيارة إىل مدينة العيون.
)الطالقة واملفردات 

والفهم(

التحويل 
بحسب 

كل 
الضمائر

الجملة 
االستفهامية

همزة 
الوصل 
وهمزة 
القطع

الهمزة 
املتطرفة
الهمزة 

املتوسطة

املوضوع 6
)املراجعة 
والتنقيح(

املرشوع 6
)إتمام 

اإلنجاز(
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الحكاية 2: رحلة إىل 

املريخ.

الوضعية التواصلية 4:

-يتحدث املتعلم)ة( عن 

سلوكه أثناء الرحالت 

واألسفار.

الكلمات البرصية:)هنا، 

معه، عائلة فجأة، حتّى(.

القراءة املشرتكة: ابن 

بطوطة.

قراءة النص الشعري: لو 

كنت سندباد.

تطبيقات 

كتابية 

لتثبيت 

الرصف 

والتحويل 

والرتاكيب

كتابة كلمات تنتهي بألف 

ممدودة أو مقصورة

تنوين األسماء املقصورة 

واألسماء املنقوصة

املوضوع 6

)عرض 

اإلنتاجات 

الكتابية 

ونرشها(

املرشوع 6

)عرض 

املرشوع(

تقويم حصيلة الوحدة السادسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات32

دعم حصيلة األسدوس الثاني - أنشطة الحياة املدرسية33

إجراءات آخر السنة34

القيمالحكاياتاملجاالت

1 ـ عالم األصدقاء
إسعاف الصديق ومساعدتهالقرود الثالثة

الصديق رضوريالظبي يبحث عن صديق

2 ـ الحياة التعاونية
بالتعاون نتغلب عىل الصعابأين اختفى كامل؟

يف االتحاد قوةالنحل والصقر

3 ـ الوقاية من 
األخطار

أخذ االحتياط للنجاة من األخطارالعني السحريّة

يف النظام وقاية من األخطاربيت يف خطر

4 ـ الحرف واملهن
العمل يحفظ الكرامةالديك يبحث عن عمل

العلمرائد الفضاء

5 ـ املاء والحياة
 عواقب التلوثالنهر يغضب

قيمة املاءما أثمن املاء!

6 ـ الرحالت واألسفار
الحذر من أخطار الطبيعةالسندباد البحري

اإليمان بمبدإ السالمرحلة إىل املريخ

القيم المروجة في الحكايات. 2
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القيمالنص الوظيفيالوحدة

1ـ عالم األصدقاء
ـ محمود وأصدقاؤه

ـ نبتة الصداقة
ـ أصدقاء من ورق

ـ حسن معاملة األصدقاء
ـ دوام الود بني األصدقاء

ـ توثيق الصلة بني اإلنسان والكتاب

2ـ الحياة التعاونية
ـ مرشوع ناجح

ـ خزان املاء
ـ ثمَرة التعاون

ـ التعاون أساس النجاح
ـ التعاون أساس التنمية

ـ التعاون، النظافة

3ـ الوقاية من األخطار
ـ إشارات املرور

ـ مخاطر اللعب بالنار
ـ حرية سيليا

ـ الرتبية الطرقية
ـ التوعية بمخاطر النار

ـ تجنب اإلدمان عىل استعمال الوسائل اإللكرتونية

4ـ الحرف واملهن
ـ املهندس الصغري

ـ أحب العامل
ـ صانعة الزربية

ـ التعريف بدور املهندس
ـ حب العمل والعمال

ـ االعتزاز بالصناعة التقليدية الوطنية

5ـ املاء والحياة
ـ الريح والغيمة
ـ أنا قطرة املاء
ـ القرية واملطر

ـ أهمية املاء يف الحياة
ـ املحافظة عىل املاء

ـ رضورة املاء للكائنات الحية

6ـ الرحالت واألسفار
ـ زيارة إىل الرباط

ِة سيدي احرازم ـ يوم يف َحمَّ
ـ زيارة إىل مدينة العيون

ـ االعتزاز باملآثر الحضارية الوطنية
ـ إبراز أهمية االستجمام

ـ االطالع عىل عادات متنوعة يف بلدنا

القيمالنصوص الشعريةاملجاالت

ُحْسن الصداقةيا صديقي1 ـ عالم األصدقاء

الخري يأتي بالتعاونالنملة والتعاون2 ـ الحياة التعاونية

كيفية استعمال الطريقحق الطريق3 ـ الوقاية من األخطار

جهود الفالحنشيد الفالح4 ـ الحرف واملهن

أهمية املطر أغنية للغيمة البعيدة5 ـ املاء والحياة

فوائد السفرلو كنت سندبادا6 ـ الرحالت واألسفار

القيم المروجة في الن�سو�ص الوظيفية.3

القيم المروجة في الن�سو�ص ال�سعرية. 4
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برنامج الكلمات الب�سرية. 5

الوحدة األولى: 
عالم األصدقاء

أََسٌدُهْمِهَيالماذااألسبوع 1

سريردارُدّبجَملبطةاألسبوع 2

فمرأسثَوبتوتوَقفاألسبوع 3

هذهأختيعندهلهمعيناألسبوع 4

الوحدة 
الثانية: الحياة 

التعاونية

غرفةأمامعندهامثلفيلاألسبوع 1

سألشجرةمشىَدَخلكيفاألسبوع 2

بَعدلهاأّيأينلهاألسبوع 3

َفتَحشربيعيشكتابشكرااألسبوع 4

الوحدة الثالثة: 
الوقاية من 

األخطار

أريدَمدرسةَفَعلِبنتفوقاألسبوع 1

إذاأبيأميشمسذَّهباألسبوع 2

لملكأخييومهلاألسبوع 3

الذياسمجلسَلِعبقداألسبوع 4

الوحدة الرابعة: 
الحرف والمهن

الحمدصار طبيبسبحَكتَباألسبوع 1

هؤالءدائمالّماقرأاللهاألسبوع 2

بكىألّنكثيراعادتحول األسبوع 3

َعِملَفَرحاقبَْلثّمعّدةاألسبوع 4

الوحدة 
الخامسة: 

الماء والحياة

يشتريأهالحديقةأيضامعااألسبوع 1

أخضرمعّلمةأولنَظَرأزهاراألسبوع 2

قلمأوالدتكّلمأوالتياألسبوع 3

الذينيديغنّيمطرماءاألسبوع 4

الوحدة 
السادسة: 
الرحالت 
واألسفار

اآلنالّصباحسنةبسرعةَرُجلاألسبوع 1

أخذعصيرَدَرسغسلكرةاألسبوع 2

أولئكقلياللّلهنادْتصغيرااألسبوع 3

حتّىفجأةعائلةمعهُهنااألسبوع 4
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الكلمات البرصيةأسابيع الوحدةالوحدات

1
عالم 

األصدقاء

عليكلكنهاكثريونعديدونمرحوناألسبوع 1

حينئذحتىاألوقاتاألحزاناألفراحاألسبوع 2

هناكيلسخاءاللقاءأوفياءاألسبوع 3

عنديحنيمعيلذادومااألسبوع 4

2
الحياة 

التعاونية

هياكلاملجموعاتالنفاياتاملهمالتاألسبوع 1

فرحاهذهبينماأولئكهؤالءاألسبوع 2

كينحنكلمااآلنفجأةاألسبوع 3
جميعاأختفوقبنيإنياألسبوع 4

3
الوقاية من 

األخطار

وقفثمقليالكبريعندمااألسبوع 1

كانحولهاكثرياعّماأماماألسبوع 2

أبدأفجأةآنفقطماذااألسبوع 3

يمنيأقىصأميشكيفقداألسبوع 4

4
الحرف واملهن

ههناحولهدائماحتىذوقاألسبوع 1
حيثآنيةالذيحبىلذاكاألسبوع 2
أميالتياآلنال شكإنهااألسبوع 3
اآلتييديياعندقبلاألسبوع 4

5
املاء والحياة

اآلخرأيهالعلحيثكالّاألسبوع 1
ما إنعنِّيإذنالتيفوقاألسبوع 2
ذاتيا مالديَّكذلكدوناألسبوع 3

ستثمرالثرىلكيفوقتحتاألسبوع 4

6
الرحالت 
واألسفار

ةإىلفيهاإنهااألسبوع 1 األودايةثمَّ
ةلوخاللبيننااألسبوع 2 شجرةَحمَّ
كثبانناظريغريلقدخاللهااألسبوع 3

السالموددتكماكنتلواألسبوع 4

برنامج الكلمات الجديدة لال�ستعمال في جمل. 6
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دة
ح

لو
ا

أسبوع 
الوحدة

نص القراءة املشرتكة

اء
دق

ص
أل

م ا
عال

 -
 1

1
َصديَقتي:

ُر ِبأَثْماِن. أَِجُدها يف ٱْليَْوِم ٱْلَعسرِي، تُْؤِنُسني  ِة تُساِنُدني. َصداَقتُها يف ِوْجداني، ال تَُقدَّ دَّ »َصديَقتي تُعينُني، يف ٱلشِّ
عاِب«. واِب، وتُبِْعُدني َعِن ٱلصِّ يف ٱْلَمسرِي. تُْرِشُدني إىِل ٱلصَّ

2
أَنا َوَصديقي: 

يــني ِبرَتْحيٍب، َفأَْفَرُح ِلَمْرآْه. َوإِْن غاَب َففي ِفْكري، َويف  »َصديقي يُراعيني َوأَْرعاْه، يف ُكلِّ َوْقٍت أَْلقاْه. يَُحيِـّ
َقْلبي ِذْكراْه. والأعرف لذة العيش والفرحة لواله«.

3
َصِديِقي ٱْلِكتَاُب:

اً إِذا أَْوَدْعتُُه، َوأَفوُز ِمنُْه ِبِحْكَمٍة َوَصواِب«. »أَْوىف َصديٍق إِْن َخَلْوُت ِكتابي، أَْقَرأُ فيِه أنا َوأَْصحابي، ال ُمْفِشياً رِسّ

4
ديَقُة: اَلصَّ

ٱْقرَتَبُْت،  إِِن  تَْسَعُد  تَْغَضْب.  َوال  تُصاِحبُني  تَتَْعْب،  َوال  تُراِفُقني  َطريقي.  يف  تُراِفُقني  َصديقتي،  يا  َصديقتي 
َوتَْحَزُن إِِن ٱبْتََعْدُت

ية
ون

عا
لت

ة ا
يا

ح
 ال

- 
2

1
ااَلِتِّحاُد ُقوٌَّة:

ِبأَحجاٍر  نَبْنيِه  بَْل  ِبَحَجْر،  نَبْني ِجداراً  نَْحُن ال  َمأِْزْق،  َوَقَعْت يف  ْق  أَْن تَُصفِّ أَراَدْت  َوإِْن  ْق،  »يٌَد واِحَدٌة ال تَُصفِّ
َعديَدْه. اَلنَّْهُر ال يَْمتَِلئُ ِبساِقيَْه، بَْل يَْمتَِلئُ ِبَسواٍق جاِريَْه«.

2
ثََمَرُة ٱلتَّعاُوِن:

وْر. نَنرُْشُ ٱأْلََمَل َوٱْلُحبُوْر َفٱْلَجِميُع ِبنا َفخوْر.  ُ »ِبتَعاُوِننا، نَْزَرُع ٱلرَّياحنَي وٱلزرُّهوْر، نُْدِخُل إىِل ُقلوِب ٱأْلَْطفاِل ٱلرسرُّ
َوذاَك أَْحىل ُشعوْر«.

3
اَلتَّعاُوُن: 

»ُفرادى نَْفَعُل ٱْلَقليَل، َوَجماعاٍت نَْفَعُل ٱْلَكثريَ، َفَهيَّا نَتََعاَوْن، َوتَعاَلْوا نَتَضاَمْن. أَنا أَْغِرُس َزْهَرْه، َوأَنَْت تَْسقي 
َشَجَرْه، َوأَِنِت تَْزَرعنَي بَذَْرْه«.

4
اَلتََّضاُمُن:

عوباْت. أَكَّْدتُْم ما يَقوُل ٱَلْمثَْل:  »باَرَك ٱللُه يف ُجهوِدُكْم، يا بَنوَن َويا بَناْت. ِبتَضاُمِنُكْم َوتآُزِرُكْم، تَجاَوْزتُُم ٱلصرُّ
ِبٱلتَّعاُوِن يُنِْتُج ٱلنَّْحُل ٱْلَعَسْل«.
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1

آداُب الطَِّريِق:
أَنا أَْميش يف ٱلطَّريِق ِبُهدوٍء َوٱْعِتدال، أَسريُ َفْوَق ٱلرَّصيِف َعْن يَمنِي أَْو ِشماِل، أَْعرُبُ ٱلطَّريَق ُمنْتَِبهاً، يَِقظاً، حارِضَ ٱْلباِل«. 

2
إِشاراُت ٱْلُمروِر:

»َلّما َوَقْفُت ُمبرِْصاً إِشاَرَة ٱْلُمروْر، تأََلأَْلَْت أَْلوانُها ِبٱْلَخرْيِ َوٱْلُحبوْر، َفأَْحَمُر يَصيُح بي: ال تَْقَطِع ٱلطَّريْق، َوأَْصَفُر 
يَقوُل يل: َمْهالً أَيا َصديْق، َوأَْخرَضُ َهيّا ٱنَْطِلْق َكٱلّطاِئِر ٱلطَّليْق«.

3
ِلَكرْتونِيَِّة: اأَْلَْلَعاُب ٱإْلِ

ِلَكرْتونِيَِّة تَُسّليني، َويف ٱلرِّياِضيّاِت َوٱللرُّغاِت تُْغنيني َوٱإِلْدماُن َعَليْها، َعْن ُدرويس يُْلهيني، َوَعْن ِدْفِء  اأَْلَْلَعاُب ٱإْلِ
ٱْلعاِئَلِة يُـــْقصيني، َوَعْن َمْكتبَتي يُنْحيني.

4
ْمِس: ااَلِْحِتماُء ِمَن ٱلشَّ

ُه، َوقـاَلْت َلُه: اِْسَمْع يا َسْعُد، يف  بَْب، ُكنُْت فيِه أَْلَعْب. َسِمَعتُْه أُمرُّ صاَح َسْعٌد يَْوماً، أَنا ِجدرُّ ُمتَْعْب، اَْلَحررُّ ُهَو ٱلسَّ
ُب ِمَن ٱْلماِء ُجْرَعْه َفُجْرَعْه. ٱْلَحرِّ نَْحتَمي ِبٱْلُقبََّعْه، ونرَْشَ

برنامج ن�سو�ص القراءة الم�ستركة. 7
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1
ظـاْم،  ـواْب. َعوَّْدتَــني ٱلنِـّ ـعاْب، َهَديْـتَـني ٱلصَّ اَْلُمَعلُِّم : يا َسـيِّدي ٱْلَعطوْف، َعلَّْمتَني ٱْلُحروْف. ذَلَّْلَت يل ٱلصِّ

دي ٱْلـَودوْد.  ُشْكراً َعىل ٱْلَجميْل، يا َسيِّدي ٱلـنَّبيْل. َوٱلـّصْدَق يف ٱْلَكالْم. ُشْكراً َعىل ٱْلُجهوْد، يا َسـيِـّ

2
عاَب ِليَْحِميَنا، يَُلبّي  ْكِر نُْكِرُمْه، يََهُب نَْفَسُه ِلِخْدَمِتنا، َويَتََحّدى ٱلصِّ ُمْه، ِبَجزيِل ٱلشرُّ : َرُجُل ٱإْلِْطفاِء نَْحرَتِ اإَلِْطَفاِئيرُّ

ُع ِليُبِْعَد َعنّا ٱأْلَْخطاْر. َصْوَت ٱإْلِنْذاْر، َويرُْسِ

3
ْه، َوتَْصنَُع  ِبرَباَعْه. تَنُْقُش ِفضَّ ِبَرْوَعْه، َوتَُشكُِّل َفخاراً  ٱْليَُد ناِفٌع َوُمفيْد. تَنُْسُج ُخيوطاً  ٱْليَِد: ما تَْصنَُعُه  َصنَْعُة 

ِحْليَْه. تَْصَهُر َحديداً، َوتُبِْدُع َشْكالً َجديداً.

4
ِلتَْعِرَف  َوٱلنَّهاْر،  ِبٱللَّيِْل  ٱأْلْقماْر،  تُراِقُب  ماْء.  ٱلسَّ يف  تَغوُص  ٱْلَفضاْء،  َراِئُد  يا  ٱْلَفضاْء،  عاَلِم  يف  ٱْلَفضاِء:  َراِئُد 

ٱأْلرَْساْر. تَْقَطُع ٱْلَمسافاْت، تَْجَمُع ٱْلَمْعلوماْت، ِلتُْغِنَي ٱْلِخرْباْت.
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1
ماْء! أَراَك يف  ِت ٱْلَحياْه. تَِحيًَّة يا ماْء! يا ِنْعَمَة ٱلسَّ اَْلماُء: تََرْقَرَق ٱْليَنْبوْع... َوَغنَِّت ٱْلِمياْه، َوأَْقبََل ٱلرَّبيْع، َوٱْخرَضَّ

واقي، نَكوُن إِذْ تَكوْن. ٱْلَمَطْر، أَراَك يف ٱْلُعيوْن، يف ٱْلبَْحِر، يف ٱلسَّ

2
دوِد ٱْلعاِلياِت  ًة تَــموْج، َفٱْلـَمدى ُمـروْج. ِبٱلسرُّ عـيْد. ُخـرْضَ َقْطَرُة ٱْلَمَطِر: ِجـئْـُت ِمْن بَعـيْد، أَْفـِرُش ٱلصَّ

ئوني«. ننَي ٱْلقاِسياِت َخـبِـّ َخزِّنوني، ِللسِّ

3
َجْر... ناِمي َعىل ٱألَْوراِق  يَا َقْطَرَة ٱْلَمَطِر: تََراَقيص... تََراَقيص يَا َقْطَرَة ٱْلَمَطْر... َوَلوِِّحي ِللنَّاِس...َوٱلبُيوِت َوٱلشَّ

طوِح... َوَرْفِريف َعىل َجناِح ٱلرِّيِح... َوأَيْنَما ِشئِْت َفاْسرَتيحي. َوٱلدرُّروِب َوٱلسرُّ

4
حاِفْظ َعىل ٱْلماِء : َفٱْلماُء فيِه َخرْيٌ َكثريْ، َوال تُبَـذِّْرُه إِنَّ ٱلتَّبْذيَر رَشٌّ َكبريْ. حاِفْظ َعَليِْه َوُصنُْه، َفال ِغنًى َلَك َعنُْه، 

ٍء تَراُه َحيّاً َفَقْد جاَء ِمنُْه. َوُكلرُّ َشْ
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1
َلْو كاَن يل َجناحاِن:

هوِل َوٱْلِجباِل َوٱْلرَباري. َلْو كاَن  حاري، َوَلَرْفَرْفُت َفْوَق ٱْلِوْدياِن َوٱلسرُّ َلْو كاَن يل َجناحاِن َلِطْرُت َفْوَق ٱْلِبحاِر َوٱلصَّ
ياِر. يل َجناحاِن َلُطْفُت يف ُكلِّ ٱْلبُْلداِن َوٱأْلَْقطاِر، َوَلَزَرْعُت ٱْلَمَحبََّة يف ُكلِّ ٱلدِّ

2

َهيّا نُساِفْر :
َكْم أُِحبرُّ ٱأْلَْسفاَر إىِل َجميِع ٱأْلَْقطاْر، َعىل َمتِْن طاِئَرٍة أَْو ِقطاْر. َكْم أُِحبرُّ ٱلرِّْحَلْه، يف َسيَّاَرٍة أَْو حاِفَلْه، أََرى َعرْبَ 
ٱلنََّواِفِذ ٱْلمناظَر الرَّاِئَعْه. أَرى ُسهوالً تَْمأَلُها ٱأْلَْزهاْر، َوُمروجاً ترَُسرُّ ٱأْلَنْظاْر.َكْم أُِحبرُّ ٱأْلَْسفاَر بَْحراً يف َمْرَكٍب، أَْو 

ٌة َوإِفاَدْه، َوٱْكِتشاٌف َوُمتَْعٌة َوَسعاَدْه. َفِر ِصحَّ بَّراً يف ِقَطاْر. َففي ٱلسَّ

3
َسنُساِفُر : َسنُساِفُر أَْصحاباً َوِخاّلنا، ِلنَْكتَِشَف ُمُدنَنا َوُقرانا. َسنَزوُر ُمُدناً َكبريَْه، َوُقرًى َجميَلْه، َشماِليًَّة َوَجنوِبيَّْه، 

يَّْه. َفَمْغِربُنا َوَطنُنا، َوَوَطنُنا ِعزَّتُنا. ِقيًَّة َوَغْرِبيَّْه، َعريَقًة َوَعرْصِ رَشْ

4
َُّه َقَطَع آالَف ٱأْلَْمياْل، ُهَو ٱبُْن َطنَْجَة ٱْلَمْغِرِبيَِّة يا ُشّطاْر،  اِبُْن بَطرُّوَطَة :َمْن ِمنُْكْم يَْعِرُف ٱبَْن بَّطوَطَة يا أَْطفاْل؟ إِن

َن ما َجَمَع ِمْن أَْخباْر، يف ِكتاِب تُْحَفِة ٱلنرُّّظاْر. جاَل ٱْلِبالَد َوتََحّدى ٱأْلَْخطاْر، َوَدوَّ
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الحكاية مكون أساس من البرنامج يعتمد نصوصا سردية لتحبيب التعلم والقراءة إلى النفوس، وتنمية الفهم السماعي، 
والرصيد اللغوي، والطالقة، والتواصل الشفهي بلغة فصيحة وميسرة.

األهداف

تنمية اتجاهات إيجابية لدى األطفال نحو التعلم عامة والقراءة خاصة، لتعويدهم عىل القراءة وتنمية 
إقبالهم عليها لتقليص ظاهرة العزوف عن القراءة.

االستمتاع بالتعلم من خالل استثمار ميول األطفال إىل الحكاية واستعمال تقنيات التنشيط الرتبوي يف 
الرسد واملحاكاة والتشخيص.

تنمية فهم املسموع الذي ييرس تعلم القراءة ويجعلها عملية شيقة ومحبوبة.
تنمية الرصيد اللغوي والطالقة والفهم.

التواصل الشفهي بلغة فصيحة وميرسة.
استثمار الحكاية يف الرتبية عىل القيم ويف تنمية املهارات الحياتية.

طرق التعليم 
والتعلم

االستماع والتحاور حول شخصيات الحكاية وأحداثها وزمانها ومكانها.
إعادة رسد الحكاية فرديا ويف مجموعات أو جماعيا بإرشاك الفصل كله. 

إعادة الرسد مرارا باستعمال التعبري الشفهي والجسدي من إيماءات وحركات تجسد شخصيات الحكاية 
وأحداثها، مما يعزز االستمتاع بالحكاية وتذكر أحداثها. 

مالحظة صور ورسوم مصاحبة للحكاية لتوقع أحداثها وتخيل وقائعها، باعتبار أن الصور مؤرشات 
يجب أن تكون دالة عىل تسلسل األحداث يف الحكاية.

الفهم السماعي للحكاية وتغيري بعض شخصياتها وأحداثها.
تشخيص الحكاية، وتملك رصيدها اللغوي. 

قراءة كلمات وجمل من الحكاية تتضمن الحروف التي درسها املتعلمون واملتعلمات.

التقويم

يتم تقويم نشاط الحكاية عرب ما يل:
فهم املقروء بالسماع عن طريق تمييز عالمات وعنارص من الحكي بالسمع.

تعيني عنارص الحكي من أحداث، وشخوص، أو أزمنة وأمكنة.
تمييز قيم ومبادئ من خالل الحكي.

الحصة األوىل:

تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املرحلة

التهيئة
يهيئ األستاذ/ األستاذة املتعلمني واملتعلمات لإلقبال عىل الدرس الجديد، ويتعاقد معهم حول 

األهداف املراد تحقيقها وعىل صيغ العمل ورشوط االشتغال.

القسم
 منهجية تدبير الحكايةالخامس

توجيهات عامة:

المنهجيات الديداكتيكية لتدريس مواد البرنامج

الخطوات الديداكتيكية لتدري�ص الحكاية. 1
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املالحظة 
والتوقع

يوجه األستاذ/ األستاذة املتعلمني واملتعلمات إىل مشاهدة الصور املعروضة أمامهم وقراءة عنوان الحكاية 
واستنطاق مضامني الصور وداللة العنوان لبناء توقعات حول موضوع الحكاية وحول القوى الفاعلة فيها..

التسميع

ـ يقرأ الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم والتنغيم حسب مقامات الكالم والحركات املناسبة، واملتعلمون 
واملتعلمات ينصتون ويتتبعون مجريات الحكي.

ـ يفسح األستاذ املجال للتالميذ والتلميذات لفحص توقعاتهم.

الفهم
يطرح األستاذ/ األستاذة أسئلة موجهة تركز عىل ما يأتي:

موضوع الحكاية.
الشخصيات الرئيسة يف الحكاية.

مؤرشات حول املكان والزمان.

التقويم 
والدعم

لتقويم أثر التسميع والفهم األويل للحكاية يطلب األستاذ/ األستاذة من املتعلمني واملتعلمات التحدث شفهيا 
وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية.

الحصة الثانية:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يتذكر املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم، ومراعيا وضوح نربات الّصوت، وحريصا عىل 

تعبرييّة الرسد، ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

تحديد عنارص 
الحكاية

يف  مراعيا  الحكاية  عنارص  بحسب  محددة  أسئلة  األستاذ)ة(  يقدم 
صياغتها املستوى اللغوي للمتعلمني واملتعلمات، وباستثمار األجوبة 

عنها، يقودهم إلتمام خطاطــة 
عنارص الحكاية:

ملحوظة: يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج. كما يمكنه أن 
يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل يف مجموعات.

التقويم والدعم
يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية يف مرحلة أوىل، ويعملون عىل إغناء ما 

أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.

الحصة الثالثة:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يسرتجع املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية وموضوعها وأهم عنارصها.التهيئة
يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم مراعيا وضوح نربات الّصوت وحريصا عىل تعبرييّة التسميع
الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.
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تحديد بنية 

الحكاية

يُسمع األستاذ)ة( النص الحكائي مقطعا مقطعا ويقود املتعلمات واملتعلمني لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع، مسرتشدا 

باملعطيات الواردة يف الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من لدن املتعلمني واملتعلمات:

البنيةالسؤال الخاص بكل مقطعمقاطع النص الحكائي

......................المطع األّول: ......................
..........   ............

بداية 
الحكاية

المقطع الثّاني.
..........  ............

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

..........

التحول

المقطع الثّالث:
................................. 

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

املشكل

المقطع الّرابع: 
................................. 

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

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

الحل

المقطع الخامس:
..........  ............

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

......................
نهاية 
الحكاية

التقويم 

والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور 
املثبتة يف كتاب املتعلم/ املتعلمة. 

الحصة الرابعة:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.التهيئة

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم مراعيا وضوح نربات الّصوت وحريصا 

عىل تعبرييّة الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.
يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني لرسد الحكاية بالتناوب.

استثمار الرصيد 
املعجمي

يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل استخراج بعض الكلمات املفاتيح الواردة يف الحكاية 
التي تشكل بنية الحكاية، وكذا بعض األوصاف أو الحاالت التي تعرتي الشخصيات

توجيه ديداكتيكي: يتم إنجاز هذا النشاط بشكل متدرج مع املتعلمات واملتعلمني وبكل الصيغ 
التي يراها األستاذ)ة( مناسبة للفئة املستهدفة،

يمكن اعتماد مختلف اسرتاتيجيات املفردات )خريطة الكلمة، شبكة املفردات، عائلة الكلمة...( 
الستثمار الرصيد اللغوي.

استثمار الرتاكيب 
واألساليب والرصف

يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل االشتغال عىل األساليب املقررة يف أسبوعي الحكاية، وكذا 
الرصف والتحويل والرتاكيب

التقويم والدعم

يركز األستاذ يف تقويم تعلمات الحصة عىل ما يأتي:
تركيب جمل مفيدة تتضمن الرصيد املروج خالل الحصص الخاصة بالحكاية.

أنشطة خاصة بالرتاكيب والرصف والتحويل.
استعمال األساليب املقررة يف أسبوعي الحكاية.
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الحصة الخامسة:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يطلب من املتعلمني واملتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الذي اكتسبوه.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يشجع األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رسد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب.الرسد

التشخيص

يرشك األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني يف إعداد الفضاء والوسائل ويف تشكيل املجموعات وتوزيع األدوار، 
لتشخيص الحكاية.

- تتناوب املجموعات عىل تشخيص الحكاية وفق األدوار املحددة ألفرادها.

التقويم 

والدعم

لتقويم األثر االنفعايل الذي خلفه التفاعل مع الحكاية عرب التشخيص يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لـ:
تحديد وإبراز القيم املروجة يف مواقف النص الحكائي وأهميتها

يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني للتعبري عن مواقف محددة يف النص يف ضوء القيم املروجة. 

الحصة السادسة:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

يخرب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بمبارشة عملية اإلنتاج انطالق من الحكاية موضوع الدرس.
يساعدهم عىل اسرتجاع عنارص الحكاية وبنيتها الرسدية باستعمال خريطة الحكاية ورسد بعض املقاطع ذات 

الصلة باإلنتاج.

اإلنتاج

توجيه ديداكتيكي:

لكي تؤدي عملية اإلنتاج وظيفتها التعليمية التعلمية، يمكن استبدال أحد عنارص الحكاية )حدث أو أكثر/ شخصية 
نهاية  الحل،  املشكل،  التحول،  )البداية،  الحكاية  بنية  مكونات  أحد  يطال  بتبديل  أو  الزمان(  املكان/  أكثر/  أو 
الحكاية(. هذا ويتم التدرج يف هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة عىل التعبري. هذا ويمكن 

استثمار توقعات املتعلمني واملتعلمات يف توجيه عملية اإلنتاج كلما كان ذلك ممكنا.

هذا، ويسري نشاط اإلنتاج حسب اإلجراءات اآلتية )عىل سبيل االستئناس(:

يقسم األستاذ)ة( متعلميه إىل مجموعات تتكلف كل منها بمبارشة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.

يفسح املجال ألفراد املجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية اإلنتاج.

يدعوهم الستثمار عنارص الحكاية وبنيتها يف عملية اإلنتاج.

يتناوب، بعد انتهاء مدة اإلنجاز، أفراد كل مجموعة عىل عرض إنتاجاتهم حسب عنارص الحكاية أو مكونات بنيتها.

التقويم 
والدعم

ـ تقوَّم اإلنتاجات من خالل عملية العرض وتعاَلج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
ـ يسجل األستاذ)ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات املسجلة يف دفرت املالحظات لتشكل موضوعات للمعالجة 

والدعم.
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الَثُة اْلُقروُد اٱلثَّ

»َمْهراُن« َو»َسْعداُن« َو»فَْهماُن« ثاَلثَةُ قُروٍد ِصغاٍر.
غاُر أَْصِدقاُء أَْوفِياُء تَْقضي نَهاَرها في ٱْلَمَرِح بَْيَن ٱأْلَْشجاِر. اَْلقُروُد ٱلصِّ

ْيَضِة »أَْيَن أَنا«؟ فَوافَقا. ذاَت يَْوٍم، اِْقتََرَح »َمْهراُن« َعلى َصديقَْيِه لَِعَب لُْعبَِة ٱْلُغمَّ
ديقاِن »َسْعداُن« َو»فَْهماُن« َعْن َمْخبَإٍ ُمناِسٍب. أَْغَمَض ٱْلقِْرُد »َمْهراُن« َعْينَْيِه، َوبََحَث ٱلصَّ

لٍَة، َوَجرى »فَْهماُن« لِيَْختَبَِئ َوراَء َشَجَرِة  تََسلََّق »َسْعداُن« َشَجَرةَ َصْفصاٍف ذاَت أَْغصاٍن ُمتَهَدِّ
ٍة.  أَْرٍز ُمْخَضرَّ

َعدَّ »َمْهراُن« إِلى َعَشَرٍة، ثُمَّ بََدأَ ٱْلبَْحُث.
تََسلََّق أَْشجاراً، َوفَتََّش بَْيَن ٱأْلَْغصاِن يَميناً َويَساراً، فَصاَح َمْسروراً:

ْفصاِف«. — »اِْنِزْل يا »َسْعداُن«، أَْنَت َعلى َشَجَرِة ٱلصَّ
قَفََز »َسْعداُن« َعلى ٱأْلَْرِض بَِرشاقٍَة، َوقاَل ُمْبتَِسماً:

— »أَْحَسْنَت يا »َمْهراُن«.
واَصَل »َمْهراُن« ٱْلبَْحَث َعْن »فَْهماَن« في ُكلِّ َمكاٍن، لَِكْن بِدوِن َجْدوى.

َمرَّ َوْقٌت طَويٌل، قَلَِق »َسْعداُن« ِمَن ٱاِلْنتِظاِر، َوتَِعَب »َمْهراُن« ِمَن ٱْلبَْحِث فَٱْحتاَر.
ديقاِن: صاَح ٱلصَّ

— »اِْظهَْر يا »فَْهماُن«، اِْنتَهى ٱللَِّعُب، لَِم ال تَْستَجيُب؟« َولَِكْن بِدوِن فائَِدٍة.
ديقاِن ٱْلقَْفَز، َوَمّرا قُْرَب َشَجَرِة ٱأْلَْرِز، فََسِمعا أَنيناً خافِتاً. واَصَل ٱلصَّ

بََحثا َعْن َمْصَدِر ٱألَنيِن فََرأَيا ُحْفَرةً، َوأَطَاّل َعلَْيها بَِحَذٍر، فََوَجدا »فَْهماَن« داِخلَها.
لِفَْهماَن لِيَتََشبََّث  فَكََّر »َمْهراُن« َو»َسْعداُن« في َكْيفِيَِّة إِْنقاِذ َصديقِِهما فَقَطَعا ُغْصَن َشَجَرٍة َوَمّداهُ 

بِِه، فََخَرَج ِمَن ٱْلُحْفَرِة سالِماً.
قاَل »فَْهماُن«:

، فََوقَْعُت في َكميِن  »أََرْدُت أَْن أَْختَبَِئ َخْلَف ٱلشََّجَرِة، َولَْم أَْنتَبِْه إِلى ٱْلُحْفَرِة ٱلَّتي كانَْت ُمَغطّاةً بِٱْلقَشِّ
يّاِد، ُشْكراً َجزيالً لَُكما. أَنا أَْعتَزُّ بَِصداقَتُِكما«. ٱلصَّ

أَجابَهُ َمْهراُن َوَسْعداُن: 
ديِق واِجبَةٌ. هَيّا نَْبتَِعْد َعْن هَذا ٱْلَمكاِن، فَنَْحُن لَْسنا في أَماٍن«. »نَْحُن أَْصِدقاُء، َوُمساَعَدةُ ٱلصَّ

أَْسَرَعِت ٱْلقُروُد بِٱْلهََرِب فَخوَرةً بِنَجاِحها في هَِذِه ٱْلُمغاَمَرِة.
سامي الجازي/سلسلة، في كل يوم حكاية/ كنوز للنشر والتوزيع ـ بتصرف

ن�سو�ص الحكايات. الوحدة األولى2
الحكاية األولى
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ديٍق ْبُي َيْبَحُث َعْن �سَ  َالظَّ

اَلظَّْبُي يَْبَحُث َعْن َصديٍق
أَْنقََذهُ  ٱلَّذي  ٱأْلَْبيَِض  ٱأْلَْرنَِب  ةَ  قِصَّ لَهُ  َوَحَكْت  َصغيَرها  ٱلظَّْبيَةُ  فََحَضنَِت  ٱلظَّالُم،  َحلَّ 

َصديقُهُ ِمْن بُْنُدقِيَِّة قَنّاٍص.
غيُر:- »أُريُد أَْن يُْصبَِح لي َصديٌق يُساِعُدني َوأُساِعُدهُ يا أُّمي.« فَقاَل ٱلظَّْبُي ٱلصَّ

قالَِت ٱلظَّْبيَةُ:- »َحَسناً يا َصغيري، اِْبَحْث لََك َعْن َصديٍق.«
غيُر ظُْهراً، َوظَلَّ يَْمشي َحتّى َرأى ِسْنجاباً َرشيقاً ذا َذْيٍل طَويٍل َكثيِف  َخَرَج ٱلظَّْبُي ٱلصَّ
ْنجاَب نَظََر إِلَْيِه َغْيَر ُمباٍل،  َعِر، فََحيّاهُ َوطَلََب ِمْنهُ أَْن يَُدلَّهُ َعلى َمْنبَِع ماٍء قَريٍب، لَِكنَّ السِّ ٱلشَّ

َوقاَل:
َك، ُعْد إِلى بَْيتَِك.« — »ما كاَن َعلَْيَك أَْن تُفاِرَق أُمَّ

قاَل ٱلظَّْبُي في نَْفِسِه : 
— »هَذا ِسْنجاٌب ُمتََعْجِرٌف ال يَْصلُُح أَْن يَكوَن َصديقاً.«

اِْشتَدَّ الَعطَُش بِالظَّْبِي فَواَصَل َسْيَرهُ إِلى أَْن َوَصَل إِلى نَْهٍر يَْجري فيِه ماٌء َعْذٌب.
غيَرِة تَْلَعُب َوتَْقفُِز. ظَهََر أَماَمهُ قَطيٌع ِمَن ٱْلُوعوِل ٱلصَّ

غيَرِة :  قاَل ٱلظَّْبُي لِْلُوعوِل ٱلصَّ
— »هَْل أَْلَعُب َمَعُكْم؟«

غيَرةُ بِٱلظَّْبِي. بَِت ٱْلُوعوُل ٱلصَّ َرحَّ
أََحُد  صاَح  َوفَْجأَةً  غيَرِة،  ٱلصَّ ٱْلُوعوِل  َمَع  َويَْمَرُح  َويَْقفُِز  يَْجري  غيُر  ٱلصَّ أََخَذٱلظَّْبُي 

اْلُوعوِل:
َقنّاٌص قــــــــاِدْم       َعـىل ٱْلَقــنِْص عـــاِزْم
ـّــا ٱْهــُربـــــوا ال تَْلـَعبــــــــــوا       َهــي

الوحدة األولى
الحكاية الثانية
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ِمَن  ُع.فََخْوفُهُ  َويَتََوجَّ ُغ  يَتََمرَّ َوبََدأَ  غيُر  ٱلصَّ ٱلظَّْبُي  تََعثََّر  ِعْنَدئٍِذ  هاِربَةً،  ٱْلُوعوُل  قَِت  تَفَرَّ
اْلقَنّاِص َجَعلَهُ يَْفقُِد تَواُزنَهُ َويَْسقُطُ َعلى اأْلَْرِض.

ٱلظَّْبَي  لِيُْسِعَف  َرَجَع  َصغيراً  َوْعالً  إاِّل  َحياتَها  لِتُْنقَِذ  َوَجَرْت  ٱْلُوعوُل،  لَهُ  تَْكتَِرْث  لَْم 
َويُساِعَدهُ َعلى ٱْلهُروِب.

غيِر:  قاَل ٱلظَّْبُي لِْلَوْعِل ٱلصَّ

— »أَنا عاِجٌز َعِن ٱْلَمْشِي.اُْهُرْب، اُْنُج بِنَْفِسَك.«

أَجاَب ٱْلَوْعُل:

— »لَْن أَْرتَِكَب َغْلَطةً، َوأَْتُرُكَك في هَِذِه ٱْلَوْرطَِة.«

غيِر َحتّى نََجَح في ُمساَعَدتِِه َعلى اْلُوقوِف َعلى قَوائِِمِه. بَقَِي اْلَوْعُل بِجانِِب الظَّْبِي الصَّ

ُمْنُذ َذلَِك ٱْلَوْقِت، أَْصبََح ٱْلَوْعُل َوٱلظَّْبُي َصديقَْيِن َحميَمْيِن ال يَْفتَِرقاِن.
مستوحاة من سامي الجازي، كنوز للنشر والتوزيع



42

 اأَْيَن اْخَتفى كاِمٌل؟

 في قَْريٍَة ِمَن اْلقُرى اْلَجبَلِيَِّة، توَجُد َمْدَرَسةٌ يَْقِصُدها تاَلميُذ الدَّواويِر اْلُمجاِوَرِة.
نَِة الدِّراِسيَِّة، اِتَّفََق اْلَجميُع َعلى َمْشروِع ِرْحلٍَة اِْستِْكشافِيٍَّة إِلى أََحِد  َوفي ُمْنتََصِف السَّ

 األَماَكِن التّاريِخيَِّة.
َس األَساتَِذةُ َواألُْستاذاُت َونَِشطَ اْلُمتََعلِّموَن َواْلُمتََعلِّماُت.  تََحمَّ

ِد، اِْستََعّدوا َوفي الطَّريِق أَْنَشدوا.  َوفي اْلَمْوِعِد اْلُمَحدَّ
 ِوما إِْن َوَصلوا َحتّى َوَجدوا أَْنفَُسهُْم في َصْحراَء قُْرَب شاِطٍئ ذي ِمياٍه َزْرقاَء.

فَهُُم اْلقائُِد َعلى اْلَمْسَكِن الَّذي َسيُقيموَن بِِه َوَكلَّفَهُْم بِإِْكماِل َسْقفِِه.  َعرَّ
َجَمعوا قِطَعاً َخَشبِيَّةً ِمَن اْلِجواِر َوثَبَّتوها بِاْلِمْطَرقَِة َواْلِمْسماِر ثُمَّ أَضافوا فَْوقَها بَْعَض 

 َجريِد النَّْخِل.
عوا.  َرأى اْلقائُِد ما َصنَعوا َوأَْثنى َعلَْيِهْم فَتََشجَّ

َع بَْعُضهُْم لِطَْهِو الطَّعاِم، لَِكنَّهُْم لَْم يَِجدوا َواّلَعةً ِلْشعاِل النّاِر.  تَطَوَّ
صاَح حاِزٌم:

ْبنا اْحتِكاَك األَْحجاِر؟  — ماَرْأيُُكْم إِذا َجرَّ
أَجاَب كاِمٌل بِاْفتِخاٍر:

 — أَنا َمْن َسيُْشِعُل النّاَر.

في اْلَمساِء، َشَكَرهُُم اْلقائُِد َعلى اْلَمْجهوِد الَّذي بََذلوهُ في طَْهِو الطََّعاِم، َوَدعاهُْم إِلى تَْنظيِم 
 أُْمِسيٍَّة، فََمثَّلوا َمْسَرِحيَّةً َوَغنَّْوا أُْغنِيَّةً.

 اِتَّفََق اْلقائُِد َمَع كاِمٍل َعلى لُْعبٍَة  تَكوُن ُمفاَجأَةً لَِجميِع األَْصِدقاِء.

الوحدة الثانية
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 في اْلَغِد، َحَدَث ما لَْم يَتََوقَّعوهُ، بََحثوا َعْن كاِمٍل فَلَْم يَِجدوهُ.
َن اْلقائُِد َمْجموعاٍت ُصْغرى َوَشَرَع اْلَجميُع في اْلبَْحِث َوهُْم َحيارى، إِلى أَْن َوَجَدْتهُ  َكوَّ

 . إِْحداها داِخَل كوٍخ َخَشبِيٍّ
كاَن باُب اْلكوِخ ُمْغلَقاً بِقُْفٍل َكبيٍر، َوَوَجدوا ِرسالَةً تُْخبُِرهُْم أَنَّ ِمْفتاَح اْلقُْفِل َمْوجوٌد فَْوَق 

َجريِد نَْخلٍَة.
قاَل حاِزٌم:

سالَةُ؟ َعْن أَيِّ َجريِد نَْخلٍَة تَتََحدَُّث الرِّ
ُسلَّماً،  َوَجدوا  ما  لَِكنَّهُْم  ْقِف،  السَّ َعلى  اْلَمْوجوَد  النَّْخِل  َجريَد  تََذكَّروا  َوأَخيراً  تَناقَشوا، 

فَتََسلَّقوا أَْكتاَف بَْعِضِهْم َحتّى َوَصلوا.
َوَجدوا اْلِمْفتاَح ثُمَّ َخلَّصوا َزميلَهُْم بِنَجاٍح.

فَِرَح قائُِدهُْم َوقاَل:
ال يَْعِجُز النّاُس إِذا تَعاَونوا.

الصخرة / قصص المغامرات والذكاء / مناهج ـ بتصرف   
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ْقُر ْحُل َوال�سَّ  َالنَّ

حيِق  ، َذهَبَِت النَّْحلَةُ زينَةُ إِلى اْلغابَِة َوِهَي تَأُْمُل َجْنَي اْلَكثيِر ِمَن الرَّ في َصباِح يَْوٍم َربيِعيٍّ
لُِصْنِع اْلَعَسِل اْلُمفيِد .

ُد:  َوما إِِن اْقتََربَْت ِمْن َشَجَرِة ِسْدٍر َحتَّى َسِمَعْت َصْوتاً ُمخيفاً يَُردِّ

أُ َعلى إِْزعاجي بِطَنينِِه؟ َمْن يَتََجرَّ

ْوِت، َوفَْجأَةً ظَهََر َصْقٌر َكبيٌر َوقاَل:  تََوقَّفَِت النَّْحلَةُ َوأََخَذْت تَْبَحُث َعْن َمْصَدِر الصَّ

اِْبتَِعدي أَيَّتُها النَّْحلَةُ اْلُمْزِعَجةُ َوإِيّاِك أَْن تَعودي إِلى هَِذِه اْلغابَِة. فَهُنا أَتََربَُّص بفَرائِسي 
أِلَْنقَضَّ َعلَْيها َوأُْمِسَكها بَِمخالِبي.

فَِزَعْت زينَةُ َوَرَجَعْت ُمْسِرَعةً إِلى اْلَخلِيَِّة. َوما إِْن َوَصلَْت َحتَّى أَْخبََرِت اْلَملَِكةَ بِما َحَدَث 
في اْلغابَِة.

يجاِد َحلٍّ لِْلقَِضيَِّة. اِن اْلَخلِيَِّة ِلِ قَلِقَِت اْلَملَِكةُ لِما َسِمَعْت، فَٱْجتََمَعْت َمَع َجميِع ُسكَّ

قالَْت نَّحولَةُ:  

ْقُر قَِويٌّ يا َمْوالتي؛ َوتَْصُعُب َعلَْينا ُمقاَوَمتُهُ. اَْلَحلُّ هَُو أَْن نَْرَحَل إِلى غابٍَة أُْخرى.  اَلصَّ

ياحيِن. هوِر َوالرَّ َردَّْت َصديقَتُها: ُمْستَحيٌل أَْن نَتََخلّى َعْن َخلِيَّتِنا َوَعِن اْلغابَِة الَِغنِيَِّة بِٱلزُّ

 اِْبتََسَمِت اْلَملَِكةُ َوقالَْت: 

اَْلغابَةُ ِمْلٌك لِْلَجميِع، َوِمْن َحقِّ اْلَجميِع أَْن يَتََمتََّع بَِجمالِها َوبَِخْيراتِها. َعلَْينا أَْن نُحافِظَ َعلى 
َخلِيَّتِنا ال أَْن نَخاَف َونَْهُجَرها. 

الوحدة الثانية
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صاَحِت النَّْحالُت: 
— َكْيَف لَنا أَْن نُواِجهَهُ َونَْحُن ِصغاُر اْلَحْجِم.

قالَِت اْلَملَِكةُ:
ٍة َوْلنَْنطَلِْق َعلى بََرَكِة اللِه  تَهُ. هَيّا لِنَتَنَظَّْم في ُصفوٍف ُمتَراصَّ تُنا قُوَّ  إِذا اتََّحْدنا َستَفوُق قُوَّ

ْقَر اْلُمْعتَِدَي.   نَْحَو اْلغابَِة لِنُواِجهَ الصَّ
أَيََّد اْلَجميُع فِْكَرةَ اْلَملَِكِة. 

ْقُر ُحشوَد النَّْحِل َوِهَي تَُغطّي السَّماَء، َوتَتَِّجهُ نَْحَوهُ، َوقَْد أََصمَّ َطنينُها  َوما إِْن أَْبَصَر الصَّ
ْعُب، فَفََرَد َجناَحْيِه َوطاَر عالِياً. فَِرَح اْلَجميُع  َواْستَْولى َعلَْيِه الرُّ اْلذاَن َحتّى اْقَشَعرَّ بََدنُهُ 

يَّةَ التَّعاُوِن َوااِلتِّحاِد في تَْحقيِق النَّْصِر اْلُمراِد. بِٱْلفَْوِز َوأَْدَرَك ُسّكاُن اْلَخلِيِّة أَهَمِّ
حكايا الغابة الخضراء ) النحالت النشيطات ( ـ بتصرف
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ُة ْحِريَّ َاْلَعْيُ ال�سِّ

َحْمَزةُ فَتًى نَجيٌب َويَقِظٌ، يَْقطُُن في َحيٍّ ِمْن أَْحياِء اْلَمدينَِة.

