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 تقديم

 

التعليم        من  الرابعة  السنة  أساتذة  والسادة  للسيدات  الدليل  هذا  نقدم  أن  أن  يسعدنا  آملين  االبتدائي، 

 يحظى باالهتمام والفهم الجاد. 

العربية، وهو عمل ينسجم مع        اللغة  التجديد في ميدان تدريس  لبنة جديدة تروم  العمل  هذا  نعتبر 

قفزة   إحداث  إلى  الهادف  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  عليها  نص  التي  التعليمية  السياسة  فلسفة 

و  التربية  مجال  في  كما  نوعية  خاصة،  العربية  اللغة  تدريس  مجال  وفي  عامة  يستجيب  التكوين 

 ساليب التعليمية المقررة. لمقتضيات المناهج التربوية المتطورة، ويساير األ

 :  ةرئيس مثالثة أقسا  تتوزع مضامين هذا الدليل إلى   
النظري   - الكبرى لإلطار  المعالم  القسم األول بعض  اغوجي  التربوي والمنهجي والبيد  –يحدد 

 بتدائي. الذي يوجه تدريس مادة اللغة العربية بالتعليم اال

التعليم   - من  الرابعة  بالسنة  العربية  اللغة  برنامج  مفردات  تنفيذ  أساليب  الثاني  القسم  ويقترح 

 االبتدائي في صيغة جذاذات تطبيقية.  

  وحدات ملحقا أدرجت فيه النصوص السماعية المعتمدة في    فيشمل  الدليل  من  أما القسم الثالث -

د ي حتى تكون متوفرة لألستاذ)ة( ليعود إليها عنبرنامج اللغة العربية في هذا المستوى الدراس

  ، فضال عن نماذج تطبيقية الستراتيجيات الحاجة إلى تدريس أحدها وكذا النصوص اإلمالئية

 ... األداء القرائي  بطاقات مالحظةوالقراءة  استراتيجياتوتنمية المفردات  

يقدم مقترحات عملي    فهو  للعمل،  الدليل مجرد إطار عام  ة وإرشادات تطبيقية تخص  يشكل هذا 
البيداغوجية   والسبل  التدريس  من  منهجيات  المطلوب  ليس  لذا،  البرنامج.  مكونات  بتنفيذ  الكفيلة 

ل وتعديل ما يجب تعديله، واقتراح بدائل  األستاذ)ة( استنساخ ما يقترحه، بل االستئناس به في العم
 والمتعلمين وشروط االشتغال.   أخرى تستجيب لمتطلبات العمل وإكراهاته، ولمستوى المتعلمات
 وهللا الموفق                                                                             

 المؤلفون                                                                                
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 محتويات الدليل
 

 الصفحة  الموضوع 
 3 تقديم
 4 الدليل يات محتو

 األول: تدريس اللغة العربية بالتعليم االبتدائي: تأطير تربوي ومنهجي القسم 
 7 أوال: تصور جديد يؤطر مناهج اللغة العبية بالتعليم االبتدائي 

 7 المرجعيات العامة لبرنامج اللغة العربية
 9 مداخل برنامج مادة اللغة العربية 
 10 العربية موجهات عامة لتدريس مادة اللغة 

 10 اإلطار الناظم لتعليم اللغة العربية وتعلمها 
 منطلقات بيداغوجية ميسرة لتنفيذ البرنامج ثانيا:  

 11 المقاربة بالكفايات 
 12 بيداغوجيا الخطأ

 13 بيداغوجيا المشروع 
 14 البيداغوجيا الفارقة 

 برنامج اللغة العربية: المجاالت والمكونات   ثالثا:
 15 ضامين برنامج اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي تصريف ممجاالت     
 15 مفردات برنامج مادة اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي     
 18 وغالفها الزمني  مكونات مادة اللغة العربية    
 19 اللغة العربية وأهدافهاموجهات مكونات مادة     

 19 مكون القراءة
 19 القراءة  موجهات مكون    
 19 الدرس القرائي أهداف     
 20 اإلطار الديداكتيكي العام لتدريس القراءة     
 21 جدول توزيع حصص مكون القراءة     

 21 مكون التواصل الشفهي 
 21 موجهات مكون التوصل الشفهي     
 21 تدريس مكون التواصل الشفهي أهداف     
 22 لشفهي جدول توزيع حصص مكون التواصل ا    

 22 مكون الظواهر اللغوية 
 22 عناصر الظواهر اللغوية    
 22 موجهات الظواهر اللغوية    
 22 أهداف تدريس مكون الظواهر اللغوية     
 23 جدول توزيع حصص الظواهر اللغوية    

 23 الكتابة مكون 
 23 أهداف تدريس مكون الكتابة     
 23 عناصر مكون الكتابة    
 24 الوحدةوع مشر
 24 منطلقات أجرأة التصور عن مشروع الوحدة     
 24 موجهات مشروع الوحدة    
 25 أهداف مشروع الوحدة    

 في السنة الرابعة ابتدائي  منهجيات تدريس مكونات مادة اللغة العربيةرابعا: 
 26 منهجيات تدريس عناصر مكون القراءة

 26 منهجية تدريس النص الوظيفي     
 27 منهجية تدريس النص الشعري    
 28 منهجية تدريس النص المسترسل    

 29 : النص السماعي منهجية تدريس التعبير الشفهي
 30 الظواهر اللغوية  عناصر مكون منهجيات تدريس 

 30 منهجية الصرف والتحويل     
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 30 منهجية التراكيب     
 31 منهجية اإلمالء     

 32 ر مكون الكتابة منهجيات تدريس عناص
 32 منهجية التطبيقات الكتابية    
 32 منهجية التعبير الكتابي )اإلنشاء(    
 33 جية إنجاز مشروع الوحدةهمن

 وتعلمها   اللغة العربية تدبير أنشطة تعليم مادة: خامسا
 35 وتعلمها  مكونات مادة اللغة العربية أنشطة تعليم تخطيط

 35 وتعلمها ت مادة اللغة العربيةتنفيذ أنشطة تعليم مكونا 
 36 تنظيم فضاء التعلم 

 36 مناسبة الموارد المعينات والوسائل وال اختيار
 36 المناسبة توظيف تقنيات التنشيط 

 37 تقويم التعلم  
 37 أنواع التقويم المعتمدة

 38 مجاالت تصريف أنشطة التعلم 
 38 (تقويم أنشطة القراءة )الطالقة وفهم المقروء    
 38 تقويم تعلم الظواهر اللغوية    
 38 تقويم التواصل الشفهي    
 39 تقويم الكتابة     
 39 تقويم إنجاز مشروع الوحدة     

 39 أدوات التقويم الممكن توظيفها
 40 بعض وضعيات التقويم الممكن اعتمادها

 41 دعم التعلم وتثبيته ومعالجة ثغراته 
 41 أنواع الدعم المعتمدة 

 41 وضعيات متنوعة لدعم التعلم ومعالجة ثغراته 
 مادة اللغة العربية القسم الثاني: جذاذات يمكن االستئناس بها عند تنفيذ دروس 

 43 األسبوع األول من السنة الدراسية: التقويم التشخيصي 
 44 )نموذج مقترح(  التقويم التشخيصيجذاذة تطبيقية ألنشطة 

 49 الوحدة األولى: مجال الحضارة المغربية جذاذات تطبيقية لدروس 
 109 أنشطة التعلم تقويم من الوحدة:  جذاذات األسبوع الخامس
 120 جال الفالحة والصناعة والتجارة : مرابعةالوحدة الجذاذات تطبيقية لدروس 
 186 أنشطة التعلم تقويم من الوحدة:  جذاذات األسبوع الخامس

  ملحقات القسم الثالث:  
 198 السماعية المعتمدة صالنصو: 1ق  الملح

 210 النصوص السماعية الخاصة بأسابيع التقويم : 2الملحق  
 213 النصوص اإلمالئية: 3الملحق  
 215 استراتيجيات تنمية المفردات  :4الملحق  
 217 استراتيجية القراءة  :5الملحق  
 219 بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة باألستاذ)ة( :6الملحق  
 220 بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة بالمتعلم)ة( :7الملحق  
 220 واصفة ألنشطة تخطيط مشروع الوحدة وإنجازه  ةبطاق :8الملحق  
 223 بطاقة واصفة لبعض تقنيات التنشيط وإجراءات تصريفها  :9الملحق  
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 القسم األول 

 

 

 

 

 

 األهداف:

عربية بالمستوى  اإلطار التربوي والمنهجي العام لتدريس اللغة الب )ة( يهدف هذا القسم إلى تعريف األستاذ
 يشتمل على العناصر التالية: و ، االبتدائي الرابع  
التصور التربوي العام الذي يؤطر مناهج التربية والتكوين عامة، ومنهاج اللغة العربية بالتعليم   -أ

 االبتدائي خصوصا.  
 . اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي منطلقات بيداغوجية ميسرة لتنفيذ برنامج -ب
 ية بالسنة الرابعة ابتدائي.  مجاالت ومكونات برنامج اللغة العرب -ت
 منهجيات تدريس مكونات برنامج اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي.   -ث
 تعليم محتويات برنامج اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي.   ةتدبير أنشط -ج

 
 

 المراجع: 
والبحث العلمي مديرية المناهج، المنهاج الدراسي  ية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغرب المملكة

 2019المنقح للسنوات األولى والثانية والثالثة والرابعة من السلك االبتدائي، 
العالي والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  المغربية،  مستجدات   المملكة  المناهج،  مديرية  العلمي،  والبحث 

 .2019ماي البتدائي، المنهاج الدراسي للتعليم ا
للتربية   الوطني  الميثاق  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  المغربية،  المملكة 

 1999والتكوين، 
 

 

 

 

 

  
 تدريس اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائ 

 تأطير تربوي ومنهج   
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   المرجعيات العامة لبرنامج اللغة العربية .1

التربية والتكوين   اللغة  -تستند مناهج  إلى مرجعيات  -العربية  ومن ضمنها منهاج  المدرسة االبتدائية  في 

 متنوعة ومتكاملة يتحدد أهمها فيما يلي: 

 تصور جديد عن المدرسة المغربية قوامه:  ❖

فضائها    بناء - وعلى  واالقتصادي،  والثقافي  االجتماعي  محيطها  على  ومنفتحة  حية  مغربية  مدرسة 

ويقو الذاتي،  التعلم  على  القدرة  المتعلم،  لدى  يركز،  تربوي  نهج  بفضل  والبيئي  على  الطبيعي  م 

االجتهاد  في  والمشاركة  الحوار  قيم  ويكرس  منها،  إليه  والخروج  المدرسة  في  المجتمع  "استحضار 

 ( 1999، )الميثاق الوطني للتربية والتكويناعي" الجم

لترسيخ - حقيقيا  مجاال  المدرسة  وحق  "اعتبار  المواطنة  وقيم  األخالقية،  وممارسة  القيم  اإلنسان،  وق 

 ( 1999 )الميثاق الوطني للتربية والتكوين الحياة الديمقراطية" 

 وعي تربوي جديد ومتقدم أساسه:  ❖

األخص، في قلب االهتمام والتفكير والفعل خالل العملية التربوية    جعل المتعلم بوجه عام، والطفل على"

البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والفنية  التكوينية" مما يتط الوعي بتطلعات األطفال وحاجاتهم  لب 

 (1999 )الميثاق الوطني للتربية والتكوينواالجتماعية"، ونهج " السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي" 

 يستحضر الثوابت التالية:  تصور فلسفي تربوي واضح ومحدد ❖

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعرفة  ▪ اعتبار  من  االنطالق 
 سانيا؛ إنتاجا إن

ال   ▪ جزءا  الخصوصية  اعتبار 
 الكونية؛ يتجزأ من المعرفة 

جعل الثقافة الوطنية والثقافات   ▪
المحلية والشعبية روافد  

 للمعرفة؛
االهتمام بالبعد المحلي   ▪

والوطني وبمختلف التعبيرات  
 ؛ ةالفنية والثقافي

المعرفة في ذاتها   بينالتوازن  ▪
البرامج ). والمعرفة الوظيفية

تربوية الخاصة بسلك التعليم  والتوجيهات ال
 االبتدائي(

 

والتكوين على   التربية  مناهج  بناء 
أساس وضوح المرامي واألهداف  

   : لتسهم بفعالية في
المتعلم   ▪ "شخصية إكساب 

  مستقلة ومتوازنة ومتفتحة"؛
إعداده لتمثل واستيعاب   ▪

إنتاجات الفكر اإلنساني )...(  
وفهم تحوالت الحضارة  

  ؛اإلنسانية"
للمساهمة الفاعلة "في    إعداده ▪

تحقيق نهضة وطنية 
  .قتصادية وعلمية وتقنية"ا

 )الميثاق الوطني للتربية والتكوين(

 

ترسيخ الهوية المغربية  ▪
الحضارية والوعي بتنوع  
 وتفاعل وتكامل روافدها؛ 

تكريس حب الوطن والرغبة  ▪
 في خدمته؛

تنمية الوعي بالواجبات   ▪
 والحقوق؛ 

التربية على المواطنة   ▪
 ارسة الديمقراطية؛ ومم

الحوار  التشبع بروح   ▪
 والتسامح وقبول االختالف؛ 

ترسيخ قيم المعاصرة   ▪

 والحداثة. 