 ذاَت َصباٍح، بَْينَما كاَن أَْفراُد أُْسَرتِِه ُمْجتَِمعيَن َحْوَل مائَِدِة اِلْفطاِر، قالَِت األُمُّ لَِحْمَزةَ:
 أََسِمْعَت بِما َوقََع اِلْبِن خالَتَِك؟

تَساَءَل َحْمَزةُ:

 ماذا َوقََع لَهُ؟

َردَِّت األُمُّ بَِحْسَرٍة:

 لَقَْد كاَن َضِحيَّةَ ثاَلثَِة ِرجاٍل أَْشراٍر.

ّكاِن. تَحايَلوا َعلَْيِه َحتّى َسلََّمهُْم ُصْندوَق أَبيِه اْلَمْوجوَد في الدُّ

ْندوُق يَْحتَوي َعلى بَضائَِع باِهظَِة األَْثماِن. كاَن الصُّ

 قاَل َحْمَزةُ ُمعاتِباً:
ْندوَق أِلْشخاٍص ال يَْعِرفُهُْم.  ما كاَن َعلَْيِه أَْن يَُسلَِّم الصُّ

كاَن األَُب يَتَتَبَُّع اْلَحديَث بِٱْهتِماٍم فَقاَل:

ُد ِمْن هُِويَِّة األَْشخاِص. لِذا ال تَُكلِِّم اْلُغَرباَء في  ، ِمَن اْلواِجِب التَّأَكُّ  أَْحَسْنَت اْلقَْوَل يا بُنَيَّ
الطَّريِق َوال تَْقبَْل هَِديَّةً ِمْن َشْخٍص ال تَْعِرفُهُ.

أَْرَدفَِت األُمُّ قائِلَةً:  

 أُوصيَك بِأاَلّ تَْفتََح اْلباَب لَِمْن ال تَْعِرفُهُ.

الوحدة الثالـثـة
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قاَل َحْمَزةُ بَِحماَسٍة:

ُب َعْيناً ِسْحِريَّةً َعلى باِب ُشقَّتِنا؟  لَِم ال نَُركِّ

َب األَبَواِن بِٱْلفِْكَرِة َوَكلَّفا النَّّجاَر بِتَْركيبِها. َرحَّ

َوفي أََحِد األَيّاِم، َدعا أََحُد ُسّكاِن اِلقاَمِة َجميَع اْلجيراِن لُِحضوِر َحْفٍل َسيُقاُم في قاَعِة 
. َحفاَلِت اْلَحيِّ

بَقَِي َحْمَزةُ َوْحَدهُ في اْلَمْنِزِل يَْستَِعدُّ لُِمباراٍة في تََحّدي اْلقِراَءِة.

َوبَْينَما هَُو ُمْنهَِمٌك في اْلُمطالََعِة، َسِمَع أَْصواَت أَْقداٍم َعلى الدََّرِج فَٱْستَْولى َعلَْيِه اْلفُضوُل.

ْحِريَِّة فََرأى ثاَلثَةَ أَْشخاٍص ُملَثَّميَن يُحاِوُل أََحُدهُْم فَْتَح باِب ُشقَِّة  قاَم َونَظََر َمَن اْلَعْيِن السِّ
اْلجيراِن.

قَِّة فَيُْؤِذيَهُ اللُّصوُص َويفوزوا بِاْلَمْسروقاِت  اِْحتاَر َحْمَزةُ، فَهَُو يَْخشى أَْن يَْفتََح باَب الشُّ
َويَْهُربوا.

فَْجأَةً، تََذكََّر الئَِحةَ أَْرقاِم الطَّواِرِئ اْلَمْوجوَدةَ في اْلَمْطبَِخ فَهََرَع إِلَْيها. تَناَوَل اْلهاتَِف الثّابَِت 
ْرطَِة وأَْخبََرهُْم بِما يَْحُدُث َوأََمدَّهُْم بِٱْسِمِه َوُعْنوانِِه. ْقَم 19 َواتََّصَل بِِرجاِل الشُّ َوَركََّب الرَّ

ْحِريَِّة فََرأى  قَِّة، نَظََر ِمَن اْلَعْيِن السِّ َمرَّ َوْقٌت قَليٌل، َسِمَع َحْمَزةُ هََمساٍت َخْلَف باِب الشُّ
ْرطَِة يَقودوَن اللُّصوَص ُمَكبَّليَن. ِرجاَل الشُّ

َوبَْعَد بُْرهٍَة، طََرَق اْلَعميُد باَب ُشقَِّة َحْمَزةَ َوَشَكَرهُ َعلى َرزانَتِِه َوُحْسِن تَْدبيِرِه.
قصص المغامرات والذكاء / مناهج ـ بتصرف
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َبْيٌت يف َخَطٍر

كان السيد عالل يسكن في قرية صغيرة مع زوجته شامة و طفلهما.

َوهُناَك،  هُنا  َمْرِميَّةٌ  اأَْلَْحِذيَةُ  ٱأْلَْرِض؛  َعلى  ُمبَْعثََرٍة  َكثيَرٍة  بِأَْشياَء  َمليئاً  ٱْلبَْيُت  كاَن 
َوٱْلَمالبُِس ُمَشتَّتَةٌ فَْوَق ٱأْلَْفِرَشِة، َوأََدواُت ٱْلَمْطبَِخ تَْمَلُ ٱْلَمكاَن َصباحاً َوَمساًء، َوٱلدَّجاجاُت 

تَتَنَقَُّل ما بَْيَن ٱْلُخمِّ َوٱْلُغْرفَِة َحتّى إِنَّها أَْحياناً كانَْت تَبيُض َوراَء باِب ٱْلبَْيِت.

غيُر يَْعبَُث بُِكلِّ ما يُصاِدفُهُ أَماَمهُ. كاَن ٱْبنُهُما ٱلصَّ

يَِّد َعاّلالً َمّراٍت َعديَدةً لَِكنَّهُ لَْم يَُكْن يَْكتَِرُث لِما يَقولوَن، بَْل كاَن يَْضَحُك  نَبَّهَ ٱْلجيراُن ٱلسَّ
: »ها ها ها..«، َوكانَْت َزْوَجتُهُ تَْضَحُك لَِضَحكاتِِه. بَِصْوٍت قٍَويٍّ

راً َوُمْنَزِعجاً، فَِمْنهُْم َمْن كاَن يَْجُرُؤ َعلى  كاَن ُكلُّ َمْن زاَر هَذا ٱْلبَْيَت يَْخُرُج ِمْنهُ ُمتََذمِّ
إِْبداِء ٱلنَّصيَحِة، َوِمْنهُْم َمْن كاَن يَْكتُُم َغْيظَهُ َويَْنَصِرُف ُمتَأَفِّفاً. 

غيُر يَْلَعُب بَِواّلَعٍة َوَجَدها قُبالَتَهُ َشبَِّت ٱلنّاُر. َوفي يَْوٍم ِمَن ٱأْلَيّاِم، بَْينَما كاَن ٱلطِّْفُل ٱلصَّ

َوفَْجأَةً َعال َصْوٌت ِمْن داِخِل ٱْلَمْنِزِل: »واه… واه «، َوبََدْأنا نَْسَمُع ُصراخاً اِْختَلَطَ فيِه 
بُكاُء الطِّْفِل َمَع  قَْوقَأَِة الدَّجاجاِت.

غيَر ِمْن أَْلِسنَِة ٱلنّاِر. َصَرْخُت: »ناٌر ناٌر«، َوهََرْعُت نَْحَو ٱْلَمْنِزِل، َوٱْنتََزْعُت ٱلصَّ

ِمْن ُحْسِن اْلَحظِّ، لَْم يَُصِب الطِّْفُل بِأَذًى بَْينَما كاَن اْلجيراُن يَتَعاَونوَن على إْطفاِء النّيراِن، 
َحَضَر ِرجاُل اْلَمطافِِئ. 

يِِّد َعاّلٍل َوَزْوَجتِِه: قُْلُت لِلسَّ

َوٱْلَواّلَعةَ  ٱْلغاِز  قِنّينَةََ  ُرفوفِها  َعلى  تَُرتِّبا  ِخزانَةً  تَْصنَعا  أَْن  ِمْنُكما  طَلَْبُت  ٍة  َمرَّ »َكْم 
ةَ َوُكلَّ ما يُْمِكُن أَْن يُْؤِذَي ِطْفلَُكما!«  َوٱْلالِت ٱْلحادَّ

الوحدة الثالـثـة
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َوقالَِت ٱْلجاَرةُ فاِطَمةُ:

لِلَِّه َعلى َسالَمِة ِطْفلِِك، لَِكْن ِمَن الَن ال تَْتُركي ٱأْلَْشياَء ٱْلَخطيَرةَ  في  »يا شاَمةُ، َحْمداً 
ُم  أَْو يَتََسمَّ ةً  لِْلَجْرِح َوهَُو يَتَناَوُل آلَةً حادَّ َض ِطْفلُِك نَْفَسهُ  ُمتَناَوِل ِطْفلِِك. فَِمَن ٱْلُمْمِكِن أَْن يَُعرِّ

بِأَْكِل ما يَْلتَقِطُهُ ِمَن ٱألَْرِض«. 

فَةً: أَجابَْت شاَمةُ ُمتَأَسِّ

ِمَن  ِوقايَتِِه  َعلى  نَْعَمَل  أَْن  فَصاِعداً  ٱْلَن  ِمَن  َعلَْينا  لَِكْن  ٱْبنِنا.  َسالَمِة  َعلى  ٱللَّهَ  »نَْحَمُد 
ٱْلَمخاِطِر، َوتَْجنيِب بَْيتِنا ِمْثَل هَِذِه ٱْلَحواِدِث.

 ،)15( طفل  إلى  طفل  من  وقصص  حكايات  حالوي،  ماجد   : ترجمة  هيوهوز، 
العائلة هاها، الحوادث المنزلية، الطبعة العربية األولى  )2007( ـ بتصرف
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الّديُك َيْبَحُث َعْن َعَمٍل

في أََحِد األَيّاِم، جاَع الّديُك، فَقََصَد النََّْملَةَ.

قاَل الّديُك :

 أَنا جائٌِع يا جاَرتي.

َدِهَشِت النَّْملَةُ، وقالَْت بِٱْستِْغراٍب:

َوما َعالقَتي بِجوِعَك؟

يُك، َوقاَل لِلنَّْملَِة: اِْرتَبََك الدِّ

 أَْنِت تَْملِكيَن اْلَكثيَر ِمْن َحبّاِت اْلقَْمِح، َوبِٱْستِطاَعتِِك ُمساَعَدتي.

قالَِت النَّْملَةُ:

 يا لَهُ ِمْن طَلٍَب َغريٍب! َمْن قاَل لََك إِنَّ السَّماَء أَْمطََرْت قَْمحاً؟

لَقَْد ظَلِْلُت طَواَل أَْشهٍُر أَِكدُّ َوأَْتَعُب في اْلُحقوِل َحتّى َجَمْعُت ما يَْكفيني ِمَن اْلقَْمِح. 

ةٌ لُِمساَعَدِة َمْن يَْتَعُب َويَْعَمُل ِمْثلي، َولَِكنّي َسأَكوُن بَْلهاَء إِذا ساَعْدُت ُمتَكاِسالً  أَنا ُمْستَِعدَّ
ِمْثلََك.

قاَل الّديُك:

 لَْسُت ُمتَكاِسالً، َولَِكنّي ال أُْتقُِن أَيَّ ِمْهنٍَة.

قالَِت النَّْملَةُ:

ياِح. - أَْنَت َكْسالُن ال تَْعَمُل، َوال تُجيُد ِسوى الصِّ

الوحدة الـرابـعـة
الحكاية األولى



51

َخِجَل الّديُك، َوٱْبتََعَد َعِن النَّْملَِة، َولَِكنَّهُ لَْم يَْحتَِمِل اْلجوَع طَويالً، َوصاَح ُمْستَغيثاً: كوكوعو...

جاِل ِصياَحهُ، َوأَْقبََل نَْحَوهُ ُمتَسائاِلً : َسِمَع أََحُد الرِّ

ما بَِك أَيُّها الّديُك؟

قاَل الّديُك: أَنا جائٌِع ألَنّي باِل َعَمٍل.

ُجُل َوقاَل: ِمَن الطَّبيِعيِّ أَْن تَجوَع، أِلَنَّ َمْن ال يَْشتَِغُل ال يَِجُد ما يَأُْكُل. اِْبتََسَم الرَّ

قاَل الّديُك: أَنا أَْرَغُب في اْلَعَمِل، َولَِكنّي حائٌِر ال  أَْعِرُف أَيَّ ِمْهنٍَة أَْختاُر.

ُجُل لََحظاٍت ثُمَّ َسأََل الّديَك : فَّكَر الرَّ

هَْل تُريُد أَْن تَْشتَِغَل ِعْندي َوتَتََخلََّص ِمْن جوِعَك؟

 أَجاَب الّديُك بِفُضوٍل َولَْهفٍَة :
ياِح. َوماذا َسأَْشتَِغُل؟ فأَنا َكما تَْعلَُم ال أُجيُد ِسوى الصِّ

ُجُل َوقاَل: َضِحَك الرَّ

باِح اْلباِكِر. َسيَكوُن َعَملَُك أَْن توقِظَني بِِصياِحَك في الصَّ

ياَح قَْبَل أَْن تُْشِرَق الشَّْمُس،  وافََق الّديُك ُمْبتَِهجاً، َوصاَرْت ِمْهنَتُهُ ُمْنُذ َذلَِك اْليَْوِم ِهَي الصِّ
َر بَِرحيِل الظَّالِم. لِيوقِظَ النّائِميَن َويُبَشِّ

زكريا تامر.   للسنون ـ بتصرف
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 راِئُد اْلَف�ساِء

نُْعماُن َصبِيٌّ فَِطٌن يَْهتَمُّ بِٱْلَمْوسوعاِت ٱْلِعْلِميَِّة َوبِٱأْلَْشِرطَِة ٱْلَوثائِقِيَِّة ٱلَّتي تَْعِرُض َمشاِهَد َحْوَل 
ٱْلفَضاِء، لِذا لَقَّبَهُ أَْصِدقاُؤهُ »أَْمستروْنك«. 

في يَْوٍم ِمَن ٱأْلَيّاِم بَْينَما كاَن يُشاِهُد شريطاً َوثائِقِيّاً؛ لَفََت ٱْنتِباهَهُ ُصَوٌر لِرائِِد فَضاٍء، فَأُْعِجَب 
كاتِِه.  بِبِْذلَتِِه َوبَِكْيفِيَِّة تََحرُّ

َحدََّث نُْعماُن نَْفَسهُ قائاِلً: 

لِتَْكِشَف ما  َوٱْلَمَجّراِت  اْلقََمَر َوٱلنُّجوَم  أَْسَعَدَك يا رائَِد ٱْلفَضاِء! تَجوُب ٱلسَّماَء، َوتُراقُِب  ما 
َم لَنا ٱْلَمْعلوماِت ٱلَّتي تُفيُدنا. أَْرجو أَْن أَكوَن ِمْثلََك في اْلُمْستَْقبَِل. َخفَِي َعنّا، َوتُقَدِّ

كاُت  أَْغَمَض نُْعماُن َعْينَْيِه، َوتََخيََّل نَْفَسهُ يَْرتَدي بِْذلَةً واقِيَةً َويقوُد َمْرَكبَةً فَضائِيَّةً. بََدأَِت ٱْلُمَحرِّ
. اِْرتَفََع  تَدوُر، َوبََدأَ َصْوتُها يَْرتَفُِع ، ثُمَّ ٱْنطَلََق ٱْلَعدُّ ٱلتَّناُزلِيُّ ِمْثلَما يَرى في أَْفالِم ٱْلَخياِل ٱْلِعْلِميِّ
ُحَب َوصاَر يَتَطَلَُّع إِلى ٱأْلَْرِض َوِهَي تَْصُغُر َشْيئاً فََشْيئاً َحتّى  نُْعماُن في ٱْلفَضاِء َحتّى تَجاَوَز ٱلسُّ
ُل َمْنظََر  يَتَأَمَّ ا كاَن نُْعماُن  لَمَّ َغْيَر ٱْلَكواِكِب ٱلاّلِمَعِة.  ٱْختَفَِت َعِن ٱأْلَْنظاِر، َولَْم يَْبَق يَرى َحْولَهُ 
كاُت  النُّجوِم، اِْنطَلَقَْت َصفَّاَرةُ اِلْنذاِر َواْشتََعلَْت أَْضواٌء َحْمراُء في لَْوَحِة اْلقِياَدِة َوتََوقَّفَِت اْلُمَحرِّ
يِِخ. أَْرسى َسفينَتَهُ َونََزَل يَتَفَقَُّد َمكاَن  َعِن الدََّوراِن فَٱْضطُرَّ إلى اْلهُبوِط َعلى َسْطِح  َكْوَكِب اْلِمرِّ
نَْحَوهُ  يَتَِّجهُ  الِمعاً  َشْيئاً  بَعيٍد  ِمْن  َرأى  قَلٌِق،  ُمتََحيٌِّر  هَُو  َوفيما  َكبالوٍن.  بِِخفٍَّة  يَنِطُّ  َوهَُو  اْلَعطَِب 
ْحُن َواْنفَتََحْت  بُِسْرَعٍة، َويَْزداُد َحْجُمهُ ُكلَّما اْزداَد اْقتِراباً ِمْنهُ، فََعَرَف أَنَّهُ َصْحٌن طائٌِر. تََوقََّف الصَّ
ْكِل أَْخَضُر اللَّْوِن َوقَصيُر اْلقاَمِة. اِْقتََرَب ِمْن نُْعماَن َوَكلََّمهُ بِلَُغٍة  بَّوابَتُهُ فَظَهََر َمْخلوٌق َغريُب الشَّ
هَ  بِيُّ َشْيئاً بَْل أَشاَر إِلى َمْرَكبَتِِه بِِمْبراِغِه. اِْبتََسَم اْلَمْخلوُق اْلفَضائِيُّ َوتََوجَّ َغْيِر َمأْلوفٍَة. ما فَِهَم الصَّ
كاِت تَدوُر ِمْن َجديٍد. ُسرَّ نُْعماُن، َولَّما  فينَِة َوَوَضَع يََدهُ َعلى َخّزاِن اْلَوقوِد فَإِذا بِٱْلُمَحرِّ نَْحَو السَّ

تَعالَْت َضَحكاتُهُ َسِمَع َصْوتاً يُناديِه فَأَفاَق ِمْن َغْفَوتِِه َوتَنَهََّد قائاِلً: 

ُق في ِدراَستي لَِكْي أَصيَر رائَِد فَضاٍء َوأَُحقَِّق أََملي. َسأَِجدُّ َوأَتَفَوَّ
املؤلفون
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ما اأَْثَمَن اْلاَء!

 كاَن سالٌِم تاِجراً َذِكيّاً يَْبَحُث َعْن تِجاَرٍة ُمْربَِحٍة تَْجَعلُهُ َغنِيّاً.

حاِرَي بِٱلَّْلْيِل َوالنَّهاِر.  كاَن يُسافُِر عابِراً الصَّ
فََر إِلَْيها لِيُتاِجَر َوبِاألَْمواِل يَفوُز. َر السَّ  في أََحِد األَيّاِم، َسِمَع سالٌِم بِباِلِد اْلُكنوِز فَقَرَّ

حارَي إِلى أَْن َوَصَل باِلَد اْلُكنوِز.  أََعدَّ راِحلَتَهُ ثمُّ َشقَّ الصَّ

 لُِحْسِن َحظِِّه، بِأَْغلى األَْثِمنَِة باَع ُكلَّ بَضائِِعِه.
َر اْلَعْوَدةَ إِلى ِدياِرِه فَأََعدَّ الّراِحلَةَ.  قَرَّ

ْحراِء فَبََدأَ يَأُْكُل ما َمَعهُ ِمَن طَعاٍم، َوْبَعَد قَليٍل،  اِْمتَطى ناقَتَهُ َوٱْنطَلََق َحتّى َوَصَل إِلى الصَّ

 َشَعَر بِٱْلَعطَِش فَبََحَث َعْن قِْربَتِِه فََوَجَدها خاِويَةً.

 عايََن اْلقِْربَةَ فَٱْكتََشَف أَنَّ بِها ثُْقباً كاَن َسبََب نَفاِذ اْلماِء.

 َجلََس يَْنظُُر يُْمنَةً ُويُْسَرةً َويَقوُل:

يا َحْسَرتي َعلى هَذِه اْلحاِل، لَْن أَتََمتََّع بِهَِذِه األَْمواِل!

ُر في أَْوالِدِه َوَمْن يُعيلُهُْم بَْعَد هاَلِكِه. ْمَت، يُفَكِّ  َمرَّ اْلَوْقُت َوسالٌِم يَْلتَِزُم الصَّ
ُح لِراِكبِها.  فَْجأَةً، بََدْت لَهُ راِحلَةٌ ِمْن بَعيٍد، فَأََخَذ يُلَوِّ

 اِْنتَبَهَ لَهُ صاِحُب النّاقَِة َوأَْقبََل نَْحَوهُ، َوما إِْن َوَصَل إِلى سالٍِم َحتّى َسأَلَهُ قائاِلً:

ُح يا َرُجُل َوما حاَجتَُك؟  لِماذا تُلَوِّ
 أَجابَهُ ُمتَلَْعثِماً: أَنا أَموُت َعطَشاً، هَْل َمَعَك ماٌء؟

نَظََر إِلَْيِه اْلبََدِويُّ َوَرأى أَنَّهُ تَْبدو َعلَْيِه عالماُت الثَّراِء، فَقاَل لَهُ :
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 َمْن أَْنَت؟
 قاَل سالٌِم: أَنا تاِجٌر، فَقَْدُت ُكلَّ ما كاَن َمعي ِمْن ماٍء.

: قاَل اْلبََدِويُّ

ُر ثََمنَها.  أَنا ال أَْملُِك ِسوى هَِذِه اْلقِْربَِة، َولَْن أُْعِطيَها إاِلّ لَِمْن يُقَدِّ
فَِهَم سالٌِم أَنَّهُ يَْطَمُع في أَْموالِِه فَقاَل لَهُ:

 بَِكْم تَبيُعها؟
أَجابَهُ: بِنِْصِف ما تَْملُِك ِمَن اْلماِل.

قَبَِل سالٌِم َوأََخَذ اْلقِْربَةَ ثُمَّ َشِرَب َحتّى ٱْرتَوى، بَْعَد َذلَِك، َشَكَر 

 اْلبََدِويَّ َوأَْعطاهُ ُجْبناً لَذيذاً فَتَناَولَهُ بَِشِهيٍَّة.
ِة ُملوَحِة اْلُجْبِن، َشَعَر اْلبََدِويُّ بَِعطٍَش َشديٍد فَطَلََب ِمْنهُ ماًء.  َوِمْن ِشدَّ

أَجابَهُ سالٌِم ساِخراً:

ُر ثََمنَها.  أَنا ال أَْملُِك ِسوى ُشْربَِة اْلماِء هَِذِه، َولَْن أُْعِطيَها إاِل لَِمْن يُقَدِّ
 وافََق اْلبََدِويُّ قائاِلً: هََزَم َذكاُؤَك طََمعي.

أَجابَهُ سالٌِم: 

لَْن آُخَذ ِمْنَك إالِّ ما أََخْذَت ِمنّي.
المغامرات والذكاء/ مناهج فوق الرمال )بتصرف(
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ُب ْهُر َيْغ�سَ النَّ

ُل ِمياهَهُ الّصافِيَةَ، َوأَْسماَكهُ اْلَوفيَرةَ  كانَْت نَْجَمةُ  تَْجلُِس ُكلَّ َصباٍح َعلى ِضفَِّة النَّْهِر تَتَأَمَّ
َوِهَي تَْسبَُح َوتَتَسابَُق.

ذاَت يَْوٍم، َدنَْت َسَمَكةٌ ِمْن نَْجَمةَ َوقالَْت لَها:

َمْرَحباً بِِك يا نَْجَمةُ.

َدِهَشِت اْلفَتاةُ لِما َسِمَعْت، فََسأَلَْتها:

أَتَْعِرفيَن ٱْسمي؟

َمَكةُ: قالَِت السَّ

ُك َزعانِفي فََرحاً بِقُدوِمِك. أَكيٌد، أَنا أَراِك ُكلَّ يَْوٍم، َوأَْسَمُعِك َوأَْنِت تُْنِشديَن فَأَتَمايَُل َوأَُحرِّ

اْبتََسَمْت نَْجَمةُ َوقَالَْت:

َكْم َوِدْدُت أَْن أَكوَن َسَمَكةً ِمْثلَِك، ألَغوَص في أَْعماِق األَْنهاِر َوأَْستَْكِشَف ما بِداِخلِها.

َمَكةُ: َردَِّت السَّ

بَةٌ، لِذا أَِعُدِك أَْن أَْحِكَي لَِك ُكلَّ ما تُريديَن َمْعِرفَتَهُ. أَْنِت فَتاةٌ ظَريفَةٌ َوُمهَذَّ

قَةً َعْن أَْعماِق  َمَكةَ َوتَتَباَدُل َمَعها أَحاديَث ُمَشوِّ َوُمْنُذ َذلَِك اْليَْوِم، َونَْجَمةُ تُقابُِل َصديقَتَها السَّ
األَْنهاِر.

َوأََخَذْت تَْسأَُل َعْنها. َولَْم تَتََوقَّْف َحتّى اْقتََربَْت  بِيَّةُ  فَقَلِقَِت الصَّ َمَكةُ  أَيّاٍم، اِْختَفَِت السَّ َوبَْعَد 
ِمْنها َسَمَكةٌ َوقالَْت لَها َوِهَي تَْبكي:

الوحدة الــخـامسة
الحكاية الـثـانية
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أَنا َحزينَةٌ، َصديقاتي السََّمكاُت َمريَضةٌ َوتَموُت ِمْنها أَْعداٌد َكبيَرةٌ ُكلَّ يَْوٍم، بَِسبَِب تَْلويِث 
ّكاِن لِماِء النَّْهِر. النَّْهُر غاِضٌب َوَسيَْنتَقُِم. السُّ

ُذِعَرْت نَْجَمةُ َوتَساَءلَْت:

يا إِلَهي، ماذا َسيَْفَعُل؟

َوفي اْليَْوِم اْلُموالي، اِْستَْيقَظَْت نَْجَمةُ ِمَن النَّْوِم، َوَذهَبَْت َكعاَدتِها إِلى اْلَحّماِم لَِكنَّها ما َوَجَدْت 
ماًء.

أَْسَرَعْت إِلى النّافَِذِة َونَظََرْت إِلى النَّْهِر، فَلَْم تََر بِِه ماًء، فَصاَحْت:

يا لَها ِمْن كاِرثٍَة! لَقَْد َغِضَب النَّْهُر َونَفََّذ تَْهديَدهُ َوَرَحَل َعنّا... ماذا َسيَْحُدُث لَنا!؟

فَكََّرْت نَْجَمةُ ثُمَّ اْجتََمَعْت َمَع أَْطفاِل اْلقَْريَِة َواتَّفَقوا َعلى اْلقِياِم بَِحْملٍَة لِلتَّْوِعيَِة، فَطََرقوا ُكلَّ 
ّكاِن يَْدعونَهُْم إِلى  لُِكلِّ السُّ األَْبواِب َونََشروا َمْنشوراٍت تَْوضيحيَّةً، َوْأَرَسلوا َرسائَِل َصْوتِيَّةً 

اْلَكفِّ َعْن تَْلويِث َوْتبذيِر ِمياِه النَّْهِر.

َوَرقََصِت  َرْقراقَةً  صافِيَةً  النَّْهِر  إِلى  اْلِمياهُ  عاَدِت  قاَلئَِل،  أَيّاٍم  َوبَْعَد  اْلَجميُع،  اِْستَجاَب 
ِت األَْرُض. السََّمكاُت فََرحاً َوٱْخَضرَّ

علية حامد أحمد. حكاية سلمى والنهر ـ بترصف
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ْنِدباُد اْلَبْحِريُّ َال�سِّ

 في أََحِد اأْلَيّاِم، َرَسْت بِنا السَّفينَةُ َعلى َجزيَرٍة َكبيَرٍة، لَْم نُشاِهْد فيها إِْنساناً َوال َحيَواناً 
أَْو نَباتاً. نََزَل التُّّجاُر إِلى اْليابَِسِة لِيَْكتَِشفوا اْلَجزيَرةَ. وبَْينَما هُْم يَجولوَن، تََوقَّفوا ِعْنَد شْيٍء 

بَِه بِٱْلقُبَِّة. َضْخٍم أَْبيََض اللَّْوِن َوَشديِد الشَّ

. َونََصْحتُهُْم بِااِلْبتِعاِد َعْنها قَْبَل  خِّ َصَرْخُت فيِهْم أاَّل يََمّسوا َذلَِك الشَّْيَء أِلَنَّهُ بَْيَضةُ الرُّ
فَواِت اأْلَواِن.

لَِكنَّ التُّّجاَر لَْم يَْستَِمعوا إِلى نُْصحي، بَْل أََخذوا يُْحِدثوَن بِها ثُقُوباً، لِيَْعِرفوا ما بِداِخلِها.

خِّ يَْلفَظُ أَْنفاَسهُ اأْلخيَرةَ. َسِمْعنا   َوإِذا بَِصْوٍت َكاْلبُكاِء يَْخُرُج ِمَن اْلبَْيَضِة. كاَن فَْرُخ الرُّ
. َوٱْنقَلََب النَّهاُر إِلى لَْيٍل، حينَما حاَم  خِّ ِمْن أَعالي اْلَجوِّ ُصراخاً َرّداً َعلى ُصراِخ فَْرِخ الرُّ

ُرخٌّ َضْخٌم َوَرفيقَتُهُ في اْلَجوِّ ، فَتََوقَّْعُت هاَلَكنا َجميعاً، ولَِكنّهُما طارا بَعيداً.

اْلَجزيَرِة،  َعِن  بَعيداً  لِنُْبِحَر  ُسْرَعٍة،  بِأْقصى  اْلَعْوَدةَ  التُّّجاِر  ِمَن  طَلَْبُت  اْلحاِل،  َوفي   
َونَْنُجَو بِأْنفُِسنا.

فينَةُ إِلى َعْرِض اْلبَْحِر.  اِْستَجاَب التُّّجاُر لِنَصيَحتي، َوأَْقلََعْت بِنا السَّ

َوقَْد َخطََر بِبالي أَْن أَْسأََل نَْفسي: »هَْل َسنُْفلُِت ِمْنهُما؟« َوقَْبَل أَْن أُتِمَّ ُسؤالي، شاهَْدنا 
ْيِن يَعوداِن يَْحِمُل ُكلُّ واِحٍد ِمْنهُما َصْخَرةً َكبيَرةً بَِحْجِم اْلبَْيِت. َوما ِهَي إاِّل لََحظاٌت،  خَّ الرُّ

ْخَرِة َعلَْينا. َحتّى أََخَذ ُرخٌّ يَحوُم فَْوقَنا، ثُمَّ أَْلقى بِٱلصَّ

َوأََخَذْت  ِجباٌل  َكأَنَّها  اْلِمياهُ  اِْرتَفَعِت  اْلبَْحِر.  فََسقَطَْت في  يَتَفاداها،  أَْن  بّاَن  الرُّ اِْستَطاَع 
تَْقِذُف بِٱْلسَّفينَِة هُنا َوهُناَك.

الوحدة الــسـادسة
الحكاية الألولى
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َوأَْغَرقَْتها  فينَِة  السَّ َعلى  فََسقَطَْت  الثّانِيَةَ  ْخَرةَ  الصَّ يَتَفادى  أَْن  بّاُن  الرُّ يَْستَِطِع  لَْم  لِْلََسِف، 
َوماَت ُمْعظَُم التُّّجاِر َواْلبَّحاَرِة. 

ُكلُّ ما أَْذُكُرهُ أَنَّني َوَجْدُت نَْفسي في ِصراٍع َمَع اْلبَْحِر، لَْم يُْنقِْذني ِمْنهُ إاِّل لَْوٌح َخَشبِيٌّ ِمْن 
ُحطاِم السَّفينَِة.

أَيّاٍم  أَْربََعِة  بَْعَد  بَلَْغتُهُ  َجزيَرٍة  شاِطِئ  إِلى  بِاللَّْوِح  أَتََمسَُّك  َوأَنا  َواأْلَْمواُج  ياُح  الرِّ َدفََعْتني 
بِلَياليها. َشَكْرُت اللّهَ ِعْنَدما َوَجدُت َجْدَوَل ماٍء َعْذٍب، َوأَْشجاَر فاِكهٍَة فَأَْسَرْعُت أَْقِطُف الثِّماَر 

َوآُكلُها، وأَْشَرُب ِمْن ماِء النَّْهِر.
حامد علي عطاري. سراج الطفولة، دار المكتبة األهلية ـ بتصرف
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ّريِخ  ِرْحَلٌة اإِىل اْلِ

ِمْن  ابِِع  الرَّ اْلُجمَعِة  يَْوَم  بَطّوطَةَ«  »اِْبُن  اْلَمْرَكبَةُ  بِنا  َوَصلَْت  أَْشهٍُر،  ةَ  ِعدَّ داَمْت  ِرْحلٍَة  بَْعَد 
يوْليوَز، َسنَةَ أَْلٍف َوتِْسِعِمائٍَة َوَسْبٍع َوتِْسِعيَن إِلى َكْوَكِب اْلِمّريِخ.

ُص اْلَمْوسوعاِت  ْمِسيَِّة َوْنُحُن نَتَفَحَّ اْلَكْوَكِب ِضْمَن اْلَمْجموَعِة الشَّ لَطالَما شاهَْدنا ُصَوَر هَذا 
اْلِعْلِميَّةَ، َعلِْمنا ِمْن ِخالِل األَْشِرطَِة اْلَوثائِقِيَِّة أَنَّهُ َكْوْكٌب َصْخِريٌّ أَْحمُر اللَّْوِن.

. َكاَن »طاقَُمنَا« ُمَؤلَّفاً ِمْن َخْمَسِة أَْفراٍد: أَنا َوِوساٌم، َوِرياٌض، َوراِمي، َوأُمُّ اْلِعزِّ
كاَن هُبوطُ اْلَمْرَكبَِة هُبوطاً ُمَوفَّقاً، لَِكنَّنا لَْم نَْبَدْأ ِرْحلَةَ ااِلْستِْكشاِف َعلَى َسْطِح اْلِمّريِخ، إال بَْعَد 
يّاَرِة اللِيَِّة  باِط؛ َوبَْعَد أَْن أَْصلَْحنا َخلاَلً بَِسيطاً فِي السَّ أَْن تَلَقَّْينا األَواِمَر ِمْن َمْرَكِز القِياَدِة فِي الرِّ

»فِْرناَس«.
ُل َعلى َسْطِح اْلَكْوَكِب بَِحَذٍر، َكأَنَّما نَْنتَِظُر هُجوماً ُمفاِجئاً لُِسّكاُن اْلِمّريِخ. أََخْذنا نَتََجوَّ

قُْلُت: ما أَْرَوَع هَذا الَمْشهََد! 
أَضاَف ِهشاٌم: هُنا ُصخوٌر َحْمراُء ُمتَناثَِرةٌ فَْوَق ُغباٍر أَْحَمَر، َوهُناَك َصْخَرةٌ َرماِديَّةٌ، َوهُنالَِك 

تاِلٌل ُمْرتَفَِعةٌ َكأَنَّها ِجباٌل!..
لَِمشاِهَد لَْم يَْسبِْق لَنا ُرْؤيَتُها  َمّرِت الدَّقائُق َوَكأَنَّها أَْعواٌم، ُكنّا ُمْنَشِغليَن َونَْحُن نَْلتَقِطُ ُصَوراً 

َونَْستَْمتُِع بِلََحظاٍت لَْم نَِعْشها َعلى َسْطِح األَْرِض. 
 : تَْيِن فَُذِعْرنا. صاَحْت أُمُّ اْلِعزِّ ِت اْلَمْرَكبَةُ َمرَّ فَْجأَةً، اِْهتَزَّ

يا لَْلهَْوِل! لََعلّهُْم ُسّكاُن اْلِمّريِخ يُريدوَن اْلهُجوَم علَْينا. 
يّاَرةُ بَِسبَِب َعطٍَب َجديٍد. ِت السَّ قاَل ِرياٌض: ُربَّما اْرتَجَّ

فَأَجابَهُما رامي بِٱْطِمْئناٍن َوهَُو يَْنظُُر إِلى شاَشِة حاسوبِِه: 
اِْهَدؤوا َوال تَفـَْزعوا، فََسبَُب ااِلْرتِجاِج هَُو ُمروُر َسيّاَرتِنا فَْوَق َصْخَرٍة. لَِم هَِذِه األَْوهاُم يا 

ُرواَد اْلفَضاِء؟ 
باِط:  َوبَْينَما ُكنّا نُتابُِع َجْولَتَنا، َنادانا َمْرَكُز اْلقِياَدِة فِي الرِّ

إِلى طاقَِم »اِْبِن بَطّوطَةَ«ُعودوا إِلى األَْرِض...
ِمَن  »نَْحُن  رامي:  َعلَْيها  َكتََب  َولَْوَحةً  اْلَمْغِرِب،  َعلََم  اْلِمّريِخ  َسْطِح  َعـلى  ْتنا  َوثَبَـّ أَْسَرْعنا 

ْمِل لِنَْعِرَضها في َمْتَحِف اْلَمدينَِة. خوِر َوالرَّ اأْلْرِض، نُِريُد السَّالََم« ثُمَّ َأََخْذنا َعيِّناِت ِمَن الصُّ
ْحلَةَ نَْحَو اأْلَْرِض. َرِكْبنا اْلَمْرَكبَةَ َوبََدأَِت الرِّ

املؤلفون

الوحدة الــسـادسة
الحكاية الـثـانية
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احلكاية 1

األسبوع 2  الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: األوىل 45 دقيقةحكاية: القرود الثالثةمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

العمل  وصيغ  األهداف  حول  معهم  ويتعاقد  الجديد  الدرس  ملوضوع  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يهيئ 
املمكنة.

النص  وطبيعة  يتوافق  وما  الجيّد  االستماع  ظروف  تهيئة  خالل  من  الحكاية  إىل  لالستماع  األستاذ)ة(  يُمّهد 
الحكائي.

املالحظة 
والتوقع

)انظر  الحكاية  عنوان  عليهم وقراءة  املعروضة  الّصور  مشاهدة  إىل  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يوجه 
كتاب املتعلم)ة( )ص 6(. و يمكن تدبري نشاط التوقع بصيغ مختلفة باالستئناس بما ورد يف دليل األستاذ)ة( 

ص 33.
يدعوهم إىل التحّدث عن توقعاتهم بناء عىل خرباتهم وتمثالتهم وتصوراتهم حول:

العالقة التي يمكن أن تجمع بني القرود الثالثة: أخّوة، صداقة، قرابة.
موضوع الحوار الذي يمكن أن يدور بني هذه القرود الثالثة.

مالءمتها  مدى  من  للتأكد  الحكاية  لنص  االستماع  متعلميه  عىل  األستاذ)ة(  يقرتح  التوقعات،  تدوين  بعد 
ملوضوع الحكاية.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم مراعيا وضوح نربات الّصوت وحريصا عىل تعبرييّة التسميع
الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

جذاذات الوحدة األوىل

عالم األصدقاء

جذاذات الحكايات. 3

أهداف الحصة: 
يحدد املتعلم)ة( التوقعات شفهيا انطالقا من الصور والعنوان.

يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.
يعرب املتعلم)ة( عن فهمه األويل للحكاية املسموعة.

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة...

يف  تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات )يمكن لألستاذ)ة( أن يحدد صيغة العمل املالئمة تبعا 

ملستوى املتعلمني واملتعلمات.(
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الفهم

يطرح األستاذ)ة( أسئلة موجهة تركز عىل ما يأتي:
موضوع السؤال

أمثلة من أسئلة ممكنة
موضوع الحكاية

عن ماذا تتحدث حكاية القرود الثالثة؟
الشخصيات الرئيسة يف الحكاية

من الذي اقرتح لعبة أين أنا؟ من الذي تسّلق شجرة صفصاف؟ من الذي اختبأ وراء شجرة أرز؟ من الذي سط يف 
حفرة؟

مؤرشات حول املكان والزمان
أين تلعب القرود الثالثة؟ متى تمرح بني األشجار؟

التقويم 
والدعم

لتقويم أثر التسميع والفهم األويل للحكاية يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم 
الخاص عما فهموه من الحكاية.
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الوحدة األوىل: عالم األصدقاء  األسبوع 2

مكون االستماع والتحدث حكاية: القرود الثالثة الحصة الثانية: 45 دقيقة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يتذكر املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »القرود الثالثة«

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

التسميع

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم، ومراعيا وضوح نربات الّصوت، وحريصا عىل تعبرييّة 
الرسد، ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات. 

يقدم األستاذ)ة( أسئلة محددة بحسب عنارص الحكاية مراعيا يف صياغتها املستوى اللغوي للمتعلمني واملتعلمات، 
وباستثمار األجوبة عنها، يقودهم إلتمام خطاطة عنارص الحكاية:

تحديد 

عناصر

الحكاية

ملحوظة: يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج. كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل يف مجموعات

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية يف مرحلة أوىل، ويعملون عىل إغناء ما أمكن 
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه. 

األحداث:
- لعب القرود الثالثة لعبة«أين أنا؟«

- أغمض مهران عينيه.
- تسّلق سعدان شجرة صفصاف.

- اختبأ فهمان وراء شجرة أرز.
- سقط فهمان يف حفرة.

من  فهمان  الصديقان  أخرج   -
الحفرة.

األزمنة:
النهار 

ذات يوم 
وقت طويل

األماكن:
بني األشجار
بني األغصان

وراء شجرة أرز
حفرة

الشخصيّات: مهران، 
 القرود الثالثةسعدان، فهمان 

يف  تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

أهداف الحصة: 
يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

يحدد املتعلم)ة( عنارص الحكاية )الشخصيات، األحداث، الزمان، 
املكان( شفهيا.

يستثمر املتعلم)ة( عنارص الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، 
بطاقات، خطاطة عناصر الحكاية عىل ورق، سبورة...
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يسرتجع املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »القرود الثالثة« وموضوعها وأهم عنارصها.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

التسميع
تعبرييّة  الّصوت وحريصا عىل  نربات  مراعيا وضوح  السليم  األداء  الحكاية مستوفيا رشوط  األستاذ)ة(  يسمع 

الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

تحديد 
بنية 

الحكاية

يُسمع األستاذ)ة( النص الحكائي مقطعا مقطعا ويقود املتعلمات واملتعلمني لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل 
مقطع مسرتشدا باملعطيات الواردة يف الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من 

لدن املتعلمني واملتعلمات:

 السؤال الخاص كل مقطعالسؤال الخاص كل مقطع

املقطع األّول: من بداية النّص إىل 
»بني األشجار«.

كيف هي القرود: الثالثة؟
بداية الحكاية

املقطع الثّاني: من »ذات يوم« إىل 
»أحسنت يا مهران«.

ماذا اقرتح القرد مهران عىل    صديقيه؟
هل وافق الصديقان عىل اللعبة؟

ماذا تسّلق سعدان؟
أين اختبّأ همان؟

التحول

»واصل  من  الثّالث:  املقطع 
مهران« إىل »بدون فائدة«.

 هل وجد مهران وسعدان    صديقهما فهمان
ما العبارة التي تدّل عىل ذلك؟

املشكل

»واصل  من  الّرابع:  املقطع 
الصديق ان القفز« إىل »ساملا«.

ماذا سمع الصديقان قرب شجرة أرز؟
ماذا رأى القردان؟

كيف ساعد القردان صديقهما فهمان؟
الحل

املقطع الخامس:
 -ما تبّقى من النّص.

ـ ماذا فعلت القرود يف النهاية؟
 -نهاية الحكاي

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور املثبتة 
يف كتاب املتعلم)ة( ص 6 .

يف  تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

يستثمر املتعلم)ة( بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل 
شفهي.

أهداف الحصة: 
يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

املشكل،  التحول،  )البداية،  الحكاية شفهيا  بنية  املتعلم)ة(  يحدد 
الحل، النهاية(.

يستثمر املتعلم)ة( بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

األسبوع 2 الوحدة األوىل: عالم األصدقاء 

مكون االستماع والتحدث حكاية: القرود الثالثة الحصة: الثالثة 30 دقيقة
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.التهيئة

التسميع
الّصوت وحريصا عىل تعبرييّة  السليم مراعيا وضوح نربات  األداء  الحكاية مستوفيا رشوط  األستاذ)ة(  يسمع 

الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.
يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني لرسد الحكاية بالتناوب.

استثمار 
الرصيد 
املعجمي

يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل استخراج الكلمات الواردة يف الحكاية من أشياء وأفعال وأمكنة وأزمنة 
ثّم يحفزرُّهم عىل استعمالها يف جمل مفيدة:

أشياء: األشجار- شجرة صفصاف – أغصان-  شجرة أرز -  كمني ...
أفعال: اقرتح- أغمض- بحث- تسّلق- سمع- تشبّث...

أمكنة: مخبأ- األرض- حفرة
أزمنة: نهار- ذات يوم- وقت طويل

شبكة املفردات:  
 

خريطة الكلمة:

عائلة الكلمة »االشتقاق«؛ مثل:  صديق -   صديقان  - أصدقاء – صداقة ...

الغصن

 الجذعاألوراق

الشجرة

 الجذر

نوعها: فعل

ضّدها: أهملمرادفها: بحث

تركيبها يف جملة: فـتش القردان عن صديقهما

فــتّـش

عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف  صيغ العمل: 
مجموعات...

أهداف الحصة: 
واصل.  أغمض.  اختبأ.  )فتّش.  املعجمي  الرصيد  املتعلم  يستثمر 

مبتسم. رشيق. سالم. مخرّضة(.
يحول املتعلم جملة اسمية إىل جملة فعلية فاعلها ظاهر.

يستعمل املتعلم أسلوب »أريد أن..«. وأسلوب »شكرا لك أيها..«.

الحكائي،  النص  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:   الوسائل 
صور، جهاز العرض، بطاقات، سبورة...

األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الرابعة  45 دقيقةحكاية: القرود الثالثةمكون االستماع والتحدث
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استثمار 
الرتاكيب 
واألساليب
والرصف

يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل تحويل جمل اسمية إىل جمل فعلية وذلك مثل:
املثال: القرود تمرح بني األشجار.                                      ....................................
سعدان بحث عن مخبإ.                                                   .....................................
الصديق يساعد صديقه.                                                  .....................................

يتحدث املتعلمون واملتعلمات مستعملني األسلوبني اآلتيني:
ذات يوم، اقرتح مهران لعبة.

ذات يوم،                                                                       .....................................
ديُق. ُشْكراً أَيرُّها ٱلصَّ

ُشْكراً أَيرُّها     .................................

التقويم 
والدعم

يركز األستاذ يف تقويم تعلمات الحصة عىل ما يأتي:
تركيب جمل مفيدة تتضمن الرصيد املروج. )فتّش، اختبأ، واصل، مبتسم، رشيق، سالم، مخرّضة..(.

تحويل جمل اسمية إىل جمل فعلية.
استعمال األسلوبني املستهدفني يف تعابري وظيفية. )»ذات يوم، .«. وأسلوب »شكرا لك أيها..«.(
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يف  تفاعل  عمل  ثنائي، جماعي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

أهداف الحصة: 
يرسد املتعلم)ة( الحكاية أو مقاطع منها.

يشخص املتعلم)ة( الحكاية.
يستثمر املتعلم)ة( القيم املروجة يف الحكاية.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الخامسة 45 دقيقةحكاية: القرود الثالثةمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يطلب من املتعلمني واملتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يشجع األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رسد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب.الرسد

التشخيص

األدوار  وتوزيع  املجموعات  تشكيل  ويف  والوسائل  الفضاء  إعداد  يف  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يرشك 
لتشخيص الحكاية.

تتناوب املجموعات عىل تشخيص الحكاية وفق األدوار املحددة ألفرادها.

التقويم 

والدعم

لتقويم األثر االنفعايل الذي خلفه التفاعل مع الحكاية عرب التشخيص يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني:
التعاون/ اإلخالص/ املحبّة/  )الصداقة/  الحكائي وأهميتها  النص  املروجة يف مواقف  القيم  تحديد وإبراز 

الوفاء /الشجاعة(.
يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني للتعبري عن مواقف محددة يف النص يف ضوء القيم املروجة، وذلك مثل:

لو رأيت طفال سبق له أن رفض لك طلبا، كيف كنت ستترصف إذا كان يف حاجة ملساعدتك؟
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األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: السادسة 30 دقيقةحكاية: القرود الثالثةمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يخرب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بمبارشة عملية اإلنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس. يساعدهم عىل التهيئة
اسرتجاع عنارص الحكاية وبنيتها الرسدية باستعمال خريطة الحكاية ورسد بعض املقاطع ذات الصلة باإلنتاج.

اإلنتاج

توجيه ديداكتيكي:
أكثر/  أو  )حدث  الحكاية  عنارص  أحد  استبدال  يمكن  التعلمية،  التعليمية  وظيفتها  اإلنتاج  عملية  تؤدي  لكي 
شخصية أو أكثر/ املكان/ الزمان( أو بتبديل يطال أحد مكونات بنية الحكاية )البداية، التحول، املشكل، الحل، 
نهاية الحكاية(. هذا ويتم التدرج يف هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة عىل التعبري. هذا 

ويمكن استثمار توقعات املتعلمني واملتعلمات يف توجيه عملية اإلنتاج كلما كان ذلك ممكنا.
هذا، ويسري نشاط اإلنتاج االستئناس بـاإلجراءات:

يقسم األستاذ)ة( متعلميه إىل مجموعات تتكلف كل منها بمبارشة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
يفسح املجال ألفراد املجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية اإلنتاج.