 

 على مستوى معايير انتقاء المضامين  منهاج العلى مستوى بناء  على مستوى القيم المطلوب تنميتها

  
 أوال: تصور تربوي يؤطر منهاج اللغة العربية بالتعليم االبتدائ 
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 الميثاق الوطني للتربية والتكوين )ت عامة تشمل: كفايا مرجعية ❖

 

يلي:   كما  العربية  اللغة  ومادة  العامة  الكفايات  مرجعية  بين  العالقة  المنهاج  )تتحدد  مستجدات  المناهج،  مديرية 

 (2019ماي الدراسي للتعليم االبتدائي، 

 تسهم في إنماء كفايات منهاج اللغة العربية من خالل:  الكفايات 

 

 ستراتيجية الا

 المناسبة لمستوى المتعلم)ة( الدراسي؛تحصيل المعارف والتزود ببعض الخبرات  •

الدراسي   • المستوى  حدود  في  وممارستها  واإلنسانية  والوطنية  اإلسالمية  القيم  اكتساب 

 للمتعلم)ة(؛

االنفتاح على المحيط الطبيعي واالجتماعي وما تزخر به الحياة العامة من عمل ونشاط   •

 .وإبداع

 

 

 التواصلية

 التواصل عن طريق اللغة العربية قراءة وكتابة وتعبيرا؛   •

 التعبير الشفهي بالنسق العربي الفصيح؛ •

مجاالت   • لتدرج  تبعا  ويتوسع  المتعلم)ة(،  بحياة  يرتبط  فصيح،  وظيفي  رصيد  استعمال 

 البرنامج؛

 تحصيل المعارف والخبرات المناسبة لمستوى المتعلم)ة( الدراسي؛   •

القوالتمكن   • اللغمن  اللغوية  اعد  األنشطة  في  بشكل صحيح  استعمالها  على  والقدرة  وية، 

 المنطوقة والمكتوبة، وفي التواصل السليم مع الغير. 

 

 

 المنهجية 

 استضمار البنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية واإلمالئية للغة العربية؛   •

 قراءة المقروء وفهمه واستثماره على مستويات عدة؛ •

الاستيع • الحكم  اب  على  القدرة  لتنمية  مستوياته،  بين  والموازنة  والتمييز  اللغوي  مجال 

 المنطقي؛

 والمقارنة واالستنتاج واالستدالل؛ التساؤل واستخدام الفكر في تتبع المشاهد ومالحظتها،  •
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 المالحظة والمقارنة والحكم، والتعبير عن وسائل العمل الجديدة؛   •

 لعلمي، االجتماعي، ... الخ تمييز أصناف الخطاب: األدبي، ا •

تنظيم العمل وضبط الوقت من خالل اإلنجازات الكتابية والبحوث الخارجية التي يتكلف   •

 بإنجازها، واالعتياد على ممارستها. المتعلم)ة( 

 

 الثقافية 

بمجاالت   • ويرتبط  ومحيطه،  المتعلم)ة(  حياة  إلى  يحيل  فصيح،  وظيفي  رصيد  استعمال 

 البرنامج؛

 صيح، باعتباره وسيلة أساسية في عملية االندماج االجتماعي؛ق العربي الفاستيعاب النس •

 مواضيع متنوعة، ترتبط بالواقع وتلبي الحاجات؛التعبير بواسطة اللغة شفهيا وكتابيا في  •

 التعرف من خالل اللغة على القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية، لتمثلها في السلوك.  •

 لوجي والرقمي، وتمثله وفهم تطوراته من خالل اللغة. لعالم التكنوالتفتح على ا • التكنولوجية 

 مداخل برنامج مادة اللغة العربية  .2

 القيممدخل  ❖

 تتحدد القيم المرجعية العامة التي تسعى مادة اللغة العربية إلى تحقيقها فيما يلي:  

 قيم العقيدة اإلسالمية؛ -

 قيم الهوية الحضارية واألخالقية والثقافية؛ -

 ؛مواطنةقيم ال -

 قيم المبادئ الكونية لحقوق اإلنسان. -

 مدخل التربية على االختيار  ❖

المتعلم)ة( الكتساب القدرة على التمييز واتخاذ القرار المتسم بالوعي، والتصرف  ويتمثل في تأهيل       
الخاص وتحليله  الشخصي  تفكيره  على  بناء  مختلفة  مواقف  في  المنه)  "السليم  مستجدات  المناهج،  اج  مديرية 

 (2019ماي  الدراسي للتعليم االبتدائي،

 :الكفاياتمدخل 

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

 . "المتعلم)ة(
 لبرنامج عند تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم؟ ا مداخلة بم تفيد معرف

 
 
 

 

 

 

 

 

ومنفتحة على  ،شخصية متشبثة بقيم الهوية الدينية والحضارية )ة(المطلوب هو إكساب المتعلماالنتباه إلى أن ➢
 القيم الكونية؛

 ؛على آخرنمط مة ومتوازنة دون تغليب الحرص على تقديم أنماط القيم المرجعية بكيفية منسج➢
 علم؛تالعمل على إدراج البعد القيمي باعتباره بعدا أساسيا من أبعاد ال➢
الحرص على إعداد وضعيات ديداكتيكية وأنشطة تعليمية مناسبة تمكن المتعلم من تمثل القيم المرجعية لبرنامج ➢

 اللغة العربية.
 رار.تدريب المتعلم)ة( على التمييز واتخاذ الق➢
 تدريب المتعلم على استثمار ما تعلمه في وضعيات الحياة المدرسية واالجتماعية.➢
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 موجهات عامة لتدريس مادة اللغة العربية   .3

من   - أو  المتعلم)ة(،  وخبرة  مكتسبات  من  أو  الواقع  من  مستمدة  مشكلة  وضعية  من  االنطالق 
 نصوص أو أعمال فنية اقتداء أو اكتشافا أو تحليال أو قراءة؛  

-  
 الهتمام والفعل؛  جعل المتعلم في قلب ا -
 اة الفروق الفردية؛االهتمام بمراحل نمو شخصية المتعلم)ة( ومراع -
 مراعاة مجاالت االهتمام والمناسبات المحلية والوطنية والعالمية؛ -
 اعتماد السالسة والمرونة في طرح المواضيع؛   -
 التحفيز إلى الفاعلية والمشاركة؛ -
 إشراك مجموعة الفصل في إنجاز مختلف األنشطة؛ -
 التفاعل األفقي والعمودي؛ -
 المتعلم)ة(؛توظيف أدوات من محيط  -
  .الدفع نحو مواصلة التعلم)ة( واستدامته -

 ( 2019ماي مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي، )
 

 اإلطار الناظم لتعليم اللغة العربية وتعلمها  .4
 

طة لمكوناتها،  نواظم أساس يمكن اعتبارها مرتكزات ضاب  يرتكز تعليم اللغة العربية وتعلمها على        
 ويمكن إجمالها في النواظم األربع التالية:  

اللغة وتفريعها والتعامل معها باعتبارها كال ال يتجزأ.    ءاظم التكاملي: ويقصد به عدم تجزيالن -
 .  ويتجلى هذا الناظم في التكامل بين مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

المهاري: ويتعلق بتنمية   - الكتابي؛    القدرة علىالناظم  الهامسة، والتعبير  كما  االستماع، والقراءة 
 والتلخيص، وكتابة تقرير. مثل: التعليق،   مهاراتيشمل التمرس ب

الحياة المدرسية  الناظم التواصلي: ويتجسد في اقتراح وضعيات تواصلية تحيل على مواقف من   -
 سرية والعامة. واأل

في: ويبدو التعامل مع اللغة باعتبارها وسيلة أساس للتواصل داخل المدرسة أو في  يالوظ   اظمالن -
 المواقف الحياتية العامة.  
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مجموعة من المقاربات المتكاملة تُعتمد في تدبير أنشطة التعليم   ةالبيداغوجي اتنطلق الم هذه  شملت     

الكفايات، وبيداغوجيا الخطأ، وبيداغوجيا المشروع، والبيداغوجيا  ربة ب المقا والتعلم تتمثل فيما يلي:  

 الفارقة. 

 بالكفايات المقاربة  .1

 ما هو أساسي في المقاربة بالكفايات: ▪

 "ارتباط التعلم، أساسا، بخاصيتي العقل واإلرادة لدى اإلنسان؛   -
 تعدد ذكاءات المتعلم)ة(؛ -
  عمل تربوي، )...( والفاعل األساس المسؤول عن  اعتبار المتعلم)ة( مركز كل تفكير بيداغوجي أو -

 بناء تعلمه وتنميته؛  

الربط بين التعلم والسياق االجتماعي على اعتبار أن التعلم األكيد هو الذي يكون ذا داللة وفعالية   -

 في حل المشكالت، ومن ثمة التركيز على بعده الوظيفي؛

وتن  النظر - بناء مركبة،  التعلم من حيث هو عملية  للمعارف وليس  إلى  ظيم نشيط، وهيكلة مستمرة 

 كميا لها؛ تراكما

 اعتبار أن التعلم يحصل عبر الصراع بين المكتسبات والتمثالت والتعلمات الجديدة؛ -

وإيقاعات  - بأساليب  يحصل  التعلم  وأن  التعلم،  في  خاصة  استراتيجيات  متعلم)ة(  لكل  أن    اعتبار 

 تختلف من متعلم)ة( إلى آخر؛  

 اك الذي يبني الشخصية المتوازنة، ويسهم في تنمية الفرد والمجتمع". لم الفعلي هو ذاعتبار أن التع -
 (2019ماي مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي، )

 :كفاية برنامج اللغة العربية في السنة الرابعة ابتدائي  ▪

التعليم االب ال   المتعلم)ة(، في نهاية السنة يكون   حل وضعيات مشكلة و/أو إنجاز مهمات  على  قادرا  تدائي،  رابعة من 
كلمة، وفهم نصوص مقروءة تتراوح    250و  200مركبة من خالل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين  

بين   ما  عليه  300و  250كلماتها  يغلب  وكتابية  شفهية  نصوص  وإنتاج  والوصف  كلمة،  واإلخبار  السرد  طابع  ا 
وذل والحجاج،  اكتسبوالتوجيه  وما  والقيمي،  والمعجمي  المعرفي  رصيده  بتوظيف  بطريقة  ك  لغوية  بنيات  من  ه 

 (2019ماي  مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي، )صريحة. 