يدعوهم الستثمار عنارص الحكاية وبنيتها يف عملية اإلنتاج.
يتناوب، بعد انتهاء مدة اإلنجاز، أفراد كل مجموعة عىل عرض إنتاجاتها حسب عنارص الحكاية أو مكونات بنيتها.

مثال لالستئناس:
القرود : األصدقاء، مهران وسعدان وفهمان: ثالثة اسماء شخصيّات

تقيض نهارها يف اللعب بني األشجار: أصدقاء أوفياء يمرحون يف حديقة الحّي.
لعبوا لعبة »أين أنا؟«.

أغمض 1 عينيه.
اختبأ 2 خلف شجرة.

وقف 3 وراء مقعد.
تعثّر 2 بحجرة صغرية فسقط أرضا...

التقويم 
والدعم

تقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
يسجل األستاذ )ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات املسجلة يف دفرت املالحظات لتشكل موضوعات للمعالجة 

والدعم.

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف مجموعات...

أهداف الحصة: 
عنارص  باستثمار  جديدة  حكاية  املتعلم)ة(  ينتج 

وبنية الحكاية موضوع الدرس.

العرض،   جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...
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احلكاية 2

األسبوع 4الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء

الحصة: األوىل45 دقيقةحكاية: الظبي يبحث عن صديقمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

العمل  وصيغ  األهداف  حول  معهم  ويتعاقد  الجديد  الدرس  ملوضوع  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يهيئ 
املمكنة. 

النص  وطبيعة  يتوافق  وما  الجيّد  االستماع  ظروف  تهيئة  خالل  من  الحكاية  إىل  لالستماع  األستاذ)ة(  يُمّهد 
الحكائي.

املالحظة 

والتوقع

)انظر  الحكاية  عنوان  عليهم وقراءة  املعروضة  الّصور  مشاهدة  عىل  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يحّفز 

كتاب املتعلم)ة( ص.23(.

يدعوهم إىل التحّدث عّما يشاهدونه فيها بناء عىل خرباتهم وتمثالتهم وتصوراتهم يف مرحلة أوىل ، ثّم يدعوهم 

لقراءة عنوان الحكاية ويطالبهم بتوّقعات أخرى :

العالقة التي تجمع بني الظبية والصغري.

موضوع الحوار الذي يمكن أن يدور بينهما.

يدير حوارا بني املتعّلمني واملتعّلمات حول أهّمية الصداقة:

مع وجود األصدقاء يمكننا االستمتاع باألوقات الجميلة.

يتشارك األصدقاء التجارب.

تمنع الصداقة الشعور بالوحدة.

بعد تدوين التوقعات، يقرتح األستاذ)ة( عىل متعلميه االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها ملوضوع 

الحكاية.

التسميع
تعبرييّة  الّصوت وحريصا عىل  نربات  مراعيا وضوح  السليم  األداء  الحكاية مستوفيا رشوط  األستاذ)ة(  يسمع 

الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

يطرح األستاذ)ة( أسئلة موجهة تركز عىل ما يأتي:

موضوع السؤال

أمثلة من أسئلة ممكنة

موضوع الحكاية

أهداف الحصة: 

يحدد املتعلم)ة( التوقعات شفهيا انطالقا من الصور والعنوان.

يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

يعرب املتعلم)ة( عن فهمه األويل للحكاية املسموعة.

يف  تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل   : العمل  صيغ 
العمل املالئمة  مجموعات )يمكن لألستاذ)ة( أن يحدد صيغة 

تبعا ملستوى املتعلمني واملتعلمات.(

الوسائل :  كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...
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الفهم

عن ماذا تتحّدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة يف الحكاية

من حكى قّصة األرنب األبيض  للظبي؟
من يحتاج إىل صديق؟

مؤرشات حول املكان والزمان
ـ أين تجري أحداث الحكاية ؟ متى حضنت الظبية صغريها ؟ متى خرج الظبي الصغري ليبحث عن صديق؟

ـ أين التقى الظبي الصغري بالوعول؟ 

التقويم 

والدعم

لتقويم أثر التسميع والفهم األويل للحكاية يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم 

الخاص عما فهموه من الحكاية.
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األسبوع 4الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثانية  45 دقيقةحكاية: الظبي يبحث عن صديقمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة: 

 يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.
يحدد املتعلم)ة( عنارص الحكاية )الشخصيات، األحداث، الزمان، املكان( 

شفهيا.
يستثمر املتعلم)ة( عنارص الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا. 

:عمل فردي، ثنائي،جماعي،عمل تفاعل يف  صيغ العمل 
مجموعات...

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يتذّكر املتعّلمون واملتعّلمات عنوان الحكاية »الظبي يبحث عن صديق«

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعّلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم، ومراعيا وضوح نربات الّصوت، وحريصا عىل تعبرييّة 

الرسد، ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

تحديد 
عنارص
الحكاية

يقدم األستاذ)ة( أسئلة محددة بحسب عنارص الحكاية مراعيا يف صياغتها املستوى اللغوي للمتعلمني واملتعلمات، 
وباستثمار األجوبة عنها، يقودهم إلتمام خطاطة عنارص الحكاية:

ملحوظة: يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج. كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل يف مجموعات

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية يف مرحلة أوىل، ويعملون عىل إغناء ما أمكن 
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.

األحداث:
- يبحث الظبي عن صديق. 

- قابل الظبي سنجابا.
- انضّم الظبي لقطيع من الوعول .

- خاف الظبي من القناص وسقط  .
- أسعف الوعل الصغري الظبي.

- أصبح الظبي والوعل صديقني حميمني .

األزمنة:
عندما حّل الظالم

ظهرا

األماكن:
الغابة
النهر

الشخصيّات:
الصغري-  الظبي  الظبية- 
السنجاب- القنّاص - قطيع 

من الوعول- الوعل الصغري

الظبي يبحث عن صديق
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الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء األسبوع 4

مكون االستماع والتحدث حكاية: الظبي يبحث عن صديق الحصة: الثالثة   30دقيقة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يسرتجع املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »الظبي يبحث عن صديق« وموضوعها وأهم عنارصها.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

التسميع
تعبرييّة  الّصوت وحريصا عىل  نربات  مراعيا وضوح  السليم  األداء  الحكاية مستوفيا رشوط  األستاذ)ة(  يسمع 

الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.

تحديد 
بنية 

الحكاية

يُسمع األستاذ)ة( النص الحكائي مقطعا مقطعا ويقود املتعلمات واملتعلمني لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل 
مقطع مسرتشدا باملعطيات الواردة يف الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من 

لدن املتعلمني واملتعلمات:

 السؤال الخاص كل مقطعمقاطع النص الحكائي

إىل  النّص  بداية  من  األّول:  املقطع 
»بندقيّة قنّاص«.

من حضنت الظبية؟
ماذا حكت له؟

بداية الحكاية

إىل  »فقال«  من  الثّاني:  املقطع 
».الوعول الصغرية«.

ماذا  يريد  الظبي الصغري؟
السنجاب ؟  الظبي الصغري عندما خرج ظهرا ؟ كيف هو  التقى  بمن 
بمن التقى الظبي قرب النهر؟ كيف استقبلت الوعول الظبي الصغري ؟

التحول

املقطع الثّالث: من »وفجأة صاح:« إىل 
»لتنقذ حياتها«.

الصغري عندما  للظبي  ماذا حدث  الوعول عندما صاح؟  أحد  قال  ماذا 
أراد الهرب؟هل اكرتثت له الوعول ؟ملاذا؟

املشكل

املقطع الّرابع: من »إالّ وعال صغريا«إىل 
»عىل قوائمه.

من رجع ليسعف الظبي؟ كيف استطاع أن ينقذه؟
الحل

نهاية الحكايةكيف أصبح الوعل والظبي؟املقطع الخامس: ما تبّقى من ا لنّص.

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور املثبتة 
يف كتاب املتعلم)ة( ص23.

أهداف الحصة: 
 يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

الحل،  املشكل،  التحول،  )البداية،  شفهيا  الحكاية  بنية  املتعلم)ة(  يحدد 
النهاية(.

يستثمر املتعلم)ة( بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.
عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 

تفاعل يف مجموعات...

العرض،   جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...
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األسبوع 4الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الرابعة  45 دقيقةحكاية: الظبي يبحث عن صديقمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.التهيئة

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم مراعيا وضوح نربات الّصوت وحريصا عىل تعبرييّة 

الرسد ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبريات الجسدية واإليماءات.
يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني لرسد الحكاية بالتناوب.

استثمار 
الرصيد 
املعجمي

_ أساعدهم عىل رسد مقاطع من الحكاية الستخراج املعجم املراد ترويجه واكتسابه.
أفعال: حضنت- حكت- أنقذ- تقفز- رّحب- يسعف- شكر...ثّم أحّفزهم عىل استعمال الكلمات يف جمل 

متنّوعة.     
اعتماد إحدى االسرتاتيجيات

شبكة املفردات   :  

خريطة الكلمة لـ: ) أَْسَعَف(:

- عائلة الكلمة »االشتقاق« ملثل : رّحب -   يرّحب  - ترحيب – مرحبا ...

ظبية

ظبيوعل

سنجاب

حيوانات

أهداف الحصة: 
يستثمر املتعلم الرصيد املعجمي )متعجرف/ هارب /  تعثّر/ يتوجع / 

رّحب / أسعف / عاجز / ساعد / صديق حميم...(.
يحول املتعلم جملة اسمية إىل جملة فعلية فاعلها ظاهر.

 يستعمل املتعلمأسلوب »أريد أن...« وأسلوب »شكرا لك أيها...«
عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 

تفاعل يف مجموعات...

الوسائل : كتاب املتعلم)ة(، النص الحكائي، صور، 
جهاز العرض، بطاقات، سبورة...

اَلنَّْوُع : ِفْعل

الجملة : أْسَعف َاْلَوْعُل الظَّبَْي اْلُمصاَب

الضّد : أَْهَمَل– تََخىّل عن...أَْسَعَف اَْلُمراِدف : أَنَْقذَ
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يحّول املتعّلمون واملتعّلمات أفعال الجمل إىل املايض:

املثال:-  تحضن الظبية صغريها    .......................................................

يشعر الظبي بالظمإ   .......................................................................

 _تقفز الوعول فرحة   ......................................................................

يتحدث املتعلمون واملتعلمات مستعملني األسلوبني اآلتيني:

        أريد أن يصبح يل صديق يساعدني وأساعده.   

  أريد أن.............................................

         ما كان عليك أن تفارق أّمك.                    

  ما كان عليك.......................................

التقويم 
والدعم

يركز األستاذ يف تقويم تعلمات الحصة عىل ما يأتي:

املروج. )متعجرف- هارب- يتوّجع- أسعف- عاجز- ساعد - صديق  الرصيد  تركيب جمل مفيدة تتضمن 
حميم ..(.

تحويل أفعال الجمل إىل املايض.

استعمال األسلوبني املستهدفني يف تعابري وظيفية. )»أريد أن..« وأسلوب »ما كان عليك...«(
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يطلب من املتعلمني واملتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم. 

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يشجع األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رسد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب.الرسد

التشخيص

األدوار  وتوزيع  املجموعات  تشكيل  ويف  والوسائل  الفضاء  إعداد  يف  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يرشك 
لتشخيص الحكاية.

 - تتناوب املجموعات عىل تشخيص الحكاية وفق األدوار املحددة ألفرادها.

التقويم 
والدعم

لتقويم األثر االنفعايل الذي خلفه التفاعل مع الحكاية عرب التشخيص يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني:
تحديد وإبراز القيم املروجة يف مواقف النص الحكائي وأهميتها )الصداقة/ املساعدة/ التعاون/ اإلخالص/

الوفاء /الشجاعة / اإليثار(.
يقرتح األستاذ )ة( عىل املتعّلمني واملتعّلمات نّصا قصريا بني األّم وابنتها يرّوج لقيمة الصداقة،ويحّفزهم عىل  

ترتيب أحداثه.
- فكرة رائعة يا أّمي.

- أريد أن تصبح يل صديقة تلعب معي وألعب معها، ونقيض معا أجمل األوقات .
- وكيف أجد صديقة؟ 

- حسنا يا بنيّتي، أوافقك الرأي .
- يف عمارتنا، سكنت أرسة جديدة. هيّا لنرّحب بأفرادها، ربّما تعّرفت عىل ابنتهم.

أهداف الحصة: 

يرسد املتعلم)ة( الحكاية أو مقاطع منها.

 يشخص املتعلم)ة( الحكاية. .

يستثمر املتعلم)ة( القيم املروجة يف الحكاية.
عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 

تفاعل يف مجموعات...

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 

بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

األسبوع 5الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الخامسة  45 دقيقةحكاية: الظبي يبحث عن صديقمكون االستماع والتحدث
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األسبوع 5الوحدةاألوىل: عالم األصدقاء

الحصة: السادسة 30 دقيقةحكاية: الظبي يبحث عن صديقمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

يخرب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بمبارشة عملية اإلنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس.

يساعدهم عىل اسرتجاع عنارص الحكاية وبنيتها الرسدية باستعمال خريطة الحكاية ورسد بعض املقاطع ذات 

الصلة باإلنتاج.

توجيه ديداكتيكي: 

أكثر/  أو  )حدث  الحكاية  عنارص  أحد  استبدال  يمكن  التعلمية،  التعليمية  وظيفتها  اإلنتاج  عملية  تؤدي  لكي 

شخصية أو أكثر/ املكان/ الزمان( أو بتبديل يطال أحد مكونات بنية الحكاية )البداية، التحول، املشكل، الحل،
نهاية الحكاية(.  ويتم التدرج يف هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة عىل التعبري. هذا 

ويمكن استثمار توقعات املتعلمني واملتعلمات يف توجيه عملية اإلنتاج كلما كان ذلك ممكنا.
ويسري نشاط اإلنتاج اقتداء بـاإلجراءات التالية :

يقسم األستاذ)ة( متعلميه إىل مجموعات تتكلف كل منها بمبارشة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
يفسح املجال ألفراد املجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية اإلنتاج.

اإلنتاج

يدعوهم الستثمار عنارص الحكاية وبنيتها يف عملية اإلنتاج.
الحكاية أو مكونات  إنتاجاتها حسب عنارص  أفراد كل مجموعة عىل عرض  انتهاء مدة اإلنجاز،   يتناوب، بعد 

بنيتها.
مثال لالستئناس: 

الظبية : األرنب
الظبي الصغري : الخرنق

الحمامة من  أنقذتها صديقتها  التي  النملة  بندقيّة قنّاص: قّصة  أنقذه صديقه من  الذي  األبيض  األرنب  قّصة 
الغرق.

سنجاب رشيق : زرافة عمالقة تقطف األوراق الخرضاء.
وعول :غزاالت

التقويم 
والدعم

تقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
يسجل األستاذ )ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات املسجلة يف دفرت املالحظات لتشكل موضوعات للمعالجة 

والدعم.

أهداف الحصة: 

عنارص  باستثمار  جديدة  حكاية  املتعلم)ة(  ينتج   
وبنية الحكاية موضوع الدرس.

صيغ العمل :عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف مجموعات...

كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، بطاقات، خطاطة   : الوسائل 

عنارص الحكاية عىل ورق، جدول بنية الحكاية، سبورة...
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قيِقيُّ ديُق احْلَ  َال�سَّ

اْلَمْدَرَسِة، َويَعيشاَن ُمتَجاِوَرْيِن في  إِلى  َواْلُحَسْيُن َصديقاَن َحميماِن، يَْذهَباِن َمعاً  ُشَعيٌب 
باَحِة َوهُما ُمْتَعباِن، َوفَْجأَةً تََوقََّف اْلُحَسْيُن َوبََدأَ  . َوفي أََحِد األَيّاِم كانا عائَِدْيِن ِمْن َدْرِس السِّ اْلَحيِّ

يُفَتُِّش في ُجيوبِِه، لَِكنَّهُ لَْم يَِجْد ساَعتَهُ اْليََدِويَّةَ.

قاَل ُشَعْيٌب : ُربَّما تَكوُن قَْد َخلَْعتَها ِعْنَد تَْغييِر اْلَمالبِِس، فَأَجابَهُ اْلُحَسْيُن: ال أَْذُكُر َذلَِك َعلى 
اِلْطالِق ، قَْد أَكوُن َوَضْعتُها في َحقيبَتي، أَْفَرَغ َحقيبَتَهُ في الطَّريِق فَلَْم يَِجْد فيها ساَعتَهُ. قاَل 
اْلُحَسْيُن َدْعنا نَْنظُْر في َحقيبَتَِك، َوبُِسْرَعٍة أَْفَرَغ ُشَعْيٌب َحقيبَتَهُ، لَِكنَّ الّساَعةَ لَْم تَُكْن فيها. فَقاَل 
اْلُحَسْيُن في قَلٍَق : أَْخشى أَْن أَعوَد إِلى اْلبَْيِت ِمْن َغْيِر الّساَعِة، فَتَْغَضَب أُّمي، فََكما تَْعلَُم، لَقَِد 

ْهَر اْلماضَي. اْشتََرْتها لي الشَّ

َشَكرهُ  َغَضٌب.  َك  أُمُّ يَْنتاَب  لَْن  َوهََكذا  أُرافِقَُك،  َسْوَف  َحَسناً  قائاِلً:  ُشَعْيٌب  َعلَْيِه  اِْقتََرَح 
اْلُحَسْيُن، َوِعْنَدما َوَصال إِلى اْلبَْيِت َوَجدا األُمَّ تَْنتَِظُر اْبنَها فَأَْلقَْت َعلَْيِهما التَِّحيَّةَ : َمْرَحباً بُِكما، 
فَقاَل ُشَعْيٌب : َمْرَحباً بِِك يا خالَةُ. قاَل اْلُحَسْيُن: َمْرَحباً  يا أُّمي اْلَعزيَزةَ، ثُمَّ قاَل َوهَُو يَْنظُُر 
هُ َوِهَي  باَحِة. فَقالَْت أُمُّ نَْحَو ُشَعْيٍب : أُريُد أَْن أُْخبَِرِك أُّمي أَنَّني فَقَْدُت ساَعةَ يَدي في نادي السِّ

تَْبتَِسُم : ال، إِنََّك لَْم تَْفقِْدها، فََكْيَف يُْمِكُن َذلَِك َوأَْنَت لَْم تَْلبَْسها َحتّى الَن؟!

َعهُ، َولَِكْن قَْبَل أَْن يَْخُرَج  تَنَهََّد اْلُحَسْيُن في اْرتِياٍح، َوَجرى لِيُْحِضَر ساَعتَهُ. قاَم ُشَعْيٌب لِيَُودِّ
ٌس َوداِعٌم لِْلَخريَن.  قاَل لَهُ اْلُحَسْيُن : أَنا َمْحظوظٌ أِلَنَّ لي َصديقاً ِمْثلََك، فَأَْنَت ُمْخلٌِص، َوُمَحمِّ

. ديُق اْلَحقيقِيُّ ِة هَُو الصَّ دَّ ديَق في الشِّ ِمَن اْلَحقِّ فِْعالً أَْن يُقاَل: إِنَّ الصَّ

دفيد براكاش . سلسلة تكوين شخصية الطفل/ مكتبة جرير ) بترصف (

.

حكاية التقويم التشخيصي
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ديُق اٱاْلأُْقُحواَنِة �سَ

ِمَن  ٱأْلَْكماِم، في أََحِد ٱأْلَيّاِم َرأَْت َمْجموَعةً  بَْيضاُء ُمتَفَتَِّحةُ  عاَشْت َوَسطَ بُْستاٍن أُْقُحوانَةٌ 
ٱأْلطَْفاِل؛ فَِرَحْت، َوقالَْت: َسأَْبَحُث بَْينَهُْم َعْن َصديٍق.

اِْنتََشَر ٱأْلْطفاُل في ٱْلبُْستاِن، َوٱألُْقُحوانَةُ تُراقِبُهُْم، قالَْت في نَْفِسها: أَنا أَْعِرفُهُْم؛ هَذا َصديقي 
نِزاٌر، ماذا يَْفَعُل ٱْلَن؟ إِنَّهُ يَتََسلَُّق جاَرتي َشَجَرةَ ٱلتّوِت. آٍه! إِنَّها تَتَأَلَُّم، ال..! نِزاٌر ال يَْصلُُح 
ِمْسكيناٌت  ٱْلبِْرَكِة.  في  ٱْلِحجاَرةَ  تَْرمي  إِنَّها  َرشيَدةُ؟  تَْفَعُل  ماذا  ألَْنظُْر  َصديقي...  يَكوَن  أَْن 

. إِنَّ َرشيَدةَ ال تَْصلُُح أَْن تَكوَن َصديقَةً لي. َصديقاتي ٱلسََّمكاُت! ال َشكَّ أَنَّها قَْد أَْفَزَعْتهُنَّ

ُق َعْيني.  إِنَّني ال أَُصدِّ أَنَّهُ جالٌِس في َمكانِِه يَْرُسُم، ماذا؟  َسأَرى ما يَْفَعُل َمْحموٌد؟ أَظُنُّ 
ٱأْلَْرِض؛  َعلى  َمْحموٌد  َوقََع  َمْحموُد؟  يا  تُطاِرَدها  لَِكْي  ٱْلَجميلَةُ  ٱْلفَراَشةُ  فََعلَِت  ماذا  قالَْت: 

فََضِحَكِت ٱأْلُْقُحوانَةُ.

َرأَِت ٱأْلُْقُحوانَةُ َسعيداً جالِساً يَْقَرأُ في ِكتابِِه، فَٱْبتََسَمْت، َوقالَْت: هَذا هَُو َصديقي.
            القراءة السنة الثانية من التعليم األسايس، وزارة الرتبية الوطنية اململكة املغربية، مقرر التسعينات

حكاية التقويم األول )األسبوع 6(

حكايات تقويم الوحدات
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ْزِق َمعًا َنْبَحُث َعِن الرِّ

في َصباِح ُكلِّ يَْوٍم تَْخُرُج َجميُع اْلَحيَواناِت نَشيطَةً تَتَعاَوُن لِْلبَْحِث َعِن الطَّعاِم، َوفي 

طَريقِها إِلى اْلغابَِة تَُمرُّ َعلى الدُّبِّ اْلَكبيِر اْلَكسوِل َوتَِجُدهُ ُمْستَْلقِياً في ُخموٍل أَْسفََل الشََّجَرِة 

بِالتَّعاُوِن  َوإِْقناَعهُ  إِيقاظَهُ  َوتُحاِوُل  الدُّبِّ  َعلى  التَِّحيَّةَ  اْلَحيَواناِت  فَتُْلقي  دائٍِم،  بَِشْكٍل  نائِماً 

ٍة كاَن  َمرَّ ُكلِّ  الدُّبَّ في  َولَِكنَّ  َواْلَعَمِل،  َوااِلْجتِهاِد  ْزِق  الرِّ َعِن  لِْلبَْحِث  َوُمساَعَدتِِهْم  َمَعهُْم 

َجَرِة اْلُمْستَْلقي أَْسفَلَها َويَقوُل في ثِقٍَة: أَنا لَْسُت بِحاَجٍة إِلى التَّعاُوِن َمَعُكْم ألَنَّ  يُشيُر إِلى الشَّ

ٍة ُشهوٍر َوأَيّاٍم طَويلٍَة، َسأَناُم تَْحتَها َوأَْرتاُح. الشََّجَرةَ فيها َعَسٌل لَذيٌذ َشِهيٌّ يَْكفيني لُِمدَّ

َوفي يَْوٍم ِمَن األَيّاِم بَْينَما كاَن الدُّبُّ جالِساً َكعاَدتِِه تَْحَت الشََّجَرِة َرأى ثُْعباناً يُْدِخُل َرْأَسهُ 

إِلى َمكاِن اْلَعَسِل، فََوقََف الدُّبُّ َعلى قََدَمْيِه َوهَُو يَْبكي َوْيْصُرُخ ُمتََحسِّراً َعلى طَعاِمِه الَّذي 

صاَر َمْسموماً َولَْن يُْمِكنَهُ تَناُولَهُ بَْعَد َذلَِك، في اْلَمساِء عاَدْت َجميُع اْلَحيَواناِت َوِهَي تَْحِمُل 

ْزِق َواْلَخْيِر َوالطَّعاِم لِِصغاِرها، فَشاهَدوا الدُّبَّ اْلباِكَي َوِعْنَدما َسأَلوهُ َعِن  اْلَكثيَر ِمَن الرِّ

بَِب أَْخبََرهُْم بِما َحَدَث َوهَُو يَْبكي جائِعاً بِدوِن طَعاٍم، عاتَبَْتهُ َجميُع اْلَحيَواناِت َوأَْقنََعْتهُ  السَّ

ةَ َوَوَعَدهُْم بِأَْن  ْعِي، فَاْقتَنََع الدُّبُّ بَِرْأيِِهْم هَِذِه اْلَمرَّ ْزِق َواْلَعَمِل َوالسَّ يَِّة اْلبَْحِث َعِن الرِّ بِأَهَمِّ

ْزِق.  يُشاِرَكهُْم بَْعَد َذلَِك في اْلَعَمِل َويَتَعاَوَن َمَعهًْم ُكلَّ َصباٍح بَْحثاً َعِن الرِّ
                                       عن موقع: قصص واقعية. إبداع بال حدود. قصص قبل النوم

حكاية التقويم الثاني )األسبوع 11(
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َيْحيى َيْعَتِذُر

في  تُْسِرْف  ال  لَِكْن  لََك،  حاسوٌب  هَذا   ، بُنَيَّ »يا  لَهُ:  َوقاَل  هَِديَّةً،  ْبنِِه  اِلِ يَْحيى  والُِد  اِْشتَرى 
ٱْستِْعمالِه، فَٱلشَّْخُص ٱلَّذي يُْفِرطُ في اْستِْخداِمِه يَصيُر َعنيفاً َوُمتََوتِّراً َويَقِلُّ تَواُصلُهُ َمَع ٱْلَخريَن 

َحتّى يُْصبَِح ُمْنَكِمشاً َعلى نَْفِسِه«.

ْنتِْرنيِت َكثيَرةٌ، لَِكنَّ أَْضراَرها َخطيَرةٌ، فَٱْحِرْص َعلى ٱْستِْعمالِها فيما  : »فَوائُِد ٱْلِ قالَِت اأَْلُمُّ
يَْنفَُعَك«.

أَْوَصَل يَْحيى ٱْلحاسوَب »بِالنتِرنِت«، وصاَر ُكلَّ َمساٍء يُْغلُِق باَب ُغْرفَتِِه َويَتَظاهَُر بِإِْنجاِز 
واِجباتِِه َويَْقضي فَتَراٍت طَويلَةً ُمْستَْلقِياً فَْوَق َسريرِه يَْلَعُب بِحاسوبِِه َولُْعبَتِِه َحتّى يَْغلِبَهُ ٱلنَّْوُم.

باِح، ال يَْستَْيقِظُ ِمْن نَْوِمِه إاِّل بُِصعوبٍَة. َوفي ٱلصَّ

ذاَت يَْوٍم، بَْينَما هَُو داِخَل قاَعِة ٱلدَّْرِس، أََخَذ ٱلنُّعاُس يَْغلِبُهُ، فَلَْم يُنَبِّْههُ إاِّل قَْوُل ٱأْلُْستاِذ:

.» - »أَْخِرجوا ٱْلقاموَس ٱْلَعَربِيَّ

فَتََح يَْحيى َحقيبَتَهُ، َوفَتََّش بَْيَن ٱْلُكتُِب َوصاَح:

- »يا إِلَهي! إِنَّها َحقيبَةُ أَخي َعْبِد ٱللِه«.

نَظََر ٱأْلُْستاُذ إِلى يَْحيى بِٱْستِْغراٍب، َوبََدَل أَْن يُنَبِّهَهُ ٱْبتََسَم.

َل قَميَصهُ فََوَجَدهُ َمْكِويّاً، َدقَََّق في ِسْروالِِه فََوَجَدهُ نَقِيّاً. أَْمَعَن  كاً، تَأَمَّ نََظَر يَْحيى إِلى لِباِسِه ُمتََشكِّ
ٱلنَّظََر إِلى ِحذائِِه فََوَجَد فَْرَدتَْيِه ُمْختَلِفَتَْيِن.

لََمَعْت في َعْينَْيِه نَْظَرةٌ َحزينَةٌ َوَشَعَر بِٱْلِخْزِي.

راً. ْت ُمناقََشةُ ما آلَْت إِلَْيِه أَْحواُل ٱْبنِِه ُمَؤخَّ ِة، اِتََّصَل ٱألُْستاُذ بِٱْلوالِِد َوتَمَّ بَْعَد نِهايَِة ٱْلِحصَّ

عاتََب ٱأْلَُب َوٱأْلُمُّ يَْحيى َوَحذَّراهُ ِمْن تَْكراِر َذلَِك.

َوْقتِِه َوبِإِْعداِد بَْرناَمٍج  لِوالَِدْيِه َوأُْستاِذِه، َوَوَعَدهُْم بِتَْنظيِم  َم ٱْعتِذاَرهُ  ْنِب، َوقَدَّ َشَعَر يَْحيى بِٱلذَّ
أُْسبوِعيٍّ أِلَْنِشطَتِِه يَْلتَِزُم بِِه َوال يُخالِفُهُ.
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َطبيُب اٱحْلا�سوِب

غيُر ِمْن ُغْرفَتِِه صائِحاً :لَقَِد ٱْنَطفَأَ !لَقَِد ٱْنطَفَأَ! ال أَرى إاِّل ٱلظَّالَم«. َخَرَج أَخي ٱلصَّ

َوقََع؟  »ماذا  أَبي:  قاَل  حالَتِِه.  َعْن  يَْسأَلونَهُ  ٱلطِّْفِل  نَْحَو  َوَجَرْوا  ْعُر،  ٱلذُّ أُْسَرتَِي  أَصاَب 
أََسقَْطَت أَْرضاً أَْم تُرى لََسَعْتَك َحَشَرةٌ !« َوقالَْت أُّمي: »أَأََكْلَت طَعاماً أََضرَّ بَِك؟« فَصاَح أخي 

غيُر: ال !ال! لَقَِد ٱْنطَفَأَْت شاَشةُ ٱْلحاسوِب، لَْم أُُعْد أَرى َشْيئاً«. ٱلصَّ

راِخ ِمْن أَْجِل َعطٍَب  َضِحْكنا َضِحكاً َشديداً، َوقالَْت أُّمي: »لَقَْد أََصْبتَنا بُِذْعٍر، ُكلُّ هَذا ٱلصُّ
يِِّد َحميٍد ٱلَّذي يُْصلُِح هَِذِه  إِلى َمَحلِّ ٱلسَّ نَْحِملُهُ  بِٱْلحاسوِب«. قاَل أَبي: »ال تََخْف َعلَْيِه، َغداً 

ٱأْلَْجِهَزةَ بَِحيِّنا«.

يِِّد َحميٍد. لَّما تََسلََّم ٱْلحاسوَب  في َصباِح ٱْلَغِد، َحَمْلُت َمَع أَبي ٱْلحاسوَب، َوَذهَْبنا ِعْنَد ٱلسَّ
فَْجأَةً،  َوَ َوأَْرقاٌم.  ٱلّشاَشِة ُحروٌف  فَتَراَءْت َعلى  ٱْلفَأَْرِة،  َعلى  يَْضَغطُ  َوبََدأَ  ِمْفتاحاً،  أَْدَخَل فيِه 

عاَدْت شاَشةُ ٱْلحاسوِب َكما كانَْت، فََرأَْيُت ِملَفّاِت قَِصصي َوأَْلعابي.

ِعْنَدما غاَدْرنا َمَحلَّ ٱلشَّابِّ َحميٍد قُْلُت أِلَبي:  »إِنَّ ِمْهنَةَ َحميٍد َعجيبَةٌ«. فَقاَل أَبي: »نََعْم، 
ُم  يَُصمِّ َوَمْن  ْلبَةَ،  ٱلصُّ ٱأْلَْجِهَزةَ  يُْصلُِح  َمْن  فَهُناَك  بِٱْلحاسوِب؛  ِصلٍَة  ذاُت  َعديَدةٌ  ِمهٌَن  هُناَك 
، َوهُناَك َمْن يُِعدُّ َشبَكاِت ٱلتَّواُصِل  ْخراِج ٱْلفَنِّيِّ ِسِم َوٱْلِ ٱْلبَراِمَج، َوَمْن يَْستَْعِمُل ٱْلحاسوَب لِلرَّ

بَْيَن َمْجموَعٍة ِمَن ٱْلَحواسيِب، َوهُناَك َمْن يَْكتُُب النُّصوَص َوْيُرُسُم اْلَجداِوَل«.

بِلُغاٍت  َوٱْلِكتابَةَ  ٱْلقِراَءةَ  الً  أَوَّ »تََعلَّْم  أَبي:  َردَّ  ِمْنهُْم؟«  واِحداً  أَْغدو  »َوَكْيَف  أِلَبي:  قُْلُت 
ْسَم، َوٱْهتَمَّ بِٱْلُعلوِم. َوِعْنَدما تَْنَجُح في ِدراَستَِك، يُْمِكنَُك أَْن تَْختاَر واِحَدةً ِمْن  ُمْختَلِفٍَة، َوأَْتقِِن ٱلرَّ

هَِذِه ٱْلِمهَِن«.
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ْنبوِر؟ ِمْن اأَْيَن َياأْتي ماُء اٱل�سُّ

ذاَعِة ٱْلَمْدَرِسيَِّة  ماهُ في ٱْلِ ذاَت يَْوٍم أَراَد نَبيٌل َوزينَةُ إِْعداَد َمْوضوٍع َعِن ٱْلماِء لِيُقَدِّ
هُما َحّساناً، َوهَُو تِْقنِيٌّ في َمجاِل ٱْلماِء َوٱلتَّْطهيِر: لُِزمالئِِهما، فََسأاَل َعمَّ

ْنبوِر، يا َعّمي؟«  »ِمْن أَْيَن ْتأْتي ِمياهُ ٱلصُّ

: »هَناَك طَريقَتاِن لِتَْغِذيَِة صنابيِر ٱْلَمناِزِل؛ اَلطَّريقَةُ ٱأْلولى، تُْستَْعَمُل فيها ِمياهُ  أَجابَهُما ٱلََعمُّ
ٱأْلَْمطاِر ٱْلُمتَساقِطَةُ في بِْئٍر َعْن طَريِق ِمَضّخاٍت، أَّما ٱلطَّريقَةُ ٱلثّانِيَةُ فَنَْستَْعِمُل فيها ٱْلِمياهَ 

نابيِر«.  ٱلَّتي تَِصلُنا في ٱْلبُيوِت َعْبَر ٱْلّصً
أَضافَْت زينَةُ بَْعَد تَْفكيٍر قَصيٍر: »َوَكْيَف تَِصلُنا هَِذِه ٱْلِمياهُ؟«

قاَل ٱْلَعمُّ شاِرحاً: »نَقوُم بَِحْصِر هَِذِه ٱْلِمياِه في َخّزاناٍت َجْوفِيٍَّة، َولَِكْي تَْغُدَو صالَِحةً 
لاِِلْستِْهالِك َعلَْينا ُمعالََجتُها، ثُمَّ تَْوزيُعها َعلى ٱْلبُيوِت، َوِهَي نَقِيّةٌ طاِهَرةٌ«.

ْرِب؟« ْنبوِر تَْصلُُح دائِماً لِلشُّ  َسأََل نَبيٌل بَِشْيٍء ِمَن ٱْلَحْيَرِة: »هَْل ِمياهُ ٱلصُّ

َد ِمْن أَنَّها  أَجابَهُ ٱْلَعمُّ بِيَقيٍن: »أََجْل، نُطَهُِّر ٱْلِمياهَ بَِموادَّ ٱلتَّْطهير، َونَْفَحُصها َكْي نَتَأَكَّ
َجيَِّدةٌ، ثُمَّ تُْدفَُع في قَنَواِت ٱلتَّْوزيِع لَِكْي تَزوَل ِمْنها ٱْلَجراثيُم َوٱأْلَْوساُخ، َوتُْصبَِح صالَِحةً 

.» ْرِب َوٱلطَّْهِي َوٱاِلْستِْعماِل ٱْلَمْنِزلِيِّ لِلشُّ

قالْت زينَةُ: »َوما ٱأْلَْمُر بِٱلنِّْسبَِة لِِمياِه ٱْلبِْئِر؟«.

: »يَِجُب أَْن نُْغلَِي ماَء ٱْلبِْئِر، أَْو نََضَع فيِه ِمْلَعقَةً ِمَن ٱْلُمطَهِِّر قَْبَل ُشْربِِه«. قاَل ٱْلَعمُّ
مقتبس بترصف من: نبيل وزينة يقدمان املياه. اكتشفوا املاء: املكتب الوطني للماء الصالح للرشب
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ِرِحالٍت  في  ٱْلُمتَجاِوَرتَْيِن  ٱْلَمدينَتَْيِن  بَْيَن  َوتُسافُِر  ٱلسَّماِء  فى  تَطيُر  طائَِرٍة  أَْصَغُر  طَيُّوَرةُ 
َوُرسوِم  ُصَوِر  َعلى  ُج  تَتَفَرَّ ٱللَّْيِل  طَواَل  تَظَلُّ   ... َكسوٌل  طائَِرةٌ  طَيُّوَرةَ  لَِكنَّ  يَْوٍم.  ُكلَّ  قَصيَرٍة 
لَةً إِلى  َرةً َوْقَت ٱلظَّهيَرِة، ثُمَّ تَْذهَُب ُمتََعجِّ ٱْلقَِصِص َوٱْلِحكاياِت، َوتَناُم َوِهَي ُمْرهَقَةٌ، فَتَْستَْيقِظُ ُمتَأَخِّ

ّكاِب؛ ِمّما كاَن يُْغِضُب ُرَؤساَءها. َعَملِها لِنَْقِل ٱلرُّ

ةُ ُمْمتَِعةً  ةَ ٱأْلَميَرِة ٱلنّائَِمِة، َوكانَِت ٱْلقِصَّ َوفي أََحِد ٱأْلَيّاِم، كانَْت طَيُّوَرةُ جالَِسةً لَْيالً تَتََصفَُّح قِصَّ
ِة ٱلتََّعِب، َونَِسيَْت أَنَّ َوراَءها  قَةً، فَلَْم تَْنتَِه ِمْنها. َوقُْرَب ٱْلفَْجِر َذهَبَْت في نَْوٍم َعميٍق ِمْن ِشدَّ َوُمَشوِّ

َعَمالً.

ٱْلغاِضِب: »َعلى  ٱْلُمراقَبَِة  بُْرِج  نِداِء  َعلى َصْوِت  ٱلنَّْوِم  ِمَن  ٱْستَْيقَظَْت طَيُّوَرةُ  باِح  ٱلصَّ في 
ّكاِب إِلى ٱْلَمدينَِة ٱْلُمجاِوَرِة.  ْقالِع بِٱلرُّ غيَرِة ٱلذَّهاُب إِلى ٱْلَمَمرِّ ٱأْلَْوَسِط ... لِْلِ ٱلطّائَِرِة طَيُّوَرةَ ٱلصَّ
ّكاُب ٱْلُمسافِروَن  لَةً َوٱْنطَلَقَْت ُمْسِرَعةً إِلى َمَمرِّ ٱِلْقالِع. َوبَْعَد أَْن َرِكبَها ٱلرُّ نَهََضْت طَيُّوَرةُ ُمتََعجِّ
ْقالِع  ٱْلُمتََعطِّلوَن، اِْنطَلَقَْت تَطيُر َعلى ٱْلفَْوِر بِدوِن إِْذٍن، َوَحلَّقَْت عالِياً. َوبَْعَد َعْشِر َدقائَِق ِمَن ٱْلِ
ٱْحتِماِل  ِمِن  َشديداً  َخْوفاً  فَخافَْت  ْحلَِة،  لِلرِّ ٱْلكافَِي  ٱْلَوقوَد  تَأُْخِذ  لَْم  أَنَّها  ٱْكتََشفَْت طَيُّوَرةُ  ِل  ٱْلُمتََعجِّ
ْت لِْلَعْوَدِة إلى ٱْلَمطاِر في ُسْرَعٍة َوَخْوٍف، َوٱْلهُبوِط ٱْضِطراِريّاً. َوتَمَّ ٱْلهُبوطُ  ُسقوِطها، فَٱْضطُرَّ

فِْعالً بُِصعوبٍَة َشديَدٍة. كاَن ُكلُّ ُرّكاِب ٱلطّائَِرِة خائِفيَن َوَمْرعوبيَن...

عوقِبَْت طَيُّوَرةُ بِٱْلَمْنِع ِمَن ٱلطَّيَراِن لِفَْتَرٍة ُمَعيَّنٍَة َعلى أَْن تَعوُد لاِلْنتِظاِم في َمواعيِدها َوَعَملِها، 
باِكراً،  تَْستَْيقِظَ  َكْي  ُمبَكِّراً  تَناُم  طَيُّوَرةُ  صاَرَتْ  ٱْلحاِدثَِة،  هَِذِه  َوُمْنُذ  ٱْلِخْدَمِة.  ِمَن  طُِرَدْت  َوإاِّل 
ْحالِت  ٱلرِّ بِنِظاِم  يُِخلُّ  ٍف  تََصرُّ بِأَيِّ  تَقوُم  َوال  َوٱْلهُبوِط،  ْقالِع  َمواعيِدٱْلِ َعلى  تُحافِظُ  َوصاَرْت 

ّكاَب ِمْن َمدينَِة أِلُْخرى .. في ٱْلَمطاِر ٱْلَكبيِر. فَصاَرْت أَْفَضَل طائَِرٍة َصغيَرٍة تَْنقُُل ٱلرُّ
 أحمد إبراهيم الدسوقى مدونة حي بن يقظان

وَرُة طاِئَرٌة َك�سوٌل َطيُّ
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القسم
منهجية تدبير الو�سعية التوا�سليةالسادس

الخطوات الديداكتيكية.

الحصة األوىل والثانية:

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 
والتحاور

الحصة األوىل: النشاط األول

يقود األستاذ)ة( متعلميه ومتعلماته السرتجاع موضوع الحكاية.

يقود متعلميه ومتعلماته للرتكيز عىل القيمة املستهدفة من الوضعية وذلك من خالل أسئلة هادفة. 

توجيه ديداكتيكي: يقبل األستاذ)ة( جميع اإلجابات واختيارات املتعلمني ويعمل عىل استثمارها إلثارة النقاش 
حول املغزى من الوضعية )الصداقة، التعاون، الوقاية من األخطار، أهمية املحافظة عىل املاء ... 

التحدث 
والتحاور

الحصة الثانية: النشاط الثاني:

يركز األستاذ)ة( عىل الصورة املصاحبة للوضعية التواصلية ويثري انتباه املتعلمني واملتعلمات إىل التعرف عىل 
مكوناتها وإدراك الدالالت التي تتضمنها.

للتحدث عن موضوع  املتعلمات واملتعلمني  ... يحفز األستاذ)ة(  املتعلم)ة(  املثبتة يف كتاب  الصورة  من خالل 
الوضعية ومناقشتهم يف ردود أفعالهم. 

فتح حوار أفقي باعتماد تقنية سؤال/ جواب.

التقويم 
والدعم

املتعلمني  للتحدث والتحاور فيما بني  املتعلم)ة(، يفسح األستاذ)ة( املجال  املثبتة عىل كتاب  باستثمار الصور 
كلمات  تقديم  خالل  من  فيه  واالسرتسال  وإغنائه  تطويره  عىل  ويساعدهم  املتعلمني(  بني  )حوار  واملتعلمات 

وروابط وأدوات استفهامية ونعوت... تتماىش واملقام التواصل.
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أهداف الحصتين:
يشخص املتعلم)ة( حدث استقباله صديقا)ة( يوم الدخول 

يف املدريس، موظفا أساليب االستفهام والجواب. تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل   : العمل  صيغ 
مجموعات...

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة...

األسبوع 2 الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

حصتان بمعدل 30د لكل حصةالوضعية التواصلية األوىل: يحاور املتعلم )ة( أصدفاءهمكون االستماع والتحدث

جذاذات الو�سعية التوا�سلية )الوحدة االأولى( 1

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 
والتحاور

الحصة األوىل: أتهيأ للتحاور والتحدث
يقود األستاذ)ة( متعلميه السرتجاع موضوع حكاية »القرود الثالثة«.

يدعوهم للرتكيز عىل:
* نوع العالقة التي كانت تربط بني القرود الثالثة.

* ما الذي اقرتحه مهران عىل صديقيه؟
من خالل هذين املدخلني يفتح األستاذ)ة( حوارا حول حدث استقبال األصدقاء بعضهم لبعض يف بداية املوسم 

الدرايس، وما يروجونه بينهم من عبارات الرتحيب،
يقودهم إىل إدراك عنارص مشهد الوضعية التواصلية، والعالقات التفاعلية الناشئة بني الصديقني عندما التقيا يف 

بداية املوسم الدرايس الجديد؛ باعتماد املالحظة الحرة، واملالحظة بأسئلة وسيطة، مثل :
* ماذا يفعل الصديقان؟ ماذا قال أحدهما لآلخر؟ بماذا أجابه؟

* شخص هذا الفعل مع صديقك املجاور لك باستعمال عبارات أخرى للرتحيب...
توجيه ديداكتيكي: يقبل األستاذ)ة( جميع اإلجابات واختيارات املتعلمني ويعمل عىل استثمارها إلثارة النقاش 

حول العالقة بني األصدقاء، وما ينبغي أن تكون عليه.

التحدث 
والتحاور

الحصة الثانية: أتحاور وأتحدث
- يركز األستاذ)ة( عىل الصورة املصاحبة للوضعية التواصلية ويثري انتباه 

املتعلمني واملتعلمات إىل الحوار الذي دار بني الصديقني؛
- انطالقا من الصورة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص )2( يحفز األستاذ)ة(

املتعلمات واملتعلمني للتحدث عن: نوع العالقة التي ينبغي أن
تربطهم بأصدقائهم وصديقاتهم من خالل فتح حوار باعتماد

تقنية سؤال/ جواب.

التقويم 
والدعم

التواصلية من أجل ترسيخها. )املصافحة،  الوضعية  ثنائيات مواقف تجسد  املتعلمون واملتعلمات يف  يشخص 
عىل  ويساعدهم  إليه...(.  والشوق  افتقاده  عن  والتعبري  به،  والرتحيب  إليه،  والنظر  األخر،  وجه  يف  واالبتسامة 
تطوير وإغنائه واالسرتسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية ونعوت... تتماىش واملقام 

التواصل.
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أهداف الحصتين:

املتعلم)ة( حالة صديق)ة( مريض)ة( ويشخص مشهد  يتخيل 
زيارة  أويتخيل  والجواب.  االستفهام  أساليب  موظفا  زيارته)ا( 
صديق)ة( يف حفل عيد ميالده)ا(، ويصف الحدث موظفا أساليب 

اإلخبار وصيغه.
صيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف 

مجموعات...

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة...

األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

حصتان بمعدل30د لكل حصةالوضعية التواصلية الثانية: يقدم معلومات عن أصدقائهمكون االستماع والتحدث

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 
والتحاور

الحصة األوىل: أتهيأ للتحاور والتحدث:
يقود األستاذ)ة( متعلميه السرتجاع موضوع حكاية »القرود الثالثة«.

يدعوهم للرتكيز عىل:
٭ نوع العالقة التي كانت تربط بني القرود الثالثة.

٭ ما الذي حصل للقرد فهمان؟ كيف أنقد مهران وسعدان صديقهما فهمان؟
من خالل هذين املدخلني يفتح األستاذ)ة( حوارا حول حدث تغيب أحد أصدقائهم عن اللعب معهم يوم أمس، 

واستفسارهم عن سبب تغيبه. وإخباره لهم أنه كان يف عيادة صديقهم سعيد شفاه الله.
األصدقاء، خصوصا  بني  الناشئة  التفاعلية  والعالقات  التواصلية،  الوضعية  مشهد  عنارص  إدراك  إىل  يقودهم 
باعتماد  الخرب.  سمعوا  عندما  سعيد  صديقهم  ملرض  تأسفهم  ملدى  وإظهارهم  منهم.  واحدا  افتقدوا  عندما 
املالحظة الحرة، واملالحظة بأسئلة وسيطة، مثل : ماذا يفعل الصديقان؟ ماذا قال أحدهما لآلخر؟ بماذا أجابه؟

٭ شخص هذا الفعل مع صديقك املجاور لك باستعمال عبارات أخرى للتعبري عن القلق والتأسف...
توجيه ديداكتيكي: يقبل األستاذ)ة( جميع اإلجابات واختيارات املتعلمني ويعمل عىل استثمارها إلثارة النقاش 

حول العالقة بني األصدقاء، وما ينبغي أن تكون عليه.

التحدث 
والتحاور

الحصة الثانية: أتحاور وأتحدث:
- يركز األستاذ)ة( عىل الصور املصاحبة للوضعية التواصلية يف كتاب املتعلم)ة(، ويقسم قسمه إىل مجموعتني 

تختار كل مجموعة وضعية من الوضعيتني.
- يثري انتباه املتعلمني واملتعلمات إىل الحوار الذي دار بني الصديقني يف الوضعية األوىل، واألصدقاء يف الوضعية 

الثانية:
بأصدقائهم  تربطهم  أن  ينبغي  التي  العالقة  نوع  عن:  للتحدث  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يحفز   -

وصديقاتهم من خالل فتح حوار باعتماد تقنية سؤال/ جواب.
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التقويم 
والدعم

يشخص املتعلمون واملتعلمات يف ثنائيات مواقف تجسد الوضعية التواصلية من أجل ترسيخها. )املصافحة، 

ملرضه،  التأسف  إليه،  والشوق  افتقاده  عن  والتعبري  به،  والرتحيب  إليه،  والنظر  األخر،  وجه  يف  واالبتسامة 

وإغنائه  تطوير  عىل  ويساعدهم  له...(.  هدية  تقديم  مولده،  بعيد  احتفاء  الفرح  إظهار  بالشفاء،  له  الدعاء 

واالسرتسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية ونعوت... تتماىش واملقام التواصل.
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 
والتحاور

النشاط األول: أتهيأ للتحاور والتحدث
يستدرج األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لذكر ما اقرتحه مهران كنشاط للعب يف حكاية »اإلصدقاء الثالثة«؛

يطلب من املتعلمات واملتعلمني التحدث عن الكيفية التي تجري بها لعبة الغميضة وما قواعدها؟
يدعو متعلميه ملالحظة الصورة والتعبري عما يفعله األطفال بجمل مفيدة:

يستدرج األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للحديث عن أنشطتهم باستعمال الكلمات والعبارات: أين؟ متى؟ ماذا؟ 
كيف نترصف؟ ويطلب منهم تحديد النشاط الذي يعجبهم ويفضلون مزاولته.

التحدث 
والتحاور

النشاط الثاني: أتحاور وأتحدث:
من خالل الصورة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص.)24( وباستثمار الكلمات والعبارات املقرتحة »أين؟ متى؟ ماذا؟ 
كيف نترصف؟«، يحفز األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات عىل وصف اللعبة أو النشاط املختار. ويمكن االستئناس 

بـالتعابري اآلتية:
أنا أفضل لعبة الحجلة ............................................

إنها لعبة ........................................................
تفيد يف الحفاظ عىل لياقتي، و......................................

من قواعد هذه اللعبة ......................... و .........................
من محصلة النشاط السابق يحفز األستاذ متعلميه لوصف نشاط يحبون مزاولته، موظفني التالية:

أساليب التحذير)احذر.......( ---------------- احذر وضع اليد يف النار
أساليب النهي )ال تفعل( --------------------- ال تضع يدك يف النار

أساليب األمر)افعل(----------------------- انتبه لسالمتك يا صديقي
توجيه ديداكتيكي: يمكن لألستاذ)ة( التوسع يف مواقف الوضعية من خالل استدعاء أنشطة أخرى والتي لها 
ارتباط بخصوصيات املنطقة الجغرافية، بأن يسألهم عن أنشطة األطفال يف منطقتهم، وعن املواسم التي تزاول 

فيها.

التقويم 
والدعم

باستثمار الصور املثبتة عىل كتاب املتعلم)ة( ص24، أو غريها يفسح األستاذ)ة(  املجال للمتعلمني واملتعلمات 
للتحدث والتحاور فيما بينهم، ويساعدهم عىل تطويره وإغنائه واالسرتسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط 
األساليب  وتوظيف  استثمار  من  الفصل  جماعة  تمكن  التواصل.  واملقام  تتماىش  ونعوت...  استفهامية  وأدوات 

واألفعال الكالمية املرتبطة بهذه الوضعية.

أهداف الحصتين:

مع  أنشطة  من  به  يقوم  ما  املتعلم)ة(  يصف 

أصدقائه)ـا(، موظفا أسلوب اإلخبار وصيغه.
صيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف مجموعات...

الوسائل التعليمية:  كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...

األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

مكون االستماع والتحدث
الوضعية التواصلية الثالثة: يخرب أصدقاءه عن حدث 

عاشه
حصتان بمعدل 30د لكل حصة
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 

والتحاور 

الحصة األوىل: أتهيأ للتحاور والتحدث:
يقود األستاذ)ة( متعلميه السرتجاع موضوع حكاية »الطبي يبحث عن صديق«.

يقود متعلميه للرتكيز عىل: 
٭ املوقف الذي حفز الظبي الصغري للخروج للبحث عن صديق.

٭ كيف كان تعامله مع السنجاب والوعول الصغرية؟
٭ هل تشاطر الظبي الصغري فيما كان يختلقه من مواقف؟ ملاذا؟

٭ ما شعورك نحو موقف الوعل؟ وما العالقة نتجت عن ذلك املوقف؟
من خالل هذه املداخل يفتح األستاذ)ة( حوارا حول موضوع اتخاذ حيوان صديقا:

٭ ما نوع الحيوان الذي تفضل أن تتخذه صديقا؟
٭ ملاذا اخرتته صديقا لك؟ ما االسم الذي ستطلقه عليه؟

٭ ما الصفة التي تعجبك فيه؟
توجيه ديداكتيكي: يقبل األستاذ)ة( جميع اإلجابات واختيارات املتعلمني ويعمل عىل استثمارها إلثارة النقاش 

حول العالقة بني اإلنسان واألصدقاء من الحيوانات، وما ينبغي أن تكون عليه.

التحدث 
والتحاور

الحصة الثانية: أتحاور وأتحدث:
- يركز األستاذ)ة( عىل الصورة املصاحبة للوضعية التواصلية ويثري انتباه املتعلمني واملتعلمات إىل ما تتضمنه من 
أنواع مختلفة من الحيوانات وكيف يتعامل هؤالء األطفال معها، بغاية تحسيسهم بكون الصداقة كما تكون بني 

أفراد البرش، قد تكون بينهم وبني أنواع من الحيوانات.
- انطالقا من الصورة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( يحفز األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني للتحدث عن: نوع العالقة 

التي ينبغي أن  تربطهم بأصدقائهم من الحيوانات من خالل فتح حوار باعتماد تقنية سؤال/جواب: 

التقويم 
والدعم

املتعلمني  بني  فيما  والتحاور  للتحدث  املجال  األستاذ)ة(  يفسح  املتعلم)ة(  كتاب  عىل  املثبتة  الصور  باستثمار 
واملتعلمات، ويساعدهم عىل تطويره وإغنائه واالسرتسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية 

ونعوت... تتماىش واملقام التواصل. وتوظيفها يف مواقف وسياقات مختلفة من إبداعهم وتشخيصها.

عالقته  عن  املتعلم)ة(  يتحدث  الحصتين:  أهداف 
بصديقه الحيوان موظفا أساليب اإلخبار وصيغه.

صيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف مجموعات...

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...

األسبوع  5 الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

حصتان بمعدل 30د لكل حصةالوضعية التواصلية الرابعة: يتحدث عن عالقته بصديقهمكون االستماع والتحدث
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منهجية تدبري النص الوظيفي.

الحصة األوىل: 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( بخط واضح الكلمات البرصية الخاصة باألسبوع يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل القسم 
يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

يكتب األستاذ)ة( نص القراءة املشرتكة عىل لوحة كبرية:
تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.

يقرأ النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن.
يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

ـ يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي النّص من خالل مطالبتهم بالحديث عن أصدقائهم املفّضلني، 
وعّما تعّودوا القيام به برفقتهم.

ـ يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل دراسة الصورة والعنوان من خالل: - تأّمل الّصورة وتحديد 
مكّوناتها .

الّشخصيّات الّظاهرة فيها.
تحديد املعنى الذي يمكن أن يقصده عنوان النص.

تكملة للعنوان أو إضافة كلمة للعنوان.
يتوقع املتعلمون واملتعلمات ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم 
يناقش املتعلمات واملتعلمني توقعاتهم.والدعم

القراءة األولية
ـ لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقدم األستاذ)ة( قراءة نموذجية.

ـ يدعو متعلميه لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.
ـ يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.

الحصة الثانية: 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها )بالرتكيز البرصي 
عليها(.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص نص القراءة املشرتكة قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القسم
 تدري�ص الن�ص الوظيفي وال�سعري.السابع
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القراءة

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص:
يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.

استحضار  مع  الّصوت  نربات  ووضوح  اإللقاء  جودة  فيها  يُراعي  جهريّة  قراءة  النّص  األستاذ)ة(  يقرأ 
التلوينات التعبريية. ويتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءته عىل النص.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة
الرتقيم مع محاولة  احرتام عالمات  تذكريهم برضورة  بعد  النص،  من  فقرة  متعلميه  مع  األستاذ)ة(  يقرأ 

القراءة بطالقة.
النشاط الثاني: القراءة املستقلة:

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الثاني: التطبيق.
لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة، وخصوصا املتعثرين منهم، يمكن املزاوجة بني:

. القراءات الفردية للنص أو لجزء منه )حسب درجة التعثر(.
. القراءات الثنائية، وفيها يقرأ كل املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه قراءة جهرية.

إغناء املعجم
يستثمر األستاذ)ة( أنشطة إغناء الرصيد املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( الرامية الستخدام اسرتاتيجيات متنوعة 
للمفردات. هذا ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة املحددة من قبل املتعلمات واملتعلمون.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن:
ـ ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل فقرة بعينها.

ـ يقرتح كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.
ـ يطلب من املتعلمني واملتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص.

الحصة الثالثة: 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات البرصية
ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون.

القراءة املشرتكة
يقرأ األستاذ)ة(نص القراءة املشرتكة قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.

يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.
يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.

يقومون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

الفهم

يلقي األستاذ)ة( أسئلة لـ:
تحديد شخصيات النص.

صفات الّشخصيّات، أفعالها: مع االستدالل من النص.
التعبري عن مضمون النص..

ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور 
بناء املعنى العام للنص لديهم.

يقوَّم فهم النص من خالل إنجازات املتعلمات واملتعلمني ذات الصلة باألنشطة املثبتة عىل الكتاب.

تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.االستثمار

التقويم والدعم
ـ يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.

ـ يساعد األستاذ)ة( متعلميه ومتعلماته عىل صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.
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الحصة الرابعة: 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

يشري األستاذ)ة( إىل نص القراءة املشرتكة املعلق عىل السبورة، يقرؤه املتعلمون واملتعلمات جماعيا أو ثنائيا 
بصوت معرب، وبإيقاع موسيقي دال.

ـ يسألهم األستاذ )ة( عن مضمون نص القراءة املشرتكة.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.

يقوِّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم/ أستاذتهم.

التحليل 
واالستنتاج

يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة(. 
يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم.

التقويم 
والدعم

يقرتح األستاذ)ة( عىل املتعلمني واملتعلمات تكملة النص أو تلخيصه.

الحصة الخامسة: 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية

يكتب جمال تتضمن الكلمات البرصية،
يطلب من املتعلمات واملتعلمني إحاطتها بدائرة ثم قراءتها.

القراءة 

املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص القراءة املشرتكة واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن القيمة التي يتضمنها النص.

القراءة

الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.

يقوِّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم/ أستاذتهم.

االستثمار

األنشطة األوىل: يدعو األستاذ)ة( متعلميه ومتعلماته لالشتغال عىل أنشطة الرصف والتحويل الواردة يف 
كتاب التلميذ/ التلميذة.

األنشطة الثانية: يدعو األستاذ)ة( متعلميه ومتعلماته لالشتغال عىل أنشطة الرتاكيب الواردة يف كتاب 
التلميذ/ التلميذة. 

التقويم 

والدعم

الدعم  تقديم  مع  املقررة،  والرتكيبية  الرصفية  الظواهر  حول  وتلميذاته  تالمذته  )ة(  األستاذ  يحاور  ـ 
املناسب للضعاف.

توجيه ديداكتيكي: ينبغي التأكد من فهم املطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة املتعلمات 
واملتعلمني للتعبري عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك، مع الحرص عىل التدرج يف تقديم األنشطة واملهام.
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بعيد عن املعيارقريب من املعياريف مستوى املعياريفوق املعياراملعيار

نطق الحروف 
والكلمات 

ً نطقاً سليما

يـنـطــق الحــروف 
والكلمات نطقاً سليماً 

دون أخطاء.

الحــروف  يـنـطــق 
سليماً  نطقاً  والكلمات 
مع أخطاء نادرة ال تزيد 

عىل خطأين.

الحــروف  يـنـطــق 
سليماً  نطقاً  والكلمات 
مع أخطاء قليلة ال تزيد 

عىل أربعة أخطاء.

والكلمات  الحروف  ينطق 
وجود  مع  سليم  غري  نطقاً 
أخطاء كثرية تتجاوز سبعة 

أخطاء.

صّحة الضبط
والجمل  الكلمات  يقرأ 
السليم  الضبط  مراعياً 

دون أخطاء.

والجمل  الكلمات  يقرأ 
السليم  الضبط  مراعياً 
مع وجود أخطاء نادرة.

والجمل  الكلمات  يقرأ 
قليلة  أخطاء  وجود  مع 

غري مؤثرة يف املعنى.

يقرأ الكلمات والجمل قراءة 
غري سليمة مع وجود أخطاء 

كثرية مربكة للمعنى.

مراعاة مواضع 
الوقف والوصل، 

وتوظيف لغة 
الجسد

مواضع  ببعض  يلتزم 
الوقف والوصل، ويوّظف 
قراءته  يف  الجسد  لغة 

دائماً.

مواضع  ببعض  يلتزم 
الوقف والوصل، ويوّظف 
قراءته  يف  الجسد  لغة 

غالباً.

مواضع  ببعض  يلتزم 
ويوّظف  والوصل،  الوقف 
قراءته  يف  الجسد  لغة 

أحياناً.

الوقف  بمواضع  يلتزم  ال 
لغة  ويوّظف  والوصل، 

الجسد يف قراءته نادراً.

قراءة 
النّصوص 

قراءة جهرية 
وتمثل املعنى 
ونمط املقروء

القرائّي  أداءه  يلّون 
بحسب مقتضيات مقام 
مّما  التّواصلّ،  النّص 
للمقروء  فهمه  عىل  يدّل 
يف  للمعنى  وتمثّله 

قراءته دائماً.

القرائّي  أداءه  يلّون 
بحسب مقتضيات مقام 
مّما  التّواصلّ،  النّص 
للمقروء  فهمه  عىل  يدّل 
وتمثله للمعنى يف قراءته 

غالباً.

القرائّي  أداءه  يلّون 
مقام  مقتضيات  بحسب 
النّص التّواصلّ، مّما يدّل 
عىل فهمه للمقروء وتمثله 
للمعنى يف قراءته أحياناً.

ال يلّون أداءه القرائّي بحسب 
النّص  مقام  مقتضيات 
التلوين  التّواصلّ، ولكن هذا 
عىل  يدّل  وال  املعنى  يربك 

فهمه للمقروء.

رسعة
القراءة

طبيعيّة،  برسعة  يقرأ 
بل  السامع  تربك  ال 
املعنى  له  توّضح 

دائماً.

طبيعيّة،  برسعة  يقرأ 
مع  تتناسب  ال  ولكنها 
النّص مّما قد  تدرجات 
ال يوّضح املعنى أحياناً.

قراءة  النّص  يقرأ 
يربك  مّما  رسيعة 
النّص  ويفقد  السامع 

معناه.

يقرأ النّص ببطء شديد مّما 
ويشتّت  معناه  النّص  يفقد 

ذهن السامع.

1 بطاقة مالحظة االأداء القرائي الخا�سة باالأ�ستاذ)ة(
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نادراقليالدائمااملعيار

أنطق الحروف نطقاً سليماً.

أنطق الكلمات نطقاً سليماً.

أراعي صّحة الضبط.

أراعي يف قراءتي مواضع الوقف.

أراعي يف قراءتي مواضع الوصل.

أستعمل يف قراءتي وسائل تعبرييّة متنّوعة.

أقرأ باسرتسال ودون تقطيع.

ال أتعثّر يف قراءة الكلمات الجديدة.

أقرأ بسهولة الكلمات البرصيّة التي أصادفها.

أقرأ بوترية طبيعيّة تتماىش وطبيعة النّص.

أغرّي نربات صوتي بحسب املعاني التي يعرب عنها النّص.

ُ نربات صوتي بحسب ما تتطلبه عالمات الرّتقيم. أَغريِّ

2 بطاقة مالحظة االأداء القرائي الخا�سة بالمتعلم )ة(
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األسبوع 2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: األوىل  45 دقيقةالنص الوظيفي: محمود وأصدقاؤهمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( بخط واضح الكلمات البرصية )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.
 يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

يكتب األستاذ)ة( نص »صديقتي« عىل لوحة كبرية:
ُر ِبأَثْماِن. أَِجُدها يف ٱْليَْوِم ٱْلَعسرِي، تُْؤِنُسني  ِة تُساِنُدني. َصداَقتُها يف ِوْجداني، ال تَُقدَّ دَّ »َصديَقتي تُعينُني، يف ٱلشِّ

عاِب«. واِب، وتُبِْعُدني َعِن ٱلصِّ يف ٱْلَمسرِي. تُْرِشُدني إىِل ٱلصَّ
تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.

يقرأ النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن.
يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

- يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي النّص من خالل مطالبتهم بالحديث عن أصدقائهم املفّضلني، 
وعّما تعّودوا القيام به برفقتهم.

3 جذاذات الن�ص الوظيفي )الوحدة االأولى(

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقتي«قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من عتبات النص )العنوان، الصورة...(
صيغ العمل : يتم اختيار الصيغة املناسبة حسب طبيعة 
مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط: 

صغرى...

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب    : الوسائل 
العرض، بطاقات...
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املالحظة 

والتوقع

يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل دراسة الصورتني والعنوان من خالل:
تأّمل الّصور وتحديد مكّوناتها.

الّشخصيّات الّظاهرة فيهما وما اليشء الذي ميز الصورتني ؟
ما الذي تغري يف الصورة الثانية.

عىل ضوء ما تغري يف الصورة الثانية، ما الكلمة املناسبة التي تكمل معنى العنوان. )كتاب املتعلم)ة( ص8(
يتوقع املتعلمون واملتعلمات ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم 

والدعم
يناقش األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني توقعاتهم. ويختارون من بينها املناسب لبناء فرضية القراءة.

القراءة 

األولية

-  لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقدم األستاذ)ة( قراءة نموذجية.
-  يدعو متعلميه لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

-  يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.
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األسبوع 2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثانية      45 دقيقةالنص الوظيفي: محمود وأصدقاؤهمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها )ماذا، ال، هي، 
هم، أسد( بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص »صديقتي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة:
٭ القراءة الجهرية للنص:

- يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
- يقرأ األستاذ)ة( النّص قراءة جهريّة يُراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نربات الّصوت مع استحضار 

التلوينات التعبريية. ويتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءته عىل النص.
٭ القراءة املوجهة: يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من النص، بعد تذكريهم برضورة احرتام عالمات 

الرتقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
٭ القراءة املستقلة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الثاني: التطبيق.
لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة   وخصوصا املتعثرين منهم، يمكن املزاوجة بني:

٭ القراءات الفردية للنص أو جزء منه )حسب درجة التعثر(.
٭ القراءات الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه قراءة جهرية.

النشاط الثالث: يقرأ املتعلمون واملتعلمات الحوار الذي دار بني محمود وأمه قراءة جماعية ويفهمون 
مغزاه. انظر )كتاب املتعلم)ة( )ص10(

النشاط الرابع: يشخص املتعلمون واملتعلمات الحوار السابق، ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء املعجم
الستخدام  الرامية  )ص10(  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املثبتة  الرصيد  إغناء  أنشطة  األستاذ)ة(  يستثمر 
يحددها  التي  الجديدة  الكلمات  لتناول  املحطة  هذه  استثمار  ويمكن  للمفردات.  متنوعة  اسرتاتيجيات 

املتعلمون فيما قبل.

التقويم والدعم
يمكن لألستاذ)ة( أن:  ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل نص الحوار املشار إليه سابقا.

- يقرتح كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.
- يطلب من املتعلمني واملتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.
يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقتي« قراءة مشرتكة.

يقرأ املتعلم)ة( نص »محمود وأصدقاؤه« بطالقة.
يفهم املتعلم)ة( معاني املفردات باستخدام اسرتاتيجيات مناسبة.

صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل 
جماعي، عمل يف مجموعات صغرى.

الوسائل :   كتاب املتعلم)ة(، صور، بطائق، 
خطاطات....
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األسبوع 2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثالثة  30 دقيقةالنص الوظيفي: محمود وأصدقاؤهمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )ماذا، ال، هي، 
هم، أسد(.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص »صديقتي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص:
استخرج من النص ثالث صفات للصديقة.

كيف هي الصداقة التي جمعت بني الصديقتني؟

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات: عن فرضية القراءة التي بنوها سابقا، واالنطالق منها لقراءة النص.
الطالقة:

القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية.
القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأراقبهم عن قرب قصد التوجيه وتصحيح 

بعض األخطاء.

القراءة
الجهرية

التطبيق: - يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( 
- قراءة فردية.

يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

الفهم

يطرح األستاذ)ة( أسئلة الفهم الضمني مثل:
من الذين افتقدهم محمود؟ بماذا أصبح يمأل أوقات فراغه؟

بم نصحته أمه؟ هل حققت النصيحة الغرض منها فوجد محمود صديقا؟
يلقي األستاذ)ة( أسئلة لـ:

لالستدالل من النّص عىل حاجة اإلنسان للصداقة.
الستخالص صفات الصديق انطالقا من النص.

ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 
العام للنص لديهم.

يقوم فهم النص من خالل إنجازات املتعلمات واملتعلمني ذات الصلة باألنشطة املثبتة عىل الكتاب ص 10.

تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( )ص12( شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.االستثمار

التقويم 
والدعم

يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.
يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.
يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقتي »قراءة مشرتكة.

يبني املتعلم)ة( املعنى العام لنص »محمود وأصدقاؤه »ويفحص توقعاته.
صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل جماعي، 

عمل يف مجموعات صغرى.

بطائق،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 
خطاطات....
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األسبوع 2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الرابعة  30 دقيقةالنص الوظيفي: محمود وأصدقاؤهمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية 

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 

املشرتكة

ثنائيا  أو  جماعيا  واملتعلمات  املتعلمون  يقرؤه  السبورة،  عىل  املعلق  »صديقتي«  نص  إىل  األستاذ)ة(  يشري 
بصوت معرب، وبإيقاع موسيقي دال.

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، وأرشكهم يف رشحها.
أكتب بعض مفردات النص عىل بطاقات أو أوراق، وأظهرها للمتعلمني واملتعلمات طالبا منهم قراءتها.

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات عن  املعنى الذي أضافوه لعنوان النص، وانطلق منه للقراءة والتحليل 
واالستنتاج.

الطالقة: القراءة النموذجية: أقرأ نص »محمود وأصدقاؤه« قراءة جهرية سليمة ومعربة.

القراءة 

الجهرية

القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل 
قراءة النص.

القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأنا أمر بني الصفوف قصد الدعم والتوجيه 
والتصحيح والتشجيع حسب مقتىض كل حالة.

التطبيق:  يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- 
قراءة فردية.

-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

التحليل 

واالستنتاج

يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص11.  
 يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم 

والتعلم، مثل:

٭ هل سبق لك أن غريت محل سكناك؟  ما الذي أحدثه يف نفسك هذا االنتقال؟

٭ هل عشت حالة محمود أنت أيضا، فافتقدت أصدقاءك، ومدرستك، وحيك القديم؟

التقويم 

والدعم
يقرتح األستاذ)ة( عىل املتعلمني واملتعلمات إنجاز رسم، أو شعار يعرب عن الصداقة.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقتي «قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( العالقات القائمة يف نص »محمود وأصدقاؤه «.

صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات 
صغرى.

الوسائل :  كتاب املتعلم)ة(، صور، بطائق، خطاطات....
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األسبوع 2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

مكون القراءةالنص الوظيفي: محمود وأصدقاؤهالحصة: الخامسة  30 دقيقة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

واملتعلمني  املتعلمات  من  أسد(، ويطلب  هم،  ال، هي،  )ماذا،  البرصية  الكلمات  تتضمن  األستاذ)ة( جمال  يكتب 
إحاطتها بدائرة ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »صديقتي« واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن املعنى املعطى للصداقة من خالل النص.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

االستثمار

النشاط األول:
يدعو األستاذ)ة( متعلميه إىل مالحظة الكلمات امللونة قصد تصنيفها بحسب املجموعات الثالث: أسماء- أفعال 

– حروف.
اِنْتََقَل َمْحموٌد إىِل َمْدَرَسٍة َجديَدٍة.

يكمل املتعلمون التصنيف من خالل الجملة املقدمة..
َحِزَن َمْحموٌد َعىل ِفراِق أَْصِدقاِئِه.

يقود متعلميه ومتعلماته إىل إنجاز التمرين 2 املثبت يف كتاب املتعلم )ة( )ص 12( وذلك لتمكينهم من معرفة  
أنواع الكلمة.

النشاط الثاني:
يدعو األستاذ)ة( متعلميه إىل مالحظة الكلمات امللونة ويطلب منهم اإلجابة عن أسئلته:

َلِعَب َمْحموٌد
من الذي لعب ؟ ---------  محمود      نسميه فاعل )هو الذي قام بالفعل(

ماذا فعل محمود؟----------------  لعب  )ما قام به محمود نسميه )فعل(
)تطبيقات  فقرة  تحت  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املثبتة  األنشطة  األستاذ)ة(  بمساعدة  واملتعلمات  املتعلمون  ينجز 

كتابية )ص 12((.
يف حرص منه عىل تعزيز املكتسبات، ودعم التعثرات.

التقويم 
والدعم

فعل،  )اسم،  كلماتها  ومصنفني  واسمها  فعلها  محددين  فعلية  جملة  تركيب  واملتعلمات  املتعلمني  من  يطلب 
حرف(.

املتعلمات  مساءلة  أو  نموذج  تقديم  خالل  من  إنجازه  املطلوب  فهم  من  التأكد  ينبغي  ديداكتيكي:  توجيه 
واملتعلمني للتعبري عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك، مع الحرص عىل التدرج يف تقديم األنشطة واملهام.

صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات 
صغرى.

خطاطات،  بطائق،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 
سبورة، رشائط ورقية...

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )ماذا، ال، هي، هم، أسد(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقتي »قراءة مشرتكة.

يتعرف املتعلم)ة( أنواع الكلمة.

يميز املتعلم)ة( بني أنواع الكلمة: اسم / فعل / حرف.
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األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: األوىل   45 دقيقةالنص الوظيفي: نبتة الصداقةمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة(، بخط واضح وكبري، الكلمات البرصية )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.
يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.
يكتب األستاذ)ة( نص »أنا وصديقي« عىل لوحة كبرية:

يــني ِبرَتْحيٍب، َفأَْفَرُح ِلَمْرآُه، َوإِْن غاَب َففي ِفْكري َويف َقْلبي  »َصديقي يُراعيني َوأَْرعاُه، يف ُكلِّ َوْقٍت أَْلقاُه، يَُحيِـّ
ِذْكراُه، َوال أَْعِرُف َلذََّة ٱْلَعيِْش َوٱْلَفْرَحِة َلْوالْه«.

القراءة 
املشرتكة

تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.
يقرأ النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن.

يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي النّص من خالل مطالبتهم بتحديد توقعاتهم انطالقا من العنوان 
والصورة:

يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل دراسة الصورة
 والعنوان من خالل:

تأّمل الّصورة وتحديد مكّوناتها.
الّشخصيّات الّظاهرة فيها ورصد ما تقوم به.

تخيل ما سيحدث من خالل الصورة والعنوان.
تكملة للعنوان عىل ضوء الحدث املتخيل .

- يتوقع املتعلمون واملتعلمات ما قد يتحدث عنه النص.
- يعرب املتعلمون واملتعلمات عن توقعاتهم.

التقويم 
يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل مقابلة توقعاتهم ومناقشتها.والدعم

القراءة 
األولية

- لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقرأ األستاذ)ة( النص قراءة نموذجية.
- يدعو املتعلمات واملتعلمني لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

- يتبادل املتعلمات واملتعلمون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.

صيغ العمل :يتم اختيار الصيغة املناسبة حسب طبيعة 
مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط: 

صغرى...

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 
العرض، بطاقات... أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.
يقرأ املتعلم)ة( نص »أنا وصديقي« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من عتبات النص )العنوان، الصورة...(
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األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثانية   45 دقيقةالنص الوظيفي: نبتة الصداقةمكون القراءة

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »أنا وصديقي« قراءة مشرتكة.

يقرأ املتعلم)ة( نص »نبتة الصداقة« بطالقة.

يفهم املتعلم)ة( معاني املفردات باستخدام اسرتاتيجيات مناسبة.

صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل جماعي، 

عمل يف مجموعات صغرى.

بطائق،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : الوسائل 

خطاطات.... 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها )بطة، جمل، ُدّب، دار، 

رسير(. بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص »أنا وصديقي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة:

٭ القراءة الجهرية للنص: يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس. يقرأ األستاذ)ة( 

التعبريية.  التلوينات  استحضار  مع  الّصوت  نربات  ووضوح  اإللقاء  جودة  فيها  يُراعي  جهريّة  قراءة  النّص 

ويتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءته عىل النص.

٭ القراءة املوجهة:

الرتقيم مع محاولة  احرتام عالمات  تذكريهم برضورة  بعد  النص،  األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من  يقرأ   -

القراءة بطالقة.

٭ القراءة املستقلة:

- يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الثاني: التطبيق.

لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة وخصوصا املتعثرين منهم، يمكن املزاوجة بني:

٭ القراءات الفردية للنص أو جزء منه )حسب درجة التعثر(.

٭ القراءات الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه قراءة جهرية.

النشاط الثالث: يقرأ املتعلمون واملتعلمات الحوار الذي دار بني عماد وعمار قراءة جماعية ويفهمون مغزاه :

عمار: ما رأيك يا صديقي إذا اعتنينا بهذه النبتة حتى تكرب وتثمر، وتصبح رمزا لصداقتنا؟
عماد: فكرة صائبة يا صديقتي، فلنجعل هذا األمر رسا بيننا.

النشاط الرابع: يشخص املتعلمون واملتعلمات الحوار السابق، ويتبادلون األدوار فيما بينهم.
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إغناء 
املعجم

الرامية الستخدام اسرتاتيجيات  املتعلم)ة( ص18  املثبتة يف كتاب  الرصيد  إغناء  أنشطة  األستاذ)ة(  يستثمر 
متنوعة للمفردات. ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها املتعلمون واملتعلمات 

فيما قبل.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن:

- ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل نص الحوار املشار إليه سابقا.

- يقرتح كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص.
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية

- ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )بطة، جمل، ُدّب، 
دار، رسير(.

- يرسم األستاذ)ة( شبكة مربعات أو دوائر عىل األرض، ثم يضع كلمة داخل كل مربع أو دائرة، ثم يقوم 
املتعلم)ة( بالقفز داخل املربعات حسب الكلمات التي يسمعها، والذي يخطئ يخرج من اللعبة.

القراءة 

املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة(نص »أنا وصديقي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص، مثل: ما صفات الصديق؟  كيف يحيي هذا الصديق صديقه؟

القراءة

الجهرية

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات: عن فرضية القراءة التي بنوها سابقا، واالنطالق منها لقراءة النص.
الطالقة: القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية.

القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأراقبهم عن قرب قصد التوجيه وتصحيح 
بعض األخطاء.

التطبيق:  يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه - حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( 
- قراءة فردية.

-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

الفهم

يطرح األستاذ)ة( أسئلة الفهم الضمني مثل:
- ما العالقة التي كانت تربط بني الغالية وعمار؟ ماذا وجدا يف الحديقة أثناء تجولهما؟

- ما الذي اقرتحته الغالية؟ ما الذي أضافه عمار إىل اقرتاحها؟
- هل حافظ الصديقان عىل الرس؟ كيف كانت نهاية القصة؟

يلقي األستاذ)ة( أسئلة لـ:
لالستدالل من النّص عىل مكانة الثقة يف الحفاظ عىل الصداقة.

الستخالص صفات الصديق انطالقا من النص.
ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 

العام للنص لديهم.
يقوم فهم النص من خالل إنجازات املتعلمات واملتعلمني ذات الصلة باألنشطة املثبتة عىل كتاب املتعلم )ة(

ص 19.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »أنا وصديقي« قراءة مشرتكة.

يبني املتعلم)ة( املعنى العام للنص ويفحص توقعاته.
صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل 

جماعي، عمل يف مجموعات صغرى.

املتعلم)ة(، ورق، بطائق،  كتاب   : الوسائل 

خطاطات....

األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثالثة       30 دقيقةالنص الوظيفي: نبتة الصداقةمكون القراءة
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تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم )ة( ص20 شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.االستثمار

التقويم 
والدعم

يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.
يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.



105

األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الرابعة 30 دقيقةالنص الوظيفي: نبتة الصداقةمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.
 يطلب من املتعلمات واملتعلمني تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

أقرأ نص »أنا وصديقي« للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن، مع اإلشارة 
إىل مفردات النص ومقابالتها، أو صورها، أو تشخيص املشهد بحركات تعرب عنه مع االستعانة بالصور 

لتقريبها من املتعلمات واملتعلمني.
)يراعيني،  الصديقني  بني  الوطيدة  العالقة  عىل  الدالة  الكلمات  يستخرجوا  أن  واملتعلمني:  املتعلمات  أسأل 

أرعاه، برتحيب، أفرح...(.
أطلب منهم البحث عن كلمات يف النص لها قافية مشرتكة.

أطلب منهم ترديد النص معي.
أكتب بعض مفردات النص عىل بطاقات أو أوراق، وأظهرها للمتعلمني واملتعلمات طالبا منهم قراءتها.

القراءة 
الجهرية

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات عن املعنى الذي أضافوه لعنوان النص، وانطلق منه للقراءة والتحليل 
واالستنتاج.

الطالقة: القراءة النموذجية: أقرأ نص »نبتة الصداقة« قراءة جهرية سليمة ومعربة.
القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل 

قراءة النص.
القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأنا أمر بني الصفوف قصد الدعم والتوجيه 

والتصحيح والتشجيع حسب مقتىض كل حالة.
التطبيق: يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- 

قراءة فردية.
-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

التحليل 
واالستنتاج

يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص19.
يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم،

 مثل: هل سبق لك أن وطدت عالقتك بأحد أصدقائك برمز مادي يشري إىل تنامي تلك الصداقة؟
لو كنت يف مكان عمار، ما ترصفك مع صديق أفىش رسا بينكما اتفقتما عىل كتمه؟

ما رأيك يف قول أم عمار: »علينا أن نتحىل بالتسامح يا بني، فالتسامح والعفو من شيم الكرام«؟

التقويم 
والدعم

التفكري يف رموز  أو  إنجاز رسم، أو شعار يعرب عن الصداقة،  املتعلمني واملتعلمات  يقرتح األستاذ)ة( عىل 
مادية يجعلونها تجسيدا لتنامي الصداقة.

أهداف الحصة: 

دار،  ُدّب،  جمل،  )بطة،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

رسير(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »أنا وصديقي »قراءة مشرتكة.
يحدد املتعلم)ة( العالقات القائمة يف نص »نبتة الصداقة«.

صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات 
صغرى.

الوسائل : كتاب املتعلم)ة(، صور، بطائق، خطاطات....
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األسبوع 3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الخامسة 30 دقيقةالنص الوظيفي: نبتة الصداقةمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون:)بطة، جمل، 
ُدّب، دار، رسير(.

القراءة 
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »أنا وصديقي« واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن املعنى املعطى للصداقة من خالل النص.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

االستثمار

النشاط األول: يلفت األستاذ)ة( انتباه املتعلمني واملتعلمات إىل الفعل الصحيح )نجح(، ويساعدهم عىل 
استعمال أفعال صحيحة أخرى مسندة للمفرد واملثنى والجمع تذكريا وتأنيثا. يمكن االستعانة بالنشاط 

األول من أنشطة االستثمار )كتاب املتعلم )ة( ص 20(
يدعو األستاذ)ة( متعلميه إىل تحويل الفعل )نجح( حسب ضمائر املفرد »أنا، أنَت، أنِت، هو، هي«. )كتاب 

املتعلم )ة( ص 20(.
والتي  بالرتاكيب  الخاصة  األنشطة  إنجاز  إىل  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يستدرج  الثاني:  النشاط 
تتناول التحسيس بالجملة الفعلية املكونة من الفعل والفاعل واملفعول به. والرتكيز عىل أن الفعل يعني 
حدثا أو عمال، والفاعل هو من قام بالحدث أو الفعل، واملفعول به هو من وقع عليه الحدث أو العمل. مع 

التنبيه إىل حركة الحرف األخري للفاعل واملفعول به،
مع   .)20 ص  )ة(  املتعلم  )كتاب  يف  املثبتة  األنشطة  األستاذ)ة(  بمساعدة  واملتعلمات  املتعلمون  ينجز   -

الحرص عىل تعزيز املكتسبات، ودعم التعثرات.

التقويم 
والدعم

)فعل،  مكوناتها  ومصنفني  واسمها  فعلها  محددين  فعلية  جملة  تركيب  واملتعلمات  املتعلمني  من  يطلب 
فاعل، مفعول به(.

توجيه ديداكتيكي: ينبغي التأكد من فهم املطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة املتعلمات 
واملتعلمني للتعبري عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك، مع الحرص عىل التدرج يف تقديم األنشطة واملهام.

أهداف الحصة: 
يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )بطة، جمل، ُدّب، دار، رسير(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »أنا وصديقي« قراءة مشرتكة.
يتعرف املتعلم)ة( الفعل الصحيح يف املايض.

يميز املتعلم)ة( الجملة الفعلية، ويتعرف مكوناتها: فعل / فاعل / مفعول به.
صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل 

يف مجموعات صغرى.

الوسائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(، صور، 
بطائق، خطاطات، سبورة، رشائط ورقية...
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األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: األوىل 45 دقيقةالنص الوظيفي: أصدقاء من ورقمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( بخط واضح الكلمات البرصية )وقف، توت، ثوب، رأس، فم( يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل 
القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

أكتب عىل لوحة كبرية: نص: »صديقي الكتاب«
ا إِذا أًْوَدْعتُُه، َوأَفوُز ِمنُْه ِبِحْكَمٍة َوَصواِب ». »أَْوىف َصديٍق إِْن َخَلْوُت ِكتابي، أقرأ فيه أنا وأَْصحابي، ال ُمْفِشيّا رِسّ

أعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص بصوت عاٍل ومعرب مع إيقاع موسيقي إذا أمكن.

أسألهم: عن اسم الصديق، وأين كان يلتقي الصديقان؟
أطلب منهم إنشاد النص معي أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

- يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي النّص من خالل مطالبتهم بالحديث عن أصدقائهم املفّضلني، 
وعّما تعّودوا القيام به برفقتهم.

- يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل دراسة الصورة والعنوان 
وتحديد مكّوناتهما. األشخاص واألشياء الّظاهرة فيها.
تحديد املعنى املقصود من العنوان »أصدقاء من ورق«.
- يتوقع املتعلمون واملتعلمات ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم 
والدعم

- يناقش املتعلمات واملتعلمني توقعاتهم،
- يقرأ املتعلمون واملتعلمات التوقعات املتوصل إليها من أجل تصنيفها وتحديد ما هو مشرتك بينها . ويبنون 

عىل ضوئه فرضية للقراءة.

القراءة 
األولية

- لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقرأ األستاذ)ة( النص قراءة نموذجية.
- يدعو املتعلمني واملتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

- يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.

أهداف الحصة: 

ثوب،  توت،  )وقف،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
رأس، فم(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقي الكتاب »قراءة مشرتكة.
)العنوان،  النص  عتبات  من  انطالقا  توقعاته  املتعلم)ة(  يحدد 

الصورة...(

املناسبة حسب طبيعة  : يتم اختيار الصيغة  صيغ العمل 
مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط: 

صغرى.

سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : التعليمية  الوسائل 
جهاز العرض، بطاقات..
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األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثانية 45 دقيقةالنص الوظيفي: أصدقاء من ورقمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

إليها باملسطرة )وقف، توت،  املتعلمني واملتعلمات وأنا أشري  أعيد قراءتها بمشاركة  البرصية، ثم  الكلمات  أقرأ 
ثوب، رأس، فم(.

يطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص »صديقي الكتاب« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص:
- يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.

- يقرأ األستاذ)ة( النّص قراءة جهريّة يُراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نربات الّصوت مع استحضار التلوينات 
التعبريية. ويتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءته عىل النص.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة: يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من النص، بعد تذكريهم برضورة احرتام 
عالمات الرتقيم مع محاولة القراءة بطالقة.

النشاط الثالث: القراءة املستقلة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع: التطبيق.

لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة   وخصوصا املتعثرين منهم، يمكن املزاوجة بني: القراءات 
الفردية للنص أو جزء منه )حسب درجة التعثر(.

- القراءات الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
- يقرأ املتعلمون واملتعلمات الجملة اآلتية قراءة جماعية ويفهمون مغزاها: 

َمْعلوماٍت  يَْحِملوَن  َمْوِعداً،  يَْخِلفوَن  َوال  يُْحِدثوَن َضجيجاً،  ال  بوَن  ُمَؤدَّ ٱْلَوَرِقيّوَن  أَْصِدقائي 

َغزيَرًة ُمفيَدًة يَُقدِّمونَها ِبَسخاٍء ِلُكلِّ َمْن يَْطلُبُها.

إغناء 
املعجم

اسرتاتيجيات  الستخدام  الرامية  ص26  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املثبتة  الرصيد  إغناء  أنشطة  األستاذ)ة(  يستثمر 
متنوعة للمفردات. هذا ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها املتعلمون واملتعلمات 

فيما قبل.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن: ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل مقاطع أخرى من النص.
- يقرتح كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص.

أهداف الحصة: 

ثوب،  توت،  )وقف،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
رأس، فم(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقي الكتاب »قراءة مشرتكة.
يقرأ املتعلم)ة( النص بطالقة.

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم   : العمل  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى.

الوسائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(، صور، سبورة، جهاز 
العرض، بطاقات..
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األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الثالثة   30 دقيقةالنص الوظيفي: أصدقاء من ورقمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يشري متعلم)ة( باملسطرة إىل الكلمات بدون ترتيب ليقرأ املتعلمون واملتعلمات ما يشري إليه للتثبت من قراءتهم 
للكلمة املقصودة بدقة ورسعة: )وقف، توت، ثوب، رأس، فم(.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة(نص »صديقي الكتاب« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص:
* ما صفات هذا الصديق؟   هل للفتاة أصدقاء آخرون غري صديقها الكتاب؟ ما الجملة الدالة عىل ذلك من النص؟

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

الفهم

املتعلمات واملتعلمني عىل  ليدرب  القراءة(  )التوقف والتفكري وإعادة  الفهم:  - يستعمل األستاذ)ة( اسرتاتيجية 
أَْوِفياُء  أَْصِدقاُء   ، خاصٍّ نَْوٍع  ِمْن  أَْصِدقاُء  َُّهْم  »إِن اآلتية:  الجملة  عند  التوقف  مثل  النصوص،  لفهم  استخدامها 

َكثريوَن، ِمَن ٱلذرُّكوِر َوٱإْلِناِث، َوِمْن ُمْختَِلِف ٱأْلَْعماِر«.
- يطرح أسئلة حول فهم املعاني الضمنية للنص، من مثل:

٭ ما املكان الذي تقصده الفتاة؟  من هم األصدقاء الذين تلتقي بهم؟
٭ كيف تتعامل الفتاة مع هؤالء األصدقاء؟   هل جربت أن يكون لك أصدقاء مثلهم؟

ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 
العام للنص لديهم.

)ة(  املتعلم  كتاب  عىل  املثبتة  باألنشطة  الصلة  ذات  واملتعلمني  املتعلمات  إنجازات  من خالل  النص  فهم  يقوم 
ص27.

تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص28 شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.االستثمار

التقويم 
والدعم

يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة. 
يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية:)وقف، توت، ثوب، رأس، فم(
يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقي الكتاب« قراءة مشرتكة.

يبني املتعلم)ة( املعنى العام لنص »أصدقاء من ورق« ويفحص توقعاته.
صيغ العمل : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل جماعي، 

عمل يف مجموعات صغرى.

صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : التعليمية  الوسائل 
بطائق، خطاطات....
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األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الرابعة  30 دقيقةالنص الوظيفي: أصدقاء من ورقمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية  )وقف، توت، ثوب، رأس، فم( يطلب من املتعلمات واملتعلمني 
تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

أقرأ نص »صديقي الكتاب« للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن، مع اإلشارة إىل 
مفردات النص ومقابالتها، أو صورها، أو تشخيص املشهد بحركات تعرب عنه مع االستعانة بالصور لتقريبها 

من املتعلمات واملتعلمني.
أطلب من املتعلمات واملتعلمني: أن يستخرجوا الكلمات أو العبارات الدالة عىل املتعة عندما يلتقي الطفل بصديقه 

الكتاب: )ممتعة، أحب املطالعة، أطري فوق السحاب، عجائب الخيال...(.
أطلب منهم البحث عن كلمات يف النص لها قافية مشرتكة.

أطلب منهم ترديد النص معي.
أكتب بعض مفردات النص عىل بطاقات أو أوراق، وأظهرها للمتعلمني واملتعلمات طالبا منهم قراءتها.

القراءة 
الجهرية

والتحليل  للقراءة  منه  وانطلق  النص،  لعنوان  أضافوه  الذي  املعنى  عن  واملتعلمات  املتعلمني  أسأل  التهيئة: 
واالستنتاج.

الطالقة: القراءة النموذجية: أقرأ نص »أصدقاء من ورق« قراءة جهرية سليمة ومعربة.
القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل قراءة 

النص.
والتوجيه  الدعم  قصد  الصفوف  بني  أمر  وأنا  منخفض،  بصوت  النص  متعلم)ة(  كل  يقرأ  املستقلة:  القراءة 

والتصحيح والتشجيع حسب مقتىض كل حالة.
التطبيق: يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- قراءة 

فردية.
-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

التحليل 
واالستنتاج

يقود األستاذ)ة( متعلميه إىل نجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص26.
يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم، مثل:

 هل يمكن االستغناء عن األصدقاء العاديني بالكتب والقصص واملجالت...؟
كيف يمكنك أن توفق بني أصدقائك العاديني واألصدقاء اآلخرين، مثل: الحاسوب، اللوحة اإللكرتونية، الهاتف 

النقال...؟

التقويم 
والدعم

االنفتاح عىل أصدقاء آخرين من جنسيات  املتعة يف  التعبري عن  املتعلمني واملتعلمات  يقرتح األستاذ)ة( عىل 
مختلفة، عن طريق التعارف، ومدى املهارات واملعارف املكتسبة يف تحقيق التواصل اإلنساني.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية:  )وقف، توت، ثوب، رأس، فم(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقي الكتاب« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( العالقات القائمة يف نص »أصدقاء من ورق«.
يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 

مجموعات صغرى.

صور،  املتعلم)ة(،  كتاب    : التعليمية  الوسائل 
بطائق، خطاطات...
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األسبوع 4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة: الخامسة  30 دقيقةالنص الوظيفي: أصدقاء من ورقمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون:  )وقف، توت، 
ثوب، رأس، فم(.

القراءة  
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »صديقي الكتاب« واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن املعنى املعطى للصداقة من خالل النص.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة.
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم بعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

االستثمار

يستدرج األستاذ متعلميه إىل االشتغال عىل أنشطة االستثمار الواردة يف كتاب املتعلم)ة( )ص 28(: 
- ملء األماكن الفارغة يف الجدول

- تحويل، حسب املطلوب، الجملة: دخلت مكتبة املدرسة وقرأن قصة مسلية.

االستثمار

النشاط األول:
ُل َحَسَب اْلَمْطلوِب: وِّ  أَْقَرأ اْلُجَمَل َوأُحَ

........ الَوَلُد نََجَحِت اْلِبنُْت
........ َليَْلى َوُسَعاُد اٌر َلِعَب عماد َوَعمَّ

........ األَْصِدَقاء ِديَقاُت َفِرَحِت الصَّ

ُهَو .... أَنِْت .... أنَت .... أَنا ....

أَنْتُْم .... أَنْتُما .... نَْحن .... ِهَي .....

ُهنَّ .... ٌهْم .... ُهما .... أَنْتُنَّ ....

ماِئِر: ُل اْلِفْعَل )نََجَح( َحَسَب الضَّ وِّ أُحَ

المريض األصدقاء زاز لتِّْلميذَة تاذَة األُسْ َفرََّحِت

الرضى نام ديق الصَّ َخَرَج

الرضيع األم أنامت ٌهْم .... ُهما .... أَنْتُنَّ ....