 

 التعليم والتعلم؟ كيف تُستثمر المقاربة بالكفايات في أنشطة  ▪

 يتم ذلك من خالل إجراءات مثل: 

 بناء التعلم؛ صرا محوريا فيالمتعلم)ة( عن جعل  -
 توفير الشروط المناسبة ليقوم المتعلم)ة( بعملية تملك المعارف والمهارات وتنميتها وتوظيفها؛ -
حسب    –إعداد وضعيات ديداكتيكية متنوعة وذات داللة تمكن المتعلم)ة( من بناء معارف جديدة   -

 من خالل التفاعل مع المحيط؛-إيقاعه الخاص  
فرصة  لة  مشك-وضعيات إعداد   - له  توفر  العادية  اليومية  حياته  في  المتعلم)ة(  يعيشه  مما  قريبة 

 ؛استثمار ما اكتسبه من معارف ومهارات وتوظيفه بفعالية 
 
 

 ة لتنفيذ برنامج اللغة العربيةِّس مي   بيداغوجية ثانيا: منطلقات
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 بيداغوجيا الخطأ  .2

 

 ما هو أساسي في بيداغوجيا الخطأ ▪

 مسار بناء المعرفة، بل إنه جزء من العملية ذاتها؛الخطأ أمر طبيعي في  -

 فة )قد تكون ناقصة أو خاطئة أو غير مالئمة( المتعلم)ة( على معر الخطأ مؤشر إلى توفر -

 وجود الخطأ دليل على إرادة التعلم؛ -

 بعض أسباب األخطاء في مجال التعليم والتعلم؟  ▪
 

 من بيها:  يعود الخطأ في مجال التعليم والتعلم إلى عوامل كثيرة
رسالة فقيرة أو مشبعة    –لغة غير واضحة  –عوامل مرتبطة بوضعية التعليم )وضعية جديدة  -

 بالمعلومات ...(؛
 عوامل مرتبطة بالتوجيهات المقدمة عند إنجاز نشاط معين؛  -

 عوامل مرتبطة بالعمليات العقلية؛ -
 عوامل مرتبطة بالمكتسبات السابقة.  -
 

 التعلمأنواع األخطاء في مجال  ▪
 
 

 

 

 

 

 

 

 كيف تُستثمر بيداغوجيا الخطأ في أنشطة التعليم والتعلم؟ ▪

 
 ومن خالل إجراءات من قبيل:  اعتمادا على مبادئ أساس منها: ذلك يتم 
اإليجابي مع أخطاء المتعلمين  التعامل   -

 والمتعلمات؛
 جعل أخطاء المتعلم)ة( منطلقا للتعلم؛ -
ال يمكن للمتعلم)ة( أن يتجاوز أخطاءه   -

 إال إذا كان واعيا بأسبابها؛
تصحيح  المتعل - على  القادر  وحده  م)ة( 

 ة. أنشطة ذاتيه من خالل ئأخطا
 التركيز على األخطاء المنتظمة.  -

 
 
 

 

أخطاء   - والمتعلمات  تشخيص  المتعلمين 
 والكشف عنها؛

 تحليلها لمعرفة أسبابها المحتملة؛ -
 معالجة األخطاء من خالل:  -

o   حث المتعلم)ة( على ابتكار استراتيجية
 للتعامل مع أخطائه؛

o م تعلمية  أنشطة  تمكن  اقتراح  ناسبة 
 خطائه؛أ المتعلم)ة( من تجاوز

o   خالل وتوجيهه  المتعلم)ة(  مصاحبة 
 األخطاء دون الحلول مكانه. معالجة 

 ثمة أنواع من األخطاء المرتبطة بالتعلم لعل أبرزها ما يلي: 
 كيفية التعامل معه أهميته بعض خصائصه  نوع الخطأ

 ء المنتظمةاألخطا 
Erreurs systématiques 

 متكررة  -
 من النوع نفسه -

تؤشر إلى وجود صعوبة 
  .في التعلم

 مطلوب التركيز عليها

 األخطاء العشوائية
Erreurs aléatoires 

 غير متكررة  -
 متنوعة -

عدم  تعود إلى سهو أو 
 انتباه 

 

 ( 35)الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي ص 
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 بيداغوجيا المشروع  .3

 ما هو أساسي في بيداغوجيا المشروع  ▪

 تنمية قدرة المتعلم)ة( على التعلم الذاتي والتعلم المستقل؛   -
 إكسابه كفايات التخطيط والتنظيم والتفكير المنهجي؛ -
 الحياة؛من خالل ربطه بالممارسة وإضفاء المعنى على التعلم  -
 العمل الجماعي، وتمثل قيم التعاون والتآزر والتسامح واحترام اآلخر؛التعود على  -
 تعويد المتعلم)ة( على تحمل مسؤولية تعلمه.  -
 

 الخطوات العامة لبيداغوجيا المشروع:  ▪
 

 اإلجراءات الخطوات

 
 اختيار المشروع 

موضوع   - اختيار  على  المتعلم)ة(  مع  مساعدة  ويتوافق  الهتمامه  يستجيب 
 تنفيذ البرنامج؛  متطلبات 

يراعي   - بسيط  مشروع  إلى  الموضوع  ترجمة  على  المتعلم)ة(  مساعدة 
 قدراته؛

 تحويل المشروع إلى مخطط قابل لإلنجاز.  -

 
التخطيط لتنفيذ 
 المشروع 

 منهجية لتنفيذ المشروع؛التدرج مع المتعلم)ة( إلى وضع خطة  -
 لالزمة لذلك؛نفيذ والمدد الزمنية ااالتفاق على مراحل الت -
 تحديد األنشطة وطريقة العمل ووسائله وموارده؛ -
 توزيع المهام بين المتعلمات والمتعلمين بكيفية تراعي قدراتهم؛ -
 تحديد مدة إنجاز المشروع.  -

 الخطة المتفق عليها؛الشروع في تنفيذ المشروع وفق  - تنفيذ المشروع 
 نفيذ؛ل للمشاكل التي تعترض عملية التتتبع تنفيذ المشروع، وإيجاد حلو  -

 تقويم المشروع وتتبعه

 

 

 كيف تُستثمر بيداغوجيا المشروع في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم؟  ▪

واحدة  وهو مشروع واحد في كل وحدة دراسية تخصص له حصة  مشروع الوحدة، تستثمر من خالل 

 في األسبوع؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة؟ما خصائص مشروع الوحد
 "يعتبر إطارا بيداغوجيا لالرتقاء بالمتعلم)ة( وجدانيا ومعرفيا ومهاريا؛•
يتخذ آلية لخدمة التكامل بين مختلف مواد المنهاج الدراسي، من جهة، وفرصة للتعامل مع اللغة •

 والتعلمات المكتسبة، من جهة ثانية؛العربية في كليتها، وتتويجا لمختلف األنشطة المنجزة 
ت والمتعلمين بتنمية قدراتهم على االختيار والتخطيط وجمع المعلومات والبيانات يسمح للمتعلما•

 وتنظيمها واستثمارها في إنجازه؛
مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي )يذكي فيهم الحس التعاوني وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولية؛ 

 (2019ماي تعليم االبتدائي، لل
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 البيداغوجيا الفارقة  .4

 

 

 

 

 ي في البيداغوجيا الفارقة:أساس  ما هو ▪

 االنطالق من أن االختالف بين المتعلمات والمتعلمين مسألة طبيعية؛ -
 وجدانية(؛-سوسيو  –مهارية    –االهتمام، أساسا، بالفروق ذات الصلة بالتعلم )معرفية  -
 بناء أنشطة التعليم على أساس احترام الفروق الفردية بين المتعلمين والمتعلمات؛ -

 الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بتمكين كل منهم من فرص تنمية مؤهالته.  دأ تكافؤتحقيق مب -
 المتعلم)ة( وفي قدرته على التعلم إذا توفرت الشروط الالزمة؛الثقة في إمكانات  -

 كيف تُستثمر البيداغوجيا الفارقة في أنشطة التعليم والتعلم؟  ▪

 عتماد إجراءات أساسية مثل:  تُستثمر من خالل تنظيم أنشطة التعليم والتعلم با
 

 تنويع أشكال توزيع المتعلمين؛ •
 ماعي، ثنائي، عمل في مجموعات(؛تنويع صيغ العمل المعتمدة )عمل فردي، ج •
 تنويع أساليب تقديم محتويات التعلم؛ •
 تنويع أنشطة التعليم ووسائله.  •
 

 م والتعلم؟ ند تنفيذ أنشطة التعليبم يفيد االطالع على معطيات المدخل البيداغوجي ع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مفردات برنامج اللغة العربية بالسنة الرابعة ابتدائي  .1

 

 

 

 

الفروق الفردية بين المتعلمين الفارقة تدبير وضعيات التعليم والتعلم انطالقا من اعتبار أساس البيداغوجيا 

المعرفية والسوسيو ، وتقترح إجراءات الغرض منها تكييف أنشطة التدريس مع الفوارق والمتعلمات في التعلم

األدنى من تكافؤ الفرص،  وجدانية بهدف إضفاء القدر األكبر من الفعالية على التعليم والتعلم، وضمان الحد

 وتوفير شروط التعلم الجيد.

 ضرورة صياغة أنشطة الدروس في شكل وضعيات ديداكتيكية محفزة إلى التعلم؛➢
 الداللة على التعلم من خالل ربطه بالسياق االجتماعي للمتعلم)ة(؛إضفاء ➢
التعلم وجعلها اقتراح وضعيات ديداكتيكية في صيغة مشكالت لتأكيد البعد الوظيفي ألنشطة ➢

 ذات داللة وفعالية؛
تنويع أشكال توزيع المتعلمين والمتعلمات داخل فضاء القسم مع التركيز، كلما كان ذلك مناسبا ➢

 ، على اعتماد العمل بالمجموعات؛ومتاحا
تنويع أشكال وأساليب العمل وطرق االشتغال بما يسهل على المتعلمين والمتعلمات التمكن من ➢

 ات واكتساب القدرات المحددة؛المعارف والمهار
صياغة أنشطة التعلم في شكل مشاريع لتنمية القدرة على التعلم الذاتي والمستقل، واكتساب قيم ➢

 ترام اآلخر؛التعاون واح
النظر إلى أخطاء المتعلم)ة( على أنها أمر طبيعي وجزء ال يتجزأ من عملية التعلم، ➢

 ور على حلول تمكن من تجاوزها؛واستثمارها لمساعدته على فهم أسبابها والعث
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 بالسنة الرابعة مجاالت تصريف مضامين برنامج اللغة العربية  .1

" تشكل  تم  دراسية  مجاالت  ستة  خاللها اعتماد  من  تصرف  واجتماعية  وتواصلية  معرفية  سياقات 

وظي مبدأ  يحقق  بشكل  والتعلمات  للمتعلم)ة(المكتسبات  العامة  الحياة  في  اللغة  هذه فية  وتتحدد   ."

يلي فيما  االبتدائية  الرابعة  السنة  إلى  بالنسبة  الس:  المجاالت  من  والرابعة  والثالثة  والثاني  األولى  للسنوات  الدراسي  لك  المنهاج 

 2019مديرية المناهج/ مارس  -االبتدائي

 الوحدة السادسة  الوحدة الخامسة  الرابعة حدةالو الوحدة الثالثة  الوحدة الثانية  الوحدة األولى 

الحضارة 
 المغربية

الحياة الثقافية  
 والفنية 

الفالحة   الهوايات 
والصناعة 
 والتجارة

 السياحة الغابة 

 

 بالسنة الرابعة العربيةمفردات برنامج مادة اللغة   .2

 مجال الحضارة المغربية الوحدة األولى: 

 

ع
بو
س
أل
ا

 

مكون  
 القراءة 

مكون  
التوصل 

 لشفهي ا

 مكون الكتابة مكون الظواهر اللغوية 

الصرف  
 والتحويل

التطبيقات  اإلمالء التراكيب
 الكتابية

التعبير الكتابي  
 )اإلنشاء(

 مشروع الوحدة 

 السنة الدراسية وتقويم تشخيصي إجراءات انطالق   1

 
 
2 

النص 
 1الوظيفي  

 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 

 
 

أقسام الكلمة  
(1) 

 
الجملة  
  المفيدة

(1) 

 
 

عالمات  
الترقيم 

(1)  

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

توليد األفكار  
انطالقا من نص  
الموضوع  
 )التخطيط( 

 
 
 

إنتاج مشروع عن  
مظهر من مظاهر  

 المغربية:الحضارة 
 

يصف فيه معلمة  
عمرانية من معالم  
 الحضارة المغربية.

 
يصف شعوره إزاء  

 . هذه المعلمة

النص 
المسترسل:  

 ( 1)ج 

 
 
3 
 

النص 
 2الوظيفي  

 
 

أقسام الكلمة  
(2) 

 

 
الجملة  
  المفيدة

(2) 

 
عالمات  
الترقيم 

(2) 
 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

األفكار  توليد 
 )كتابة مسودة( 

النص 
المسترسل  

 ( 2)ج. 
 
 
4 

النص 
 3الوظيفي  

 
 
 
 
 النص

السماعي  
2 

 
الفعل  
 (1) وأزمنته

 
عناصر 
ة  الجمل
  الفعلية

(1) 

 
التاء  
  المربوطة

(1 ) 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
األفكار  توليد 

)المراجعة  
 والتنقيح(

النص 
المسترسل  

 ( 3)ج. 
 
 
5 

النص 
 1الشعري 

الفعل  
 ( 2) وأزمنته

عناصر 
الجملة  
  الفعلية

(2 ) 

التاء  
المربوطة  

(2 ) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

توليد األفكار  
)العرض  
النص   والنشر(

المسترسل  
 ( 4)ج. 