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية:  )وقف، توت، ثوب، رأس، فم(.

يقرأ املتعلم)ة( نص »صديقي الكتاب«قراءة مشرتكة.

يتمكن املتعلم)ة( من تحويل الفعل الصحيح يف املايض بحسب ضمائر املفرد.

يميز املتعلم)ة( الجملة اإلسمية، ويتعرف مكوناها: املبتدأ / الخرب.
يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 

مجموعات صغرى.

الوسائل التعليمية : كتاب املتعلم)ة(، صور، بطائق، 

خطاطات، سبورة، رشائط ورقية...
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التقويم
والدعم

النشاط الثاني:
ْكِل ِباللَّْوِن األْحَمِر: أَْقَرأ َوأاُلِحُظ َعالَمَة الشَّ

 أُكِْمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِبَكِلَمٍة ُمناِسبٍَة:
ُ ....  تَذَكََّر نَبيٌل .... َكتََب َعّماٌر ....  َشَكَر خاِلٌد ....  َسأََلِت األمٌّ

اإلمالء
ُظ: اْل اْل اْلَقَمِريَُّة : ِل + اْلَوَلُد ِلْلَوَلِد َصديٌق ِويفٌَّ  أَتََلفَّ

ْمِسيَُّة: ِل + الطِّْفَلُة ِللطِّْفَلِة َصديَقٌة َوِفيٌَّة اْل اْل الشَّ
 أُدِْخُل الماً َعلى األْسماِء اآلِتيَِة، ثُمَّ أَْقَرأ:ُ

ياَرُة داَقُة  اإلْخالُص  اْلَوْقُت  التعاون  الزِّ األْصِدقاُء  الصَّ
 أكتب الكلمة المناسبة في الفراغ:

في مكتبة األسرة رفوف .... )الكتب(، وطاولة .... )المطالعة(، وحاسوب ... )البحث(، ونوافذ .... )الضوء(،
ومروحية .... )التهوية( عندما يكون الجو حارا.

يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جملة اسمية محددين مكونها األول ومصنفين لهما )مبتدأ، خبر(
توجيه ديداكتيكي: ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات

والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك، مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة والمهام.
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 منهجية تدبري النص الشعري

الحصة األوىل: )ما قبل القراءة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية

-  قراءة الكلمات البرصية باعتماد اإلجراءات الخمسة اآلتية: التهيئة ـ قراءة نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة 
مستقلة ـ تطبيق.

القراءة 

املشرتكة
-  قراءة نص القراءة املشرتكة باعتماد اإلجراءات الخمسة السابقة.

ما قبل 

القراءة

مالحظة العنوان:  التذكري بمجال الوحدة - كتابة العنوان وقراءته

- استثمار اسرتاتيجيات التوقع من خالل العنوان؛

)تكملة العنوان - ربط الصورة بالعنوان - ربط العنوان بكلمات من النص ...(

- بناء التوقع األويل انطالقا من العنوان فقط؛

)اعتماد املخطط الشميس لكتابة التوقعات(

مالحظة الصورة : مالحظة الصورة أو الصور املصاحبة للنص.

مالحظة إسقاطية: لو كنت مكان .... ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول؟ ............

-  بناء التوقعات حول مضمون النص انطالقا من العنوان والصورة:

انطالقا من الصورة والعنوان، حول ماذا سيتحدث النص يف نظركم؟

)اعتماد املخطط الشميس لكتابة التوقعات(

- تسجيل التوقعات عىل السبورة وقراءتها ومناقشتها لتصويب التوقعات األولية وحذف التوقعات البعيدة عن 

املضمون. )رضورة تعليل توقعاتهم. ملاذا ظنوا ذلك؟(.
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الحصة الثانية: )أثناء القراءة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

-  قراءة الكلمات البرصية؛ باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفويض التدريجي للمسؤولية:  التهيئة ـ قراءة 
نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة مستقلة ـ تطبيق.

القراءة 
املشرتكة

-  قراءة نص القراءة املشرتكة قراءة موجهة – قراءة مستقلة – تطبيق.
-  تنمية املعجم باستخدام إسرتاتجيات املفردات لرشح الكلمات الصعبة؛

أثناء
القراءة

قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة

قراءة النص قراءة نموذجية وسليمة، مع مراعاة رشوط القراءة الشعرية. ثم قراءة موجهة. فالقراءة مستقلة 
)اقرؤوا انتم يف اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب رسعته, احرتموا رشوط القراءة الشعرية: أنشدوا القصيدة(، 

بعدها تطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض املتعلمني واملتعلمات )مع الرتكيز عىل املتعثرين( لقراءة النص.

)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها  يتم  بشكل مستمر(

املفردات:

باإلضافة ألنشطة إغناء املعجم الواردة يف كتاب املتعلم)ة( ص 34 يمكن اعتماد إحدى االسرتاتيجيات:

خريطة الكلمة: لـ )قرب(

»عائلة كلمة« :  كتاب

شبكة املفردات  صداقة

مفاتيح السياق لكلمة )غاَب(: ........................................................

يقرتح األستاذ)ة( كلمات أخرى ليطبق عليها املتعلمون واملتعلمات االسرتاتيجية نفسها.

الحصة الثالثة: )أثناء القراءة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية

-  قراءة الكلمات البرصية باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولية:  التهيئة ـ قراءة 
نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة مستقلة ـ تطبيق.

القراءة 

املشرتكة

-  قراءة نص القراءة املشرتكة باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولبة:  التهيئة ـ قراءة 
نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة مستقلة ـ تطبيق.

- بناء املعنى من خالل أسئلة واضحة وهادفة.

قرب
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أثناء 
القراءة

قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع النقل التدريجي ملسؤولية القراءة.
قراءة نموذجية قراءة سليمة مع مراعاة رشوط القراءة الشعرية.

قراءة موجهة: يقرأ األستاذ واملتعلمون واملتعلمات النص يف اآلن نفسه.

القراءة مستقلة )يقول األستاذ)ة( جاء دوركم، اقرؤوا أنتم يف اآلن نفسه بصوت خافت، كل واحد حسب رسعته. 
احرتموا رشوط القراءة الشعرية: أنشدوا القصيدة(؛

املتعثرين(  الرتكيز عىل  ثنائيات )مع  أو يف  املتعلمني واملتعلمات بشكل فردي  التطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض 
لقراءة النص.

)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر(

الفهم القرائي:
باإلضافة إىل األنشطة الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 35 يمكن طرح أسئلة أخرى لبناء املعنى.

الحصة الرابعة: )أثناء القراءة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

-  قراءة الكلمات البرصية، باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفويض التدريجي للمسؤولية:  التهيئة ـ قراءة 

نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة مستقلة ـ تطبيق.

القراءة 
املشرتكة

-  قراءة نص القراءة املشرتكة باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولية: تطبيق قراءات 

فردية مع الرتكيز عىل املتعثرين؛

- استخراج القيم املروج يف النص واستثمارها )ذكر تجارب شخصية بخصوصها - إبراز القيم اإليجابية التي 

يجب تثبيتها والقيم السلبية ومخاطرها عىل الفرد واملجتمع والتي يجب تجنبها(.

أثناء 
القراءة

قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولية:

القراءة مستقلة )اقرؤوا انتم يف اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب رسعته, احرتموا رشوط القراءة الشعرية: 

أنشدوا القصيدة(؛

التطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض املتعلمني واملتعلمات بشكل فردي أو يف ثنائيات )مع الرتكيز عىل املتعثرين( 

لقراءة النص.

)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر(

استثمار القيم:

يساعد األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل استخراج القيم املتضمنة يف النص؛

يعطي املتعلمون واملتعلمات أمثلة لكل قيمة.

يحكي املتعلمون واملتعلمات عن تجارب شخصية بخصوص هذه القيم.

إعطاء أمثلة لسلوكات سلبية يف العالقة بني شخصني أو أكثر؛

إبراز انعكاسات القيم السلبية عىل الفرد واملجتمع.
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الحصة الخامسة: )ما بعد القراءة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

قراءة  ـ  التهيئة  للمسؤولية:   التدريجي  التفويض  مع  الخمسة  االجراءات  باعتماد  البرصية  الكلمات  قراءة 
نموذجية ـ قراءة موجهة ـ قراءة مستقلة ـ تطبيق.

القراءة 
املشرتكة

قراءة نص القراءة املشرتكة باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفويض التدريجي للمسؤولية: تطبيق قراءات 
فردية مع الرتكيز عىل املتعثرين؛

- استخراج الفكرة األساسية للنص ومغزاه العام

ما بعد 
القراءة

استظهار النص الشعري: يستظر املتعلمون واملتعلمات النص الشعري أو بعض أجزائه )يستحسن تقسيمه 
بني عد متعلمني لضمان استظهار أكرب عدد ممكن(؛

يستفرس األستاذ )ة( املتعلمني واملتعلمات عن معاني بعض الكلمات وعن مضمون النص وقيمه؛
التحليل: باإلضافة إىل أنشطة التحليل والتذوق، يمكن اقرتاح أنشطة أخرى لتحقيق األهداف نفسها.

نموذج تطبيقي السرتاتيجيات اإلنشاد الشعري

التمرين الصوتيمثال 1

يف إطار هذه الطريقة، سيقوم املتعلمون واملتعلمات بما يأتي:

قراءة املقطع األول من النص الشعري قراءة متأنية بصوت مسموع، وبالنظر إليه عىل السبورة:

يا َصديقي........... يا َصديقي

داِئماً أَنَْت ِبُقْربي

َوْقَت َفَرحي بَْل َوَضيْقي

ترديده فرديا بإيقاع صوتي مناسب.

ترديده جماعيا بالطريقة نفسها.

الرتديد باحرتام الحرف األخري )الروي( يف كل مقطع: مقطع مختار من القصيدة.

ترديد أبيات من النص مع احرتام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب املوظف.

اإلنشادمثال 2

أدرب املتعلمني واملتعلمات عىل كيفية اإلنشاد اعتمادا عىل ما يأتي:
• أنشد النص الشعري مرة أو أكثر ملحنا كي يسمعه املتعلمون واملتعلمات ويقلدوا طريقة أدائه.

• أقسمهم إىل مجموعات، تتناوب الواحدة بعد األخرى عىل إنشاد النص الشعري.
• ينشد جميع املتعلمني واملتعلمات النص الشعري.

• أهتم بهيئة املتعلمني واملتعلمات، وطريقة التنفس السليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقاع.
• أراعي االنسجام يف التعبري واألداء باالعتماد عىل التصفيق والنقر الخفيف عىل الطاوالت، ويمكن استعمال آالت موسيقية 

بسيطة واستخدام آلة تسجيل أو رشيط فيديو حسب اإلمكان.
• أنتدب بعض املتعلمني واملتعلمات للعب دور األستاذ)ة( »املايسرتو«، ويمكن تقسيمهم إىل مجموعات، فتعني كل مجموعة 

املايسرتو الخاص بها، وهكذا.
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األسبوع 5الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة األوىل  )ما قبل القراءة(: 45  د النص الشعري: يا صديقيمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يقرأ املتعلمون واملتعلمات الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه( من لوحة الكلمات املكتوبة واملعلقة عىل 
الحائط داخل القسم برسعة وبدقة. باعتماد االجراءات الخمسة: قراءة نموذجية – قراءة موجهة – قراءة مستقلة 

– تطبيق.
يحدد املتعلمون واملتعلمات الكلمات البرصية، ثم يقرؤونها ويحيطونها بدائرة يف الجمل التي يركبونها.

القراءة 
املشرتكة

أكتب عىل لوحة كبرية أو ورقة من الحجم الكبري نص »الصديق«:
»َصديقي يا َصديقي، تُراِفُقني يف َطريقي. تُراِفُقني َوال تَتَْعُب، تُصاِحبُني َوال تَْغَضُب. تَْسَعُد إِِن ٱْقرَتَبُْت، َوتَْحَزُن 

إِِن ٱبْتََعْدُت«؛
أعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة،

أقرأ النص بصوت عاٍل ومعرب مع إيقاع موسيقي إذا أمكن،
قراءة املتعلمني واملتعلمات قراءة موجهة – قراءة مستقلة – تطبيق.

ما قبل 
القراءة

مالحظة العنوان
- التذكري بمجال الوحدة »عالم األصدقاء«؛

- كتابة العنوان وقراءته »يا صديقي« ؛
- استثمار اسرتاتيجيات التوقع من خالل العنوان الواردة يف الدليل؛

   )تكملة العنوان - ربط الصورة بالعنوان - ربط العنوان بكلمات من النص ...(؛
- بناء التوقع األويل انطالقا من العنوان فقط؛
)اعتماد املخطط الشميس لكتابة التوقعات(.

مالحظة الصورة
مالحظة الصورة املصاحبة للنص:

-  مالحظة شاملة: من؟ أين؟ ماذا يفعل؟ .....
-  مالحظة إسقاطية: عالم تدل تقاسيم وجهيهما؟  بماذا يوحي إليك فضاء الصورة وألوانه؟

- بناء التوقعات حول مضمون النص انطالقا من العنوان والصورة: بطرح السؤال: حول ماذا سيتحدث النص 
يف نظركم؟  )اعتماد املخطط الشميس لكتابة التوقعات(

- تسجيل التوقعات عىل السبورة وقراءتها ومناقشتها لتصويب التوقعات األولية وحذف التوقعات البعيدة عن 
املضمون. )رضورة تعليل توقعاتهم. ملاذا ظنوا ذلك؟(

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛
يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »الصديق«؛

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من العنوان والصورة؛
صيغ العمل : فردي – ثنائي – يف مجموعات – عمل جماعي .... 

)حسب طبيعة النشاط(.

العنوان،  الصورة،  )ة(  املتعلم  كتاب   : التعليمية  الوسائل 
السبورة، جهاز العرض

جذاذات الن�ص ال�سعري )الوحدة االأولى(
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األسبوع 5الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة الثانية ) أثناء القراءة(: 45 د النص الشعري: يا صديقيمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- قراءة الكلمات البرصية؛ )عني، لهم، عنده، أختي، هذه( باعتماد االجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي 
للمسؤولية: قراءة موجهة – قراءة مستقلة – تطبيق؛

أكتب جمال تتضمن الكلمات البرصية، وأطلب من املتعلمني واملتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

أقرأ نص »الصديق« قراءة معربة، ثم أرشك املتعلمني واملتعلمات يف قراءته جماعيا.
أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، وأرشكهم يف رشحها باستخدام االسرتاتيجية املناسبة )خريطة 

الكلمة، أو عائلة الكلمة، أو شبكة املفردات(.
يجيبون شفهيا عن أسئلة تتعّلق بالنص، مثل: مع من يشق الكاتب طريقه؟ بم وصف الكاتب رفيقه؟ ...

أثناء 
القراءة

- قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة
* قراءة النص قراءة نموذجية سليمة مع مراعاة رشوط القراءة الشعرية. ثم قراءة موجهة.

* قراءة النص قراءة مستقلة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص يف اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب رسعته، 
النص  إنشاد  : نماذج تطبيقية السرتاتيجيات  أنظر  القصيدة(؛  )أنشدوا  الشعرية:  القراءة  مع احرتام رشوط 

الشعري.
* تطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض املتعلمني واملتعلمات ) مع الرتكيز عىل املتعثرين ( لقراءة النص؛

)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر(. االستئناس بأنشطة »أقرأ« يف كتاب املتعلم)ة(  ص 34.
املفردات:

باإلضافة ألنشطة إغناء املعجم الواردة يف كتاب املتعلم)ة( الصفحة)34( ويمكن اعتماد إحدى االسرتاتيجيات:
خريطة الكلمة: لـ )ُقْرب(

عائلة كلمة »َلِعَب«:  لعب – يلعب  - العب – ملعب – لعبة؛
شبكة املفردات ألوصاف الصديق؛

مفاتيح السياق لكلمة »غاب«: - غاب عن الدرس - غاب عن النظر - غاب عن البلد - غاب عن القلب،
يقرتح األستاذ)ة( كلمات أخرى ليطبق عليها املتعلمون واملتعلمات االسرتاتيجية نفسها.

الضد: بُْعدُقْرب املرادف: دنو

النوع: اسم

الجملة: ..................

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »الصديق«؛

يقرأ املتعلم)ة( نص »يا صديقي« قراءة سليمة محرتمة خصوصية النص الشعري؛

ينمي املتعلم)ة( رصيده اللغوي باستخدام اسرتاتيجيات املفردات؛

صيغ العمل : فردي – ثنائي – يف مجموعات – 
عمل جماعي .... )حسب طبيعة النشاط(.

الوسائل التعليمية : كتاب املتعلم )ة( الصورة، 
العنوان، السبورة، جهاز العرض
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

أكتب الكلمات البرصية بمعية املتعلمات واملتعلمني مع اإلشارة إليها )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛
أرسم شبكة مربعات أو دوائر عىل األرض، ثم أضع كلمة داخل كل مربع أو دائرة، ثم يقوم املتعلم)ة( بالقفز 

داخل املربعات حسب الكلمات التي يسمعها، والذي يخطئ يخرج من اللعبة.

القراءة 
املشرتكة

أقرأ نص )الصديق( من السبورة بصوت عاٍل ومعرب مع إيقاع موسيقي إن أمكن، مع اإلشارة إىل مفردات النص 
ومقابالتها، أو صورها؛

يقرأ معي املتعلمون واملتعلمات النص جماعيا؛
أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، وأرشكهم يف رشحها؛

أكتب بعض مفردات النص عىل بطاقات أو أوراق، وأظهرها للمتعلمني واملتعلمات طالبا منهم قراءتها.

أثناء 
القراءة

قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع النقل التدريجي ملسؤولية القراءة:
قراءة نموذجية سليمة مع مراعاة رشوط القراءة الشعرية؛

قراءة موجهة : يقرأ االستاذ واملتعلمون واملتعلمات النص يف اآلن نفسه؛
كل حسب رسعته،  نفسه بصوت خافت  اآلن  يف  أنتم  اقرؤوا  دوركم،  جاء  األستاذ)ة(  )يقول  مستقلة:  قراءة 

احرتموا رشوط القراءة الشعرية: أنشدوا القصيدة(؛
التطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض املتعلمني واملتعلمات بشكل فردي أو يف ثنائيات )مع الرتكيز عىل املتعثرين( 

لقراءة النص.
)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها يتم  بشكل مستمر(.

باإلضافة إىل األنشطة الواردة يف كتاب املتعلم)ة( الصفحة )35( يمكن طرح أسئلة أخرى  الفهم القرائي: 
لبناء املعنى من قبيل:

ما األوصاف التي وصف بها الشاعر صديقه؟
......................................

ما العبارات التي تدل عىل التشارك واملحبة؟
......................................

صيغ العمل : فردي – ثنائي – يف مجموعات 
– عمل جماعي .... )حسب طبيعة النشاط(.

العنوان،  الصورة،   : التعليمية  الوسائل 
السبورة، جهاز العرض.

األسبوع 5الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة الثالثة  ) أثناء القراءة(: 30 دالنص الشعري: يا صديقيمكون القراءة

أهداف الحصة: 
يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »الصديقة«؛
يقرأ املتعلم)ة( نص »يا صديقي« قراءة سليمة محرتمة خصوصية النص الشعري؛

يبني املتعلم)ة( املعنى العام للنص ويفحص توقعاته؛
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األسبوع 5الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة الرابعة  ) أثناء القراءة(: 30 دالنص الشعري: يا صديقيمكون القراءة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- يشري متعلم)ة( إىل الكلمات البرصية بدون ترتيب ليقرأ باقي املتعلمني ما يشري إليه )عني، لهم، عنده، أختي، 
هذه(.

- قراءة الكلمات البرصية: )عني، لهم، عنده، أختي، هذه( باعتماد االجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي 
للمسؤولية: قراءة موجهة – قراءة مستقلة – تطبيق.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ املتعلمون واملتعلمات نص »الصديقة« جماعيا أو ثنائيا بصوت معرب مع إيقاع موسيقي.
أسألهم: ما قيم الصداقة التي استنتجوها من النص.

أدعوهم إىل: اختيار قيمة والتعبري عنها يف جملة من إنشائهم.

أثناء 
القراءة

قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولية:

القراءة الشعرية:  أنتم يف اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب رسعته، احرتموا رشوط  القراءة مستقلة )اقرؤوا 

أنشدوا القصيدة(؛

املتعثرين(  الرتكيز عىل  ثنائيات )مع  أو يف  املتعلمني واملتعلمات بشكل فردي  التطبيق: يعني األستاذ)ة( بعض 

لقراءة النص.

)تقويم قراءة املتعلمني واملتعلمات ودعمها  يتم  بشكل مستمر(

استثمار القيم: يساعد األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل استخراج القيم املتضمنة يف النص:  )القرب – التآخي 

-  املشاركة - املساعدة ...(

يعطي املتعلمون واملتعلمات أمثلة لكل قيمة

يحكي املتعلمون واملتعلمات عن تجارب شخصية بخصوص هذه القيم )صديق )ة( نصحه أو هو نصح صديقا 

/ صديق ساعده /  .....

إعطاء أمثلة لسلوكات سلبية يف العالقة بني شخصني؛
إبراز انعكاسات القيم السلبية عىل الفرد واملجتمع.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »الصديقة«؛

يقرأ املتعلم)ة( نص »يا صديقي« قراءة سليمة محرتمة خصوصية 

النص الشعري؛

يستثمر القيم املتضمنة يف النص؛

فردي – ثنائي – يف مجموعات – عمل   : صيغ العمل 
جماعي .... )حسب طبيعة النشاط(.

الوسائل التعليمية : الصورة، العنوان، السبورة، جهاز 
العرض، ......
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- أكتب جمال تتضمن الكلمات البرصية)عني، لهم، عنده، أختي، هذه(، وأطلب من املتعلمني واملتعلمات تحديدها 
وإحاطتها بدائرة ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص جماعيا أو يف ثنائيات بصوت معرب مع إيقاع موسيقي؛

أدعو املتعلمات واملتعلمني إىل مالحظة األفعال الواردة يف النص: )تُراِفُقني َوال تَتَْعُب، تُصاِحبُني َوال تَْغَضُب. تَْسَعُد 

للنص ومغزاه  األساسية  الفكرة  استخراج  األصدقاء؛  العالقة بني  متانة  ٱبْتََعْدُت( وتبني  إِِن  َوتَْحَزُن  ٱْقرَتَبُْت،  إِِن 
العام.

ما بعد 
القراءة

استظهار النص الشعري:

املتعلمني  من  عدد  بني  تقسيمه  )يستحسن  اجزائه  بعض  أو  الشعري  النص  واملتعلمات  املتعلمون  يستظهر 
واملتعلمات لضمان استظهار أكرب عدد ممكن منهم(؛

يستفرس املتعلمون واملتعلمات عن معاني بعض الكلمات وعن قيم النص ومضمونه؛

التحليل: 

أخرى  أنشطة  اقرتاح  يمكن   )35( الصفحة  املتعلم)ة(  كتاب  يف  الواردة  والتذوق  التحليل  أنشطة  إىل  باإلضافة 
لتحقيق األهداف نفسها؛ من قبيل:

- ما داللة تكرار الشاعر لعبارة »يا صديقي«،

- ما الفرق بني قول الشاعر: »أصبحت عندي كشقيقي« وقوله: »توأمي ما غبت برهة«؟،

أحول النص الشعري إىل نص نثري: »يا صديقي أنت دائما ......................................«.

أهداف الحصة: 

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عني، لهم، عنده، أختي، هذه(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »الصديقة«؛

فردي – ثنائي – يف مجموعات – عمل يحلل املتعلم)ة( النص الشعري ويتذوقه.  : صيغ العمل 
جماعي.... )حسب طبيعة النشاط(.

الوسائل التعليمية : الصورة، العنوان، السبورة، جهاز 

العرض، ......

األسبوع 5الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

الحصة الخامسة :)مابعد القراءة(: 30 دالنص الشعري: يا صديقيمكون القراءة
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القسم
منهجية تدبير االإمالءالثامن

الخطوات المنهجية 1
 

)حصة واحدة في كل أسبوع من األسابيع األربعة األولى من كل وحدة(

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يمهد األستاذ )ة( للحصة بعرض رسوم أو صور تتضمن أسماؤها الظاهرة اإلمالئية موضوع الدرس، مع 

تلوين املطلوب بلون مغاير لشد االنتباه.

املالحظة 

واالكتشاف

يالحظ املتعلمون واملتعلمات ويقرؤون كلمات أو جمال تتضمن الظاهرة اإلمالئية املستهدفة، مع إجراء تمارين 

تطبيقية تثبيتية وداعمة.

االستنتاج

املربمجة،  اإلمالئية  الظواهر  تشكل  التي  الكلمات  أو  الحروف  لتحديد  ومتعلماته  متعلميه  األستاذ)ة(  يقود 

ومطالبتهم باإلتيان بحروف أو بكلمات مشابهة، دون الخوض يف قواعدها وضوابطها اللغوية، غري أن هذا ال 

يمنع من التلفظ ببعض املفاهيم واملصطلحات البسيطة املوضحة واملفرسة للظاهرة، وكذا التلميح إىل بعض 

خاصياتها اللغوية البسيطة لحّث املتعلمات واملتعلمني عىل املالحظة واملقارنة واالستنتاج األويل دون الترصيح 

بالخصائص الدقيقة للقاعدة أو الظاهرة اإلمالئية.

التقويم 

والدعم

يمل األستاذ/ األستاذة عىل املتعلمني واملتعلمات كلمات تتضمن الظاهرة اإلمالئية املدروسة مع العمل عىل 

تقويم إنجازاتهم وتقديم الدعم املناسب خاصة للضعاف.
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األسبوع2الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

املدة الزمنية: 30 دقيقةاإلمالء: »ال« القمرية و»ال« الشمسيةمكون الكتابة

2 جذاذات االإمالء )الوحدة االأولى(

أهداف الحصة: 

يتعرف املتعلم)ة( »ال« القمرية و»ال« الشمسية«

الشمسية«  و»ال«  القمرية  »ال«  بني  املتعلم)ة(  يميز 

نطقا ورسما.

تفاعل يف مجموعات  ثنائي، جماعي، عمل  :عمل فردي،  العمل  صيغ 
)يمكن لألستاذ)ة( أن يحدد صيغة العمل املالئمة تبعا ملستوى املتعلمني 

واملتعلمات.(

الوسائل التعليميـة : كتاب املتعلـم )ة(، صـور، بطاقـات، جـداول، 

جهاز العرض ...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يقدم األستاذ)ة( صورتني أو يرسمهما: صورة للقمر              وصورة للشمس.             يطلب من املتعلمني

 واملتعلمات كتابة كلمة »القمر« و»الشمس« عىل األلواح. ثم يثبت الكلمة  تحت كل صورة الستثمارها الحقا.

املالحظة 
واالكتشاف

باستثمار نص »محمود وأصدقاؤه« يقود األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات الستخراج كلمة »قدم« وكلمة »القدم« 
و»طعام« و»االطعام« وتقديمها عىل شاكلة ما هو مثبت يف كتاب املتعلم)ة( ص 13.

يطالب املتعلمات واملتعلمني بقراءة الكلمات معزولة وتحديد ما أضيف إليها           وربطه بكلمة القمر أو الشمس 
القدم------------------------------   ------------------------------------ قدم  اَْلـ 

------------------------ القمر اَْلـ

اَلـ- الطَّعام-----------------------------  اَلـ طعام--------------------------------- 
-------------------- الشمس

االستنتاج

يقرأ املتعلمون واملتعلمات الجمل مع الوقوف عىل كيفية قراءة »اَْل«القمرية و»اَل« الشمسية وأوجه االختالف 
بينهما.

كرة القدم مائدة الطعام

يقود األستاذ)ة( متعلميه لتحديد التحوالت التي طالت »اَْل« و»اَل« أثناء القراءة.

يدفع األستاذ)ة( متعلميه إىل استعراض الحروف الهجائية وتقسيمها إىل حروف قمرية وإىل حروف شمسية 
انطالقا من أمثلة يتنافسون يف عرضها.

يمل األستاذ)ة( كلمات تتضمن »اَْل« و»اَل« ليكتبها املتعلمون واملتعلمات عىل ألواحهم.

ينجز املتعلمون النشاط األول يف كتاب املتعلم )ة( ص 13.

التقويم 
ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط الرابع املثبت يف كتاب املتعلم)ة( ص 13، ويصحح جماعيا وفرديا.والدعم
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األسبوع3الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

مكون الكتابة
الشمسية  و»ال«  القمرية  »ال«  اإلمالء: 

املسبوقتان بالم مكسورة
املدة الزمنية: 30 دقيقة

أهداف الحصة: 

يتعرف املتعلم)ة( »ال« القمرية و»ال« الشمسية« بعد 

الم مكسورة.

الشمسية«  و»ال«  القمرية  »ال«  بني  املتعلم)ة(  يميز 

املسبوقتني بالم مكسورة نطقا ورسما.

صيغ العمل : عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعل يف مجموعات 

ملستوى  تبعا  املالئمة  العمل  صيغة  يحدد  أن  لألستاذ)ة(  )يمكن 

املتعلمني واملتعلمات.(

جداول،  بطاقات،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : التعليمية  الوسائل 
جهاز العرض...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يقدم األستاذ)ة( صورتني أو يرسمهما: صورة للقمر           وصورة للشمس.           يطلب من املتعلمني 

واملتعلمات كتابة كلمة »القمر« و«الشمس« عىل األلواح. ثم يثبت الكلمة تحت كل صورة الستثمارها الحقا.

املالحظة 

واالكتشاف

يالحظ املتعلمون واملتعلمات ويقرؤون ال القمرية وال الشمسية؛ مجردة من الالم املكسورة: الولدـ الطفلة، 

ثم يالحظون ويقرؤون ال القمرية وال الشمسية مسبوقة بالالم املكسورة: للولد ـ للطفلة، مع الرتكيز عىل 

التغريات الحاصلة عىل بنية الكلمتني بعد إدخال الالم املكسورة عليها.

االستنتاج

يقود األستاذ)ة( متعلميه لتحديد التحوالت التي طالت »اَْل«  و »اَل« أثناء القراءة.

املتعلمون  ليكتبها  عليها،  املكسورة  الالم  إدخال  وبعد  قبل  و»اَل«   »اَْل«   تتضمن  كلمات  األستاذ)ة(  يمل 

واملتعلمات عىل ألواحهم.

ينجز املتعلمون النشاطني الخاصني بذلك )انظر كتاب املتعلم/املتعلمة(.

التقويم 

والدعم

الشمسية، ثم يمليها عليهم  القمرية وال  بال  املتعلمني واملتعلمات كلمات مقرتة  يمل األستاذ/األستاذة عىل 

مسبوقة بالالم املكسورة، مع تقويم أعمالهم ودعمها.
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األسبوع4الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

املدة الزمنية: 30 دقيقةكلمات تنتهي بألف ممدودة أو مقصورةاإلمالء

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

يتناوب املتعلمون واملتعلمات عىل إنجاز هذا النشاط الذي يثبته األستاذ )ة( عىل السبورة
ـْ( أو )الــ( بالكلمة املناسبة وأقرأها:  أصل )الـ

                                                       ... صديق
      )الــــ(                                     ... بنٌت

ـْ(                                     ... معاون                   )الـــ
                                                   ... محبة

املالحظة 
واالكتشاف

ــ يوجه األستاذ )ة( متعلميه ومتعلماته إىل قراءة الفقرة التالية، ثم يدفعهم إىل جرد الكلمات املختومة بألف، 
ويكتبون كل كلمة يف خانتها املناسبة

دخل عيىس إىل املكتبة، واختار قصة ليىل والذئب، قالت له دنيا: إنها قصة عجيبة، دنا منها وقال: إنها تعجب 
اختي الصغرى سلوى.

اى

االستنتاج

ـــــ يالحظ املتعلمون الفرق بني األلف املمدودة واأللف املقصورة من حيث الشكل )ى( )ا(
ــــــ يأتي املتعلمون بكلمات تنتهي بألف ممدوة أو مقصورة

ــــ ينجز املتعلمون النشاط الكتابي رقم 1 املدرج يف كتاب املتعلم )ة(

التقويم 
والدعم

ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط املثبت يف كتاب املتعلم)ة( ويصححونه جماعيا وفرديا.
يمل األستاذ)ة( كلمات مختومة بألف ممدودة أو مقصورة موضوع الدرس فيكتبها املتعلمون واملتعلمات عىل 

األلواح أو الدفاتر.
ـــــ يتتبع األستاذ )ة( إنجازات متعلميه ومتعلماته يف حرص منه عىل دعم التعثرات.

أهداف الحصة: 

يتعرف املتعلم)ة( رسم األلف املمدودة وااللف املقصورة..
يميز املتعلم)ة( بني األلف املمدودة االلف املقصورة«. 

يف  تفاعل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  :عمل  العمل  صيغ 
مجموعات )يمكن لألستاذ)ة( 

أن يحدد صيغة العمل املالئمة تبعا ملستوى املتعلمني واملتعلمات 
وطبيعة النشاط.(

بطاقات،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب   : التعليمية  الوسائل 
جداول، جهاز العرض...
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الحصص /

املراحل
تدبري األنشطة التعليمية التعلمية

الحصة 1:

التخطيط

الحصة 1:

املتعلمني  مع  األستاذ)ة(  يناقش  حيث  الكتابة،  ملوضوع  والتحضري  املطلوب،  الهدف  بتوضيح  األمر  يتعلق 
واملتعلمات موضوع الكتابة، ويخطط بمعيتهم كيفية البحث عن معلومات وقصاصات ورسوم حول املوضوع، 
ثم يوجههم إىل جمعها من املوارد املتاحة يف محيطهم، ومن مصادر مالئمة ملستواهم وملجاالت الربنامج الدرايس. 

ويمكن استثمار رسوم الحكاية أو مقاطع منها يف الكتابة التفاعلية

الحصة 2:

كتابة 

املسودة

الحصة 2:

تتمثل يف مرحلة بداية الكتابة، حيث يرشع املتعلمون واملتعلمات يف القيام بمحاوالت تقريبية بكيفية تدريجية 
لكتابة كلمة أو جملة أو فقرة حسب املطلوب، وذلك بعد أن يقدم األستاذ)ة( نموذجا توضيحيا لكيفية اإلنجاز 
والتوضيحات  واملساعدة  التوجيه  وتقديم  إنجازاتهم،  وتتبع  األولية،  محاوالتهم  بتشجيع  يقوم  كما  املطلوب، 

العملية، أو مشاركة بعضهم يف الكتابة معهم عند الحاجة.

الحصة 3:

املراجعة

الحصة 3:

تشكل مرحلة مهمة يف عملية الكتابة، حيث تتم مراجعة الكلمات املستعملة وتراكيب الجمل واألساليب املوظفة 
يف عالقتها باألفكار املراد التعبري عنها. ويمكن خالل هذه املرحلة تَغيريُ الصيغ والرتاكيب بالحذف، أو اإلضافة، 

أو إعادة التنظيم، مع مراعاة التعبري بلغة عربية فصيحة وميرسة تناسب مستوى املتعلمات واملتعلمني.

يتخلل مرحلة املراجعة حوار بني األستاذ)ة( وجماعة القسم، أو بني املتعلمات واملتعلمني حول كتاباتهم، حيث 
يقرأ متعلم)ة( ما كتبه عىل زمالئه يف مجموعة صغرى أو عىل جماعة القسم، ويناقشونه ويبدون مالحظاتهم 

يف إطار االحرتام املتبادل

الحصة 4:

العرض

الحصة 4:

يشكل املرحلة التي يصل بها املنتج إىل صيغته النهائية بلغة عربية فصيحة وميرسة، وبخط واضح ومقروء، 
وبرسومات مناسبة. ويتم العرض عىل جدران القسم، أو يف مجلة املدرسة أو سبورة النرش أو غريها.

 

القسم
منهجية تدبير التعبير الكتابي )اأربع ح�س�ص، ح�سة كل اأ�سبوع(التاسع

الخطوات المنهجية. 1
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األسابيع )2 و 3 و4 و5(الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

مكون الكتابة
التعبري الكتابي: أصف صديقا أو صديقة 

حل/ت بحينا أو بقريتنا
الحصص األربع : 30د لكل حصة

أهداف الحصص:

* ينتج املتعلم)ة( نصا قصريا بلغة عربية فصيحة وميرسة، وبخط واضح ومقروء، وبرسومات مناسبة، يتم عرضه، ومناقشته 
مع جماعة القسم، بهدف تدعيم وتثبيت وتقويم مهارة التعبري الكتابي.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، بطاقات، خطاطة، سبورة، جهاز العرض...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل يف مجموعات، توظيف األلعاب واملسابقات ...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التمهيد

يعرض األستاذ)ة( وضعية مناسبة الستحضار فضاء املوضوع املستهدف بما فيه من مضمون ورصيد لغوي، مثل:
- محادثة شفهية انطالقا من صور ولعب أدوار.

- قوائم تتضمن معجما يرتبط بمجال عالم األصدقاء.

التخطيط

الحصة األوىل:  يهيئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني ملوضوع الكتابة من خالل دعوة بعض منهم للتحدث عن 
الصديق أو الصديقة املفضلة لديه)ا( من خالل ذكر مكان وزمان حصول التعارف.

- يقدم األستاذ)ة( موضوع درس الكتابة من خالل مطالبة املتعلمني بتحديد الوصف الذي يمكن أن يوصف به 
أي صديق أو صديقة حل/ت بحينا أو قريتنا«. صديق جديد، صديقة جديدة..«.

- يالحظ املتعلمون واملتعلمات الخطاطة املعروضة عليهم، ويدعوهم لقراءة بطاقاتها.

- يناقش األستاذ)ة( متعلميه يف مضمون الخطاطة ومعنى املفردات )حل، ترصفنا(.

- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل التفكري يف مسودة للموضوع تعرض يف الحصة القادمة.

كتابة 
املسودة

الحصة الثانية: يسرتجع املتعلمون واملتعلمات الخطاطة ومكوناتها.
يوضح األستاذ)ة( ملتعلميه الكيفية التي سيتم بموجبها استثمار الخطاطة.

تقدم الجمل اآلتية مكتوبة للمتعلمني واملتعلمات )كتاب املتعلم)ة( ص 22( ويطالبهم بقراءتها:

أصبح صديقا لنا وأصبحنا أصدقاء له
التقينا به وعرفنا أن اسمه إدريس

ذات يوم من أيام العطلة

وفرحنا بصحبته كثريا

يف حينا الجميل

َسكن قربنا ولد 

أصبح يلعب معنا يف ساحة الحي

جذاذات التعبير الكتابي )الوحدة االأولى( 2
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يرتب املتعلمون واملتعلمات هذه الجمل بحسب الرتتيب الوارد يف الخطاطة، مع تغيري كلمة »ولد« بكلمة »بنت«، 
وهكذا.

يعيد املتعلمون واملتعلمات كتابة الجمل املرتبة ويربطون بينها باستعمال: )و(، )ف(، )َفْجأًَة(، )ثُمَّ(.

املراجعة

الحصة الثالثة:  بناء عىل املالحظات التي سجلها األستاذ)ة( خالل الحصة السابقة، يتدخل بمعية متعلميه 
للفت االنتباه ملا تم تسجيله من صعوبات وأخطاء، واقرتاح سبل تجاوزها من أجل تجويد اإلنتاج بعد املراجعة 

والتنقيح.
واألساليب  اللغوي  الرصيد  مستويات  عىل  إنجازاتهم  مراجعة  يف  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يرشك   -

وعالقاتها باألفكار.
- يتخلل مرحلة املراجعة حوار بني األستاذ)ة( وجماعة القسم، أو بني املتعلمات واملتعلمني حول كتاباتهم، حيث 
يقرأ متعلم)ة( ما كتبه عىل زمالئه يف مجموعة صغرى، أو عىل جماعة القسم، ويناقشونه ويبدون مالحظاتهم 

يف إطار االحرتام املتبادل.

العرض
الحصة الرابعة: يقدم املتعلمون واملتعلمات إنتاجاتهم الكتابية، وتتاح لهم فرصة تصويبها بناء عىل املالحظات 

املسجلة بشأنها. مصحوبة برسوم أو صور، ويعرضونها عىل جدران القسم أولوحة النرش.
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
التي  التعلمات  العمل وتحديد  بتحديد صيغة  التدريبية  األنشطة  واملتعلمني إلنجاز  املتعلمات  األستاذ)ة(  يهيئ 

تستلزمها األنشطة.

اإلنجاز

توجيه ديداكتيكي: يمكن إغناء األنشطة املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة( بأنشطة أخرى تنجز عىل دفاتر القسم.

النشاط األول: األساليب واملعجم

ـ ينتج املتعلم)ة( جمال عىل منوال ...............................

ـ يحدد املتعلم)ة( الكلمة الدخيلة يف سلسلة، مثال:

خليلصاحبرفيقفريقصديق

النشاط الثاني: الرصف والتحويل

ينجز املتعلمون واملتعلمات األنشطة املثبتة عىل كتاب املتعلم)ة( 

النشاط الثالث: الرتاكيب:

ينجز املتعلمون واملتعلمات األنشطة املثبتة عىل كتاب املتعلم)ة( 

النشاط الثالث: اإلمالء

يشتغل املتعلمون واملتعلمات عىل األنشطة املدرجة بالكتاب.

تصحح اإلنجازات جماعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكتب أو الدفاتر، مع تقديم الدعم املناسب.التصحيح

القسم
التراكيب، العاشر والتحويل،  ال�سرف  )االأ�ساليب،  الكتابية  التطبيقات  تدبير  منهجية 

االإمالء( ح�سة واحدة تنجز خالل كل اأ�سبوع من االأ�سابيع االآتية:  5ـ  10ـ  15ـ  21ـ  26ـ  31 

الخطوات المنهجية. 1
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تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التي التهيئة التعلمات  العمل وتحديد  التدريبية بتحديد صيغة  املتعلمات واملتعلمني إلنجاز األنشطة  يهيئ األستاذ)ة( 
تستلزمها األنشطة.

اإلنجاز

يقرأ األستاذ)ة( األنشطة املثبتة يف الكتاب ويوجههم إىل كيفية االشتغال:

ـ أسأل مستعمال: هل ـ ماذا ـ كيف.

ياَرُة ـ نََجَح: ـ أَُصنُِّف ما يَأْتي َحَسَب اْلَمْطلوِب: َصديٌق ـ يف ـ َلِعَب ـ ِمْن ـ الزِّ

َحْرٌفِفْعٌلاِْسٌم

ـ أَْمألُ اْلَفراَغ ِبما يُناِسُب:

أَنا َكتَبُْت ـ أَنَْت ... ـ نَْحُن ... ـ أَنْتُما ... ـ ُهما ... ـ ُهَو ... ـ ِهَي ... ـ أَنْتُْم ... ـ أَنْتُنَّ ... ـ ُهْم ... ـ ُهنَّ ...

ُم ما يأْتي ِبَكِلَمٍة ُمناِسبٍَة: ـ أُتَمِّ

َخَرَج ... ـ َلِعبَْت ... / َرَسَم الطِّْفُل ... ـ َكَتَبَِت اْلِبنُْت ...

داَقُة ... ـ التَّعاُوُن ... / ... ُحْلٌو ـ ... ُمْمِتَعٌة. ـ أَْكتُُب اْلَكِلَمَة اْلُمناِسبََة: الصَّ

اإلمالء

ُم اْلَكِلماِت اآلِتيََة: أُتَمِّ

َوراَء  َونَْجري  ..طرُّيوِر،  ِغناَء  نَْسَمُع  ..ّراِئَعِة،  ..َحديَقِة  يف  َمعاً  نَْلَعُب  ُكنّا  َجميَلٌة،  ِذْكر..  َصديقي  ِرضـ..  َمَع  يل 

..َفراشاِت ..ُمَلوَّنَِة، َونَْسمُع َطننَي ..نَّْحِل يَْجَمُع ..رَّحيَق ِليَْصنََع ..َعَسَل. 

تصحح اإلنجازات جماعيا عىل السبورة وفرديا عىل الدفاتر.التصحيح

 

األسبوع 5 الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

املدة: 30 دقيقةتطبيقات كتابيةمكون الكتابة: الرصف والتحويل ـ الرتاكيب ـ اإلمالء

جذاذات التطبيقات الكتابية )الوحدة االأولى( 2

أهداف الحصة: 
يوظف املتعلم)ة( بعض أدوات االستفهام.
يصنف املتعلم)ة( كلمات حسب أقسامها.

يستعمل املتعلم)ة( الفعل الصحيح مع الضمائر.
يوظف املتعلم)ة( عنارص الجملة الفعلية والجملة االسمية.

يستعمل  املتعلم)ة( ألف االسم املقصور بنوعيه )العمودي والذي بشكل ياء(.

صيغ العمل : فردي / جماعي...

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، بطاقات، 

سبورة، رشائط ورقية...
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منهجية تدبير م�سروع الوحدة )اأربع ح�س�ص، ح�سة كل اأ�سبوع(

الخطوات المنهجية. 1

الحصص/
املراحل

تدبري األنشطة التعليمية التعلمية

الحصة 
:1

التخطيط

بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يتم التخطيط للمرشوع تبعا ملا يأتي:
توزيع املتعلمني واملتعلمات إىل مجموعات صغرية ال يتعدى عدد أفرادها ستة.

عرض مجموعة من املوضوعات املرتبطة باملجال عىل املجموعات
فتح املجال القرتاح موضوعات أخرى.

اختيار كل مجموعة موضوعا لالشتغال عليه.
توزيع املهام واألدوار بني أفراد املجموعة.

تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ املرشوع.
تقديم املساعدة والتوجيهات بخصوص مصادر املعلومات والبيانات.

الحصة 
:2

اإلنجاز

بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بـ:
مناقشة كل مجموعة املعلومات والبيانات والصور ... التي أحرضتها.

اختيار ما يناسب منها موضوع املرشوع والخطة املحددة لتنفيذه.
مبارشة األدوار واملهام التي أوكلت لكل فرد من أفراد املجموعة وفق التوجيهات املحددة.

الحصة 
:3

تتمة 
اإلنجاز

بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بـ:
تقاسم األعمال املنجزة داخل كل مجموعة ومناقشتها.

تحسني األعمال يف ضوء نتائج املناقشة بالتعديل والتنقيح والتصحيح أو بالحذف أو اإلضافة

الحصة 
:4

العرض

بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بـ:
عرض املشاريع يف صيغتها النهائية باستخدام وسائل العرض املختلفة )العرض الشفهي، العرض عىل الحائط، 

العرض باستخدام الوسائط الرقمية...( بتوظيف مختلف املمارسات اللغوية الشفهية والقرائية والكتابية(.
مناقشة العروض وتقويمها.

بطاقة مشروع الوحدة

الوحدة األوىل

عالم األصدقاء.املجال

أعد بطاقة تعارف عن صديق أو صديقة.عنوان املرشوع

أهداف املرشوع

يعد املتعلم)ة( بطاقة تعارف يحدد فيها: هويته، ومدرسته، وهوايته.
يكتب بطاقات تعارف عن أصدقائه وصديقاته مستئنسا. 

بالبطاقة التالية: )االسم/السن/املدرسة/الهواية(.
ينظم املتعلم)ة( ما جمعه، ويستثمره أثناء إنجازه ملرشوع بطاقات التعارف.

القسم
الحادي 

عشر
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األسابيع )2 و 3 و4 و5(الوحدة األوىل: عالم األصدقاء

املوضوع: أعد بطاقة تعارف عن صديق أو صديقة مرشوع الوحدة
جديد)ة(

الحصص األربع:  30 د لكل 
حصة

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التمهيد

يعرض األستاذ)ة( وضعية مناسبة الستحضار فضاء موضوع املرشوع املستهدف، مثل:
- محادثة شفهية انطالقا من صور ولعب أدوار.

- بطاقات تتضمن معجما يرتبط بمجال التعارف بني األصدقاء.

التخطيط

الحصة األوىل:  يهيئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني ملوضوع املرشوع من خالل دعوة بعض منهم للتحدث عن 
الصديق أو الصديقة املفضلة لديه)ا( من خالل ذكر مكان وزمان حصول التعارف.

- يقدم األستاذ)ة( موضوع املرشوع )إعداد بطاقة تعارف عن صديق أو صديقة جديد)ة((.
- يالحظ املتعلمون واملتعلمات البطاقة املعروضة عليهم، ويدعوهم لقراءتها.

 كتاب املتعلم)ة( ص 42.
- يناقش األستاذ)ة( متعلميه يف مضمون البطاقة ومعنى املفردات )سني، 

هواياتي(.
- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل التفكري يف مسودة بطاقة تعرض 

يف الحصة القادمة.

اإلنجاز

الحصة الثانية: يسرتجع املتعلمون واملتعلمات بطاقة التعارف ومكوناتها.
- يتوزع املتعلمون واملتعلمات إىل مجموعات صغرية،

- يناقش كل متعلم)ة( املعلومات والبينات التي أعدها للتعريف بنفسه،
- ينجز املتعلم بطاقة التعريف بنفسه يف صيغتها النهائية حسب البطاقة املعروضة عليهم.

- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل التفكري يف إعداد بطاقة تعارف عن صديق)ة( 
حسب البطاقة املعروضة عليهم، يف الكتاب ص 42.

- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل التفكري يف مسودة بطاقة تعرض يف الحصة القادمة.

جذاذة م�سروع الوحدة )الوحدة االأولى( 2

أهداف الحصة: 
يعد املتعلم)ة( بطاقة تعارف يحدد فيها: هويته، ومدرسته، وهوايته؛

التالية:  بالبطاقة  تعارف عن أصدقائه وصديقاته مستئنسا  يكتب بطاقات 
)االسم/السن/املدرسة/الهواية(،

جماعي، ينظم املتعلم)ة( ما جمعه، ويستثمره أثناء إنجازه ملرشوع بطاقات التعارف. ثنائي،  فردي،  عمل   : العمل  صيغ 
عمل تفاعل يف مجموعات...

املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
صور، جهاز العرض، سبورة...
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تتمة 

اإلنجاز

الحصة الثالثة:
بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بـ:

تقاسم األعمال املنجزة داخل كل مجموعة ومناقشتها.
أو اإلضافة حسب بطاقتي  بالحذف  أو  والتنقيح والتصحيح  بالتعديل  املناقشة  نتائج  األعمال يف ضوء  تحسني 

التعارف املعروضة.
وضع كل متعلم)ة( اإلخراج النهائي لبطاقتيه وخطة عرضهما.

العرض

الحصة الرابعة:
بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بـ:

الشفهي،  العرض املختلفة )العرض  النهائية باستخدام وسائل  التعارف يف صيغتها  عرض مشاريع بطاقات 
الشفهية  اللغوية  املمارسات  مختلف  بتوظيف  الرقمية...(  الوسائط  باستخدام  العرض  الحائط،  عىل  العرض 

والقرائية والكتابية.
مناقشة العروض وتقويمها.
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تدبري أنشطة التقويماملراحل

تقويم 
فهم 

املسموع

فهم  لتقويم  اختبارا  يجرى  والتحدث،  االستماع  مكون  تقديم  خالل  اليومية  األستاذ)ة(  مالحظات  إىل  إضافة 

املسموع. ونظرا لصعوبة تقويم كل متعلم)ة( عىل حدة، يمكن إجراء االختبار كتابيا عىل هذا النحو:

يُسمع األستاذ)ة( تالمذته وتلميذاته الحكاية املقررة واملدرجة يف الدليل، تسميعا يحرتم رشوط القراءة السليمة 

)عالمات الرتقيم، مخارج األصوات، تغيري نربات الصوت، اإليماءات والحركات الجسدية،...(؛

يعد أسئلة حول النص الستخراج املعلومات الرصيحة )الشخصيات، الزمان، املكان، األحداث، البنية....( يف ورقة 

ويستنسخها بحسب عدد املتعلمات واملتعلمني؛

أمثلة ألسئلة فهم املسموع:

أحدد شفهيا من لم يذكر من شخصيات الحكاية بعد سماعها: ....................................

وضع العالمة )+( أمام أحداث الحكاية؛

شطب الكلمة الدخيلة؛

ذكر الكلمات الدالة عىل املكان يف الحكاية؛

ذكر الكلمات الدالة عىل الزمان يف الحكاية؛

وضع ملخص للحكاية انطالقا من مشريات دالة؛  ........................

يدون األستاذ)ة( نتائج التقويم يف شبكة التفريغ اآلتية:

اسم املتعلم)ة(
عدد األجوبة 

الصحيحة
مالحظات 

) نوع األخطاء املرتكبة......(

تقويم الطالقة:
نظرا ألهمية القراءة يف املنهاج الدرايس، يجب ان يكون التقويم يف هذا املكون فرديا )كل متعلم)ة( عىل حدة(:

يُِعد األستاذ)ة( نصوصا قصرية رسدية أو وصفية أو إخبارية مكونة من 80 كلمة إىل 110 كلمات، يقرأ كل متعلم 
أو متعلمة النص.

يتابع األستاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات يف نسخة للنص الذي يقرؤه املتعلم)ة(؛
يضع عالمة عىل الكلمات املقروءة خطأ بقلم الرصاص؛

يحدد مدة القراءة يف دقيقة لكل متعلم)ة( لقياس الطالقة؛

منهجية تدبير اأ�سبوع التقويم والدعم

تدبير اأن�سطة التقويم. 1

القسم
الثاني
عشر
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تقويم 
القراءة

يوقف األستاذ)ة( املتعلم)ة( عندما تنتهي الدقيقة، ويدون نتائج التقويم يف بطاقة التتبع أسفله:

اسم املتعلم)ة
عدد الكلمات املقروءة 

يف الدقيقة
عدد الكلمات التي 

وقع فيها الخطأ
عدد الكلمات 

الصحيحة
مالحظات ) نوع 
الخطأ املرتكب(

القرائي  األداء  تقويم  بطاقة  يستثمر  كما  به.  الخاصة  القرائي  األداء  تقويم  األستاذ)ة( شبكة  يستثمر  توجيه: 

الخاصة باملتعلم يف إطار التقويم الذاتي، ويعتمد نتائجها يف الدعم واملعالجة.

ينجز املتعلمون واملتعلمات كتابيا تمارين الفهم القرائي املرفقة للنص؛

يمكن لألستاذ)ة( أن يطرح أسئلة شفوية الستخراج املعلومات الرصيحة والضمنية؛

قراءة  تقويم  إىل  اللجوء  لألستاذ)ة(  يمكن  الدراسية؛  السنة  بداية  يف  النص  قراءة  من  متعلم)ة(  يتمكن  لم  إذا 

الكلمات،

تبعا ملا يأتي:

يعد األستاذ)ة( الئحة كلمات )100 كلمة(؛

يقرأ املتعلم)ة( الئحة الكلمات يف دقيقة واحدة.

يتابع األستاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات يف نسخة الالئحة التي يقرأ فيها املتعلم)ة(؛

يضع عالمة عىل الكلمات املقروءة خطأ بقلم الرصاص.

يوقف األستاذ)ة( املتعلم)ة( عندما تنتهي الدقيقة؛ ويدون نتائج التقويم يف البطاقة اآلتية:

اسم املتعلم)ة(
عددالكلمات املقروءة 

يف الدقيقة
عدد الكلمات التي وقع 

فيها الخطأ
مالحظات ) نوع الخطأ 

املرتكب(

تقويم املفردات والفهم القرائي:

يركز األستاذ يف تقويم الفهم القرائي عىل األهداف املتوخاة منه، ويمكن إيجاز ذلك فيما يأتي:
يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية الصفة املضافة.
يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية خريطة الكلمة.

يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية املعاني املتعددة.
يميز شخصيات النص.

يميز األحداث بعد قراءة النص.
تعرف تسلسل األحداث بعد قراءة النص.

تقويم الظواهر اللغوية املروجة ضمنيا:

ألجل التأكد من مدى قدرة املتعلمني عىل استثمار وتوظيف مختلف األساليب والظواهر اللغوية املروجة ضمنيا، 
تمارين  ليعد  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املتضمن  التقويم  أسبوع  يف  املدرج  بالنموذج  يسرتشد  أن  لألستاذ)ة(  يمكن 

وأنشطة مناسبة للفئة املستهدفة، ومالئمة للحصة الزمنية املحددة.
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تقويم 
الكتابة

تقويم مكون اإلمالء.

يمل األستاذ)ة( نصا قصريا مكونا من 10 كلمات يتضمن بعضها الظواهر املدروسة خالل الوحدة.
يدون األستاذ)ة( النتائج يف البطاقة اآلتية:

مالحظات ) نوع الخطأ املرتكب(عدد الكلمات التي وقع فيها الخطأعدد الكلمات املكتوبةاسم املتعلم)ة(

تقويم مهارة التعبري الكتابي
التقويم  املتعلم)ة( ضمن أنشطة  الكتابي املدرج يف كتاب  التعبري  يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني إنجاز تمرين 

التكويني.
يدون األستاذ)ة( النتائج يف شبكة تفريغ مماثلة ملا تقدم.

يعمد األستاذ)ة( انطالقا من نتائج التفريغ إىل تفييء املتعلمات واملتعلمني حسب نوع التعثر:
الفئة 1: فئة متمكنة من مهارات القراءة والكتابة سيستفيدون من أنشطة التثبيت واإلغناء.

الفئة 2: فئة متوسطة، تتطلب دعما حسب الحاجة.
الفئة 3: فئة متعثرة ويف حاجة إىل دعم شامل يف القراءة والكتابة.
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تدبري أنشطة الدعماملراحل

دعم 
القراءة

بالنسبة للفئة املتعثرة )التي تقرأ الكلمات معزولة(:
تركيب جمل من كلمات وقراءتها؛

قراءة بطاقات / لوحة قرائية مكونة من جمل قصرية؛
مسابقات بني أفراد املجموعة يف القراءة لتنمية الطالقة )متعلم/ة يقرأ وصديقه يراقب املدة(؛

قراءة لوحة قرائية تتضمن كلمات مرتبطة باملجال؛
مسابقة يف تكوين جمل من كلمات معطاة؛

مسابقة يف قراءة جمل / نص قصري )عدد الكلمات يف الدقيقة: متلعم)ة( يقرأ وزميله يحسب(؛
مسابقة يف املفردات: إيجاد أكرب عدد من كلمات عائلة كلمة / خريطة كلمة معينة / شبكة مفردات.

بالنسبة للفئة املتمكنة )التي تقرأ النص(:
تساعد األستاذ)ة( يف عملية الدعم )التعلم بالقرين(؛

تقرأ نصوصا طويلة نسبيا، وتنجز كتابيا تمارين قرائية عىل غرار ما هو مثبت يف كتاب املتعلم)ة(؛
تلخص نصا / قراءة قصة /..................

دعم 
الكتابة

يتم الرتكيز عىل الدعم يف اإلمالء والتعبري الكتابي.

دعم اإلمالء

إمالء كلمات تتضمن الظاهرة املدروسة عىل األلواح ويف الدفاتر؛ )الفئة املتعثرة(؛

ملء الفراغ بالظاهرة اإلمالئية املناسبة؛

إمالء جمل يف الدفاتر أو يف كتاب التلميذ)ة(؛ )الفئة املتوسطة(؛

إمالء تباديل: يمل كل متعلم)ة( عىل زميله كلمات/ نصا يف الدفاتر ويصحح له أخطاءه.

دعم التعبري الكتابي

التعبري بجملة بسيطة عن وضعية أو صورة مرتبطة باملجال )الفئة غري املتمكنة(؛

التعبري بجمل عن وضعية أو صور مرتبطة بالحكايتني/ املجال )الفئة املتوسطة وغري املتمكنة(؛

تلخيص نص قرائي )الفئة املتمكنة(؛

ترتيب جمل لتكوين نص )الفئة املتوسطة واملتمكنة(؛

منهجية تدبير اأن�سطة الدعم. 2
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جذاذات الوحدة الرابعة

الحرف واملهن

أوال: مكون االستماع والتحدث

احلكاية 1

األسبوع: 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: األوىل  45دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
يقدم املتعلم)ة( التوقعات شفهيا انطالقا من الصور 

والعنوان.
يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

يتحقق املتعلم)ة( من توقعاته.
يعرب املتعلم)ة( عن فهمه األويل للحكاية املسموعة.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات 

ملستوى  تبعا  املالئمة  العمل  صيغة  يحدد  أن  لألستاذ)ة(  )يمكن 
املتعلمني واملتعلمات وطبيعة النشاط.(

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يهيئ األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات ملوضوع الدرس الجديد ويتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل املمكنة. 
يُمّهد األستاذ)ة( لالستماع إىل الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيّد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي.

املالحظة 
والتوقع

توجيه ديداكتيكي: يمكن أن يدبر النشاط يف مجموعات، كل مجموعة تدون توقعها يف بطاقة تلصق عىل 
املخطط بهدف املناقشة.

يوجه األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات إىل مالحظة الّصور املعروضة عليهم يف كتاب املتعلم)ة( ص115.
يطرح عليهم أسئلة حول كل صورة، ويقودهم إىل اإلجابة عنها بجمل مفيدة: 

يدعوهم لقراءة العنوان ويقدم لهم السؤال اآلتيي:
عماذا سيتحّدث النّص؟

ـ يتعرفون محتويات الخطاطة اآلتية: 

بعد تدوين التوقعات، يقرتح األستاذ)ة( عىل متعلميه االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها ملوضوعها.

الديك يبحث 
عن عمل 

مّل عمله السابق 

ألنّه بال عمل

يحتاج إلى دخل شهرّي.

يرغب أن يكون 
الديك جائعمستقاّل عن أسرته.

فقد عمله
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يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.التسميع

التحقق 
من 

التوقعات

للتحقق من التوقعات، يفسح املجال للتداول يف شأنها انطالقا من أثر التسميع.

أمثلة عن أسئلة ممكنةموضوع السؤال

عن ماذا تتحّدث الحكاية؟موضوع الحكاية

الشخصيّات الرئيسة يف الحكاية
من طلب املساعدة من النملة؟ من تملك الكثري من حبّات القمح؟ من 

سمع صباح الديك؟

ماهي املهنة التي اقرتحها الرجل عىل الديك؟ وهل وافق الديك؟الحدث الرئييّس يف الحكاية

متى قصد الديك النملة؟ من أين تجمع النملة حبوب القمح؟مؤرّشات حول الزمان واملكان

التقويم 
والدعم

لتقويم أثر التسميع والفهم األويل للحكاية يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم 
الخاص عما فهموه من الحكاية.
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية 45 دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:

)الشخصيات،  الحكاية  عنارص  شفهيا  املتعلم)ة(  يحدد 
األحداث، الزمان، املكان(.

يستثمر املتعلم)ة( شفهيا عنارص الحكاية إلنتاج جمل مفيدة. 

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف 
مجموعات...

األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يذكر املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »الديك يبحث عن عمل«.
يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم. التسميع

تحديد 
عنارص 
الحكاية

للمتعلمني  اللغوي  املستوى  صياغتها  يف  مراعيا  الحكاية  عنارص  بحسب  محددة  أسئلة  األستاذ)ة(  يقدم 
واملتعلمات، وباستثمار األجوبة عنها، يقودهم إلتمام خطاطة عنارص الحكاية:

يف  عمل  أو  جماعي  عمل  بصيغة  يتم  أن  يمكنه  كما  متدرج.  بشكل  النشاط  هذا  ينجز  أن  يمكن  ملحوظة: 
مجموعات.

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن أحداث الحكاية يف مرحلة أوىل، ثم يعملون عىل إغناء ما أمكن منها 
بربط الحدث بفاعله وبزمن وقوعه ومكانه.

الشخصيّات :
الديك ـ النملة ـ الرجل

األزمنة :
في أحد األيّام ـ طوال أشهر ـ لحظات ـ 

الصباح الباكر

األحداث :

ـ جاع الديك فقصد النملة.
ـ طلب الديك قمحا من النملة.

ـ رفضت النملة مساعدته.
وصاح  طويال  الجوع  يحتمل  لم  ـ 

مستغيثا.
ـ اقترح عليه أحد الرجال عمال.

ـ وافق الديك مبتهجا وصارت مهنته 
هي الصياح ليوقظ الرجل في الصباح 

الباكر.

المكان
الحقول

الديك يبحث عن عمل
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثالثة 30دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
)البداية،  الحكاية  بنية  شفهيا  املتعلم)ة(  يحدد 

التحول، املشكل، الحل، النهاية(.
يستثمر املتعلم)ة( بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة 

بشكل شفهي. 

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يسرتجع املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »الديك يبحث عن عمل » وموضوعها وأهم عنارصها.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.التسميع

تحديد 
بنية 

الحكاية

يُسمع األستاذ)ة( النص الحكائي مقطعا مقطعا، ويقود املتعلمات واملتعلمني لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل 
مقطع والتي تقود إجاباتها إىل تشكيل بنية الحكاية.

البداية  : _ بم أحّس الديك ؟

                  _ ماذا فعل الديك عندما جاع ؟
التحّول : _  ماذا طلب الديك من النملة ؟

                 _ هل استجابت النملة لطلب الديك ؟ ملاذا ؟
                 _ هل اعرتف الديك بأنّه كسالن ؟ كيف عرفت ذلك ؟

املشكل:  _ ملاذا أخذ الديك يصيح ؟

الحّل   :  _ من خالل النّص، ما العالقة بني العمل والجوع ؟

                 _ ماذا اقرتح الرجل عىل الديك ليتخّلص من الجوع ؟
                 _ ما هي املهنة التي اقرتحها الرجل عىل الديك ؟

النهاية :   _ ما الكلمة التي تدّل عىل أّن الديك فرح بمهنته الجديدة ؟

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور 
املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( 
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الرابعة 45دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
الصفة  أو  الحال  عىل  الدال  املعجمي  الرصيد  املتعلم)ة(  يستثمر   

)غريب _  جائع _كسالن _ متكاسل _ متسائال _ حائر _ الباكر(.
يستعمل املتعلم)ة( الصفة املضافة بشكل سليم.

 ..... كذا  نفعل  »هيا  والطلب  العرض  أسلوب  املتعلم)ة(  يستعمل   
سويا.« وأسلوب التفسري »أنا مستعّدة لـ...، لكنّي....... إذا .....«

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، النص الحكائي، 
صور، جهاز العرض، بطاقات، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل 
يف مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.التهيئة

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.

يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني لرسد الحكاية بالتناوب.

استثمار 
الرصيد 
املعجمي

النشاط األّول : يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل اإلجابة عن أسئلته:

ماذا طلب الديك من النملة؟ كيف هو طلبه؟
كيف هو الديك ؟

كيف أقبل الرجل نحو الديك ؟
ملاذا ال يعرف الديك أّي مهنة يختار ؟

متى سيوقظ الديك الرجل؟
كيف وافق الديك ؟

تستثمر اإلجابات لعزل الرصيد املعجمي الدال عىل الصفة والحال )غريب _ جائع _ كسالن _ متكاسل _ متسائال 
_ حائر _ الباكر ( .

يركب املتعلمون واملتعلمات الرصيد املستخرج يف جمل مفيدة.
 النشاط الثاني : خريطة الكلمة 

                                                                                             

                                                                                                                    

                     

                                                                                                                                                  

                                                                            

النشاط الثالث :عائلة الكلمة )االشتقاق(     اشتغل 

مشتغل _ اشتغال _ شّغل _ مشّغل _ شغل.... 

يراها  التي  الصيغ  وبكل  واملتعلمني  املتعلمات  مع  متدرج  بشكل  النشاط  هذا  إنجاز  يتم  ديداكتيكي:  توجيه 

األستاذ)ة( مناسبة للفئة املستهدفة، مع الحرص عىل تقديم أمثلة ليتمكن املتعلمون واملتعلمات من استضمار 
البنية النحوية واألسلوبية لكل مثال.

مبتهج

تركيبها يف جملة : شاركت يف املباراة مبتهجا.

النوع : اسم

ضّدها : حزين، مكتئب مرادفها : مرسور
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استثمار 

الرتاكيب 

والرصف 

واألساليب

يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل تغيري الصفة املذكورة يف كل جملة بصفة أخرى:

يا له من طلب غريب!                                               يا له من طلب ............!

سأكون  نملة بلهاء إذا ساعدتك.                               سأكون نملة  ..............إذا ساعدتك.

الديك حائر، ال يعرف أّي مهنة يختار.                      الـديك......................

أنت كسالن ال تعمل .                                               أنــت .....................ال تعمل .

يتحدث املتعلمون واملتعلمات موظفني البنية األسلوبية املقرتحة:

    هيّا نعمل  سويّا لنجمع الكثري من القمح .                           

    هيا .....  سويّا لــ..............................

             أنا مستعّدة ملساعدة من يعمل مثيل، ولكنّي سأكون بلهاء إذا ساعدت متكاسال مثلك.                  

            أنا مستعّدة لــ ...............................، ولكنّي سـ......................إذا................................

التقويم 
والدعم

يقوم األستاذ)ة( إنجازات املتعلمني واملتعلمات من خالل عملية التصحيح الجماعي والفردي.
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الخامسة 45دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:

يرسد املتعلم)ة( الحكاية أو مقاطع منها.

 يشخص املتعلم)ة( الحكاية. .

يستثمر املتعلم)ة( القيم املروجة يف الحكاية.

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يطلب من املتعلمني واملتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية املكتسب. 

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يشجع األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رسد مقاطع من الحكاية بالتناوب.الرسد

التشخيص

األدوار،  وتوزيع  املجموعات  تشكيل  ويف  والوسائل  الفضاء  إعداد  يف  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يرُشك 
لتشخيص الحكاية.

 - تتناوب املجموعات عىل تشخيص الحكاية أو مقاطع منها )حسب طبيعة النص وبنائه( وفق األدوار املحددة 
ألفرادها.

التقويم 
والدعم

لتقويم األثر االنفعايل الذي خلفه التفاعل مع الحكاية عرب التشخيص يقود األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات 
للتعبري عن مواقفهم تجاه أهّمية العمل بالنسبة لإلنسان من خالل الخطاطة اآلتية:

                                                           

             

                                                                                                            

                                                                                     

 تختتم الحصة بتحسيس املتعلمني واملتعلمات بما ييل: 

  _اإلنسان الذي ال يعمل هو عالة عىل غريه.
  _اإلنسان العامل هو عنرص فاعل يف املجتمع ينفع نفسه وغريه.
  _بالعمل نلبّي حاجاتنا األسايسّة من طعام ورشاب ومسكن.
 _العمل شغل للنفس عن البطالة واللهو وإبعادها عن الكسل.

أهّمية العمل

   يحّس باملسؤوليّة                                  يفّرغ طاقته

يشغل اإلنسان وقته

رياضة لفكره وجسمه يوّفر اإلنسان حاجاته
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: السادسة 30 دقيقةحكاية: الديك يبحث عن عملمكون االستماع والتحدث

 

أهداف الحصة:
أو  جديدة  حكاية  شفهيا  املتعلم)ة(  ينتج   
مقطعا حكائيا منها باستثمار عنارص الحكاية 

وبنيتها.

بطاقات،  العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، جدول بنية الحكاية، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

يخرب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بمبارشة عملية اإلنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس.
املقاطع ذات  الحكاية ورسد بعض  باستعمال خريطة  الرسدية  الحكاية وبنيتها  يساعدهم عىل اسرتجاع عنارص 

الصلة باإلنتاج.

اإلنتاج

توجيه ديداكتيكي: 

لكي تؤدي عملية اإلنتاج وظيفتها التعليمية التعلمية، يمكن تغيري أحد عنارص الحكاية )حدث أو أكثر/ شخصية أو 
أكثر/ املكان/ الزمان( أو بتبديل يطال أحد مكونات بنية الحكاية )البداية، التحول، املشكل، الحل، نهاية الحكاية(. 
هذا ويتم التدرج يف هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة عىل التعبري. ويمكن استثمار توقعات 

املتعلمني واملتعلمات يف توجيه عملية اإلنتاج كلما كان ذلك ممكنا.
 ويمكن االستئناس بـاإلجراءات اآلتية:

يقسم األستاذ)ة( متعلميه إىل مجموعات تتكلف كل منها بمبارشة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية أو مقاطع منها 
منها.

يفسح املجال ألفراد املجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية اإلنتاج.
يدعو املجموعات إىل استثمار عنارص الحكاية وبنيتها يف عملية اإلنتاج.

يتناوب أفراد كل مجموعة، بعد انتهاء مدة اإلنجاز، عىل عرض إنتاجاتها.

 نموذج لالستئناس :  » الكلب يبحث عن عمل«

 _  جاع الكلب فقصد الجّزار وطلب منه عظما .

 _ رفض الجّزار طلبه .

 _  لم يحتمل الكلب الجوع طويال فعال نباحه .
 _  سمعه أحد الحّراس فاقرتح عليه أن يشتغل معه ليتخّلص من جوعه.

_ وافق الكلب مبتهجا، وصارت مهنته منذ ذلك اليوم هي مساعدة الحارس عىل حراسة السيّارات واملنازل ليال .

التقويم 
والدعم

تقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض الشفهي وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
يسجل األستاذ)ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات املسجلة يف دفرت املالحظات لتشكل موضوعات للمعالجة 

والدعم.
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احلكاية 2

األسبوع: 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: األوىل 45دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
الصور  من  انطالقا  شفهيا  التوقعات  املتعلم)ة(  يقدم 

والعنوان.
يتعرف املتعلم)ة( مضمون الحكاية سماعا.

يتحقق املتعلم)ة( من توقعاته.
يعرب املتعلم)ة( عن فهمه األويل للحكاية املسموعة.

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
املالئمة  العمل  أن يحدد صيغة  لألستاذ)ة(  )يمكن  مجموعات 

تبعا ملستوى املتعلمني واملتعلمات وطبيعة النشاط.(

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يهيئ األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات ملوضوع الدرس الجديد ويتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل املمكنة. 
يُمّهد األستاذ)ة( لالستماع إىل الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيّد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي.

املالحظة 
والتوقع

توجيه ديداكتيكي: يمكن أن يدبر النشاط يف مجموعات، كل مجموعة تدون توقعها يف بطاقة تلصق عىل املخطط 
بهدف املناقشة.

يوجه األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات إىل مالحظة الّصور املعروضة عليهم يف كتاب املتعلم)ة( ص.132.
يطرح عليهم أسئلة حول كل صورة، ويقودهم إىل اإلجابة عنها بجمل مفيدة: 

يدعوهم لقراءة العنوان ثم يسأل: 
عماذا        سيتحّدث النّص؟

بعد تدوين التوقعات، يقرتح األستاذ)ة( 

عىل متعلميه االستماع لنص الحكاية للتأكد

من مدى مالءمتها ملوضوعها.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.التسميع

التحقق 
من 

التوقعات

للتحقق من التوقعات، يفسح املجال للتداول يف شأنها انطالقا من أثر التسميع.

أمثلة عن أسئلة ممكنةموضوع السؤال

عن ماذا تتحّدث الحكاية؟موضوع الحكاية

من يهتّم باملوسوعات العلميّة ؟ من كان يف الصحن الطائر؟الشخصيّات الرئيسة يف الحكاية

مع من التقى نعمان عىل سطح كوكب املّريخ؟ وكيف أصلح عطب مركبته الفضائيّة؟الحدث الرئييّس يف الحكاية

مؤّشات حول الزمان واملكان
أّي  ارتفع عاليا؟ عىل سطح  مّلا  الفضاء؟ إىل ماذا صار يتطّلع نعمان  ماذا يجوب رائد 

كوكب أرىس نعمان سفينته ؟

التقويم 
والدعم

لتقويم أثر التسميع والفهم األويل للحكاية يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم 
الخاص عما فهموه من الحكاية.

2 - يتخيّل نفسه من رّواد الفضاء 

1 - يحّب الطفل كّل 
ما يتعّلق بالفضاء

6 -  ربّما سيزور املخلوق 
العجيب يوما األرض.

5-  صار الطفل واملخلوق العجيب صديقني .

4 - التقى بمخلوق عجيب 
وطلب منه املساعدة

3 -   وقع عطب يف مركبته

راند الفضاء
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األسبوع: 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية 45دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
)الشخصيات،  الحكاية  عنارص  شفهيا  املتعلم)ة(  يحدد 

األحداث، الزمان، املكان(.
جمل  إلنتاج  الحكاية  عنارص  شفهيا  املتعلم)ة(  يستثمر 

مفيدة. 

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يذكر املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية »رائد الفضاء«.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم. التسميع

تحديد 
عنارص 
الحكاية

للمتعلمني  اللغوي  املستوى  صياغتها  يف  مراعيا  الحكاية  عنارص  بحسب  محددة  أسئلة  األستاذ)ة(  يقدم 
واملتعلمات، وباستثمار األجوبة عنها، يقودهم إلتمام خطاطة عنارص الحكاية:

ملحوظة: يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج. كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل يف مجموعات.

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن أحداث الحكاية يف مرحلة أوىل، ثم يعملون عىل إغناء ما أمكن منها 
بربط الحدث بفاعله وبزمن وقوعه ومكانه.

رائد الفضاء

الشخصيّات :
نعمان _ أصدقاؤه _ رائد 
الفضاء _ املخلوق الفضائّي

األحداث 

_ أعجب نعمان ببذلة وتحّركات رائد الفضاء.
بذلة واقية ويقود  _ تخيّل نعمان نفسه يرتدي 

مركبة فضائيّة .
سطح  عىل  فهبط  الفضائيّة  مركبته  تعّطلت   _

كوكب املّريخ .
_ رأى صحنا طائرا مّلا كان يتفّقد مكان العطب .

_ نزل من الصحن مخلوق فضائّي وساعده عىل 
إصالح العطب .

_ رّس نعمان .

األزمنة :
يف يوم من األيّام

املكان:
السماء _ الفضاء _ األرض 

سطح كوكب املّريخ
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األسبوع: 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثالثة 30دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
التحول،  )البداية،  الحكاية  بنية  شفهيا  املتعلم)ة(  يحدد 

املشكل، الحل، النهاية(.
مفيدة  جمل  إنتاج  يف  الحكاية  بنية  املتعلم)ة(  يستثمر 

بشكل شفهي. 

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:   الوسائل 
بطاقات، خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يسرتجع املتعلمون واملتعلمات عنوان الحكاية » رائد الفضاء » وموضوعها وأهم عنارصها.

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.التسميع

تحديد 
بنية 

الحكاية

يُسمع األستاذ)ة( النص الحكائي مقطعا مقطعا، ويقود املتعلمات واملتعلمني لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل 
مقطع 

والتي تقود إجاباتها إىل تشكيل بنية الحكاية.
البداية  : _  كيف هو نعمان ؟

                   _ بماذا يهتّم نعمان ؟
                  _ بماذا لّقب نعمان ؟

التحّول : _  ما الذي لفت انتباه نعمان مّلا كان يشاهد رشيطا وثائقيا ؟
                 _ ماذا يتمنّى نعمان ؟

                 _  ماذا تخيّل نعمان عندما أغمض عينيه ؟
 املشكل:  _  ماذا وقع يف املركبة الفضائيّة ؟

                 _  ماهو الحّل الذي توّصل إليه نعمان ؟
                _  كيف كان ينّط ؟ 
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الحّل   :  _  ماذا رأى نعمان من بعيد؟

                 _  صف)ي( املخلوق العجيب .
                 _  كيف أصلح املخلوق الفضائّي العطب؟

 النهاية :   _ ماذا فعل نعمان مّلا أصلحت مركبته ؟

                 _ ماذا يجب عىل نعمان أن يفعل ليحّقق حلمه ؟

التقويم 
والدعم

يعرب املتعلمون واملتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور املثبتة 
يف كتاب املتعلم)ة(. 
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األسبوع: 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الرابعة 45دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
أو  الحال  عىل  الدال  املعجمي  الرصيد  املتعلم)ة(  يستثمر   
الصفة )فطن _ واقية _ المعا _ غريب _ غري مألوفة _ قلقا (.

يستعمل املتعلم)ة( الصفة املضافة بشكل سليم.
 يستعمل املتعلم)ة( أسلوب العرض والطلب »هيا نفعل كذا 

سويا....لـ....« وأسلوب التفسري »سـ.......... كي.....«

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، النص الحكائي، صور، 
جهاز العرض، بطاقات، سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

 

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.التهيئة

التسميع
يسمع األستاذ)ة( الحكاية مستوفيا رشوط األداء السليم.

يفسح املجال للمتعلمات واملتعلمني لرسد الحكاية بالتناوب.

استثمار 
الرصيد 
املعجمي

النشاط األّول : يدعو األستاذ )ة( املتعلمات واملتعلمني إىل اإلجابة عن أسئلته:
كيف هو نعمان؟

ماذا ارتدى نعمان ؟
ماذا رأى نعمان من بعيد ؟

كيف هو املخلوق الفضائّي ؟
كيف هي لغته ؟

كيف أشار نعمان إىل مركبته الفضائيّة ؟
تستثمر اإلجابات لعزل الرصيد املعجمي الدال عىل الصفة والحال )فطن _ واقية _ المعا _ غريب _ غري مألوفة 

_ قلقا( .
يركب املتعلمون واملتعلمات الرصيد املستخرج يف جمل مفيدة.

 النشاط الثاني : خريطة الكلمة 

                                                                                         

النشاط الثالث : شبكة املفردات                                   

النشاط الرابع :عائلة الكلمة )االشتقاق(      

 اهتم   : مهتم _ اهتمام _ مهمة...

تحرّك : متحرّك _ تحرّك _ محرّك...

غبّي

 تركيبها يف جملة : صديقي صبّي فطن

النوع : اسم

ضّدها : غبّي مرادفها: غبّي

الفضاء

النجوم

 الكواكب

مركبة فضائيّة

املجّرات

رائد الفضاء
مخلوق فضائّي
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استثمار 
الرتاكيب 
والرصف 
واألساليب

توجيه ديداكتيكي: يتم إنجاز هذا النشاط بشكل متدرج مع املتعلمات واملتعلمني وبكل الصيغ التي يراها 

األستاذ)ة( مناسبة للفئة املستهدفة، مع الحرص عىل تقديم أمثلة ليتمكن املتعلمون واملتعلمات من استضمار 

البنية النحوية واألسلوبية لكل مثال.

يقود األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل تغيري الصفة املذكورة يف كل جملة بصفة أخرى:

نعمان صبّي فطن .                                                               نعمان صبّي............................................

يرتدي نعمان بذلة واقية .                                                       يرتدي نعمان بذلة....................................

رأى نعمان من بعيد شيئا المعا يتّجه نحوه..                           رأى نعمان من بعيد شيئا............................

ظهر مخلوق غريب الشكل .                                                   ظهر مخلوق ..........................................

  تكّلم املخلوق الفضائّي بلغة غري مألوفة.                                  تكّلم املخلوق الفضائّي بلغة....................

أشار نعمان قلقا إىل مركبته الفضائيّة.                                    أشار نعمان ............................................

يتحدث املتعلمون واملتعلمات موظفني البنية األسلوبية املقرتحة:

    هيّا نتفّقد سويّا  مكان العطب لنصلحه.           هيا .....  سويّا .....لــ..............................

ال تقلق يا نعمان، سـأضع يدي عىل خّزان الوقود  كي تدور املحّركات من جديد .                  

             سـ......................كي ..........................................

التقويم 
والدعم

يقوم األستاذ)ة( إنجازات املتعلمني واملتعلمات من خالل عملية التصحيح الجماعي والفردي.
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األسبوع: 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الخامسة 45دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
يرسد املتعلم)ة( الحكاية أو مقاطع منها.

 يشخص املتعلم)ة( الحكاية. .
يستثمر املتعلم)ة( القيم املروجة يف الحكاية.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، بطاقات، 
خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يطلب من املتعلمني واملتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية املكتسب. 

يتعاقد األستاذ)ة( مع متعلميه حول األهداف وصيغ العمل املمكنة.

يشجع األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رسد مقاطع من الحكاية بالتناوب.الرسد

التشخيص

يرُشك األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني يف إعداد الفضاء والوسائل ويف تشكيل املجموعات وتوزيع األدوار، 
لتشخيص الحكاية.

 - تتناوب املجموعات عىل تشخيص الحكاية أو مقاطع منها )حسب طبيعة النص وبنائه( وفق األدوار املحددة 
ألفرادها.

التقويم 
والدعم

لتقويم األثر االنفعايل الذي خلفه التفاعل مع الحكاية عرب التشخيص يقود األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات 
 للتعبري عن مهنة أحالمهم من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي :

_ ماذا تتمنّى / تتمننّي أن تكوني)ي( يف املستقبل؟ ملاذا؟
تختتم الحصة بلعبة حول فّك ألغاز لبعض املهن والحرف، مثل :

 أنا من أرعاها فتجود عيلّ بالخريات

وتشبعكم بالفواكه والخرضوات

 سنبالت القمح واملنجل تشهد عىل كّدي

 مثلما أغّذيها تكرمني عىل جهدي .فمن أكون ؟                                                         الفاّلح

 درست عّدة سنوات وحصلت عىل أسمى الشهادات

 أفحص من يزورني وأحّذره من اإلفراط يف أكل الحلويّات

 أنصحه باتّباع الحمية وأحّرر الوصفات ألحارب الفريوسات. فمن أكون ؟               الطبيب

 أعمل يف الصبح واملساء

 أجوب األحياء يف الصيف والشتاء                                                                                                  

 أخّلص البيوت من مسبّبات الروائح الكريهة

وأظهر الوجه النقّي للشوارع واألزّقة . فمن أكون ؟                                                  عامل النظافة

 اسمها من العلم أخذته

 تعمل ليل نهار وتعتني بالصغار والكبار

 الكتب واألقالم سالحها والبسمة ال تفارق شفاهها                                                       

 تشّجع عىل العمل واملثابرة وتدعو إىل األخالق الحسنة

بفضلها ترّقت أجيال وأجيال. فمن تكون؟                                                                 املعّلمة
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األسبوع: 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: السادسة 30دقيقةحكاية:  رائد الفضاءمكون االستماع والتحدث

أهداف الحصة:
أو  جديدة  حكاية  شفهيا  املتعلم)ة(  ينتج 
عنارص  باستثمار  منها  حكائيا  مقطعا 

الحكاية وبنيتها.

بطاقات،  العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
خطاطة عنارص الحكاية عىل ورق، جدول بنية الحكاية، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
يخرب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بمبارشة عملية اإلنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس.

املقاطع ذات  الحكاية ورسد بعض  باستعمال خريطة  الرسدية  الحكاية وبنيتها  يساعدهم عىل اسرتجاع عنارص 
الصلة باإلنتاج.

توجيه ديداكتيكي: 
لكي تؤدي عملية اإلنتاج وظيفتها التعليمية التعلمية، يمكن تغيري أحد عنارص الحكاية )حدث أو أكثر/ شخصية أو 
أكثر/ املكان/ الزمان( أو بتبديل يطال أحد مكونات بنية الحكاية )البداية، التحول، املشكل، الحل، نهاية الحكاية(. 
هذا ويتم التدرج يف هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة عىل التعبري. ويمكن استثمار توقعات 

املتعلمني واملتعلمات يف توجيه عملية اإلنتاج كلما كان ذلك ممكنا.
ويمكن االستئناس بـاإلجراءات اآلتية:

يقسم األستاذ)ة( متعلميه إىل مجموعات تتكلف كل منها بمبارشة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية أو مقاطع منها منها.
يفسح املجال ألفراد املجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية اإلنتاج.

يدعو املجموعات إىل استثمار عنارص الحكاية وبنيتها يف عملية اإلنتاج.
يتناوب أفراد كل مجموعة، بعد انتهاء مدة اإلنجاز، عىل عرض إنتاجاتها.

اإلنتاج

 نموذج لالستئناس :  » الطبيب البيطرّي«
 البداية :   تقديم الطفل ) ميوله، اهتماماته....(
 التحّول :  أحرض له جّده قّطة بمناسبة نجاحه.

 املشكل:   يف يوم من األيّام، الحظ أّن قّطته ال تأكل، وال ترشب وال تلعب معه كعادتها فحزن.
الحّل :   اقرتحت أّمه حمل القّطة إىل عيادة الطبيب البيطرّي.

أثناء الفحص، كان الطفل يتابع حركات الطبيب البيطرّي بنظرات إعجاب وتقدير . )وصف بذلته وكيفية تعامله 
مع الحيوانات(

               سّجل الطبيب تاريخ الفحص يف كتاب تحمل معلومات حول القّطة : النوع، االسم، تاريخ االزدياد، تاريخ 
الفحص ....ووصف لها الدواء املناسب.

النهاية : بعد مّدة، شفيت القّطة .
            وما  إن عادت تالعبه كالسابق حتّى تنّهد قائال :

             » كم أتمنّى أن أكون طبيبا بيطريّا يف املستقبل ألعتني بالحيوانات وأعالجها و......«

التقويم 
والدعم

تقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض الشفهي وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
يسجل األستاذ)ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات املسجلة يف دفرت املالحظات لتشكل موضوعات للمعالجة 

والدعم.
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الوضعية التواصلية

األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الوضعية التواصلية األوىل: يصف املتعلم)ة( مكون االستماع والتحدث
مهنته املفضلة

حصتان بمعدل 30د لكل 
حصة

أهداف الحصة:
وكأن  وصديقاتي،  ألصدقائي  وأصفها  مهنة  أختار 
اإلخبار  أسلوب  موظفا  نفسها،  عن  تتحدث  املهنة 

وصيغه حسب ما تقتضيه الوضعية.

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات...

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 
والتحاور

الحصة األوىل: 
يدعو األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات تذكر أحداث حكاية »الديك يبحث عن عمل«. ويسرتجعون حالة الديك 

عندما كان متكاسال بطاال بدون عمل.
يطلب منهم مقارنة حاله يف الوضعيتني: الكسل والبطالة ≠ الجد والعمل.

يالحظ املتعلمون واملتعلمات الصور املثبتة يف كتاب املتعلم )ة( ص)116( ويذكرون أسماء بعض املهن التي 
تعرب عنها، أو يعرض صورا مماثلة ملا يأتي : 

يذكر كل متعلم)ة( املهنة التي يفضلها مستعمال:         
مهنتي املفضلة هي................................                                         

ُل مهنة...................................... أَُفضِّ

التحدث 
والتحاور

أحسن مهنة هي.................................
يسجل كل متعلم)ة( اسم املهنة التي اختارها عىل بطاقة ورقة ليتم استثمارها يف الحصة الثانية.

الحصة الثانية: 
إعدادها يف  التي تم  الورقية  البطاقات  املتعلم)ة( ص: )116( وباستثمار  املثبتة يف كتاب  من خالل الصورة 
الحصة السابقة، يحفز األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات عىل وصف املهنة املختارة. ويمكن االستئناس بـالتعابري 

اآلتية:
أنا الفالح ............................................

أعمل يف ........................................................
أنا صاحب.....................................

بفضيل ......................... تحتاج مهنتي إىل .........................
توجيه ديداكتيكي: يمكن لألستاذ)ة( أن يقدم نموذجا لوصف مهنة التدريس أو أية مهنة أخرى حتى يستأنس 

املتعلمون واملتعلمات باملثال.
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التقويم 
والدعم

ينتظم املتعلمون واملتعلمات يف مجموعات عمل من ستة أفراد عىل األكثر.
تختار كل مجموعة مهنة واحدة وتقدمها لباقي املجموعات.

تصف كل مجموعة مهنتها من خالل إكمال الحوار املقرتح باإلجابة عن أسئلته.
تتم عملية اإلكمال من خالل فسح املجال لكل فرد من أفراد املجموعة للتفكري يف الجواب.

يشارك كل متعلم)ة( باقي أفراد مجموعته جوابه املقرتح.
توحد كل مجموعة أجوبتها.

تقدم املجموعة الحوار كامال بتناوب أفرادها عىل طرح األسئلة واإلجابة عنها:
ما املهنة التي تفضلونها؟                                    ................................................................................
ملاذا اخرتتم هذه املهنة؟                                     ................................................................................
ما فائدتها؟                                                   ...............................................................................
ما الذي يميزها عن املهن األخرى؟                     ...............................................................................
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األسبوع: 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

مكون االستماع والتحدث
الوضعية التواصلية الثانية: يصف حاالت أطفال 

يقومون بأعمال شاقة وال يذهبون إىل املدرسة
حصتان بمعدل 30د لكل 

حصة

أهداف الحصة:

وال  شاقة  بأعمال  يقومون  أطفال  حاالت  أصف 
يذهبون إىل املدرسة، موظفا أسلوب اإلخبار وصيغه 

واالستفهام والجواب حسب ما تقتضيه الوضعية.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 

والتحاور 

النشاط األول: أتهيأ للتحاور والتحدث:

يستدرج األستاذ)ة( )ة( املتعلمني واملتعلمات لذكر بعض حقوق الطفل انطالقا من الصور اآلتية:

       

         
يدعو متعلميه ملالحظة الصورة وما يقوم به كل طفل:

- يطلب األستاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني أن يعربوا عن آرائهم حول عمل األطفال، وهل يتوافق ذلك مع 
حقوق الطفل؟
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التحدث 
والتحاور

النشاط الثاني: أتحاور وأتحدث:

للتحدث  املتعلمات واملتعلمني  الحصة األوىل، يحفز األستاذ)ة(  املنجز يف  الجدول  املثبتة يف  الصور  من خالل 

الحوار  امللونة يف  بالعبـارات  والتحاور موظفني أسلوب اإلخبار وصيغه واالستفهام والجـواب، مستعينيـن 

)كتاب املتعلم )ة( ص 124(.

يكون التحاور منظما يمكن أن يسري وفق املداخل التالية:

ما رأيك يف عمل األطفال؟ كيف نضمن لألطفال حقوقهم؟ ما هو واجبنا نحو هذه الفئة من األطفال؟

التقويم 
والدعم

- يمكن لألستاذ)ة( التوسع يف مواقف الوضعية من خالل استدعاء أنشطة أخرى تتحدث عن عمالة األطفال 

وكيفية معالجتها ومحاربتها. 

- استجواب املتعلمات واملتعلمني حول القيمة الرتبوية ملا نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق الطفل يف هذا 

املجال، من خالل توظيف هذه الفقرة منه: »وجوب كفالة وقاية الطفل من رضوب اإلهمال والقسوة واالستغالل، 

وأن ال يتعرض لالتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن ال يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن ال يسمح 

له بتويل حرفة أو عمل يرض بصحته أو يعرقل تعليمه أو يرض بنموه البدني أو العقيل أو األخالقي«.



158

األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

مكون االستماع والتحدث
الوضعية التواصلية الثالثة: يصف 

حرفيا أثناء أداء عمله
حصتان بمعدل 30د لكل حصة

أهداف الحصة:

أصف حرفيا أثناء أداء عمله، موظفا أسلوب اإلخبار 
تقتضيه  ما  حسب  والجواب  واالستفهام  وصيغه 

الوضعية.

العرض،  جهاز  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيؤ 
للتحدث 

والتحاور 

النشاط األول: أتهيأ للتحاور والتحدث

يستدرج األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لذكر بعض الحرف يف مدينتهم أو دوارهم؛ 
يسألهم عن الحرفة التي تثري فضولهم، ويودون معرفة أصولها وخصائصها؛ 

يدعو متعلميه ملالحظة الصور وتحديد كل حرفة والتعبري عما يفعله كل حريف بجمل مفيدة:

 
يستدرج األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للحديث عن أنشطة كل حريف باستعمال الكلمات والعبارات: من هو؟ 

كيف يعمل؟ ماذا يصنع؟ بأي أدوات؟ ويطلب منهم تحديد الحرفة التي تعجبهم ويفضلون وصفها.

النشاط الثاني: أتحاور وأتحدث:

من خالل الصورة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص.)133( وباستثمار الكلمات والعبارات املقرتحة » من هو؟ كيف 
يعمل؟ ماذا يصنع؟ بأي أدوات؟« و«يقطع بـــــ....../يستعمل....../ يعمل بدقة....../بروعة..../بخفة.....، 
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يحفز األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات عىل وصف املهنة املختارة. ويمكن االستئناس بـالتعابري اآلتية:
أنا أفضل مهنة النجارة ............................................

ألنها  ........................................................
وبها نؤثث....، و......................................

من أدواتها......................... و .........................
يمكن للمتعلمات واملتعلمني االستئناس بالصور التالية الختيار مهنة يحبونها، يصفون من خاللها ما يقوم به 

الحريف موطفني أمثلة من التعابري السابقة:

التحدث 
والتحاور

     

  

توجيه ديداكتيكي: يمكن لألستاذ)ة( التوسع يف مواقف الوضعية من خالل استدعاء أنشطة أخرى والتي لها 
ارتباط بخصوصيات املنطقة الجغرافية،  بأن يسألهم عن حرف موسمية يف منطقتهم، وعن املواسم التي تزاول 

فيها. 

التقويم 
والدعم

باستثمار الصور املثبتة عىل كتاب املتعلم)ة( ص133، أو غريها يفسح األستاذ)ة(  املجال للمتعلمني واملتعلمات 
للتحدث والتحاور فيما بينهم، ويساعدهم عىل تطويره وإغنائه واالسرتسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط 
الفصل من استثمار وتوظيف األساليب  التواصيل. تمكن جماعة  وأدوات استفهامية ونعوت... تتماىش واملقام 

واألفعال الكالمية املرتبطة بهذه الوضعية.
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األسبوع 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

مكون االستماع والتحدث
الوضعية التواصلية الرابعة: يرشح طريقة 

اشتغال الحاسوب
حصتان بمعدل 30د لكل حصة

أهداف الحصة:

أرشح لصديقي أو صديقتي كيف يشغل الحاسوب 
موظفا أساليب اإلخبار وصيغه.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم )ة(، صور، جهاز العرض، سبورة...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل يف مجموعات...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الحصة األوىل: أتهيأ للتحاور والتحدث:

يسأل األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني:
 هل يوجد يف بيتكم حاسوب؟ هل سبق لكم أن استعملتموه؟

هل تعرفون مم يتكون؟ اذكروا العنارص األساسية التي يتكون منها.

التهيؤ 
للتحدث 

والتحاور 

يدعو متعلميه ملالحظة الصورة وما تقوم به األم وطفلها: 

-   يدعوهم لقراءة التعليمات الواردة يف البطاقات املصاحبة للصورة، ومحاولة تطبيقها عند تشغيل الحاسوب.