 الصعوبات وتعميق التعلمات تصفية ،ودعمها  تقويم حصيلة الوحدة األولى  6

 

 

 العربية، المجاالت والمكوناتثالثا: برنامج اللغة 
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 مجال الحياة الثقافية والفنية الوحدة الثانية: 

ع
بو
س
أل
ا

 

التوصل  القراءة 
 الشفهي 

التطبيقات  اإلمالء التراكيب الصرف والتحويل 
 ةالكتابي 

التعبير 
الكتابي  
 )اإلنشاء(

مشروع  
 الوحدة 

 
7 
 

النص 
 1الوظيفي  

 
 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 
 
 
 

الجنس  االسم 
والعدد )المفرد  
والمثنى والجمع  
 والتذكير والتأنيث

(1) 

 
عناصر 
الجملة  
 االسمية

(1) 

 
التاء  

  المبسوطة
(1) 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
 

التلخيص 
(1) 

 
 
 
 

روع  إنتاج مش
ظهر من  عن م

مظاهر الحياة  
الثقافية والفنية 
 وأدب األطفال:

 
يتحدث فيه عن 
فن تزخر به  

 منطقته.
 

يتحدث فيه عن 
شخصية 
 مرموقة. 

النص 
المسترسل:  

 ( 1)ج 

 
8 
 

النص 
 2الوظيفي  

الجنس  االسم 
والعدد )المفرد  
والمثنى والجمع  

والتأنيث والتذكير 
(2 ) 
 

 
عناصر 
الجملة  
 يةاالسم

(2 ) 

 
التاء  

  المبسوطة
(2 ) 
 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
 

التلخيص 
(2) 

النص 
المسترسل  

 ( 2)ج. 

 
9 
 

النص 
 3الوظيفي  

 
 
 
 

النص 
السماعي  

2 
 
 

الفعل الصحيح: 
  تعريفه وأنواعه

(1) 

 
الفعل  
الالزم  

  والمتعدي 
(1) 

 
همزتا  
الوصل  
والقطع  

(1) 

تطبيقات 
كتابية حول  

لظواهر  ا
 اللغوية 

 
 التعليق

النص  (1)
المسترسل  

 ( 3)ج. 

 
10 
 

النص 
 1الشعري 

الفعل الصحيح: 
  تعريفه وأنواعه

(2) 
 

الفعل  
الالزم  

  والمتعدي 
(2) 
 

همزتا  
الوصل  
والقطع  

(2 ) 
 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
 التعليق

النص  (2)
المسترسل  

 ( 4)ج. 

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات ،الوحدة الثانية ودعمها صيلة ويم حتق 11

 مجال الهوايات الوحدة الثالثة: 

ع
بو
س
أل
ا

 

 
 القراءة 

التوصل 
 الشفهي 

الصرف  
 والتحويل

 
 التراكيب

 
 اإلمالء

التطبيقات 
 الكتابية

التعبير 
الكتابي  
 )اإلنشاء(

 
 مشروع الوحدة 

 
12 
 

  1النص الوظيفي 
 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 
 

الفعل  
المعتل:  
تعريفه 
  وأنواعه

(1) 

 
الفاعل ظاهر  

 (1وضمير)

الهمزة  
المتوسطة  
على األلف  

(1) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
التوسيع  

(1) 

إنتاج مشروع  
عن هواية 
يفضلها 

ويمارسها أو  
 يرجو ممارستها: 

 
يتحدث فيه عن 
أهمية ممارسة  
هوايات ثقافية  
وفنية في حياة  

 األطفال. 
 

ه لعبة في  يصف
رياضية شارك 
 فيها أو شاهدها. 

 
يشرح فيه قواعد  
ممارسة هواية 
 رياضية يفضلها.

النص المسترسل:  
 ( 1)ج 

 
13 

الفعل   2النص الوظيفي 
المعتل:  
تعريفه 
  وأنواعه

(2) 

الفاعل ظاهر  
 (2وضمير )

الهمزة  
المتوسطة  
على األلف  

(2) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
سيع  توال
(2) 

النص المسترسل  
 ( 2)ج. 

 
14 

  3النص الوظيفي 
 
 

النص 
السماعي  

2 
 
 
 

 
أسماء  
  اإلشارة

(1) 

 
  المفعول به
  ظاهر
 (1وضمير )

الهمزة  
المتوسطة  
على الواو  

(1) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
التحويل 

(1) 
النص المسترسل  

 ( 3)ج. 

 
15 

أسماء   1الشعري  النص 
  اإلشارة

(2) 

  المفعول به
  ظاهر
 (2وضمير )

الهمزة  
المتوسطة  
على الواو  

(2) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

التحويل 
النص المسترسل   (2)

 ( 4)ج. 

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات ،ويم حصيلة الوحدة الثالثة ودعمها تق 16

 طة الحياة المدرسيةأنش –دعم حصيلة األسدوس األول   17



 
 

17 
 

 مجال الفالحة والصناعة والتجارة الوحدة الرابعة: 

ع
بو
س
أل
ا

 

 
 القراءة 

التوصل 
 الشفهي 

الصرف  
 والتحويل

 
 التراكيب

 
 اإلمالء

التطبيقات 
 الكتابية

التعبير 
الكتابي  
 )اإلنشاء(

مشروع  
 الوحدة 

 
18 

  1النص الوظيفي 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 
 

األسماء  
  الموصولة

(1) 

نصب 
لفعل  ا

  المضارع
(1) 

الهمزة  
المتوسطة  
على الياء  

(1) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
تكملة نص  

 (  1)  سردي

إنتاج مشروع  
عن نشاط من  

األنشطة 
الفالحية أو  
الصناعية أو 

 التجارية.
 
دث فيه يتح
نشاط  عن 

تتميز به  
 منطقته؛

يصف حرفة 
تعرفها  
 منطقته؛

يتحدث عن  
نشاط تجاري  
تشتهر به 
 منطقته.

النص المسترسل:  
 ( 1)ج 
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األسماء   2النص الوظيفي 
  الموصولة

(2) 

نصب 
الفعل  
  المضارع

(2) 

الهمزة  
المتوسطة  
 على الياء 

(2) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
تكملة نص  

 (  2)  سردي
النص المسترسل  

 ( 2)ج. 
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  3النص الوظيفي 
 
 

النص 
السماعي  

2 
 
 
 

الضمائر 
 (1) المتصلة

جزم  
الفعل  
  المضارع

(1) 

الهمزة  
المتطرفة 

(1) 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
تكملة نص  

 (  1)  حواري
النص المسترسل  

 ( 3)ج. 

 
21 

الضمائر  1النص الشعري  
 (2) المتصلة

جزم  
الفعل  
  المضارع

(2) 

الهمزة  
المتطرفة 

(2) 

تطبيقات 
كتابية حول  

ظواهر  ال
 اللغوية 

 
تكملة نص  

 (  2)  حواري
النص المسترسل  

 ( 4)ج. 

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات ،ويم حصيلة الوحدة الرابعة ودعمهاتق 22

 مجال الغابةالوحدة الخامسة:  

ع
بو
س
أل
ا

 

 
 القراءة 

التوصل 
 الشفهي 

الصرف  
 والتحويل

 
 التراكيب

 
 اإلمالء

التطبيقات 
 الكتابية

 التعبير
ي  الكتاب 

 )اإلنشاء(

 
 مشروع الوحدة 
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  1النص الوظيفي 
 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 
 

 
الضمائر 
 المنفصلة

(1) 

 
كان  

  وأخواتها
(1) 

 
أسماء   كتابة

 ( 1اإلشارة )

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
 

 كتابة تقرير
(1) 

 
 
 
 
 
 

إنتاج مشروع  
عن الغابة: 

يتحدث فيه عن 
أنواع الغابات  

 ا وفوائده
 

يتحدث فيه عن 
غابة في  
 منطقته.

 
يبحث عن طرق  
حماية الغابة  
من األخطار  
 التي تهددها. 

النص المسترسل:  
 ( 1)ج 

 
24 
 

  2النص الوظيفي 
الضمائر 
 المنفصلة

(2) 

 
كان  

  وأخواتها
(2) 

 
أسماء   كتابة

 ( 2اإلشارة )
 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
 

 كتابة تقرير
(2) 

النص المسترسل  
 ( 2)ج. 

 
25 
 

  3النص الوظيفي 
 
 
 

النص 
السماعي  

2 

االسم  
النكرة  

والمعرف بـ  
"أل" أو  
 باإلضافة

(1) 

 
إن  

  وأخواتها
(1) 

 
 كتابة

األسماء  
الموصولة  

(1) 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
التعبير 
الموجه:  
كتابة نص 
  إرشادي 

(1) 

النص المسترسل  
 ( 3)ج. 

 
26 

االسم   1النص الشعري  
النكرة  

والمعرف بـ  
"أل" أو  
 باإلضافة

(2) 

 
 
إن  

  وأخواتها
(2) 

 كتابة
األسماء  
الموصولة  

(2) 
 

تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

التعبير 
الموجه:  
كتابة نص 
  إرشادي 

(2) 

النص المسترسل  
 ( 4)ج. 

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات  ، ة الوحدة الخامسة ودعمهاتقويم حصيل 27

 



 
 

18 
 

 مجال السياحة الوحدة السادسة: 

ع
بو
س
أل
ا

 

 
 القراءة 

التوصل 
 الشفهي 

الصرف  
 والتحويل

 
 التراكيب

 
 اإلمالء

التطبيقات 
 الكتابية

التعبير 
الكتابي  
 )اإلنشاء(

 
 مشروع الوحدة 

 
28 
 

النص 
 1الوظيفي  

 
 
 
 
 
 

النص 
السماعي  

1 
 
 
 
 

 
اإلضافة إلى 
اسم ظاهر  
 (1وضمير )
 
 
 

 
العطف بـ  
)الواو،  
  الفاء، ثم(

(1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  سنوي دعم
عام لتثبيت 
الظواهر  
  اإلمالئية
 وإثرائها

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

 
التعبير الحر: 
استثمار 
مهارة  

التلخيص أو  
 (1التحويل )

 
 
 
 

إنتاج مشروع  
 عن السياحة: 

يصف فيه سفرا 
 قام به. 

 
 

يكتب معلومات  
عن مكان يفضل  

قضاء عطلة  
 .الصيف فيه

 
يجمع معلومات  
عن السياحة في  
المغرب ويتبادل  
مع رفاقه ما  

 جمعه. 
 

يصف المدن  
السياحية 
 المغربية.

 
النص 

المسترسل:  
 ( 1)ج 
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النص 
 2الوظيفي  

 
اإلضافة إلى 
اسم ظاهر  
 (2وضمير )
 
 

 

 
العطف بـ  
)الواو،  
  الفاء، ثم(

(2) 
 

 
 تطبيقات

حول   كتابية
الظواهر  
 اللغوية 
 

 
التعبير الحر: 
استثمار 
مهارة  

التلخيص أو  
 (2التحويل )

 
النص 

المسترسل  
 ( 2)ج. 

 
30 
 

النص 
 3الوظيفي  

 
النص 
السماعي  

2 
 

 

 
 
 
 

لتثبيت سنوي دعم عام  
 يةالتركيب الظواهر 
 وإثرائها  يةوالصرف

 
 
 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

الحر: بير التع
استثمار 
مهارة  

التوسيع أو  
 ( 1العليق )

النص 
المسترسل  

 ( 3)ج. 

 
31 
 

النص 
 1الشعري 

 
تطبيقات 
كتابية حول  
الظواهر  
 اللغوية 

التعبير الحر: 
استثمار 
مهارة  

التوسيع أو  
 ( 2العليق )

النص 
المسترسل  

 ( 4)ج. 