الحصة الثانية: أتحاور وأتحدث:

من خالل الصور التالية، يحفز األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل رشح كيفية تشغيل الحاسوب لصديق أو 
صديقة، موظفني العبارات التالية:
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التحدث 
والتحاور

انظر إىل الوحدة املركزية   اضغط عىل زر التشغيل،

 يكون التحاور منظما، ويتدخل األستاذ)ة( للمساعدة يف تفهيم بعض مكونات الحاسوب للمتعلمني 
واملتعلمات وكيفية التعامل معها.

التقويم 
والدعم

املتعلم)ة(  فيها  يرشح  أخرى  مواقف  استدعاء  خالل  من  الوضعية  مواقف  يف  التوسع  لألستاذ)ة(  يمكن    -
لصديقه أو صديقته مكونات أخرى مثل: القرض الليزيري، مضخم الصوت، املاسح الضوئي، الكامريا...

- استجواب املتعلمات واملتعلمني حول القيمة الرتبوية:
 املستخلصة من تعلم استخدام الحاسوب.

واستعمل لوحة املفاتيح

حرك الفأرة انتظر حتى تيضء شاشة الحاسوب

 إلدخال كلمة الرس، ثم اخرت 
الربنامج الذي تريده
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ثانيا: مكون القراءة

األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: األوىل 45 دقيقةالنص الوظيفي: املهندس الصغريمكون القراءة

أهداف الحصة:

سبح،  )كتب،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
طبيب، صار، الحمد(.

 يقرأ املتعلم)ة( نص »امَُلَعلِّم« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من عتبات النص )العنوان، 

الصورة...(

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  عيتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة(، بخط واضح وكبري، الكلمات البرصية )كتب، سبح، طبيب، صار، الحمد( يف لوحة تعلق عىل 
الحائط داخل القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

يكتب األستاذ)ة( نص »امَُلَعلِّم« عىل لوحة كبرية:
“ يا سـيّدي العطوف، عّلمتـني الحروف. ذّللت يل الصعاب، هديتني الصواب. عّودتني النظام، والصدق يف 

الكالم. 
شكرا عىل الجهود، يا سـيّـدي الـودود.  شكرا عىل الجميل، يا سـيّدي النبيل«.

تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.
يقرأ األستاذ)ة( النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن. 

يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

النّص من خالل  لتلّقي  واملتعلمني  املتعلمات  )ة(  األستاذ)ة(  يهيّئ  التهيئة:  
مطالبتهم بالحديث عن املهن التي يحبونها، واملهنة التي يمتهنونها يف املستقبل.

النشاط األول:
يحفز األستاذ)ة( متعلميه ملالحظة الصورة:

وصف ما يقوم به الشاب. 
يطلب من املتعلمني واملتعلمات تقديم عنوان مناسب للصورة.

يتوقع املتعلمون واملتعلمات ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم 
يناقش املتعلمات واملتعلمون توقعاتهموالدعم

القراءة 
األولية

- لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقدم األستاذ)ة( قراءة نموذجية.
- يدعو متعلميه لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

- يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية 45 دقيقةالنص الوظيفي: املهندس الصغريمكون القراءة

أهداف الحصة:

طبيب،  سبح،  )كتب،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
صار، الحمد(.

 يقرأ املتعلم)ة( نص “ امَُلَعلِّم » قراءة مشرتكة.
يقرأ املتعلم)ة( النص بطالقة.

يفهم املتعلم)ة( معاني املفردات باستخدام اسرتاتيجيات مناسبة.

سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
جهاز العرض، بطاقات...

صيغ العمل: يتم اختيار الصيغة املناسبة حسب طبيعة 
مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط: 

صغرى....

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها )كتب، سبح، طبيب، 

صار، الحمد( بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة( نص »امَُلَعلِّم« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص: 

- يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
- يقرأ األستاذ)ة( فقرة من النّص قراءة جهريّة يُراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نربات الّصوت مع استحضار 

التلوينات التعبريية.
- يتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءة أستاذهم للنص يف كتبهم.

للتأكد من عملية التتبع يمكن لألستاذ)ة( أن يطلب من أحد متعلميه إتمام القراءة لتحسيس باقي املتعلمات 
واملتعلمني برضورة تتبع القراءة.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة

يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من النص، بعد تذكريهم باملوجهات اآلتية:
• محاولة قراءة النص بطالقة.

• احرتام عالمات الرتقيم.

النشاط الثالث: القراءة املستقلة: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الرابع: التطبيق. 

النص إىل فقرات )مراعاة مبدإ وحدة  القراءة، ينبغي توزيع  املتعلمات واملتعلمنْي من  لتمكني أكرب عدد من 
املعنى أثناء تقسيم النص لفقرات القراءة(.

يمكن اعتماد القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه معا قراءة جهرية. 
يتم استثمار القراءات من جهتني:
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القراءة

٠ تثبيت وترصيد نقط القوة فيها والعمل عىل تقاسمها مع مجموع املتعلمني.
٠ معالجة الصعوبات القرائية التي أبان عنها فعل القراءة يف بعده املرتبط بتحويل املنطوق إىل مقروء.

النشاط الخامس: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات الحوار املثبت عىل كتاب املتعلم)ة( ص119 ويشخصونه.

إغناء املعجم
يستثمر األستاذ)ة( )ة( أنشطة إغناء الرصيد املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص119 الرامية الستخدام اسرتاتيجيات 

متنوعة للمفردات. هذا ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها املتعلمون فيما قبل.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن:

- ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل نص الحوار املشار إليه سابقا.

-يقرتح األستاذ)ة( كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.

- يطلب من املتعلمني تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص. 
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثالثة      30 دقيقةالنص الوظيفي: املهندس الصغريمكون القراءة

أهداف الحصة:

سبح،  )كتب،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
طبيب، صار، الحمد(.

 يقرأ املتعلم)ة( نص “ امَُلَعلِّم » قراءة مشرتكة.
يبني املتعلم)ة( املعنى العام للنص ويفحص توقعاته.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية موضوع األسبوع دون ترتيب ليقرأها اآلخرون: 
)كتب، سبح، طبيب، صار، الحمد(.

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة(نص »امَُلَعلِّم« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

يجيب املتعلمون واملتعلمات عىل أسئلة يصوغها األستاذ)ة( لها صلة بمضمون  النص. مثل:
ما الصفات التي وصف بها املعلم؟ عالم يدل ذلك؟ استخرج من النص عبارة تدل عىل االعرتاف بالجميل.

القراءة
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. ويوّزع أدوار القراءة عليهم؛
يحّددون معايري القراءة الجهريّة؛

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(؛
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم؛

يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم.

الفهم 

- يتعرف املتعلمون واملتعلمات شخصيّات النّص ويحددون املكان الذي تجري فيه األحداث. 

- يجيبون عىل األسئلة اآلتية:
 ما املناسبة التي تدور حولها أحداث النص؟

 إىل أين اصطحب الجد حفيده؟ وملاذا؟
 كم املدة التي استغرقها مروان وهو يبحث عن هدية؟ وهل وجد ما كان يبحث عنه؟

 ما كان موقف الجد وباقي أفراد األرسة من اختيار مروان؟
ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 

العام للنص لديهم.

االستثمار
تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم )ة( ص120 واملتعلقة بالفهم، مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات 

التعلم وزمن تدبري الحصة وأنشطتها.

التقويم 
والدعم

يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.
يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الرابعة 30 دقيقةالنص الوظيفي: املهندس الصغريمكون القراءة

أهداف الحصة:
سبح،  )كتب،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

طبيب، صار، الحمد(.
 يقرأ املتعلم)ة( نص »امَُلَعلِّم« قراءة مشرتكة.

“املهندس  نص  يف  القائمة  العالقات  املتعلم)ة(  يحدد 
الصغري”.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:   صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

- يكتب األستاذ)ة( الكلمات البرصية بمعية املتعلمات واملتعلمني مع اإلشارة إليها )كتب، سبح، طبيب، صار، 
الحمد(. 

يرسم شبكة مربعات أو دوائر عىل األرض، ثم يضع كلمة داخل كل مربع أو دائرة، ثم يقوم املتعلم)ة( بالقفز 
داخل املربعات حسب الكلمات التي يسمعها، والذي يخطئ يخرج من اللعبة.

القراءة 
املشرتكة

يشري األستاذ)ة( إىل نص »امَُلَعلِّم« املعلق عىل السبورة، يقرؤه املتعلمون واملتعلمات جماعيا أو ثنائيا بصوت 
معرب، وبإيقاع موسيقي دال، مع اإلشارة إىل بعض مفردات النص وقراءتها يف جو من املرح واملتعة.

أطلب منهم الرتديد معي جماعيا ثم ثنائيا ثم يف مجموعات،
أسألهم حول مضمون النص مثل: ما داللة »هديتني الصواب«؟ اكتب عبارة أو ارسم شعارا تعرب فيه عن 

امتنانك ملعلمك أو معلمتك.

القراءة 
الجهرية

للقراءة والتحليل  النص، وانطلق منه  الذي أضافوه لعنوان  املعنى  املتعلمني واملتعلمات عن   التهيئة: أسأل 

واالستنتاج.
الطالقة: 

القراءة النموذجية: أقرأ نص »املهندس الصغري« قراءة جهرية سليمة ومعربة. 

القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل 

قراءة النص.
القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأنا أمر بني الصفوف قصد الدعم والتوجيه 

والتصحيح والتشجيع حسب مقتىض كل حالة.
التطبيق: 

- يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- قراءة 
فردية.

-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

التحليل 
واالستنتاج  

يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص120 . 
يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم. 

التقويم 
يقرتح األستاذ)ة( عىل املتعلمني واملتعلمات إنجاز رسم، أو شعار يعرب عن التعاون. والدعم
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األسبوع 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الخامسة 30 دقيقةالنص الوظيفي: املهندس الصغريمكون القراءة

أهداف الحصة:
سبح،  )كتب،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

طبيب، صار، الحمد(.
يقرأ املتعلم)ة( نص “ امَُلَعلِّم » قراءة مشرتكة.

يتعرف املتعلم)ة( الفعل املثال وبحوله..
 يتعرف املتعلم)ة( أحد متممات الجملة الفعلية »النعت«.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( بطاقات، سبورة، رشائط 
ورقية...

صيغ العمل: عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

- ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )كتب، سبح، 
طبيب، صار، الحمد(.

القراءة 
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص » امَُلَعلِّم » واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن التقدير الذي يكنونه ملعلمتهم أو معلمهم.

القراءة 
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. 
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

االستثمار 

النشاط األول:

يدبر األستاذ)ة( األنشطة املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة( بمعية املتعلمني واملتعلمات بغاية تمكينهم من التعامل 
مع الفعل املثال من جهة ما يميزه )فعل يبتدئ ماضيه بواو أو ياء( دون الخوض يف التفصيالت املرتبطة 
به وتسميته بقدرما يركز هذا النشاط عىل لفت االنتباه لهذا النوع من األفعال عن طريق املالحظة واملقارنة 

واالكتشاف واالستعمال.

النشاط الثاني:

ينجز املتعلمون واملتعلمات بمساعدة األستاذ)ة( املهام والعمليات املرتبطة باألنشطةاملثبتة يف كتاب املتعلم)ة( 

الصفة  عىل  الدالة  الكلمات  طبيعة  معرفة  من  واملتعلمات  املتعلمني  تمكني  إىل  اللغوي  النشاط  هذا  يهدف 
وتمهيديا  الصفة  مفهوم  لبناء  لحظة  املحطة  هذه  اعتربت  وعليه،  املوصوفة.  بالكلمة  عالقتها  يف  ووظيفتها 

للتعامل مع درس النعت يف السنوات املقبلة.

ملحوظة: يعترب مفهوم الصفة مدخال أساسيا للتعامل بأساليب الوصف التي تستهدفها بعض الوضعيات 

التواصلية ودروس بناء مهارات الكتابة اإلنشائية.

التقويم 
والدعم

يتم من خالل تصحيح إنجازات املتعلمني واملتعلمات
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: األوىل       45 دقيقةالنص الوظيفي: أحب العاملمكون القراءة

أهداف الحصة:

دائما،  ملا،  قرأ،  )الله،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
هؤالء(.

 يقرأ املتعلم)ة( نص »اإلطفائي« قراءة مشرتكة.
)العنوان،  النص  عتبات  من  انطالقا  توقعاته  املتعلم)ة(  يحدد 

الصورة...(

سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

جهاز العرض، بطاقات...

صيغ العمل:  يتم اختيار الصيغة املناسبة حسب طبيعة 
مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط: 

صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة(، بخط واضح وكبري، الكلمات البرصية: يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل القسم يف مكان ظاهر 
للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

- يكتب األستاذ)ة( نص »اإلطفائي« عىل لوحة كبرية: »رجل اإلطفاء نبجله، بجزيل الشكر نكرمه، قد وهب النفس 
لخدمتنا، يا رب بلطفك تحفظه ،يستدعى عند اإلخطار، يلبي صوت االنذار، فتحيتنا لإلطفائي، يف كل صباح ومساء«.

- تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.
- يقرأ األستاذ)ة( النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن. 

- يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

العنوان  النّص من خالل مطالبتهم بتحديد توقعاتهم انطالقا من  يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي 
والصور التالية.

يعرب املتعلمون واملتعلمات عن توقعاتهم.
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التقويم 

والدعم.
يدعو األستاذ)ة(  املتعلمات واملتعلمني إىل مقابلة توقعاتهم ومناقشتها.

القراءة 

األولية

لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقدم األستاذ)ة( قراءة نموذجية.

يدعو متعلميه لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية 45دقيقةالنص الوظيفي: أحب العاملمكون القراءة

أهداف الحصة:

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )الله، قرأ، ملا، دائما، هؤالء(.
 يقرأ املتعلم)ة( نص “ اإلطفائي » قراءة مشرتكة.

يقرأ املتعلم)ة( النص بطالقة.
يفهم املتعلم)ة( معاني املفردات باستخدام اسرتاتيجيات مناسبة.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، سبورة، 

جهاز العرض، بطاقات...

حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:   صيغ 

يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  النشاط:  طبيعة 
مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها )الله، قرأ، ملا، دائما، هؤالء(، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات 
ترديدها، بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة 

- يقرأ األستاذ)ة( نص »اإلطفائي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
- يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

- يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص: 

- يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.

مع  الّصوت  نربات  ووضوح  اإللقاء  جودة  فيها  يُراعي  جهريّة  قراءة  النّص  من  فقرة  األستاذ)ة(  يقرأ   -

استحضار التلوينات التعبريية.

- يتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءة أستاذهم للنص يف كتبهم.

للتأكد من عملية التتبع يمكن لألستاذ)ة( أن يطلب من أحد متعلميه إتمام القراءة لتحسيس باقي املتعلمات 

واملتعلمني برضورة تتبع القراءة.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة

يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من النص، بعد تذكريهم باملوجهات اآلتية:

٠ محاولة قراءة النص بطالقة.

٠ احرتام عالمات الرتقيم.

النشاط الثالث: القراءة املستقلة: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الرابع: التطبيق. 

لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة، ينبغي توزيع النص إىل فقرات )مراعاة مبدإ وحدة 

املعنى أثناء تقسيم النص لفقرات القراءة(

يمكن اعتماد القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه معا قراءة جهرية. 

يتم استثمار القراءات من جهتني:
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٠ تثبيت وترصيد نقط القوة فيها والعمل عىل تقاسمها مع مجموع املتعلمني.

٠ معالجة الصعوبات القرائية التي أبان عنها فعل القراءة يف بعده املرتبط بتحويل املنطوق إىل مقروء.

النشاط الخامس: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص املقتطف املثبت عىل كتاب املتعلم)ة( ص:127 بطالقة.

إغناء 
املعجم

يستثمر األستاذ)ة( أنشطة إغناء الرصيد املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص127 الرامية الستخدام اسرتاتيجيات 

متنوعة للمفردات. هذا ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها املتعلمون فيما قبل.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن:

- ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل النص املقتطف املشار إليه سابقا.

-يقرتح األستاذ)ة( كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.

- يطلب من املتعلمني تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص. 
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية 30 دقيقةالنص الوظيفي: أحب العاملمكون القراءة

أهداف الحصة:
ملا،  قرأ،  )الله،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

دائما، هؤالء(.
 يقرأ املتعلم)ة( نص “ اإلطفائي » قراءة مشرتكة.

يبني املتعلم)ة( املعنى العام للنص ويفحص توقعاته.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

اآلخرون:  ليقرأها  ترتيب  األسبوع دون  البرصية موضوع  الكلمات  إىل  ليشري  املتعلمني  أحد  األستاذ)ة(  ينتدب 
)الله، قرأ، ملا، دائما، هؤالء(.

القراءة 
املشرتكة

- يقرأ األستاذ)ة( نص »اإلطفائي« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
- يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معيه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

- يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص، مثل:
 بم تألألت إشارات املرور؟ ما الذي يقوله كل لون منها؟

القراءة 
الجهرية

يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. ويوّزع أدوار القراءة عليهم؛
يحّددون معايري القراءة الجهريّة؛

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(؛
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم؛

يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم.

الفهم

- يف النص نماذج للمهنيني، صنفهم يف جدول من خانتني كما ييل:

ما يقوم به املهني

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

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

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

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

.........

.........

.........

.........

ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 
العام للنص لديهم.

يقوم فهم النص من خالل إنجازات املتعلمات واملتعلمني ذات الصلة باألنشطة املثبتة عىل كتاب املتعلم)ة( ص 
128

االستثمار
تدبري  وزمن  التعلم  االكتساب وحاجات  مراعاة مستوى  املتعلم)ة( ص128مع  كتاب  يف  املثبتة  األنشطة  تنجز 

الحصة وأنشطتها.

التقويم 
والدعم

- يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.
- يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الرابعة     30 دقيقةالنص الوظيفي: أحب العاملمكون القراءة

أهداف الحصة:
ملا،  قرأ،  )الله،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

دائما، هؤالء(.
 يقرأ املتعلم)ة( نص »اإلطفائي« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( العالقات القائمة يف نص “أحب العامل”.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

أكتب الكلمات البرصية بمعية املتعلمات واملتعلمني مع اإلشارة إليها )الله، قرأ، ملا، دائما، هؤالء(. 
أرسم شبكة مربعات أو دوائر عىل األرض، ثم أضع كلمة داخل كل مربع أو دائرة، ثم يقوم املتعلم)ة( بالقفز 

داخل املربعات حسب الكلمات التي يسمعها، والذي يخطئ يخرج من اللعبة.

القراءة 
املشرتكة

يشري األستاذ)ة( إىل نص »اإلطفائي« املعلق عىل السبورة، يقرؤه املتعلمون واملتعلمات جماعيا أو ثنائيا بصوت 
معرب، وبإيقاع موسيقي دال، مع اإلشارة إىل بعض مفردات النص وقراءتها يف جو من املرح واملتعة.

أطلب منهم الرتديد معي جماعيا ثم ثنائيا ثم يف مجموعات،
املبادرة  عىل  تدل  كلمات  النص  يف  لخدمتنا«؟  النفس  وهب  »قد  داللة  ما  مثل:  النص  مضمون  حول  أسألهم 

والرسعة، أذكرها....

القراءة 
الجهرية

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات عن  املعنى املناسب الذي اختاروه لعنوان النص، وانطلق منه للقراءة والتحليل 

واالستنتاج.
الطالقة: 

القراءة النموذجية: أقرأ نص »أحب العامل« قراءة جهرية سليمة ومعربة. 

القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل قراءة 

النص.
والتوجيه  الدعم  قصد  الصفوف  بني  أمر  وأنا  منخفض،  بصوت  النص  متعلم)ة(  كل  يقرأ  املستقلة:  القراءة 

والتصحيح والتشجيع حسب مقتىض كل حالة.
التطبيق: 

- يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- قراءة فردية.
-  يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

التحليل 
واالستنتاج  

يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص128 .
يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم، مثل:

 يف النص عبارات تدل عىل أن املهني قد يتحول إىل فنان تبدع يداه أشياء جميلة، اذكر بعضها. 

التقويم 
والدعم

يقرتح األستاذ)ة( عىل املتعلمني واملتعلمات إنجاز رسم، أو شعار يعرب عن حرفة يحبها. 
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األسبوع 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الخامسة 30 دقيقةالنص الوظيفي: أحب العاملمكون القراءة

أهداف الحصة:
ملا،  قرأ،  )الله،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

دائما، هؤالء(.
يقرأ املتعلم)ة( نص »اإلطفائي« قراءة مشرتكة.

يتعرف املتعلم)ة( الفعل األجوف وبحوله..
 يتعرف املتعلم)ة( أحد متممات الجملة الفعلية »الحال«.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة( بطاقات، سبورة، رشائط 
ورقية...

يف  عمل  ثنائي،  عمل  فردي،  عمل  العمل:  صيغ  العمل:  صيغ 
مجموعات صغرى

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

- ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )الله، قرأ، ملا، 
دائما، هؤالء(.

القراءة 
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »اإلطفائي« واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن التقدير الذي يكنونه ملعلمتهم أو معلمهم.

القراءة 
الجهرية

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. 
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.

االستثمار 

النشاط األول:

يستهل األستاذ)ة( الحصة بإجراء مراجعة تمهيدية للرصف والتحويل والرتاكيب السابقة، ثم ينتقل بمتعلميه 
ومتعلماته إىل التعرف عىل الفعل األجوف، مع الرتكيز عىل الحرف األوسط، وهو هنا األلف.

النشاط الثاني:

بعد ذلك ينتقل األستاذ)ة( بتالميذه وتلميذاته إىل تعرف الحال، والوسيلة املساعة عىل ذلك )كيف(.
ـ يساعدهم عىل إنجاز األنشطة التطبيقية الخاصة بالفعل األجوف والحال

ملحوظة: 

الوضعيات  بعض  تستهدفها  التي  والحال  الوصف  بأساليب  للتعامل  أساسيا  مدخال  الهيئة  مفهوم  يعترب 
التواصلية ودروس بناء مهارات الكتابة االنشائية.

التقويم 
والدعم

يتم من خالل تصحيح إنجازات املتعلمني واملتعلمات
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األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: األوىل 45 دقيقةالنص الوظيفي: صانعة الزربيةمكون القراءة

أهداف الحصة:
عادت،  )حول،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

، بكى(. كثريا، ألنَّ
 يقرأ املتعلم)ة( نص »صنعة اليد« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من عتبات النص )العنوان، 
الصورة...(

صور، سبورة، جهاز  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 

النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

عىل  تعلق  لوحة  يف  بكى(   ، ألنَّ كثريا،  عادت،  البرصية:)حول،  الكلمات  وكبري،  واضح  بخط  األستاذ)ة(،  يكتب 
الحائط داخل القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديدها.

القراءة 
املشرتكة

- يكتب األستاذ)ة( نص »صنعة اليد« عىل لوحة كبرية:
»ما تصنعه اليد نافع ومفيد. تنسج خيوطا بروعة، وتشكل فخارا برباعة. تنقش فضة، وتصنع حلية. تصهر 

حديدا، وتبدع شكال جديدا ».
- تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.

- يقرأ األستاذ)ة( النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن. 
- يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

املالحظة 
والتوقع

يهيّئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني لتلّقي النّص من خالل مطالبتهم بتحديد توقعاتهم انطالقا من العنوان 
والصورة التالية.

يعرب املتعلمون واملتعلمات عن توقعاتهم.

التقويم 
والدعم.

يدعو األستاذ)ة(  املتعلمات واملتعلمني إىل مقابلة توقعاتهم ومناقشتها.

القراءة 
األولية

لتحقيق التفاعل األويل مع النص، يقدم األستاذ)ة( قراءة نموذجية.
يدعو متعلميه لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.

يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا تعثراتهم.
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األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية       45 دقيقةالنص الوظيفي: صانعة الزربيةمكون القراءة

أهداف الحصة:
عادت،  )حول،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

، بكى(. كثريا، ألنَّ
 يقرأ املتعلم)ة( نص “ صنعة اليد » قراءة مشرتكة.

يقرأ املتعلم)ة( النص بطالقة.
يفهم املتعلم)ة( معاني املفردات باستخدام اسرتاتيجيات 

مناسبة.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

، بكى(، ويطلب من املتعلمني  يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها )حول، عادت، كثريا، ألنَّ
واملتعلمات ترديدها، بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة 

- يقرأ األستاذ)ة( نص »صنعة اليد« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
- يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(.

- يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص: 

- يحدد املتعلمون واملتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
مع  الّصوت  نربات  ووضوح  اإللقاء  جودة  فيها  يُراعي  جهريّة  قراءة  النّص  من  فقرة  األستاذ)ة(  يقرأ   -

استحضار التلوينات التعبريية.
- يتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءة أستاذهم للنص يف كتبهم.

للتأكد من عملية التتبع يمكن لألستاذ)ة( أن يطلب من أحد متعلميه إتمام القراءة لتحسيس باقي املتعلمات 
واملتعلمني برضورة تتبع القراءة.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة

يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه فقرة من النص، بعد تذكريهم باملوجهات اآلتية:
٠ محاولة قراءة النص بطالقة.

٠ احرتام عالمات الرتقيم.

النشاط الثالث: القراءة املستقلة: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الرابع: التطبيق. 

لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة، ينبغي توزيع النص إىل فقرات )مراعاة مبدإ وحدة 
املعنى أثناء تقسيم النص لفقرات القراءة(

يمكن اعتماد القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمني النص أو جزءا منه معا قراءة جهرية. 
يتم استثمار القراءات من جهتني:
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النشاط الخامس: 
- يقرأ املتعلمون واملتعلمات الحوار الذي دار بني تايليت ويزة قراءة جماعية ويفهمون مغزاه. انظر)كتاب 

املتعلم)ة( ص135(
- يشخص املتعلمون واملتعلمات الحوار السابق، ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء املعجم

الستخدام  الرامية  ص135  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املثبتة  الرصيد  إغناء  أنشطة  )ة(  األستاذ)ة(  يستثمر 
حددها  التي  الجديدة  الكلمات  لتناول  املحطة  هذه  استثمار  ويمكن  هذا  للمفردات.  متنوعة  اسرتاتيجيات 

املتعلمون واملتعلمات فيما قبل.

التقويم 
والدعم

يمكن لألستاذ)ة( أن:
- ينظم مسابقة يف طالقة القراءة الجهرية مركزا عىل نص الحوار املشار إليه سابقا.

-يقرتح األستاذ)ة( كلمات جديدة لتوظيف اسرتاتيجيات املفردات املستخدمة خالل الحصة.
- يطلب من املتعلمني واملتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة يف النص. 
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األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثالثة 30 دقيقةالنص الوظيفي: صانعة الزربيةمكون القراءة

أهداف الحصة:

عادت،  )حول،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
، بكى(. كثريا، ألنَّ

 يقرأ املتعلم)ة( نص “ صنعة اليد » قراءة مشرتكة.
يبني املتعلم)ة( املعنى العام للنص ويفحص توقعاته.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

العرض، بطاقات...

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 

النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية 

ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )حول، عادت، كثريا، 
، بكى(. ألنَّ

القراءة 
املشرتكة

يقرأ األستاذ)ة(نص »صنعة اليد« قراءة معربة بصوت عاٍل مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا.

يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص:
استخرج من النص ثالث مهن. اذكر اسم كل مهنة.

القراءة
الجهرية

التهيئة: أسأل املتعلمني واملتعلمات: عن فرضية القراءة التي بنوها سابقا، واالنطالق منها لقراءة النص.
الطالقة:

القراءة املوجهة: يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص معي قراءة جهرية.
التوجيه وتصحيح  القراءة املستقلة: يقرأ كل متعلم)ة( النص بصوت منخفض، وأراقبهم عن قرب قصد 

بعض األخطاء.
التطبيق: - يقرأ بعض املتعلمني واملتعلمات النص أو جزءا منه -حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(- 

قراءة فردية. - يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم.
يطرح األستاذ)ة( أسئلة الفهم الضمني مثل:

- لم عادت العمة يزة من قريتها؟ ما الذي أثار إعجاب تايليت؟
- كيف تعلمت يزة صناعة الزربية؟  أصبح للعمة يزة طريقة جديدة لنسج الزربية، فما مصدرها؟

يلقي األستاذ)ة( أسئلة لـ:

الفهم
لالستدالل من النّص عىل فرحة تايليت بعمتها. 

للداللة عىل إعجاب تايليت بصنعة عمتها.
ملحوظة: تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبري عن ذلك من لدن املتعلمات واملتعلمني كلما تطور بناء املعنى 

العام للنص لديهم.
يقوم فهم النص من خالل إنجازات املتعلمات واملتعلمني ذات الصلة باألنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( 

ص:136.

تنجز األنشطة املثبتة يف كتاب املتعلم ص136 شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.االستثمار

التقويم 
والدعم

- يلخص املتعلمون واملتعلمات مضمون النص يف جمل مفيدة.
- يساعد األستاذ)ة( متعلميه يف صياغة الجمل وتذليل صعوبات التعبري.
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األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الرابعة 30 دقيقةالنص الوظيفي: صانعة الزربيةمكون القراءة

أهداف الحصة:
عادت،  )حول،  اآلتية:  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 

، بكى(. كثريا، ألنَّ
 يقرأ املتعلم)ة( نص »صنعة اليد« قراءة مشرتكة.

يحدد املتعلم)ة( العالقات القائمة يف نص صانعة الزربية.

جهاز  سبورة،  صور،  املتعلم،  التعليمية:كتاب  الوسائل 
العرض، بطاقات..

طبيعة  حسب  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم  العمل:  صيغ 
النشاط: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل يف مجموعات صغرى...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 

البرصية 
املتعلمات  من  يطلب  بكى(   ، ألنَّ كثريا،  عادت،  )حول،  البرصية  الكلمات  تتضمن  جمال  األستاذ)ة(  يكتب   -

واملتعلمني تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 

املشرتكة
- يشري األستاذ)ة( إىل نص »صنعة اليد« املعلق عىل السبورة، يقرؤه املتعلمون واملتعلمات جماعيا أو ثنائيا 

بصوت معرب، وبإيقاع موسيقي دال.
- يجيب املتعلمون واملتعلمات عىل سؤال يصوغه األستاذ)ة( الختبار فهم النص.

القراءة 

الجهرية

- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. ويوّزع أدوار القراءة عليهم؛
- يحّددون معايري القراءة الجهريّة؛

- يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(؛
- يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم؛

- يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم.

التحليل 

واالستنتاج  

- يقود األستاذ)ة( متعلميه إلنجاز األنشطة املدونة عىل كتاب املتعلم)ة( ص136مع مراعاة التدرج يف اإلنجاز ؛
املغربي،  الصانع  بها  يتميز  التي  الصفات  بعض  استخراج  عىل  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يحفز   -

مثل:«الدقة، الجودة، اإلبداع، االبتكار، الطموح،
 التطوير...«.

- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل 
النظر إىل هذه التشكيالت من الزربية املغربية، 
والتعبري عن إعجابهم مستعينني بقول تايليت:

يا لجمال هذه األلوان....«.

- يمكن إضافة أنشطة أخرى يف هذا السياق  

- من اقرتاح األستاذ)ة(- حسب ما يسمح به زمن التعليم والتعلم.

التقويم 
والدعم

يقرتح األستاذ)ة( عىل املتعلمني واملتعلمات وصف صنعة تقليدية تتميز بها مدينتهم أو دوارهم.
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األسبوع 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الخامسة 30 دقيقةالنص الوظيفي: صانعة الزربيةمكون القراءة

أهداف الحصة:
، بكى(. يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية اآلتية: )حول، عادت، كثريا، ألنَّ

يقرأ املتعلم)ة( نص »صنعة اليد« قراءة مشرتكة.
يحول املتعلم)ة( الفعل بحسب ضمائر املفرد واملثنى

 يتعرف املتعلم)ة( الجار ومجرور.

بطاقات،  املتعلم)ة(  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
سبورة، رشائط ورقية...

مجموعات  يف  عمل  ثنائي،  عمل  العمل:  صيغ 
صغرى.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

الكلمات 
البرصية

 ، - ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون: )حول، عادت، كثريا، ألنَّ
بكى(.

القراءة
املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »صنعة اليد« واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن التقدير الذي يكنونه ملعلمتهم أو معلمهم.

يدعو املتعلمات واملتعلمني إىل تذّكر معايري القراءة الجهريّة. 
يحّددون معايري القراءة الجهريّة.

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.
يقيّمون أداء بعضهم البعض يف ضوء الئحة املعايري اّلتي ضبطوها مع أستاذهم

القراءة 
الجهرية

يدعو األستاذ)ة( متعلميه إىل تذّكر معايري القراءة الهحمديّة. ثم يوزع آدوار القراءة عليهم يف فرص منه عىل 
تقوم القراءات ذاتيا.

االستثمار 

الصرف والتحويل
- ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط رقم )1( يف كتاب املتعلم)ة(.

- يراقب األستاذ )ة( إجابات متعلميه ومتعلماته وياعدهم عىل تجاوز الصعوبات التي تفرتضهم.
- يقرتح األستاذ وضعيات أخرى تستدعي قدرة املتعلمني واملتعلمات عىل التحويل حسب ضمائر األفراد واملثنى والجمع.

التراكيب
- يشتغل املتعلمون واملتعلمات عىل النشاط الوارد يف كتاب املتعلم)ة(.

يلقي األستاذ )ة( السؤال:
مثل: من أين عادت العمة يّزُة؟

يبحث المتعلمون عن الجواب            عادت العمة يّزُة مْن سوق القرية.
أين نرشت العمة الزرابي؟                         يف   ..................    .

ماذا قالت تايليت؟                          عىل    ..................     .

إىل أين رافقت تايليت عمتها؟                       إىل    ..................     .
يستنتج املتعلمون واملتعلمات:

من حروف الجر: ِمْن ـ يف ـ عىل ـ إىل .

التقويم 
والدعم

- يقوم األستاذ)ة( حصيلة الدرسني من خالل النشاطني رقم)4( و)5(  الواردين يف كتاب املتعلم)ة(. 
- يتوج اإلنجاز بعملية التصحيح الجماعي والفردي.
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األسبوع 21 الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة األوىل )ما قبل القراءة(:  45 دقيقةالنص الشعري: نشيد الفالحمكون القراءة

أهداف الحصة:
يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »رائد الفضاء«
يقرأ املتعلم)ة( النص الشعري قراءة سليمة معربة؛

يحدد املتعلم)ة( توقعاته انطالقا من العنوان والصورة؛

العنوان،  الصورة،  الكتاب،  التعليمية:  الوسائل 
...... العرض،  جهاز  السبورة، 

عمل   – مجموعات  يف   – ثنائي   – فردي  العمل:  صيغ 
جماعي.... )حسب طبيعة النشاط(

 األنشطة التعليمية التعلمية       املراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( بخط واضح الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل( يف لوحة تعلق عىل الحائط داخل 
القسم يف مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها يف الحصص القادمة.

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني قراءتها باستثمار اإلجراءات الخمسة حسب 
ما يستدعيه مستوى املتعلمني منها.

القراءة 
املشرتكة

يكتب األستاذ)ة( نص »رائد الفضاء« عىل لوحة كبرية:
تقطع  األرسار.  لتعرف  والنهار،  بالليل  األقمار،  تراقب  السماء.  يف  تغوص  الفضاء،  رائد  يا  الفضاء،  عالم  »يف 

املسافات، تجمع املعلومات، لتغني الخربات«.
تعلق اللوحة يف مكان ظاهر للمتعلمات واملتعلمني للرجوع إليها خالل الحصص القادمة.

يقرأ النص للمتعلمات واملتعلمني بصوت عاٍل ومعرب مع لحن موسيقي إن أمكن. 
يطلب منهم ترديد النص معه أكثر من مرة.

ما قبل 
القراءة

عىل  والرتبية  الفني  للتذوق  تعجبهم خدمة  أبيات شعرية  اسرتجاع  إىل  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يدعو 
االختيار.

يقود األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات إىل تحديد توقعاتهم من خالل:
- مالحظة الصورة املصاحبة للنص  يف كتاب املتعلم)ة( ص)141( باستثمار أنواع املالحظة وتحديد ما يقوم 

به الفالح. 
- قراءة العنوان، وربطه بما يقوم به الفالح يف الصورة، وتوقع موضوع القصيدة:

توجيه ديداكتيكي: يمكن استثمار مقاربة العنوان من زوايا أخرى باستعمال اسرتاتيجيات التوقع من خالل 
العنوان: )تكملة العنوان - ربط الصورة بالعنوان -  ربط العنوان بكلمات من النص ...(

املخطط  باعتماد   والصورة  العنوان  من  انطالقا  النص  مضمون  حول  توقعاتهم  واملتعلمات  املتعلمون  يقدم 
الشميس لكتابة التوقعات مثال مع تعليل املقرتحات.

تقويم 
ودعم

يقدم األستاذ)ة( للمتعلمات واملتعلمني البيتني األولني من النص الشعري ويطلب منهم صياغة توقعات جديدة أو 
تعديل توقعاتهم السابقة، مع تعليل كل اختيار يف ضوء العالقة القائمة بني العنوان والصورة والبيتني املقدمني.

مالحظات حول تدبري الحصة ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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األسبوع 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة: الثانية )أثناء القراءة(:45 دقيقةالنص الشعري: نشيد الفالحمكون القراءة

أهداف الحصة:

يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(؛
يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة » رائد الفضاء »

يقرأ املتعلم)ة( النص الشعري قراءة سليمة معربة؛
اسرتاتيجيات  باستخدام  اللغوي  رصيده  املتعلم)ة(  ينمي 

املفردات؛

العنوان،  الصورة،  )ة(  املتعلم  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

السبورة، جهاز العرض، ......

عمل   – مجموعات  يف   – ثنائي   – فردي  العمل:  صيغ 

جماعي.... )حسب طبيعة النشاط(

 األنشطة التعليمية التعلمية       املراحل

الكلمات 
البرصية

يقرأ األستاذ)ة( الكلمات البرصية مشريا إليها، ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ترديدها )عّدة، ثم، قبل، 
فرحا، عمل( بالرتكيز البرصي عليها.

القراءة 
املشرتكة

 -    يقرأ األستاذ)ة( نص »رائد الفضاء« قراءة معربة بإيقاع مالئم؛

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص مع األستاذ)ة(؛
يطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها، ويرشكهم يف رشحها باستخدام إحدى االسرتاتيجيات.

القراءة

النشاط األول: القراءة الجهرية للنص: 

- يذكِّر املتعلمون واملتعلمات بعنوان النص الشعري.

الشعري دون  النّص  بأهم مميزات طبيعة  واملتعلمات  املتعلمني  األستاذ)ة(  يذكِّر  املعربة،  للقراءة  تمهيدا   -
الخوض يف تفاصيلها اعتبارا للمرحلة التعليمية التعلمية. 

- يقرأ األستاذ)ة( النص الشعري، يف كتاب املتعلم)ة( ص)141(، قراءة نموذجية مع مراعاة اإليقاع، والجرس 
املوسيقي واألداء الصوتي، وتشخيص معاني النص. يتتبع املتعلمون واملتعلمات قراءة األستاذ)ة( باإلشارة إىل 

الكلمات املقروءة بأصابعهم.

النشاط الثاني: القراءة املوجهة

يقرأ األستاذ)ة( مع متعلميه جزءا من النص الشعري حسب املوجهات التي حكمت قراءته النموذجية.

النشاط الثالث: القراءة املستقلة: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات النص الشعري قراءة هامسة يف اآلن نفسه بشكل فردي.

النشاط الرابع: التطبيق. 

لتمكني أكرب عدد من املتعلمات واملتعلمني من القراءة وخصوصا املتعثرين منهم، يمكن تنويع أشكال التطبيق:

 القراءات الفردية الجهرية للنص الشعري أو لجزء منه )حسب درجة التعثر(.

القراءات الثنائية الجهرية حيث يقرأ كل متعلمنْي النص الشعري أو جزءا منه.
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أثناء القراءة 

النشاط الخامس: 

يقرأ املتعلمون واملتعلمات البيتني الشعريني اآلتيني قراءة جماعية، ويعربون عن معناهما،  ويشخصوهما بما 

يتوافق معهما  من حركات األيدي  وإيماءات الوجه: انظر كتاب املتعلم)ة( ص)141(.

َجّراري أَْحَسُن َجــــــّراِر        أَْعلوُه ِعنَْد ٱأْلَْسحـــــــاِر

َوأَُغنّي ِللزَّْرِع ٱآْلتـــــــي         َمَطراً َمَطراً ِمْن َخيْــــراِت

استخدام  إىل  الرامية  ص)142(  املتعلم)ة(  كتاب  يف  املثبتة  الرصيد  إغناء  أنشطة  األستاذ)ة(  يستثمر 
اسرتاتيجيات متنوعة للمفردات. ويمكن استثمار هذه املحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها املتعلمون 

واملتعلمات.
األستاذ)ة(  يعريها  أن  يستحسن  املستوى  هذا  يف  املفردات  اسرتاتيجيات  لقيمة  اعتبارا  ديداكتيكي:  توجيه 

اهتماما خاصا يراعي التدرج يف التدرب عىل استعمالها وتنويعها من درس آلخر.

تقويم ودعم

يساعد األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني عىل تحديد البيت الشعري الذي تذكر فيه كلمة »األسحار« ويحددون 
املعنى املناسب لها.

يعيد املتعلمون املتعثرون واملتعلمات املتعثرات قراءة النص الشعري، ملعالجة الصعوبات عىل مستوى القراءة.
يوجه األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للتدرب عىل قراءة النص الشعري وإنشاده يف املنزل.

إغناء املعجم
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األسبوع 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة الثالثة )أثناء القراءة(: 30 دقيقةالنص الشعري: نشيد الفالحمكون القراءة

أهداف الحصة:
يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة » رائد الفضاء «
يقرأ املتعلم)ة( النص الشعري قراءة سليمة معربة؛

يفهم املتعلم)ة( النص املقروء؛

العنوان،  الصورة،  املتعلم)ة(  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
السبورة، جهاز العرض، ......

عمل   – مجموعات  يف   – ثنائي   – فردي  العمل:  صيغ 
جماعي.... )حسب طبيعة النشاط(

 األنشطة التعليمية التعلمية       املراحل

الكلمات 
البرصية

ينتدب األستاذ)ة( أحد املتعلمني ليشري إىل الكلمات البرصية دون ترتيب لتقرأها بقية القسم:)عّدة، ثم، قبل، فرحا، 
عمل(.

القراءة 
املشرتكة

-   يقرأ األستاذ)ة( نص »رائد الفضاء« قراءة معربة بإيقاع مالئم،

-  يطلب من املتعلمات واملتعلمني ترديد النص معه جماعيا ثم يف مجموعات ثم ثنائيا،
-  يطرح عليهم أسئلة حول مضمون النص.

أثناء 
القراءة

اإلنشاد : ينشد األستاذ)ة( النص الشعري مرة أو أكثر ويطلب من املتعلمات واملتعلمني إنشاده بدورهم )انظر آليات 

اإلنشاد يف هذا الدليل(.
تعبريات  من  قراءته  تقتضيه  وما  الشعري  النّص  طبيعة  استحضار  إىل  واملتعلمني  األستاذ)ة(املتعلمات  يدعو   -

وتغيريات يف نربات الصوت وإيقاعات القراءة.
- ينشد املتعلمون واملتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.

- يقوِّم املتعلمون واملتعلمات أداء بعضهم يف ضوء التوجيهات املحددة.
ولتجاوز  متدرج.  بشكل  وتدبر  ص)142(.  املتعلم)ة(  كتاب  يف  للفهم  املقرتحة  األنشطة  تنجز  القرائي:  الفهم 

صعوبات الفهم التي يمكن أن تواجه املتعلمني واملتعلمات يف بناء املعنى العام للنص يمكن لألستاذ)ة( أن يقودهم 
لتوظيف اسرتاتيجية إعادة القراءة لتمكينهم من تنظيم الخربات الحاصلة لديهم بفعل القراءة عىل نحو يسمح لهم 
بتعديل نشاط التعلم من خالل الوعي بما يعرتض بناء املعنى. ولذلك ينبغي للمتعلم)ة( أن يجيب عن األسئلة اآلتية:

      - ما الجزء األكثر أهمية فيما أقرأ؟    - ماذا يريد الشاعر أن أعرف يف هذا املوضوع؟
      - ما الذي أعجبني فيما قرأت؟  - ما األسئلة األخرى التي بقيت لدي؟
      - هل ما أقرؤه يذكرني بأي يشء آخر قرأت عنه أو سمعته أو رأيته؟

بعد تدقيق األسئلة العالقة، يدفع األستاذ)ة( كل متعلم)ة( للبحث عن أجوبة لها خدمة ملعنى النص وتطويره.
إعادة القراءة: هي قراءة النص أكثر من مرة لتطوير مستوى الفهم لدى املتعلمني واملتعلمات.

تفحص التوقعات يف ضوء املعنى العام. 

- يعرب املتعلم)ة( عما فهمه من النص بلغة سليمة؛
- يستثمر األستاذ)ة( أداءات املتعلمني واملتعلمات لتصويب الفهم؛

- يعيد املتعلم)ة( إنشاد النص الشعري عدة مرات يف املنزل؛
 - يحول املتعلم)ة( النص الشعري، أو جزءا منه، إىل:

رسم يعرب عن مضمونه أو عن معنى بارز فيه؛
نص نثري أو إىل حوار؛                    .....................

تقويم 
ودعم
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األسبوع 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة الرابعة )أثناء القراءة(: 30 دقيقةالنص الشعري: نشيد الفالحمكون القراءة

أهداف الحصة:
يقرأ املتعلم)ة( الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة »رائد الفضاء«
ينشد املتعلم)ة( النص بقراءة سليمة محرتمة خصوصية النص 

الشعري؛
يستثمر القيم املتضمنة يف النص؛

العنوان،  الصورة،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
السبورة، جهاز العرض، ......

عمل   – مجموعات  يف   – ثنائي   – فردي  العمل:  صيغ 
جماعي.... )حسب طبيعة النشاط(

 األنشطة التعليمية التعلمية       املراحل

الكلمات 
البرصية

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(،  يطلب من املتعلمات واملتعلمني 
تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة 
املشرتكة

- يشري األستاذ)ة( إىل نص »رائد الفضاء« املعلق عىل السبورة؛
- يقرؤه املتعلمون واملتعلمات جماعيا أو ثنائيا بصوت معرب، وبإيقاع موسيقي دال؛

- يجيب املتعلمون واملتعلمات عن أسئلة األستاذ)ة(، مثل:
٠ ما معنى »تغوص« يف العبارة »تغوص يف السماء«؟

٠ ما فائدة مهنة رائد الفضاء؟....

أثناء 
القراءة

ينشد األستاذ)ة(، أو من ينوب عنه، النص الشعري مرة أو أكثر ويطلب من املتعلمات واملتعلمني إنشاده بدورهم 
)انظر اسرتاتيجيات اإلنشاد يف دليل األستاذ)ة((.

ينتظم املتعلمون واملتعلمات يف مجموعات، فتتناوب الواحدة بعد األخرى عىل إنشاد جزء من النص الشعري،
آالت  استعمال  )ويمكن  الطاوالت،  عىل  الخفيف  والنقر  التصفيق  عىل  باالعتماد  الشعري  النص  الجميع  ينشد 

موسيقية بسيطة واستخدام آلة تسجيل أو رشيط فيديو كلما أمكن ذلك(.

 يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إلنتاج جملة يحاكون فيها قول الشاعر، مستبدلني الفالح بمهنة أخرى:

اَْلَحْقُل ٱأْلَْخرَضُ ُصنُْع يَدي      َوأَنا َفاّلٌح... يا بَـــدي

التبكري،  املتواصل،  العمل  )الجد،  النص:  يف  املتضمنة  القيم  تمثل  عىل  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يساعد   
املثابرة، النفع...(. 

تقويم 
ودعم

ينشد املتعلمون واملتعلمات النص الشعري فرادى وجماعات.
يهتم األستاذ)ة( بهيئة املتعلمات واملتعلمني، وطريقة التنفس السليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقاع، 

مع مراعاة االنسجام يف التعبري واألداء والفهم.

اإلنشاد

االستثمار
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األسبوع 21الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصة الخامسة )ما بعد القراءة(: 30 دقيقةالنص الشعري: نشيد الفالحمكون القراءة

أهداف الحصة:

قبل، فرحا،  ثم،  )عّدة،  البرصية  الكلمات  املتعلم)ة(  يقرأ 
عمل(؛

يقرأ املتعلم)ة( نص القراءة املشرتكة » رائد الفضاء »
يحلل املتعلم)ة( النص الشعري ويتذوقه.

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، الصورة، العنوان، السبورة، 
جهاز العرض، ......

صيغ العمل: فردي – ثنائي – يف مجموعات – عمل جماعي.... 
)حسب طبيعة النشاط(

 األنشطة التعليمية التعلمية       املراحل

الكلمات 

البرصية

يكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البرصية )عّدة، ثم، قبل، فرحا، عمل(، ويطلب من املتعلمات واملتعلمني 
تعيني الواحدة تلو األخرى حسب ما يحدده األستاذ)ة(  مع إحاطتها بدائرة ثم قراءتها.