 الصعوبات وتعميق التعلمات  فيةتص  ،دسة ودعمها تقويم حصيلة الوحدة السا  32

 أنشطة الحياة المدرسية  –دعم حصيلة األسدوس الثاني   33

 إجراءات نهاية السنة 34

 

 

 وغالفها الزمني  مكونات مادة اللغة العربية .3

 المكونات 

 عناصره  المكون

 النص المسترسل  النص الشعري  النص الوظيفي  القراءة 

 السماعي النص  التواصل الشفهي 

 اإلمالء التراكيب  الصرف والتحويل  اللغويةاهر الظو

 التعبير الكتابي )اإلنشاء(  التطبيقات الكتابية الكتابة 

 مشروع الوحدة 
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 الغالف الزمني األسبوعي لمكونات مادة اللغة العربية

 توزيع المدد والحصص  عناصرها المكونات 

 د 120=   4+   30 النص الوظيفي/النص الشعري  القراءة 

 د  30=   1+   30 لمسترسل ص االن

 د  30=   1+   30 النص السماعي  التواصل الشفهي 

 د  30=   1+   30 الصرف والتحويل  الظواهر اللغوية
 د  30=   1+   30 التراكيب 
 د  30=   1+   30 اإلمالء

 د  45=   1+   45 التطبيقات الكتابية الكتابة 

 د  45=   1+   45 الكتابي)اإلنشاء( التعبير 

 د  30=   1+   30 حدة مشروع الو

 ساعات ونصف  6دقيقة =  390 المجموع 
 

 اللغة العربية وأهدافها   مادة موجهات مكونات  .4

 مكون القراءة  ❖

التي   المكونات  لباقي  يعتبر جسرا  كما  وتعلمها،  العربية  اللغة  لتعليم  أساسيا  مدخال  القراءة  مكون  يشكل 
امدير )  فعل القراءة أداة للتعامل مع مضامينها.تتخذ من   للتعليم االبتدائي،  ية  المنهاج الدراسي  ماي  لمناهج، مستجدات 

2019) 

 موجهات مكون القراءة 

 يستثمر نص وظيفي واحد في أربع حصص في األسابيع الثالثة األولى للوحدة؛ •

 وحدة؛يستثمر نص شعري واحد في أربع حصص في األسبوع الرابع من كل  •

 ع األربعة األولى للنص المسترسل؛تخصص الحصة الخامسة من كل أسبوع من األسابي •

 يراعى الجانب الوظيفي للغة في تنمية مهارات القراءة.  •

 يدرج نص في األسبوع الخامس من كل وحدة يستهدف التقويم اإلجمالي؛ •

ا • المفردات: خريطة  استراتيجية  على  التدريب  في  القرائي  الدرس  الكلمة  يستثمر  وعائلة  لكلمة، 

ضافة، فضال عن ، والمعاني المتعددة، ومفاتيح السياق، والصفة الم)االشتقاق(، وشبكة المفردات 

 التحسيس باستعمال القاموس. 

في    عُ ج  ش  يُ  • القراءة  ركن  باستثمار  الحرة  والمطالعة  الذاتية  القراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون 

  .ة أو فضاءات أخرى مناسبةالفصول الدراسية أو مكتبة المدرس

 الدرس القرائي أهداف 

  :دف الدرس القرائي في السنة الرابعة إلى أنهي

 ؛يقرأ المتعلم)ة( نصوصا بدقة وسرعة )بطالقة(  •

 ي باستخدام استراتيجيات المفردات؛يثري رصيده المعجم •

 يستخرج معلومات صريحة من نص مقروء؛ •

 مقروء؛يستخرج معلومات ضمنية من نص  •
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 يحدد الفكرة العامة في النصوص التي يقرؤها؛ •

 سة في النصوص؛كار الرئييحدد األف •

 يقارن بين مضامين النصوص المقروءة؛ •

 يحلل المقروء ويحدد عناصره؛ •

 يلخص النص القرائي؛ •

 يحدد أسلوب النص وبنيته؛ •

 يتذوق البعد الفني للنص؛ •

 يحدد رأي/ موقف الكاتب؛ •

 المقروء؛يبدي رأيه في  •

 يحدد المغزى العام للنص؛ •

 يكتسب قيما إيجابية.  •

  : استراتيجيات القراءةعام لتدريس القراءةالكي ديداكتيالطار اإل

 تصرف من خالل:  معناها االستراتيجيات

 استراتيجيات التوقع من خالل الصورة 

استراتيجيات 
التوقع من خالل  

 الصورة

لعالمات   البصري،  ومشيرات  االلتقاط 
)الرسوم   القرائي،  بالنص  محيطة 
والصور في هذه الحال(، لتوقع فرضيات  

 القراءة. 

 . مالحظة شاملة للصورة

 . مالحظة بؤرية للصورة

 . مالحظة إسقاطية للصورة

استراتيجيات 
التوقع من خالل  

 العنوان

 
بينه   الربط  عبر  النص  عنوان  توظيف 

 وبين ما يتوقع قراءته. 

إضاءة  تكملة   باعتباره  العنوان 
 للنص. 

 توقع حدث من خالل النص. 

 نص. ربط العنوان بفقرة من فقرات ال

استراتيجيات توقع 
 نتيجة أو نهاية

حدث أو  نتيجة  نهاية    توقع  عند  سيقع 
النص، على أن يتم اختباره خالل القراءة  

 أو عند نهايتها. 

 توقع نتيجة أو نهاية للنص. 

 فحص التوقعات عند نهاية النص. 

 استراتيجيات أثناء القراءة

 
 

 تاستراتيجيا
 تنمية المفردات 

 
ل المفردات  وتنمية  )ة(  المتعلم  إغنائها  دى 

بتوظيف   القرائية  النصوص  على  اعتمادا 
مع   المتعلم)ة(  تفاعل  أساسها  أنشطة 

 المقروء.  

   .استعمال شبكة المفردات

   استعمال خريطة الكلمة.

 استعمال عائلة الكلمة )االشتقاق(. 

 عاني المتعددة. استعمال الم

 السياق. استعمال مفاتيح 

 ة. صفة المضافاستعمال ال

 تاستراتيجيا
 الفهم القرائي 

القراءة والفهم   المتعلم)ة( على  قدرة  تنمية 
الحرة   أو  المستقلة  بالقراءة  يقوم  عندما 

 .خارج األقسام

 ""إعادة القراءة ةاستراتيجي استعمال

 "توقف وتأمل"  ةاستراتيجي استعمال

 الخرائط المعرفية أو الذهنية  استعمال

 بعد القراءة ا م تاستراتيجيا

 تلخيص النص المقروء أو المسموع شفهيا أو كتابيا. تنمية قدرة المتعلم على  إعادة إنتاج النص 

 تنمية قدرة المتعلم)ة( على إعادة تنظيم عناصر النص المقروء أو المسموع.  هيكلة النص 

 مزيدا من التوضيحات  (215/217)ص  من الدليل  5و 4 ان الملحق  يقدم 
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 قراءة حصص مكون الجدول توزيع  

 

تسلسل أسابيع  
 الوحدة

األسبوع  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 
 الخامس

 
الحامل 
 الديداكتيكي 

  نص شعري  3نص وظيفي  2نص وظيفي  1نص وظيفي 
تقويم  
الوحدة  
 ودعمها

 
 واحد  مسترسلنص 

 
عدد الحصص  
 األسبوعية 

 
 سل في وحصة للنص المسترأربع حصص للنص الوظي

أربع حصص  
للنص الشعري  
وحصة للنص  
 المسترسل 

خمس 
 حصص

المدة الزمنية 
 للحصة الواحدة

 دقيقة  30 دقيقة  30 دقيقة  30 دقيقة  30 دقيقة  30

 

 مكون التواصل الشفهي 

في  والتحدث  االستماع  مكون  في  والمتعلمات  المتعلمين  لمكتسبات  امتدادا  يشكل  كونه  في  أهميته    تكمن 

والتقو والتركيب  والتحليل  الفهم  على  القدرة  المتعلم)ة(  يكسب  مجال  إنه  األولى.  الثالث  يم  السنوات 
مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم  )  .عن طريق اإلنصات والتركيزوالمقارنة والتلخيص    واالستثمار

 (2019ماي  االبتدائي، 

 موجهات مكون التواصل الشفهي

 كل أسبوع؛ تين تثمار نص سماعي في حصه باسأنشطتتدبر  •

يُتوخى من النص السماعي إكساب المتعلم)ة( القدرة على فهم المسموع وتحليله ومناقشته وإعادة   •

 إنتاجه. 

 التواصل الشفهي مكون أهداف

 يهدف مكون التواصل الشفهي إلى أن:

 ؛ف التحاور والنقاشيحترم المتعلم)ة( آداب التواصل المتعلقة باإلنصات والتحدث في مواق •

 يفهم المعاني الفرعية والضمنية للنصوص المقروءة؛ •

 يعيد ما سمعه بأسلوبه الخاص؛ •

 ؛عامة في النصوص التي يستمع إليهايحدد الفكرة ال •

 يلخص النصوص المسموعة؛ •

 يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة؛ •

 يطلب معلومات وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة؛ •

 يد معجمي وظيفي حسب سياقات تواصلية؛باستعمال رص يتواصل شفهيا •

 واقفه وأفكاره في الموضوعات المسموعة ويعللها؛ميعبر عن  •

 يناقش شفهيا ما يسمعه من أفكار ومعلومات.   •
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 جدول توزيع حصص مكون التواصل الشفهي

 المدة الزمنية للحصة الحصص األسبوعية  أسابيع الوحدة الديداكتيكية 

 د  30 ( 1اعي )النص السم األول 

 د  30 الثاني 

 د  30 ( 2)النص السماعي   الثالث 

 د  30 الرابع 

 . تصفية الصعوبات وتعميق التعلم ، تقويم حصيلة الوحدة ودعمها  الخامس
 

 

 مكون الظواهر اللغوية ❖

 

 عناصر مكون الظواهر اللغوية 

 

 تشمل الظواهر اللغوية العناصر التالية:  

 الصرف والتحويل   ▪

 التراكيب   ▪

 الء ماإل ▪

 الظواهر اللغوية مكون موجهات

 تُخصص لكل عنصر حصة واحدة أسبوعيا؛ •

 وبالقواعد الضابطة الستعمالها؛يبتدئ التصريح بالظواهر اللغوية  •

يتدرج التصريح بهذه الظواهر من التحسيس والتلمس فالكتساب دون اإلغراق في تفريع القواعد   •

 اللغوية المدروسة ورصد االستثناءات اللغوية؛

 يبقى التدرب على المفاهيم والقواعد مجرد وسيلة ال غاية؛ •

 القرائي الوظيفي غالبا منطلقا أساسا لدروس التراكيب والصرف والتحويل وإلمالء. يتخذ النص  •

 الظواهر اللغوية  مكون أهداف تدريس

 تتحدد هذه األهداف فيما يلي: 

 لمقررة؛يتعرف المتعلم)ة( الظواهر التركيبية والصرفية واإلمالئية ا •
 يستثمر القواعد اللغوية أثناء اإلنجازين الشفهي والكتابي؛ •
 ن أداءه التواصلي شفهيا وكتابيا. يحس •

   يستثمر النصوص ويحللها. •
 (2019ماي مديرية المناهج، مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي، )
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 جدول توزيع حصص الظواهر اللغوية 

 

 مدة الحصة ص األسبوعية الحصعدد  العناصر  أسابيع الوحدة

 

 األسبوع األول 

 د  30 واحدة حصة  الصرف والتحويل 

 د  30 حصة واحدة  التراكيب 

 د  30 حصة واحدة  اإلمالء

 

 األسبوع الثاني

 د  30 حصة واحدة  الصرف والتحويل 

 د  30 حصة واحدة  التراكيب 

 د  30 حصة واحدة  اإلمالء

 

 األسبوع الثالث

 د  30 حدة وا حصة الصرف والتحويل 

 د  30 حصة واحدة  التراكيب 

 د  30 واحدة حصة  اإلمالء

 

 األسبوع الرابع 

 د  30 حصة واحدة  الصرف والتحويل 

 د  30 حصة واحدة  التراكيب 

 د  30 حصة واحدة  اإلمالء

 تقويم حصيلة الوحدة ودعمها، وتصفية الصعوبات وتعميق التعلمات  األسبوع الخامس 

 

 مكون الكتابة ❖

إنهأهميتتكمن   في  المكتسبات  :  ه  إلدماج  كتابية  "محطة  سياقات  في  اللغة  مع  للتعامل  السابقة، وفرصة 
بالظواه  المرتبطة  التعلمات  بتوظيف  لهاتسمح  الضابطة  والقواعد  اللغوية  مستجدات  )  ."ر  المناهج،  مديرية 

 (2019ماي  المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي، 

 

 قادرا على ما يلي: ة إلى جعل المتعلم)ة( ن الكتابيسعى مكو: أهداف مكون الكتابة

 تركيب جمل وفقرات قصيرة باإلكمال والوصل والترتيب والتحويل؛ •

 التعليق كتابة على مشهد أو حدث أو قول؛ •

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

 ؛ضوع من اختياره ذي صلة بالمجال التعبير كتابة بجمل بسيطة عن مو •

 التعبير كتابة بجمل بسيطة أو فقرات قصيرة من خالل مشروع الوحدة؛ •

 االختيار والتخطيط وجمع المعلومات والبيانات وتنظيمها واستثمارها في إنجاز مشروع الوحدة؛ •

مهارات    استثمار الظواهر اللغوية وتوظيفها في مختلف محطات اإلنتاج الكتابي من خالل إدراج •
 كالتعليق والتلخيص والتوسيع والتحويل والتعبير الحر أو الموجه.الكتابة 

 
 يشمل مكون الكتابة التطبيقات الكتابية والتعبير الكتابي )اإلنشاء(. : عناصر مكون الكتابة

 التطبيقات الكتابية  -

 تخصص لها حصة واحدة كل أسبوع؛ -
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كلم - بعض  لضبط  بالمجال  مرتبط  قصير  نص  فيها  جمله  يعتمد  أو  للظواهر  اته  تبعا  بالشكل 
 المدروسة؛

 يعتمد مبدأ التدرج في ضبط الكلمات أو الجمل المختارة بالشكل التام؛ -
 يفسح المجال للتمارين الكتابية لتطبيق القواعد اللغوية؛ -
 يتدرب المتعلمون والمتعلمات على اإلنتاج بتوظيف الظواهر المدروسة.  -

 
 )اإلنشاء(  التعبير الكتابي  -

 واحدة كل أسبوع؛حصة له  تخصص -

 تخصص أنشطة كتابية للتمرن على مهارات الكتابة التفاعلية في الوحدة األولى فقط؛ -

التعليق والتلخيص   - الكتابي )اإلنشاء( بتوظيف مهارات  التعبير    والتوسيع والتحويل تنجز أنشطة 

 أو الموجه )واقعي أو تخيلي(؛ والتعبير الحر 

هُ  - ج  لعناية بسالمة اللغة ووضوح المضامين في التحرير اإلنشائي،  ات إلى االمتعلمون والمتعلم  يُو 

 مع تدريبهم على ذلك، وتقويم منتجاتهم باعتماد معايير ومؤشرات دقيقة ومعلنة؛

يراعى في موضوعات التعبير الكتابي ارتباطها بمضامين المجاالت الدراسية المقررة، وفسحها   -

 والمعجمية ومهارات التحرير المكتسبة؛ المعرفيةالمجال للمتعلم)ة( باستثمار الحصيلة 

من   - والمضمون،  الشكل  مستوى  على  الرابعة  السنة  في  إنتاجها  المطلوب  الموضوعات  تتدرج 

 وحدة إلى أخرى. 

 مشروع الوحدة 

 اعتبارات عامة

 منطلقات ألجرأة التصور عن مشروع الوحدة          

 الوحدة؛ وبالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع األستاذ)ة( في بداية الوحدة بالمجال رُ ك   ذ  يُ  ▪

 ن والمتعلمات إلى اختيار المشاريع واقتراح أشكال اإلنتاجات النهائية؛والمتعلم جهُ و  يُ  ▪

 حدة ضمن فريق حيث يقوم كل متعلم)ة( بمهام محددة متفاوض ومتعاقد بشأنها؛وينجز مشروع ال ▪

 اخل القسم وخارجه؛ة مشروع الوحدة المزاوجة بين العمل دتقتضي أنشط ▪

جانب   ▪ إلى  الكتابي(  واإلنتاج  الشفهي  )اإلنتاج  اللغوية  الموارد  للمشروع  النهائي  المنتج  يوظف 
 أشكال تعبيرية أخرى )رسم، نحت، مجسمات، ...(؛

فيها    هُ وج  يُ  ▪ بما  المعلومات  مصادر  استثمار  إلى  المشروع  إنجاز  أثناء  والمتعلمات  المتعلمون 
 كلما أمكن ذلك؛ التكنولوجيات الحديثة

يتخذ مشروع الوحدة آلية لخدمة التكامل بين مختلف مواد المنهاج الدراسي، من جهة، وفرصة   ▪
المنجزة والتعلمات المكتسبة، من    للتعامل مع اللغة العربية في كليتها، وتتويجا لمختلف األنشطة

 جهة ثانية؛

لالندم ▪ والمتعلمات  المتعلمين  لجميع  فرصة  الوحدة  من  يمنح مشروع  بدءا  مراحله  جميع  في  اج 
 تحديده وتخطيطيه إلى عرضه. 

 موجهات مشروع الوحدة 

 يدبر مشروع الوحدة في كل وحدة دراسية؛ -
 يرتبط بمجال الوحدة الدراسية؛ -
 للمراحل اآلتية: تحديد المشروع والتخطيط له، إنجازه، عرضه؛يدبر تبعا  -

تحديد   مرحلة 
المشروع  

 والتخطيط له 

ال األستاذ)ة(  والمتعلمات  يساعد  في  متعلمين  الوحدة  مشروع  موضوع  اختيار  على 
الوحدة الدراسية وباالهتمامات المعبر عنها، ويناقش معهم شكل العمل   ارتباط بمجال 

وسبل اإلنجاز  المجموعات    ومراحل  على  ويوزع  وآلياته،  ووسائله  وأدواته  التنفيذ 
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 المهام واألدوار ويحيلها إلى مصادر المعلومات والبيانات. 

إنجاز   مرحلة 
 المشروع 

يقود األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى الشروع في إنجاز مشروعهم ويشجعهم على  
تدوين تعليقاتهم وآرائهم بخصوص الوثائق والبيانات والصور والقصاصات التي يمكن  

هذه   وتدبر  اللغوي.  اإلنتاج  إلى  لحفزهم  وموارده  المشروع  ملف  من  تكون جزءا  أن 
 ي حصتين.  المرحلة ف

عرض   مرحلة 
 لمشروع ا

)تقرير   العرض  تنويع صيغ  مع  بالتناوب  عملهم  والمتعلمات حصيلة  المتعلمون  يقدم 
المتعلمين   لباقي  المجال  يفسح  شفهي...(.  عرض  خطاطة،  وفق  عرض  مكتوب، 

 والمتعلمات إلبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم بهدف التجويد والتحسين. 

 
صة له، بل يمتد من مرحلة تحديده  في الحصص األربع المخص  ال ينحصر زمن مشروع الوحدة -

والتخطيط له إلى حين عرض المنتج النهائي مع تخصيص هامش زمني لتتبع سيره كلما أمكن 
 ذلك؛ 

 يقوم مشروع الوحدة باعتماد معايير ومؤشرات وفق ما يلي:  -

المجموعة ✓ داخل  التفاعل  مهارات  تقويم  ل  ، فرديا:  المسندة  المهام  من  وتنفيذ  عضو  كل 

 أعضائها. 

 وبجودة العرض.  لمنتج،ل النهائيشكل الجماعيا: االلتزام بخطوات بناء المشروع، وب ✓
 أهداف مشروع الوحدة 

 يشجع المتعلم)ة( على البحث واالتصال بمصادر المعلومات المختلفة؛ -
 يعمق الفهم حول الموضوعات المرتبطة بالمجاالت المدروسة؛ -
وين - االختيار  على  القدرة  ومي  المعلومات  وجمع  في  التخطيط  واستثمارها  وتنظيمها  البيانات 

 اإلنجاز؛
 والمبادرة والمسؤولية؛ نتماءااليذكي الحس التعاوني وروح  -
 ينمي مهارات التفكير النقدي واالبتكار والتواصل والتعاون. -
 

 مشروع لوحدة مراحل تدبير 
 . عرض المنتج النهائي من مرحلة تحديده والتخطيط له إلى حين  إنجاز المشروع يمتد -
 المزاوجة بين العمل داخل القسم وخرجه.  يتطلب إنجاز المشروع -

 
تحديد 

المشروع  
والتخطيط  

)الحصة    له
 األولى( 

تحديد 
 المشروع 

 مشروعا أو أكثر.والمتعلمات(  اقتراح )من قبل المتعلمين -
 المطلوب إنجازه.  )أو المشاريع(  المشروعاختيار  -
 اغته بدقة تحديد المشروع من خالل صي -

 
التخطيط  
 للمشروع 

   :تحديديتم التخطيط للمشروع من خالل 
المشروع من  أنسبها،  الهدف  وانتقاء  العمل  وأشكال  ،  وسائل  صيغ 

المشروع،  العمل إلنجاز  الزمنية  المشروع،  اآلجال  الشكل  ،  مراحل 
 معايير تقويم المشروع.  االتفاق على، النهائي للمشروع 

عليتقد تساعد  توجيهات  األم  المادة  إعداد  )المعلومات  ساى  ...س  سيتم  والوثائق  التي   )
 إنجاز المشروع في الحصة المخصصة لذلك.  االشتغال عليها أثناء

 
إنجاز 

  المشروع
)الحصتان  

الثانية 

 استعراض ما تم إعداده من مواد والوسائل المزمع توظيفها.  - بداية اإلنجاز 
 محاوره وعناصر كل محور. وضع تصميم عام للمشروع: تحديد  -
 البدء في إنجاز المشروع انطالقا مما تم تحديده.  -

خالل   المشروع  على  االشتغال  لمتابعة  بينهم  التنسيق  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  دعوة 
 األسبوع.
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 إدخال التعديالت والتصويبات الضرورية على المشروع. - تتمة اإلنجاز   والثالثة( 
 النهائية. تتمة إنجاز مشروع الوحدة في صيغته  -

لعرض الصيغة   استعدادا  التنسيق بينهم  على  المتعلمين والمتعلمات  م توجيهات تساعديتقد

 سيتم توظيفها ...( التي  النهائية للمشروع )توزيع األدوار، إعداد الوسائل

 
عرض  
  المشروع
)الحصة  
 الرابعة(

 
عرض  

 المشروع 

   هتقويمو

 عرض مشروع الوحدة مع تنويع وسائل العرض.  -

 ز في تقويم المشروع على عناصر مثل:  ركي الت -
 صعوبات اإلنجاز في مختلف المراحل 

 عوائق العمل في المجموعة وكيفية التغلب عليها 
مدى االستفادة من المشروع على مستوى المعلومات المحصلة، منهجية  

 العمل، احترام ضوابط العمل في مجموعات، ألخ.  

  ه وإنجاز ت مفصلة عن مراحل إعداد مشروع الوحدةل( توضيحامن الدلي 220)الصفحة  11يتضمن الملحق  . 

 

 

 

 

 منهجيات تدريس عناصر مكون القراءة .1

 منهجية تدريس النص الوظيفي 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم  

 والتوقع المالحظة - ما قبل القراءة: الحصة األولى

 التمهيد للحصة بما يناسب.  -
 لمات من النص.ن والمتعالمتعلميتقديم أنشطة متنوعة تقرب  -

االستعداد 
 للقراءة 

 . ان ومالحظة الصورة المصاحبة للنصقراءة العنو  -
 أولية تربط بالنص لصوغ التوقعات.  االنطالق من مؤشرات  -
 . راض توقع أو أكثر حول مضمون النص افت -

المالحظة  
 والتوقع

 . معبرة جهرية النص قراءةفقرة من  األستاذ)ة( قراءة -
 . قراءة هامسةتباعا النص   بقية فقرات المتعلماتقراءة المتعلمين و -

 القراءة 

 تقويم ودعم لفحص األولي للتوقعات وتقويم الطالقة. إنجاز أنشطة متنوعة تتوخى ا -

 تنمية رصيد المفردات  – الحصة الثانية: أثناء القراءة

   .التمهيد للحصة بأنشطة مناسبة -

 . أنجز في الحصة السابقةتساعد المتعلم)ة( على تذكر ما  أسئلة محددة طرح -

وضعية  

 االنطالق 

 . فقرة من النص قراءة جهرية معبرة األستاذ)ة( قراءة -
 . قراءة جهرية  قراءة المتعلمين والمتعلمات باقي فقرات النص بالتناوب  -
 تتبع قراءة المتعلمين والمتعلمات والتدخل للتصويب عند الحاجة. -

 
 النص قراءة 

 . داتاستثمار إحدى استراتيجيات المفر -
 . بالمقروء طرح أسئلة تتعلق  -

تنمية رصيد  

 المفردات 

 تقويم ودعم  . المعجموتنمية  أنشطة متنوعة لتقويم الطالقةإنجاز  -
 الفهم - الحصة الثالثة: أثناء القراءة

   .ربط السابق بالالحقالتمهيد للحصة من خالل   -
 . ابقةتساعد المتعلم)ة( على تذكر ما أنجز في الحصة الس أسئلة محددة طرح -

وضعية  
 االنطالق 

 . النص قراءة جهرية معبرة المتعلمين والمتعلمات قراءة -
 اعتمادا على بطاقة التقويم الخاصة بالمتعلم)ة(. تقويم األداء القرائي  -