القراءة 

املشرتكة

يشري متعلم)ة( إىل نص »رائد الفضاء« واآلخرون يقرؤونه جماعيا؛
يعرب املتعلمون واملتعلمات عن فائدة اكتشاف الفضاء لإلنسانية .

ما بعد 

القراءة

* يطالب األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني بإنشاد النص الشعري فرديا وجماعيا.
* استثمار النص الشعري وتذوقه: يقوم املتعلمون واملتعلمات يف مجموعات عمل صغرى  باملهام اآلتية:

تلخيص القصيدة يف ثالثة أسطر.
تحديد قائمة لفوائد الفالحة ودور الفالح يف التنمية.

تحديد البيت الذي أعجب كل فرد من أفراد املجموعة مع تعليل هذا االختيار.
عرض آراء أفراد املجموعة بخصوص النص الشعري 

يدبر األستاذ)ة( أنشطة االستثمار املثبتة يف كتاب املتعلم)ة( ص )142( حسب ما تقتضيه حاجات املتعلمني 
واملتعلمات واملدة الزمنية للحصة.

تقويم ودعم

إنشاد النص الشعري كامال بتناوب املجموعات وبشكل جماعي.
 يمكن لألستاذ)ة( أن يستثمر النص الشعري، أو جزءا منه، من خالل إعادة إنشاده فيما بني الحصص اليومية 

لتجديد نشاط املتعلمني واملتعلمات.
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ثالثا: مكون الكتابة

األسبوع : 18الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

املدة الزمنية : 30 دقيقةاإلمالء: األسماء املوصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان.مكون الكتابة

أهداف الحصة:
يتعرف املتعلم)ة( رسم األسماء املوصولة: الذي، التي، 

اللذان، اللتان.
»الذي،  املوصولة:  األسماء  كتابة  بني  املتعلم)ة(  يميز 

التي، اللذان، اللتان.« 

جداول،  بطاقات،  صور،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
جهاز العرض ...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
تبعا  املالئمة  العمل  صيغة  يحدد  أن  لألستاذ)ة(  )يمكن  مجموعات 

ملستوى املتعلمني واملتعلمات وطبيعة النشاط.(

 األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة

املالحظة 
واالكتشاف

باستثمار نص »املهندس الصغري« يقود األستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات إىل إنشاء جمل وتقديمها عىل شاكلة ما 
هو مثبت يف كتاب املتعلم)ة( ..

ُه ذَْوقي ٱلرَّفيُع.  َهذا َجّدي ٱلَّذي َسَّ

ُهما ذَْوقي ٱلرَّفيُع.  َهذاِن َجداَي ٱللَّذاِن َسَّ

 َفِرَحْت أُّمي ِبٱْلَهِديَِّة ٱلَّتي ٱْخرَتْتُها.

 اَْلَهِديَتاِن ٱللَّتاِن ٱْخرَتْتُُهما ثَمينَتاِن.

يمكن استثمار األمثلة يف صيغة عمل يف مجموعات وفق العمليات اآلتية:

يقرأ األستاذ)ة( أو من ينوب عنه من املتعلمني واملتعلمات الجمل املدونة؛

يُطلب من كل مجموعة تحديد الكلمة امللونة يف كل جملة وتدونها عىل ورقة.

بعد تعديل اإلجابات واالتفاق بشأنها تعاد كتابتها داخل الجمل ومعزولة بلون مغاير عىل السبورة.

يفسح املجال لكل مجموعة بتصنيف هذه الكلمات وفق معيار من اختيارها.

تعرض كل مجموعة األعمال بالتناوب مع ذكر معيار التصنيف.

يتم االتفاق مع املجموعات عىل اتخاذ التلفظ معيارا للتصنيف مع الرتكيز عىل »ٱلَّــــ / ٱللَّــــــــــ«

بعد مبارشة عملية التلفظ تديل كل مجموعة بمالحظاتها وتدون عىل السبورة. »ٱلَّـــ / ٱللَّـــــــ« تنطقان 

بالطريقة  نفسها يف الكلمات.

يتم استبدال املعيار األول بمعيار الرسم والكتابة مع الرتكيز عىل الفروق الواضحة )عدد مرات كتابة الالم يف( 

»ٱلَّــ/ ٱللَّــ«.

تقدم املجموعات مالحظاتها بخصوص كيفية الرسم من جهة عدد مرات كتابة حرف الالم.
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االستنتاج

يقود األستاذ)ة( املجموعات الستثمار نتائج املالحظة ويطلب منها إتمام نص االستنتاج:

-      تُكتَُب )الَّذي- الَّتي( ............................................................................. بالٍم واحدٍة مشدَّدة.

-      تُكتُب )اللَّذان- اللَّتان( .......................................................................... بالمني اثنني.

التقويم 
والدعم

ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط املثبت يف كتاب املتعلم)ة( ويصححونه جماعيا وفرديا.

يميل األستاذ)ة( األسماء املوصولة موضوع الدرس فيكتبها املتعلمون واملتعلمات عىل األلواح ويف الدفاتر.
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األسبوع: 19الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

املدة: 30 دقيقةاإلمالء: األسماء املوصولة: الذين ـ اللواتي ـ الالتيمكون الكتابة

أهداف الحصة:
 يتعرف املتعلم)ة( األسماء املوصولة: . الذين ـ اللواتي ـ 

الالتي
الرسم ومن  األسماء من حيث  املتعلم)ة( بني  هذه  يميز 
ـ  )التذكري/التأنيث  والعددية  الجنسية  الداللة  حيث 

الجمع(

الوسائل التعليمية: كتاب املتعلم)ة(، صور، بطاقات، جداول، 
جهاز العرض...

يف  تفاعيل  عمل  جماعي،  ثنائي،  فردي،  عمل  العمل:  صيغ 
مجموعات )يمكن لألستاذ)ة( أن يحدد صيغة العمل املالئمة تبعا 

ملستوى املتعلمني واملتعلمات.(.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
. تهيء األستاذ)ة( املتعلمني ملالحظة األسماء املوصولة: الذبن ـ اللواتي ـ الالتي:

. مع الرتكيز عىل كيفية رسمها )ما تكتب بالم واحدة وما تكتب بالمني(. 

املالحظة 

واالكتشاف

. ينجز املتعلمون واملتعلمات األنشطة الخاصة بهذه األسماء املوصولة..

مع اإلشارة إىل ترتيب الحركات من حيث قوتها، وذلك عندما تلتقي حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها.

االستنتاج
. يساعد األستاذ)ة( التالميذ والتلميذات عىل استنتاج أن )الذين( تكتب بالم واحدة وتستعمل لجماعة الذكور، 

وأن )اللواتي والالتي( تستعمل كل منها لجماعة اإلناث، وتكتب بالمني..

التقويم 

والدعم

. يميل األستاذ/األستاذة عىل املتعلمني واملتعلمات كلمات تتضمن األسماء املوصولة املدروسة.

. تقويم األعمال املنجزة ودعم املتعثرين.
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األسبوع: 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

املدة: 30 دقيقةاإلمالء: »أسماء اإلشارة«مكون الكتابة: الرصف والتحويل ـ الرتاكيب ـ اإلمالء

أهداف الحصة:
- يتعرف أسماء اإلشارة: هذاـ ذلك ـ هذان ـ هؤالء.

- التمييز بني نطق أسماء اإلشارة وبنَي كتابتها.

الوسائل التعليمية: األلوان املغايرة ـ األلواح ـ البطاقات ـ السبورة. 

صيغ العمل: عمل فردي ـ يف مجموعات ـ تشخيص معاني ـ أسماء 
اإلشارة.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
-  يتناول املتعلمون واملتعلمات عىل إنجاز تمرين عىل السبوة يستهدف تثبيت معارفهم حول األسماء 

املوصولج. مثل أضع اإلسم املوصول  املناسب يف املكان الفرغ 
... تجتهد تنجح/...يجتهدان ينجحان/... يجتهدن ينجحن.

املالحظة 
واالكتشاف

- يعرض األستاذ )ة( صويرات عىل السبورة، ويوجه متعلميه ومتعلماته إىل اإلشارة إليها.\مثل : هذا نجار ـ 
هذه ممرضٌة ـ ذلك منزٌل. هذان رشطيّان هؤالء أوالٌد ـ هؤالء بنَآٍت

- يوجههم إىل التمييز بني النطق باسم اإلشارة وكتابته 
- يستنتجون أن ننطق بألف وال تكتبها.

        هذا          هذا.
- ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط رقم )1( املقرتح كتاب املتعلم )ة(.

االستنتاج

- من أسماء اإلشارة : هذا، هذه، ذلك ـ هذان ـ هؤالء 

اسم إشارة للقريب املذكر. 	← هذا 
اسم إشارة للقريب املؤنث. 	← هذه 

اسم إشارة للمثنى املذكر القريب. 	← ذلك 
اسم إشارة للجمع املذكر أو الجمع املؤنث القريب. 	← هؤالء 

التقويم 
والدعم

- ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط )2( و النشاط )3( املدرجني كتاب املتعلم )ة(  -  يتتبع األستاذ )ة( 
إنجازات متعلمية ومتعلماته ويرشكهم يف تصحيحها.
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األسبوع: 20الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

املدة: 30 دقيقةمكون الكتابة: الرصف والتحويل ـ الرتاكيب ـ اإلمالء

أهداف الحصة:
- يتعرف أسماء اإلشارة: هذاـ ذلك ـ هذان ـ هؤالء.

- التمييز بني نطق أسماء اإلشارة وبنَي كتابتها.

الوسائل التعليمية: األلوان املغايرة ـ األلواح ـ البطاقات ـ السبورة. 

صيغ العمل: عمل فردي ـ يف مجموعات ـ تشخيص معاني ـ أسماء اإلشارة.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التهيئة
- يتناول املتعلمون واملتعلمات عىل إنجاز تمرين عىل السبوة يستهدف تثبيت معارفهم حول األسماء املوصولة. مثل 

أضع االسم املوصول  املناسب يف املكان الفرغ 
... تجتهد تنجح/...يجتهدان ينجحان/... يجتهدن ينجحن.

املالحظة 
و

االكتشاف

- يعرض األستاذ )ة( صويرات عىل السبورة، ويوجه متعلميه ومتعلماته إىل اإلشارة إليها.\مثل : هذا نجار ـ هذه 
ممرضٌة ـ ذلك منزٌل. هذان رشطيّان هؤالء أوالٌد ـ هؤالء بنَآٍت

- يوجههم إىل التمييز بني النطق باسم اإلشارة وكتابته 
- يستنتجون أن ننطق بألف وال تكتبها.

        هذا          هذا.
- ينجز املتعلمون واملتعلمات النشاط رقم )1( املقرتح يف كتاب املتعلم )ة(.

ماِئِر اآلِتيَِة: ُل اْلِفْعَل )قاَل( َحَسَب الضَّ ـ أَُحوِّ

ـ أَْمألُ اْلَفراَغ ِباْلَكِلمِة اْلُمناِسبَِة: 

)َكبريٌ ـ األَبْيَُض ـ َعذٌْب ـ َخرْضاُء ـ اْلعاِليَُة(

ماٌء ... ـ أَْشجاٌر ... ـ الثَّْلُج ... ـ نَْهٌر ... ـ اْلُحقوُل ...

ُم اْلُجْمَلَة ِبَكِلَمٍة ُمناِسبٍَة َكما يف اْلِمثاِل:  ؤاَل ثُمَّ أُتَمِّ ـ أَْقَرأُ السُّ

)َكيَْف أَنْهى اْلَفريُق اْلُمقابََلَة؟(    أَنْهى اْلَفريُق اْلُمقابََلَة ُمنْترَِصاً      

)َكيَْف َرَجَع خاِلٌد؟(              َرَجَع خاِلٌد .........

)َكيَْف ساَفَرْت َزيْنَُب؟(          ساَفْرْت َزيْنَُب .....

ـ أَْمألَ اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسبَِة )ِلـ ـ ِمْن ـ ِبـ ـ يف(:

يْتوِن َفواِئُد َكثريٌَة. ...اْلَحْقِل أَْشجاُر تُّفاٍح ـ .. اْلَخَطِإ نَتََعلَُّم ـ ..االِْجِتهاِد تَنَْجُح ـ ...الزَّ

اإلمالء:  

يساعد األستاذ)ة( املتعلمني واملتعملني عىل إنجاز األنشطة الخاصة باستعمالت األسماء املوصولة املدروسة:

ـ أَُركُِّب ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اآليَِة يف ُجْمَلٍة: )الَّذي ـ الَّتي ـ اللَّذاِن ـ الَّذيَن ـ اللَّواتي الآلئي(.

اإلنجاز 
ـ أََضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمّما يَأْتي يف اْلَفراِغ اْلُمناِسِب )َهِذِه ـ َهُؤالِء ـ ذَِلَك َهذا ـ َهذان(: 

... نَْهٌر جاٍر ـ ... أَْشجاُر النَّخيِل اْلُمثِْمَرُة ـ ... بُْستاُن ُرّماٍن ـ ... َحْقالن ـ ... َفالحوَن ُمِجّدوَن. 

تصحح اإلنجازات جماعيا عىل السبورة وفرديا عىل الدفاتر.التصحيح

ِهَي .....ُهَو .....أَنِْت .....أَنَْت .....أَنا ُقْلُت

ِهَي .....ُهَو .....أَنِْت .....أَنَْت .....أَنا أَقوُل
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األسابيع)18 و19 و20 و21( الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصص األربع 30 د لكل حصةالتعبري الكتابي: أختار مهنة أحبها وأصفهامكون الكتابة

أهداف الحصة:
ينتج املتعلم)ة( نصا قصريا بلغة عربية فصيحة وميرسة، 
عرضه،  ومقروء، وبرسومات مناسبة، يتم  وبخط واضح 
وتثبيت  تدعيم  بهدف  القسم،  جماعة  مع  ومناقشته 

وتقويم مهارة التعبري الكتابي.

خطاطة،  بطاقات،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 

سبورة، جهاز العرض...

عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل يف مجموعات،  صيغ العمل: 

توظيف األلعاب واملسابقات ...

 

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التمهيد

يعرض األستاذ)ة( وضعية مناسبة الستحضار فضاء املوضوع املستهدف بما فيه من مضمون ورصيد لغوي، 
مثل:

- محادثة شفهية انطالقا من صور ولعب أدوار.
- قوائم تتضمن معجما يرتبط بمجال الحرف واملهن.

التخطيط

الحصة األوىل:
- يهيئ األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني ملوضوع الكتابة من خالل دعوة بعضهم للتحدث عن املهن أو الحرف 

املوجودة يف مدينتهم أو دوارهم؛
- يسألهم عن املهنة أو الحرفة التي تثري فضولهم ويريدون أن يتعرفوا عىل خصائصها/أدواتها/متطلباتها....

- يقدم األستاذ)ة( موضوع درس الكتابة: »أختار مهنة أحبها وأصفها«.
- يالحظ املتعلمون واملتعلمات الصور املعروضة عليهم، ويدعوهم لقراءة البطاقات املصاحبة لها:

- يناقش األستاذ)ة( متعلميه يف مضمون البطاقات ومعنى بعض مفرداتها. 
يف  تعرض  للموضوع  مسودة  يف  والتفكري  املهن،  من  مهنة  اختيار  إىل  واملتعلمني  املتعلمات  األستاذ)ة(  يدعو   -

الحصة القادمة.

كتابة 
املسودة

الحصة الثانية:
- يسرتجع املتعلمون واملتعلمات البطاقات ومكوناتها.

- يوضح األستاذ)ة( ملتعلميه الكيفية التي سيتم بموجبها استثمار البطاقات.
- تقدم البطاقات مكتوبة للمتعلمني واملتعلمات )كتاب املتعلم)ة( ص123( ويطالبهم بقراءتها.

- يدعوهم إىل االستئناس بها وتكملتها بما هو مناسب حسب املهنة املختارة. 
- تحرر كل مجموعة املسودة األوىل عن كل بطاقة.
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املراجعة

الحصة الثالثة:

- بناء عىل املالحظات التي سجلها األستاذ)ة( خالل الحصة السابقة، يتدخل بمعية متعلميه للفت االنتباه ملا تم 
تسجيله من صعوبات وأخطاء، واقرتاح سبل تجاوزها من أجل تجويد اإلنتاج بعد املراجعة والتنقيح.

- يرشك األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني يف مراجعة إنجازاتهم عىل مستويات الرصيد اللغوي واألساليب 
وعالقاتها باألفكار.

- يتخلل مرحلة املراجعة حوار بني األستاذ)ة(  وجماعة القسم، أو بني املتعلمات واملتعلمني حول كتاباتهم، حيث 
يقرأ متعلم)ة( ما كتبه عىل زمالئه يف مجموعة صغرى، أو عىل جماعة القسم، ويناقشونه ويبدون مالحظاتهم يف 

إطار االحرتام املتبادل.

العرض

الحصة الرابعة:

يقدم املتعلمون واملتعلمات إنتاجهما الكتابي حسب املهنة أو الحرفة املختارة، وتتاح لهم فرصة تصويبها بناء عىل 
املالحظات املسجلة بشأنها. ثم يختارون منها بعض الكتابات تعرض عىل جدران القسم أو لوحة النرش.
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بطاقة مرشوع الوحدة:

الرابعةالوحدة

الحرف واملهناملجال

معرض املهنعنوان املرشوع

أهداف املرشوع

حول  بطاقات  إنجاز  طريق  عن  واملتعلمات  املتعلمني  بني  التعاوني  الحس  إذكاء   -

املهن؛

- تنمية روح البحث والفضول ملعرفة خصائص بعض املهن وأعمالها وفوائدها،

مشرتك  تعاوني  عمل  يف  بالدخول  واملبادرة  القسم،  ملجموعة  االنتماء  روح  تنمية   -

يتبادلون فيه الخربات حول بعض املهن والحرف التي يحبونها؛

- اإلحساس باملسؤولية املشرتكة عن طريق االلتزام بعمل املحموعة. 
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ا ألسابيع)18و19و20و21(الوحدة الرابعة: الحرف واملهن

الحصص األربع 30د لكل حصةاملوضوع: لنتعاون عىل إنجاز معرض للمهنمرشوع الوحدة

أهداف الحصة:

يشارك املتعلم)ة( زمالءه وزميالته يف تكوين معرض للمهن؛
يقرتح املتعلم)ة( مهنة أو حرفة ويعد بطاقة عنها؛

يساهم املتعلم)ة( مع مجموعته يف تنفيذ هذا املرشوع ويعرضون 
ما اختاروه من مهن عىل باقي أصدقائهم وصديقاتهم .

صور،  بيانات،  املتعلم)ة(،  كتاب  التعليمية:  الوسائل 
رسومات...

صيغ العمل: عمل فردي، ثنائي، جماعي، عمل تفاعيل 
يف مجموعات...

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

التمهيد

يعرض األستاذ)ة( وضعية مناسبة الستحضار فضاء موضوع املرشوع املستهدف، مثل:
- محادثة شفهية انطالقا من صور ولعب أدوار.

- بطاقات تتضمن معجما يرتبط بمجال املهن والحرف يف مدينتهم أو دوارهم.

التخطيط

الحصة األوىل:

- دعوة األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل وضع تصور عن كيفية إنجاز معرض للمهن؛
- يقدم األستاذ)ة( موضوع املرشوع:)إعداد بطاقات حول مهن أو حرف من اختيارهم(؛

- يالحظ املتعلمون واملتعلمات البطاقات املعروضة عليهم، ويدعوهم لقراءتها. كتاب املتعلم)ة( ص150؛
معينة  مهنة  باختيار  مجموعة  كل  األستد)ة(  ويكلف  صغرية،  مجموعات  إىل  واملتعلمات  املتعلمون  يتوزع   -

يشتغلون عليها؛
- يحفزهم لذكر الوسائل املساعدة لتحقيق ذلك:

- فتح حوار يناقشون فيه التصور األويل للمعرض واملهنة املختارة التي ستعرض فيه؛
- يدعو األستاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني إىل بناء تصورهم عن معرض املهن لالشتغال عليه يف الحصة القادمة 

مستأنسني بالصور والبطاقات املعروضة عليهم، كتاب املتعلم)ة( ص150:

املهنة.../أعمالها.../فوائدها...
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اإلنجاز

الحصة الثانية:

- يتوزع املتعلمون واملتعلمات إىل مجموعات صغرية، ويدعو األستاذ)ة( كل مجموعة إىل إنجاز بطاقة عن املهنة 
التي اختارتها،

- تنخرط كل مجموعة يف العمل الذي كلفت به، مع تعهد األستاذ)ة( لعمل كل مجموعة، وتحفيزها، وإثارة الروح 
التشاركية بني أفرادها.

- يقدم كل فرد يف املجموعة ما أعده عن املهنة املختارة، ويعزز ذلك بصور عن أعمالها وأدواتها وفوائدها.

تتمة 
اإلنجاز

الحصة الثالثة:

بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة(:
- تستمر كل مجموعة يف إنجاز ما كلفت به، ويقوم األستاذ)ة( بتعهد كل مجموعة وإرشادها، وتذليل الصعوبات، 

مع ترك املبادرة يف ذلك للمتعلمات واملتعلمني؛
- يضع املتعلمون واملتعلمات اللمسات األخرية ملا كلفوا بإنجازه داخل كل مجموعة؛

- تقاسم األعمال املنجزة داخل كل مجموعة ومناقشتها.
- تحسني األعمال يف ضوء نتائج املناقشة بالتعديل والتنقيح والتصحيح أو بالحذف أو اإلضافة حسب ما تقتضيه 

طبيعة املرشوع.
- جاهزية املرشوع واإلعالن عن تاريخ افتتاح فضاء معرض املهن.

العرض

الحصة الرابعة:

- بتوجيه ومساعدة من األستاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات بافتتاح ركن معرض املهن يف قسمهم؛
- تقوم كل مجموعة بعرض ما أنجزته؛

- استدعاء متعلمات ومتعلمني من أقسام أخرى للمشاركة يف االفتتاح، وتعريفهم باملجهود التعاوني الذي أخرج 
هذا املرشوع؛

- الدعوة إىل تعهد هذا املرشوع، والحفاظ عليه، والعمل عىل تطويره عن طريق التعاون املشرتك.
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أسبوع التقويم والدعم

نموذج تطبيقي 

أسبوع التقويم والدعماألسبوع   22

أهداف األسـبوع: 
- تحديد الفئة غري املتمكنة ونوع التعثر ات

- دعم وتثبيت 
-  تقويم أثر الدعم 

- معالجة مركزة للفئة املتعثرة وإغناء باقي الفئات

الوسائل: كتاب املتعلم)ة(، األلواح، السبورة، بطاقات، الدفاتر، عدة 
التقويم )روائز، شبكة تفريغ، بطاقة التتبع ...(، بطاقات الحروف، 
بطاقات الكلمات، بطاقات الحركات، نص الحكاية، نصوص قرائية، 
قصص، ألعاب، برامج حاسوبية، وسائل سمعية - برصية، حركات 

جسدية وإيماءات...

تدبري أنشطة التقويم      املراحل

تقويم 
فهم 

املسموع

فهم  لتقويم  اختبارا  والتحدث، يجرى  االستماع  تقديم مكون  اليومية خالل  األستاذ)ة(  إىل مالحظات  إضافة 
املسموع. ونظرا لصعوبة تقويم كل متعلم)ة( عىل حدة، يمكن إجراء االختبار كتابيا عىل هذا النحو:

1- تقويم مسموع الحكاية:
يسمع األستاذ)ة( حكاية »طبيب الحاسوب«، املدرجة يف الدليل، تسميعا يحرتم رشوط القراءة السليمة: )عالمات 

الرتقيم، مخارج األصوات، تغيري نربات الصوت، اإليماءات والحركات الجسدية،...( ؛
....( يف ورقة  الزمان، املكان، األحداث،  يعد أسئلة حول النص الستخراج املعلومات الرصيحة ) الشخصيات، 

ويستنسخها بحسب عدد املتعلمات واملتعلمني؛
أمثلة ألسئلة فهم املسموع:

أحدد شفهيا من لم يذكر من شخصيات الحكاية بعد سماعها: ....
وضع عالمة ) +  ( أمام أحداث الحكاية؛

شطب الكلمة الدخيلة؛
ذكر الكلمات الدالة عىل الزمان يف الحكاية؛

وضع ملخص للحكاية انطالقا من مشريات دالة؛
........................

 يدون األستاذ)ة( نتائج التقويم يف شبكة التفريغ اآلتية:

مالحظات ) نوع االخطاء املرتكبة......(عدد األجوبة الصحيحةاسم املتعلم)ة(

2- تقويم املهارة التواصلية:
- يختار املتعلمون واملتعلمات مهنة، ويصفون العمل الذي يقوم به صاحبها، واألدوات التي يستخدمها، وما 

تعود به من النفع عىل املجتمع، ويروجون فيه ما تعلموه يف هذه املهارة من ألفاظ تتعلق باملهن والحرف 
وأدواتها وفوائدها. ويمكن لألستاذ)ة( اقرتاح وضعيات تواصلية أخرى حسب ما يراه مناسبا لجماعة القسم.

يدون األستاذ)ة( نتائج التقويم يف شبكة التفريغ اآلتية:

مدى ضبطه لهذا النوع من التواصل من خالل ما روجه من اسم املتعلم)ة(
ألفاظ تتعلق باملهن والحرف، وأدواتها زفوائدها

مالحظات ) نوع االخطاء 
املرتكبة......(
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توجيه: 

عىل األستاذ)ة( أن يأخذ نتائج تقويم الفهم السماعي واملالحظات اليومية حول أداء املتعلمات واملتعلمني يف هذا 
املكون بعني االعتبار يف الوحدتني املواليتني. وذلك بالرتكيز عىل الفئة املتعثرة وإرشاكها عند دراسة الحكايات 

والوضعيات التواصلية.
تقويم الطالقة: 

نظرا ألهمية القراءة يف املنهاج الدرايس، يجب أن يكون التقويم يف هذا املكون فرديا )كل متعلم)ة( عىل حدة (:
نص  )نموذج  كلمة   110 إىل   80 من  مكونة  إخبارية  أو  وصفية  أو  رسدية  قصرية  نصوصا  األستاذ)ة(  يعد 

“الطبيب الصغري” الوارد يف األسبوع الثاني والعرشين من كتاب التلميذ ضمن أنشطة التقويم )ص 147(
يقرأ كل متعلم أو متعلمة النص.

يتابع األستاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات يف نسخة للنص الذي يقرؤه املتعلم)ة(؛
يضع عالمة عىل الكلمات املقروءة خطأ بقلم الرصاص؛

يحدد مدة القراءة يف دقيقة لكل متعلم)ة( لقياس الطالقة؛
يوقف األستاذ)ة( املتعلم)ة( عندما تنتهي الدقيقة، ويدون نتائج التقويم يف بطاقة التتبع أسفله:

عدد الكلمات اسم املتعلم)ة(
املقروءة يف الدقيقة

عدد الكلمات 
الخاطئة

عدد اإلجابات 
الصحيحة

مالحظات ) نوع االخطاء 
املرتكبة......(

4( فيما يتعلق باملعايري املحددة،  توجيه: يستثمر األستاذ)ة( شبكة تقويم األداء القرائي الخاصة به )امللحق 
ومؤرشات قياس األداء القرائي، كما يستثمر بطاقة تقويم األداء القرائي الخاصة باملتعلم )امللحق 3( يف إطار 

التقويم الذاتي، ويعتمد نتائجها يف الدعم واملعالجة. 
ينجز املتعلمون واملتعلمات كتابيا تمارين الفهم القرائي املرفقة لنص »لنتعلم من النمل« املشار إليه آنفا؛

يمكن لألستاذ)ة( أن يطرح أسئلة شفوية الستخراج املعلومات الرصيحة والضمنية؛

إذا لم يتمكن متعلم)ة( من قراءة النص يف بداية السنة الدراسية؛ يمكن لألستاذ)ة( اللجوء إىل تقويم قراءة 
الكلمات، تبعا ملا يأتي:

يعد األستاذ)ة( الئحة كلمات )100 كلمة(؛
يقرأ املتعلم)ة( الئحة الكلمات يف دقيقة واحدة. 

يتابع األستاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات يف نسخة الالئحة التي يقرأ فيها املتعلم)ة(؛
يضع عالمة عىل الكلمات املقروءة خطأ بقلم الرصاص.

يوقف األستاذ)ة( املتعلم)ة( عندما تنتهي الدقيقة؛ ويدون نتائج التقويم يف البطاقة اآلتية:

عدد الكلمات اسم املتعلم)ة(
املقروءة يف الدقيقة

عدد الكلمات 
الخاطئة

مالحظات ) نوع االخطاء 
املرتكبة......(

تقويم املفردات والفهم القرائي:
التدرج املقرتح يف نموذج  املتوخاة منه، وذلك اعتمادا عىل  القرائي عىل األهداف  الفهم  يركز األستاذ يف تقويم 
التقويم التكويني املدرج يف كتاب املتعلم)ة(، والذي خصص 3 أنشطة لتنمية املفردات و3 أنشطة أخرى لتقويم 

الفهم الرصيح والضمني )انظر امللحق 4(، ويمكن إيجاز ذلك فيما يأتي:
يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية الصفة املضافة.
يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية خريطة الكلمة
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تقويم 
القراءة

يثري رصيده املعجمي باستخدام اسرتاتيجية املعاني املتعددة
يميز شخصيات الحكاية

يميز األحداث بعد قراءة القصة
تعرف تسلسل األحداث بعد قراءة القصة

تقويم الظواهر اللغوية املروجة ضمنيا:

ألجل التأكد من مدى قدرة املتعلمني عىل استثمار وتوظيف مختلف األساليب والظواهر اللغوية املروجة ضمنيا، 
تمارين  ليعد  املتعلم)ة(  املتضمن يف كتاب  التقويم  أسبوع  املدرج يف  بالنموذج  أن يسرتشد  يمكن لألستاذ)ة( 

وأنشطة مناسبة للفئة املستهدفة، ومالئمة للحصة الزمنية املحددة.  

تقويم مكون الرصف والتحويل
* ينجز املتعلمون واملتعلمات تمارين يعدها األستاذ)ة( يف الظواهر الرصفية املدروسة خالل الوحدة:)الفعل 

املثال، الفعل األجوف، التحويل بحسب ضمائر املفرد واملثنى(.
يدون األستاذ)ة( النتائج يف البطاقة اآلتية:

عدد اإلجابات التي ضبط اسم املتعلم)ة(
فيها الظواهر الرصفية

عدد اإلجابات 
الخاطئة

مالحظات ) نوع االخطاء 
املرتكبة......(

2 -   تقويم مكون الرتاكيب
*  ينجز املتعلمون واملتعلمات تمارين يعدها األستاذ)ة( يف الظواهر الرتكيبية املدروسة خالل 

الوحدة:)متممات الجملة الفعلية: التعت والحال/ الجار واملجرور(.
يدون األستاذ)ة( النتائج يف البطاقة اآلتية:

عدد اإلجابات التي ضبط فيها اسم املتعلم)ة(
الظواهر الرصفية

عدد اإلجابات 
الخاطئة

مالحظات ) نوع 
االخطاء املرتكبة(

تقويم 
الكتابة

3-  تقويم مكون اإلمالء

يميل األستاذ)ة( نصا قصريا مكونا من 10 كلمات يتضمن بعضها الظواهر املدروسة خالل الوحدة 
)األسماء املوصولة: الذي التي، اللذان اللتان، الذين اللواتي الالتي /أسماء اإلشارة: هذا، هذه، ذلك، هذان، هؤالء(؛

يميل كلمات معزولة تتضمن الظواهر املدروسة يف حاالت مختلفة؛
يدون األستاذ)ة( النتائج يف البطاقة اآلتية:

مالحظات ) نوع االخطاء املرتكبة(عدد اإلجابات الخاطئةعدد الكلمات املكتوبةاسم املتعلم)ة(

4-  تقويم مهارة التعبري الكتابي
يطلب األستاذ)ة( من املتعلمني إنجاز تمرين التعبري الكتابي املدرج يف كتاب املتعلم)ة( ضمن أنشطة التقويم 

التكويني.

يدون األستاذ)ة( النتائج يف شبكة تفريغ مماثلة ملا تقدم.
يعمد األستاذ)ة( انطالقا من نتائج التفريغ إىل تفييء املتعلمات واملتعلمني حسب نوع التعثر: 

الفئة 1: فئة متمكنة من مهارات القراءة والكتابة سيستفيدون من أنشطة التثبيت واإلغناء؛
الفئة 2: فئة متوسطة، تتطلب دعما حسب الحاجة.

الفئة 3: فئة متعثرة يف حاجة إىل دعم شامل يف القراءة والكتابة. 
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الدعم الرتبوي للوحدة الرابعةاألسبوع 22

توجيهات حول الدعم:
 الرتكيز عىل القراءة بالدرجة األوىل ثم الكتابة؛

 االنطالق من التعثرات املرصودة لبناء أنشطة الدعم واملعالجة؛
 االستئناس باألنشطة املتضمنة يف األسبوع الثاني والعرشين املخصص للتقويم التكويني يف كتاب التلميذ)ة(.

 إرشاك الفئة املتمكنة يف عملية الدعم ) التعلم بالقرين(؛
 توفري الوسائل الرضورية لتقديم أنشطة الدعم؛

 اعتماد تقنيات التعلم النشط؛
 اعتماد مختلف البطاقات املعدة للتقويم وتشخيص التعثرات )امللحقات 4 و 5 و 6(.

 تنويع صيغ العمل )مجموعات / ثنائي / جماعي / فردي ( وفضاءات التعلم ) املكتبة/  الساحة ...(؛

ملحوظة: ما يقدم يف هذه الجذاذة لالستئناس، فلألستاذ الحرية يف اختيار أنشطة الدعم املناسبة لجماعة فصله.

تدبري األنشطة التعليمية التعلميةاملراحل

بالنسبة للفئة املتعثرة ) التي تقرأ الكلمات معزولة(:
تركيب جمل من كلمات وقراءتها؛

قراءة بطاقات / لوحة قرائية مكونة من جمل قصرية؛
مسابقات بني أفراد املجموعة يف القراءة لتنمية الطالقة )متعلم)ة( يقرأ وصديقه يراقب املدة(؛

قراءة لوحة قرائية تتضمن كلمات مرتبطة باملجال؛ 
تعاون– مشاركة– أنجز – نختار –  .........

مسابقة يف تكوين جمل من كلمات معطاة؛
مسابقة يف قراءة جمل / نص قصري ) عدد الكلمات يف الدقيقة: متلعم)ة( يقرأ و زميله يحسب(؛

مسابقة يف املفردات: إيجاد أكرب عدد من كلمات عائلة كلمة /  خريطة كلمة معينة / شبكة مفردات.

دعم 
القراءة

 بالنسبة للفئة املتمكنة )التي تقرأ النص(:
تساعد األستاذ)ة( يف عملية الدعم )التعلم بالقرين(؛

تقرأ نصوصا طويلة نسبيا، وتنجز كتابيا تمارين قرائية عىل غرار ما هو مثبت يف كتاب املتعلم)ة(؛
تلخص نصا / تقرأ قصة /  ..................

دعم 
الكتابة 

 يتم الرتكيز عىل الدعم يف اإلمالء والتعبري الكتابي
دعم اإلمالء 

   إمالء كلمات تتضمن الظواهر املدروسة عىل األلواح ويف الدفاتر؛ ) الفئة املتعثرة (؛
   ملء الفراغ بالظاهرة اإلمالئية املناسبة؛ 

   إمالء جمل يف الدفاتر أو يف كتاب التلميذ)ة(؛ )الفئة املتوسطة(؛
 إمالء تباديل: يميل كل متعلم)ة( عىل زميله كلمات / نصا يف الدفاتر و يصحح له أخطاءه.

دعم التعبري الكتابي
التعبري بجملة بسيطة عن وضعية أو صورة مرتبطة باملجال )الفئة غري املتمكنة(؛

التعبري بجمل عن وضعية أو صور مرتبطة بالحكايتني / املجال )الفئة املتوسطة وغري املتمكنة(؛
تلخيص نص قرائي )الفئة املتمكنة(؛

ترتيب جمل لتكوين نص )الفئة املتوسطة واملتمكنة(؛
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هـــام : 

- بعد أنشطة الدعم يجب تقويم املتعلمني واملتعلمات يف القراءة والكتابة باعتماد االختبارات نفسها يف التقويم وتدوين النتائج 
ملقارنتها بالنتائج السابقة. )مع استثناء الفئة املتمكنة من التقويم(.

- تقترص أنشطة املعالجة املركزة عىل الفئة التي لم تتوفق يف اختبارات تقويم أثر الدعم، وتحظى هذه الفئة بعناية خاصة.
-  بموازاة أنشطة املعالجة املركزة يستفيد باقي املتعلمني واملتعلمات من أنشطة التثبيت من قبيل: قراءة قصة /  قراءة نص 
واإلجابة كتابيا عن أسئلة الفهم /  تلخيص قصة / إنتاج نص رديف لنص أصيل بتغيري الشخصيات أو املكان أو األحداث/   

تحويل مقطع مكتوب إىل رسم /  التعبري  كتابيا عن صورة أو موقف / ..... 
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امللحق 1

اإلنشادنماذج تطبيقية السرتاتيجيات اإلنشاد الشعري 

التمرين الصوتيمثال 1

يف إطار هذه الطريقة، سيقوم املتعلمون واملتعلمات بما يأتي:

قراءة البيت األول من النص الشعري قراءة متأنية بصوت مسموع، وبالنظر إليه على السبورة:

يا َصديقي ...يا َصديقي          داِئماً أَنَْت ِبُقْربي          َوْقَت َفَرحي بَْل َوَضيْقي

ترديده فرديا بإيقاع صوتي مناسب. 
ترديده جماعيا بالطريقة نفسها.

الرتديد باحرتام الحرف األخري )الروي( يف كل مقطع: مقطع مختار من القصيدة
ترديد أبيات من النص مع احرتام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب املوظف.

اإلنشادمثال 2

أعلم املتعلمني واملتعلمات كيفية اإلنشاد اعتمادا عىل ما يأتي:
أنشد النص الشعري مرة أو أكثر ملحنا كي يسمعه املتعلمون واملتعلمات ويقلدوا طريقة أدائه.

أقسمهم إىل مجموعات، تتناوب الواحدة بعد األخرى عىل إنشاد النص الشعري.
ينشد جميع املتعلمني واملتعلمات النص الشعري.

أهتم بهيئة املتعلمني واملتعلمات، وطريقة التنفس السليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقاع.
أراعي االنسجام يف التعبري واألداء باالعتماد عىل التصفيق والنقر الخفيف عىل الطاوالت، ويمكن استعمال آالت موسيقية 

بسيطة واستخدام آلة تسجيل أو رشيط فيديو حسب اإلمكان(.
أنتدب بعض املتعلمني واملتعلمات للعب دور األستاذ)ة( »املايسرتو« ، ويمكن تقسيمهم إىل مجموعات، فتعني كل مجموعة 

املايسرتو الخاص بها.

مالحق
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اسرتاتيجيات 
القراءة

مجموع العمليات الذهنية واملعرفية والتقنيات التي يستعملها القارئ من أجل فهم املقروء، أو التفاعل معه، أو استثماره.

عائلة الكلمة
 صيغ الكلمات املشتقة من جذر معني، ويتم االكتفاء عادة ببعض املشتقات التي تشمل صيغ الفعل املايض، والفعل 

املضارع، واملصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول، ...

هي الشبكة التي يتعرف بواسطتها التلميذ / التلميذة عىل الحقل الداليل لكلمة معينة.شبكة الكلمة

خريطة

لكلمة

هي الشبكة التي من خاللها يتعرف التلميذ/ التلميذة عىل نوع كلمة معينة) اسم/ فعل(، وعىل مرادفها وضدها، مع 

تركيبها يف جملة مفيدة.

الخطاطة 

الشمسية

هي خطاطة عىل شكل شمس، تعني التلميذ / التلميذة عىل تجميع صفات أو أفعال أوكلمات أو عبارات تخدم كلمة أو 

عبارة  أو تيمة موضوعة يف قلب صورة الشمس.

هي اإلسرتتيجية التي تشتغل عىل الكلمة التي تكون لها عدة معان بحسب املقامات التواصلية التي ترد فيها.السياق

الطالقة
بالكلمات،  القارئ  استئناس  املقروء، ومدى  وإيقاع صوتي معرب بحسب خصائص  بدقة ورسعة  القراءة  القدرة عىل 

وتمرسه بقراءة النصوص

القراءة
عملية تفكري مركبة، تشمل تفسري الرموز املكتوبة )الكلمات والجمل(، وربطها باملعاني، ثم تفسري تلك املعاني وفقا 

لخربات القارئ الشخصية.

الفهم 

القرائي

إدراك مضمون النص املقروء واستخراج معانيه الرصيحة والضمنية. عن طريق قراءة شاملة ملؤرشات من النص، أو 

البحث عن عنارص يف سياقه، أو رشح داللة من دالالته، أوإعادة تركيبه.

الكلمات 

البرصية

يتوافق  أو ال  الكلمات غري حسيّة  أّن كثريا من هذه  اللغة، وبما  الكلمات البرصية كلمات متداولة يكثر استعمالها يف 

يتقنوا تلك الكلمات  واملتعلمات  أن  املتعلمني  فإّن عىل  هكذا(،  الذي،  هؤالء،  )هذا،  مثل:  نطقها،  مع  الكتابي  رسمها 

البرصية ويحفظوها، وإال فإنّهم سيضطرون إىل قراءتها أو تهجئتها حرفا حرفا.

القراءة 

املشرتكة

هي القراءة الجماعية التي يشارك فيها جميع املتعلمني واملتعلمات خالل دقائق معدودة كل يوم، وقد تكون فردية، 

وذلك لقراءة نصوص قصرية تعتمد إيقاعات خفيفة وكلمات بسيطة تناسب لغة األطفال واهتماماتهم، وتدعم دروس 

القراءة الوظيقية.

هي كتابة جمل بسيطة عن موضوع من اختيار املتعلم )ة(، أوعن مشاهداته/ها ومشاعره/ ها واهتماماته/ها. الكتابة

مرشوع 

الوحدة

واملتعلمني، وتنظيمها  املتعلمات  لدى  التلقائية  الذاتية  األنشطة  تنمية  أساس  مبنية عىل  بكيفية  التعلم  لتدبري  أسلوب 

لتحقيق هدف محدد. وترتكز أنشطة التعلم بواسطة هذا األسلوب حول إنجاز مشاريع فردية أو جماعية؛ مما يتطلب 

التتبع  وسائل  وكذا  صعوباته،  واستحضار  التنفيذ  أساليب  وتصور  التخطيط،  عىل  مقدرة  واملتعلمني  املتعلمات  من 

والتقويم.

املفردات
)الرصيد 
املعجمي(

تمكن املتعلم)ة( من استثمار رصيد معجمي مالئم ملستواه/ها يف التواصل الشفهي، ويف فهم معاني معظم الكلمات يف 

النصوص التي يقرؤها.

المعجم الوظيفي للمفاهيم الم�ستعملة في الدليل

)معجم األفبائي ي�سرح المفاهيم كما هي في �سياق برنامج اللغة العربية(

امللحق 2
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عالم األصدقاء
: 1- أَْكتَـِشُف ٱْلَكِلماِت، وأَْكتُُب اْلُجَمَلتَْيِ

قيرطلالبققيدصلا

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

نيمثزنكةقادصلا

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

2- أَُفكُّ ٱللُّْغَزٱْلِتَي:

ك، يَكوُن َمَعك، يُْؤِنُسك َويُْسِعُدك. َلك أٌَخ َوَلِكْن َلْم تَِلْدُه أُمُّ

َهْل َعَرْفتُه؟

ُهَو: ..............................................................

بََكِة َعموِديّاً َوأُُفِقيّاً َعِن اْلَكِلماِت اْلِتيَِة، َوأَْشُطبُها: 1- أَبَْحُث يف الشَّ

َمْشوٌع – ُقّوٌة – ُمساَعَدٌة – اِتِّحاٌد - ُمشاَرَكٌة-أَْدواٌر - اِنِْتصاٌر- َفْوٌز- تَضاُمٌن – َجماَعٌة -َفريٌق - نَجاٌح

نعةدعاسم

ةعامجتقش

ونماضتور

فجزوفحوو

راصتناِةع

يحراودأت

قاةكراشم

ألعاب القراءة والكتابة نشاط موجه أو غري موجه يقوم به األستاذ)ة( مع تالميذه يف الفصل أو خارجه من أجل تحقيق املتعة 
والتسلية لديهم واستثمارها لتنمية مهاراتهم اللغوية يف القراءة والكتابة.

يف  مكثف  بشكل  استعمالها  إىل  واملتعلمني  املتعلمات  ويوجه  فيه،  املدرجة  للمجال  تبعا  املناسبة  اللعبة  األستاذ)ة(  يستثمر 
منازلهم ومع أفراد أرسهم.

ألعاب القراءة والكتابة

أَتََسّل َوأَتََعلَُّم

امللحق 3
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أَْكتُُب ٱْلُحروَف ٱْلباِقيََة:

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

. ِّ أَُركُِّب ِبٱْلُحروِف ٱْلباِقيَِة َكِلَمَة ٱلسِّ

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

1 - أَْقَراُ النَّصَّ اْلِتَي، َوأَْشُطُب اْلَكِلماِت الدَّخيَلَة.

َفَحَصني الطَّبيُب ثُمَّ يف َكتََب يل َوْصَفًة َلنا ِطبِّيًَّة َطيِّبًَة. َوقاَل يل:

ِع الذُّباِب َواْلَحَشاِت الَّتي تَنُْقُل تَْقتُُل  »َحْمداً للَِّه َعىل َسالَمِتَك، إيّاَك أَْن َعَليَْك تَأُْكَل اأْلَْطِعَمَة اْلَمْكشوَفَة، أِلَنَّها َكأَنَّها ُعْرَضٌة ِلتََجمُّ

أَْمراضاً َخطريًَة.«

َن ُجْمَلًة َصحيَحًة. 2 - أَْختاُر َكِلَمًة ِمْن ُكلِّ َعموٍد أِلَُكوِّ

3 - أَْكتُُب اْلُجَمَل ِبَخطٍّ َجميٍل:

اَْلُجْمَلُة اأْلوىل: .............................................................

اَْلُجْمَلُة الثّاِنيُة: ...........................................................

اَْلُجْمَلُة الثّاِلثَُة: ...........................................................

1- أَُفكُّ اللُّْغَزيِْن:

تاِء. وأعمل من طلوِع اْلَفْجِر َحتّى اْلَمساِء. يِْف َوالشِّ أَجوُب اأْلَْحياَء يف الصَّ

ِة.  واِرِع َواأْلَِزقَّ أَُخلُِّص اْلبُيوَت ِمَن ُمَسبِّباِت الرَّواِئِح اْلَكريَهِة، َوأُْظِهُر َجماَل الشَّ

َفَمْن أَنا؟

أنا: .....................

2- اِْسُمها ِمَن اْلِعْلِم أََخذَتُْه.

غاِر َواْلِكباِر. تَْعَمُل يف الّليِْل َوالنَّهاِر َوتَْعتَني ِبالصِّ

اَْلُكتُُب َواأْلْقالُم ِسالُحها َواْلبَْسَمُة ال تُفاِرُق ُمَحيّاها.

ْت أَْجياٌل َوأَْجياٌل. َفَمْن تَكوُن؟ ِبَفْضِلها تََرقَّ

ِهَي: ...............................

اْلُعموِميِّة

َحيِّنا

اْلَكْهَرباِئيِّ

التَّيّاِر 

اإْلِناَرِة

َحديَقِة

أَْزهاَر

ِبأَْسالِك

أَْعِمَدَة

نَتََسلَُّق

نَْقِطُف

نَْعبَُث

ال

ال 

ال



206

3- أَْقرأُ اْلِحْكَمَة اْلِتيََة َوأَُقلُِّد ِكتابَتَها:

1 -  أُحيُط اْلَكِلَمَة الدَّخيَلَة، َواُْعطي ُعنْواناً ِلُكلِّ قاِئَمٍة:

زاِئٌر

ُزواٌر

ِزياَرٌة

َزئريٌ

زاَر

زاِئَرٌة

ْلُت تََجوَّ

طاَف

ْلنا تَنَقَّ

ً َصباحا

َوَصلوا

ساَفَرْت

َسفينٌَة

َمْرَكبٌَة

ِقطاٌر

ِرْحَلٌة

حاِفَلٌة

طاِئَرٌة

ِبحاٌر

ِجباٌل

أَْسفاٌر

َحْقالِن

ِوْدياٌن

ُسهوٌل

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

2 -  أَْستَْعِمُل اْلُحروَف اْلِتيََة، وأْكتُُب أَْربََع َكِلماٍت َلها َعالَقٌة ِبالرِّْحالِت َواأْلْسفاِر:

مقطئازرة

اَْلَكِلَمُة اأْلوىل: ...............................

اَْلَكِلَمُة الثّاِنيَُة: ..............................

اَْلَكِلَمُة الثّاِلثَُة: ..............................

اَْلَكِلَمُة الّراِبَعُة: .............................
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