 
 قراءة النص 

  السنة الرابعة اللغة العربية مادةرابعا: منهجيات تدريس مكونات 
 ف 
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 الفهم طرح أسئلة لتوضيح مضامين المقروء.  -
 ودعم تقويم . لتوقعاتمن صحة االتأكد و فهم المقروءومتنوعة لتقويم الطالقة  إنجاز أنشطة -

 التركيب والتقويم   – الحصة الرابعة: ما بعد القراءة

 التمهيد للحصة بما يناسب.  -
 تلخيص مضامين األجزاء السابقة تمهيدا لهذه الحصة.  -

وضعية  
 االنطالق 

 المتعلمين والمتعلمات؛قراءة النص كامال من قبل  -
 اصة بالمتعلم)ة(. اعتمادا على بطاقة التقويم الخ تقويم األداء القرائي  -

 قراءة النص 

 . لرئيسة للنص واستخالص القيمة منهصياغة الفكرة ا  -
 . إبداء الرأي بخصوص موضوع النص -
 التأكد من مدى صحة توقعات المتعلمين والمتعلمات.  -

 
التركيب  
 والتقويم

 ودعم تقويم .لمقروء وتقويمهعلى تلخيص ا والقدرةأنشطة متنوعة لتقويم الطالقة إنجاز  -

 
 ية تدريس النص الشعري  هجمن 

 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 
  المالحظة والتوقع - ألولى: ما قبل القراءةاالحصة 

 تحديد أهداف الدرس.  -
 االستعداد بأنشطة متنوعة مناسبة تحيل إلى موضوع النص الشعري.   -

االستعداد 
 للقراءة 

المالحظة   لمضمونه.  توقع  اقتراحثم لنص ومالحظة الصورة المرافقة له  قراءة عنوان ا -
 والتوقع

قراءة معبرة تحترم خصوصية القراءة    بعض أبيات القصيدة  األستاذ)ة(   قراءة -
 الشعرية من تنغيم وتلوين للمواقف وتكرار للمقاطع القوية دالليا وإيقاعيا. 

 مقتدين بقراءة األستاذ)ة(. المتعلمين والمتعلمات  من قبل بقية األبياتقراءة  -
 تعلمات على إنشاد النص الشعري. علمين والم تدريب المت -
 . والمتعلمات للكلمات الصعبة والبحث عن معانيهاتدوين المتعلمين  -

 
  القراءة 

 ودعم  تقويم تقويم الفهم األولي للمتعلمين والمتعلمات لمضمون القصيدة. -
 رصيد المفردات  تنمية-القراءة الحصة الثانية: أثناء 

 ين أو بأنشطة أخرى مناسبة.التمهيد بطرح سؤال أو سؤال -
 المتعلمون والمتعلمات من النص. استظهار ما حفظه  -

 وضعية االنطالق 

 إنشادا شعريا معبرا.  القصيدة  إنشاد األستاذ)ة( -
   )ة(.ذ األستاإنشاد ن والمتعلمات على إنشاد القصيدة اقتداء بيتناوب المتعلمو -

 
 اإلنشاد

 والتحليل الفهم . ةالشعري  القصيدةطرح أسئلة للفهم تروم تبين مدى فهم أفكار  -
 التقويم  األستاذ)ة( فهم المتعلمين من خالل أنشطة متنوعة. يقوم  -

 الفهم -القراءة الحصة الثالثة: إثناء 

 التمهيد بأنشطة مناسبة للتذكير بأهم مضامين القصيدة.   -
 استظهار ما حفظه المتعلمون والمتعلمات من النص.  -

 وضعية االنطالق 

 اإلنشاد جهريا. لمات للقصيدة إنشادا لمين والمتعإنشاد المتع -

 والتحليل الفهم طرح أسئلة تغطي مضامين النص الشعري.  -
 فحص التوقعات  التحقق من صحة التوقعات -

 قدرة المتعلمين على إنشاد النص الشعري.يقوم األستاذ)ة(  -
 فهم المتعلمين من خالل أنشطة متنوعة. يقوم األستاذ)ة(  -

 التقويم 

 والتقويم التركيب - القراءةة: ما بعد الرابعالحصة  
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 وضعية االنطالق  التمهيد للحصة بأنشطة مناسبة.  -

 اإلنشاد .  ياشعر إنشاد المتعلمين والمتعلمات للقصيدة إنشادا  -

 .  للقصيدةطرح أسئلة الهدف منها النفاذ إلى المضامين الخفية  -
 .  الفنيةالتركيز على بعض خصائص النص الشعري  -

 التقويم والتركيب 

 التقويم والدعم من خالل أنشطة متنوعة. النص قدرة المتعلم)ة( على تلخيصيقوم األستاذ)ة(  -

 
 منهجية تدريس النص المسترسل  

 

 التعليم والتعلم  أنشطة المراحل

 الحصة األولى 

االستعداد 
 للقراءة 

 تحيل إلى موضوع الدرس. طرح أسئلة  -

المالحظة  
 والتوقع

 احبة؛   مالحظة الصورة المصقراءة عنوان النص و -
 اقتراح توقع أو أكثر حول موضوع النص.  -

وتنمية  القراءة
 الرصيد المعجمي

 تحديد الجزء المخصص للحصة؛ -
 قراءة الجزء المحدد من النص قراءة معبرة.  -
 المفردات لتنمية الرصيد المعجمي. استثمار إحدى استراتيجيات تنمية  -

 
 الفهم والتحليل

 بين مدى فهم مضمونه؛زء المدروس بغية تطرح أسئلة حول الج -
معانيه   - إلى  للوصول  محددة  أسئلة  النص من خالل طرح  تحليل  في  التوسع 

 الضمنية. 

 
 التركيب والتقويم 

 تلخيص الجزء المقروء في جمل.  -
 تحديد فكرته العامة.  -
مدى التقارب بين التوقعات قبل قراءة النص وما تم التوصل إليه  الكشف عن   -

 فقرة. بعد قراءة ال
 الحصة الثانية 

االستعداد 
 للقراءة 

  ةفي الحصإنجازه ما تم  تتناولسئلة االستعداد للقراءة من خالل طرح أ -
 . ةالسابق

المالحظة  
 والتوقع

 قراءة العنوان ومالحظة الصورة؛ -
 جديدة. اقتراح توقعات  -

وتنمية  القراءة
 الرصيد المعجمي

 تحديد الجزء المخصص لهذه الحصة؛ -
 قراءة معبرة؛   الثاني من النص قراءة الجزء -
 .توظيف إحدى استراتيجيات المفردات إلثراء الرصيد المعجمي -

 طرح أسئلة لتوضيح مضامين الجزء الثاني وتحليلها تحليال أكثر عمقا.  - الفهم والتحليل

 تلخيص الجزء المقروء من النص وتحديد فكرته العامة؛ - التركيب والتقويم 
 . من النص جزء الثانين التوقع األول وأفكار الالتأكد من مدى التقارب بي -

 الحصة الثالثة 

االستعداد 
 للقراءة 

االستعداد للقراءة من خالل طرح أسئلة حول ما تم تناوله في الحصتين   -
 السابقتين.  

المالحظة  
 والتوقع

 قراءة العنوان ومالحظة الصورة؛   -
 النص.  الجزء الثالث من اقتراح توقع لموضوع -

مية وتن القراءة
 الرصيد المعجمي

 تحديد الجزء المخصص لهذه الحصة؛ -
 قراءة معبرة مرفقة بشرح بعض المفردات الصعبة.  الثالث قراءة الجزء -
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 االستعانة باستراتيجية من استراتيجيات المفردات إلغناء الرصيد المعجمي.  -

 طرح أسئلة لفهم أفكار النص الظاهرة والضمنية.  - الفهم والتحليل

 تلخيص أفكار الجزء الثالث.  - ويم التركيب والتق
 األول وأفكار الجزء الثالث من النص. التأكد من مدى التقارب بين التوقع  -

 الحصة الرابعة 

االستعداد 
 للقراءة 

االستعداد للحصة بتذكر أفكار األجزاء الثالثة المدروسة في الحصص   -
 السابقة.  

المالحظة  
 والتوقع

 قراءة العنوان ومالحظة الصورة؛ -
 وقعات للجزء المقروء. اح تاقتر -

وتنمية  القراءة
 الرصيد المعجمي

 قراءة الجزء الرابع قراءة معبرة مع شرح بعض المفردات الصعبة.   -
 الرصيد المعجمي.  إلغناءاستثمار إحدى استراتيجيات تنمية المفردات  -

ضمنية  واستجالء األفكار ال  من النص طرح أسئلة لفهم مضمون الجزء الرابع - الفهم والتحليل
 التي يحتويها. 

 
 التركيب والتقويم 

مع صياغة فكرته العامة واستخالص   من النص تلخيص أفكار الجزء الرابع -
 القيمة منه. 

 التأكد من صحة التوقعات.  -
 . بطاقة تقويم األداء القرائي الخاصة بالمتعلم)ة(  على اعتماداقراءة التقويم  -

 

 منهجية تدريس التعبير الشفهي: النص السماعي   

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل
 فهم المسموع وتحليله ومناقشته واستثماره: الحصة األولى

االستعداد 
 لالستماع 

 . بما يناسب من األنشطةالتمهيد للحصة  -
تالمس أفكارا قريبة من  أسئلة  بطرح   الحصةاالنتباه إلى موضوع  إثارة -

 . مضمون النص السماعي

المالحظة  
 والتوقع

المصاحبة، والتعبير عن توقعات حول  النص والصورة مالحظة عنوان  -
 موضوع النص. 

 . مع االلتزام بالقراءة المعبرةبصوت واضح تسميع النص كامال  - تسميع النص
 تسميع النص مرة ثانية.  -
 والمتعلمات أثناء التسميع. طرح أسئلة للتأكد من انتباه المتعلمين  -

 
 المسموع فهم 

 المعاني الضمنية في النص.  طرح أسئلة أكثر عمقا للوقوف على -
 . اقشة األفكار الواردة فيهتحليل عناصر النص المسموع، ومن -
 التأكد )من قبل المتعلم)ة(( من مدى مطابقة التوقعات لمضمون النص. -

 

 

استثمار  

 المسموع 

  المسموع شفهيا من خالل أنشطة متنوعة مثل: استثمار -
 تركيب نص جديد انطالقا من أفكار النص.  ✓
 ص. يغة الن تغيير ص ✓
 استخراج القيمة المتضمنة في النص.  ✓
 . تحديد نوع النص ✓
 ربط النص بالواقع.  ✓

 طرح أسئلة حول مضامين النص المسموع. - التقويم 

 إعادة اإلنتاج الشفهي الحصة الثانية: 

 التمهيد للحصة بما يناسب.  -االستعداد 
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إنجازه في   ما تمحول   بطرح سؤال أو أكثر  الحصةاالنتباه إلى موضوع  إثارة - لالستماع 
 الحصة السابقة من أنشطة الفهم واالستثمار.  

 تسميع النص

 

 . مع االلتزام بالقراءة المعبرةبصوت واضح تسميع النص كامال  -

 انتباه المتعلمين والمتعلمات أثناء التسميع. طرح أسئلة للتأكد من  -
 

 

 

إعادة إنتاج 

المسموع  

 شفهيا

 ج المسموع شفهيا مثل: اقتراح أنشطة متنوعة تتيح إعادة إنتا -
 النسج على غرار أساليب النص وبنياته اللغوية.  ✓
 التوسع في مواقف النص.  ✓
 إنتاج نص جديد.  ✓
 تشخيص مواقف النص.  ✓

تمكن المتعلمين والمتعلمات من التواصل الشفهي تنظيم وضعيات تفاعلية  -

 باستثمار مضامين المسموع مثل: 
 .لمناقشة أفكار النص المسموع موائد مستديرة ✓
 المسموع.  النص لعب أدوار انطالقا من مضمون ✓
 إلقاء عروض.  ✓
 .)إن كان ذلك ممكنا( عرض شريط قصير ✓

 

 الظواهر اللغوية:  مكون عناصر  منهجيات تدريس 

 الصرف والتحويل  منهجية

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

  الحصة األولى: تقديم

 تقويم تشخيصي.  -
 قراءة نص االنطالق قراءة صامتة.  -
اإلجابات في معالجة الظاهرة الصرفية   حول الفهم واستثمارسئلة طرح أ -

 المدروسة. 

 
وضعية  
 االنطالق 

 مالحظة الظاهرة الصرفية   -
 . الظاهرة الصرفية اكتشاف -

المالحظة  
 واالكتشاف 

 االستنتاج  بناء االستنتاج )القاعدة(.  -

 التطبيق  إنجاز تطبيقات على األلواح ثم على الدفاتر.  -

 التصحيح لسبورة وضبط التعثرات. ت جماعيا على اتصحيح التطبيقا  -

 الحصة الثانية: تثبيت 

 تشخيصي. تقويم  -
 االنطالق من مكتسبات المتعلمين والمتعلمات تمهيدا ألنشطة التثبيت.  -

وضعية  
 االنطالق 

الظاهرة   - لتعزيز  الدفاتر  وعلى  شفهيا  األنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز 
 . الصرفية المدروسة

 ثبيت أنشطة الت

تصحيح إنجازات المتعلمين والمتعلمات جماعيا على السبورة وضبط   -
 التعثرات. 

 التصحيح

ينجز المتعلمون أنشطة تكشف عن مدى تمكنهم من الظاهرة الصرفية   -
 المدروسة. 

 تسجل تعثرات المتعلمين والمتعلمات، من أجل معالجتها خالل أسبوع الدعم. -

التقويم ورصد 
 التعثرات 
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 راكيبمنهجية الت

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 
 الحصة األولى: تقديم

 تقويم تشخيصي.  -
 قراءة نص االنطالق قراءة صامتة.  -
التركيبية  اإلجابات في معالجة الظاهرة   واستثمار ،طرح أسئلة حول الفهم -

 المدروسة. 

 
وضعية  
 االنطالق 

 مالحظة أمثلة )جمل( وتحليلها قصد اكتشاف الظاهرة التركيبية.  -
 ليل األمثلة من خالل أنشطة متنوعة تقود إلى تحديد الظاهرة.  حت -

المالحظة  
 واالكتشاف 

 االستنتاج  بناء االستنتاج.  -

 التطبيق  إنجاز أنشطة تطبيقية على األلواح ثم الدفاتر.  -

 التصحيح تصحيح اإلنجازات وضبط التعثرات.  -
 الحصة الثانية: تثبيت 

 تقويم تشخيصي.  -
 ألنشطة التثبيت.  والمتعلمات تمهيدالمتعلمين من مكتسبات ا االنطالق -

وضعية 

 االنطالق 

األنشطة - والمتعلمات  المتعلمون  لتعزيز  و أشفهيا    ينجز  الدفاتر  الظاهرة   على 

 .التركيبية المدروسة
 أنشطة التثبيت 

 التصحيح  .جماعيا على السبورة إنجازات المتعلمين والمتعلمات فرديا أو ثنائيا أوتصحيح  -

نشطة تكشف عن مدى تمكنهم من الظاهرة التركيبية  تعلمون أينجز الم -

 المدروسة.
 خالل أسبوع الدعم.  من أجل معالجتهال تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يسجت -

التقويم ورصد  

 التعثرات 

 
 منهجية اإلمالء 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 األولى: تقديم الحصة 

 تقويم تشخيصي.  -
اإلجابات في معالجة الظاهرة اإلمالئية    واستثمار ،طرح أسئلة حول الفهم -

 المدروسة. 

وضعية  
 االنطالق 

 . فردات الحاملة للظاهرة اإلمالئيةقراءة النص قراءة صامتة واستخراج الم -
 تسجيل المفردات على السبورة.  -
متنوعة تنتهي بالوقوف على الظاهرة  تحليل الظاهرة اعتمادا على أنشطة  -

 اإلمالئية.

المالحظة  
 االكتشاف و

 

 االستنتاج  استنتاج القاعدة الخاصة بالظاهرة المدروسة.  -

 التطبيق  على األلواح، وإمالء نص في حصة التثبيت.  كتابية إنجاز أنشطة تطبيقية -

 التصحيح تصحيح اإلنجازات وضبط التعثرات.  -

 تثبيت : الحصة الثانية

 تقويم تشخيصي.  -
 تمهيدا ألنشطة التثبيت. االنطالق من مكتسبات المتعلمين والمتعلمات  -

وضعية  
 االنطالق 

على - األنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  ا  ينجز  الظاهرة  لتعزيز  مالئية  إلالدفاتر 
 . المدروسة

 أنشطة التثبيت 

جماعيا على السبورة  تصحيح إنجازات المتعلمين والمتعلمات فرديا أو ثنائيا أو  -
 وضبط التعثرات. 

 التصحيح
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رة اإلمالئية  ف عن مدى تمكنهم من الظاهينجز المتعلمون أنشطة تكش -
 المدروسة. 

 تسجل تعثرات المتعلمين والمتعلمات، من أجل معالجتها خالل أسبوع الدعم. -

التقويم ورصد 
 التعثرات 

 

 منهجيات تدريس عناصر مكون الكتابة 

 التطبيقات الكتابية و  الشكل منهجية

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 تقويم تشخيصي؛ -
 ة بطرح أسئلة مرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة.د للحصاإلعدا -

وضعية  
 االنطالق 

 قراءة النص قراءة صامتة قبل الشروع في إنجاز التطبيقات.   -
 طرح أسئلة تمهيدية تمكن من االستئناس بأفكار النص.  -
 .  الدفاتر األلواح  التطبيقات كتابيا على إنجاز  -

 
  التطبيقات
 الكتابية 

 التصحيح ضبط التعثرات. تصحيح اإلنجازات و -

 
 منهجية التعبير الكتابي )اإلنشاء( 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 
  التخطيط الحصة األولى: 

مناسب - أنشطة  خالل  من  للحصة  التعبير  االستعداد  موضوع  من  تقرب  ة 
 . الكتابي 

 قراءة الموضوع المقترح قراءة جهرية مع تحديد الكلمات المفاتيح.  -

 التهيئة 
 

نشطة مناسبة ومتنوعة تحفز المتعلمين والمتعلمات إلى التمرن على  اح أاقتر -
 المهارة الكتابية المستهدفة وتوظيفها في كتابة فقرة. 

التمرن على  
المهارة 
 الكتابية 

إنشاؤها انطالقا من نص الموضوع وباعتماد المهارة  مالحظة الفقرة التي تم   -
 الكتابية المستهدفة؛ 

 مال ما يلزم من روابط. ترتيبا منطقيا مع استع  تنظيم األفكار وترتيبها -

 التخطيط 

 كتابة المسودة: الثانية الحصة

 التهيئة  التذكير بنص الموضوع وبأفكاره من خالل طرح أسئلة مناسبة.  -

إلى   - لوضعالرجوع  تحديدها  تم  التي  في    العناصر  التدرج  يراعي  تصميم 
 عرض األفكار. 

 ية المستهدفة. التأكد من حسن توظيف المهارة الكتاب -

 
 بناء التصميم 

 كتابة المسودة كتابة مسودة انطالقا من عناصر التصميم.  -

 والتنقيح مراجعة الالثالثة: الحصة 

 الحصتين السابقتين؛التذكير بنص الموضوع وبما تم إنجازه في  -
 التذكير بخطوات التصميم وكتابتها على السبورة لالستئناس. -

 التهيئة 

المسودة - قراءة  ومتأني  إعادة  صامتة  أو  قراءة  اللغوية  األخطاء  وتسجيل  ة 
 اإلمالئية؛

 مناقشة جماعية وتبادل اآلراء بين المتعلمين حول ما حرروه؛ -
 كتابة نص متماسك؛التأكيد على ضرورة احترام ضوابط  -
 إدراج بعض التعابير المرتبطة بالمواقف والمشاعر.  -

 
المراجعة 
 والتنقيح

 العرض : الحصة الرابعة
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التي  قراء   إعادة - التوجيهات  احترام  مدى  على  للوقوف  المنجزة  المواضيع  ة 
 قدمت خالل حصة المراجعة والتنقيح. 

وضعية  
 االنطالق 

صيغته   - في  الموضوع  كتابة  الكتابية  إعادة  المهارة  مراعاة  مع  النهائية 

الرصيد   توظيف  الفقرات،  تحديد  األفكار،  )تناسق  الكتابة  وقواعد  الموظفة 
 ، استعمال الروابط، تجنب األخطاء اللغوية(. اللغوي المناسب 

 فتح المجال أمام بعض المتعلمين لعرض المواضيع المكتوبة وتصيحها.  -

 

 العرض

 

   منهجية إنجاز مشروع الوحدة 

 
 
 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

  د  30الحصة األولى: اإلعداد للمشروع والتخطيط له 

 التمهيد للحصة بما هو مناسب.   -
 ق حول موضوع المشروع المزمع إنجازه. تفااال -

وضعية  
 االنطالق 

 االتفاق حول خطة العمل.  -
في - األستاذ)ة(    التحاور  من  وبتوجيه  أجل  مجموعات  عناوين  من  اقتراح 

 مشاريع ذات صلة بالمجال. 
 حصر الموضوع الذي سيتم االشتغال عليه.   -
المج - تتعاون  واحد  مشروع  المشروع:  إنجاز  كيفية  حول  على  االتفاق  موعات 

 إنجازه، تنجز كل مجموعة مشروعا خاصا بها... 
 االتفاق على الشكل الذي سيتخذه المشروع وكيفية إعداده )ورقيا أم إلكترونيا(.   -
 المكونة للمشروع وتوزيع المهام بينها. تكوين مجموعات بحسب المحاور  -
دادا وأوقاته وخطواته استع العمل كيفية عمل المجموعات ووسائل علىاالتفاق  -

 لتنفيذ المشروع. 

 
 

تحديد 
 المشروع 
 والتخطيط له 

 د  30 بداية اإلنجازالحصة الثانية: 

 التمهيد للحصة بما يناسب.  -
 السابقة. التذكير بما أنجز من أنشطة في الحصة   -
 تحديد موضوع الحصة: الشروع في إنجاز مشروع الوحدة. -

وضعية  
 االنطالق 

ي إنجاز المشروع من قبل  عرض ما تم الحصول عليه من وثائق تفيد ف -
 المجموعات. 

تجميع المعطيات المحصل عليها وترتيبها والتداول حول الكيفية التي ستوظف   -
 بها. 

 الشروع في إعداد تصميم أولي للمشروع.  -
 داية إنجاز المشروع. ب -

لتعديل   - لعمليتي  التالية  الحصة  في  إلخضاعه  المجموعات  عمل  نتاج  عرض 
 والتنقيح. 

 
 
 
 اإلنجاز

 د 30 تتمة اإلنجازة: الثالثالحصة 

 التمهيد للحصة بما يناسب.  -
 التذكير بما تم إنجازه في الحصتين السابقتين.   -
 . المشروعتحديد موضوع الحصة: تتمة إنجاز  -

وضعية  
 االنطالق 

ينحصر زمن مشروع   تحديده  ال  مرحلة  من  يمتد  بل  له،  المخصصة  األربع  الحصص  في  الوحدة 
 .زمني لتتبع سيره كلما أمكن ذلك نهائي مع تخصيص هامشوالتخطيط له إلى حين عرض المنتج ال
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النهائي   - اإلنجاز  عملية  مباشرة  تتيح  بطريقة  الدراسية  الحجرة  فضاء  تنظيم 
 للمشروع. 

ق عليها )ورقيا أم  از المشروع حسب الخطة المتفتوفير الوسائل الالزمة إلنج -
 إلكترونيا(. 

لحرص على تقديم التوجيهات  تحديد الوقت الالزم إلتمام إنجاز المشروع وا -
 سير عملية اإلنجاز. يالضرورية لت 

 إنجاز المشروع في صيغته النهائية.  -

 
 
 

 تتمة اإلنجاز 

 د  30 العرض والمناقشة الحصة الرابعة:

 ما يناسب. التمهيد للحصة ب -
 التذكير بما أنجز في الحصص الثالث السابقة.  -
 تحديد موضوع الحصة: عرض المنجزات.  -

وضعية  
 االنطالق 

التعاقد حول تنظيم طريقة تقديم أعمال المجموعات وصيغ التقديم والوسائل   -
 التي ستتم االستعانة بها والمدة التي سيستغرقها؛

 توضيح كيفية تقويم مشروع الوحدة؛ -
 م بكيفية تمكن من تقديم نتائج عمل المجموعات. اء التعلتنظيم فض -
 المجموعات. تقديم مشروع الوحدة بالتناوب من قبل  -
 فتح المجال إلبداء المالحظات وذكر الصعوبات مختلف وكيفية التغلب عليها.  -
 استخالص الفائدة والمغزى من إعداد المشروع وتنفيذه.  -

 
 

العرض 
 والمناقشة

   لى معايير محددة مثل: تقويم المشروع بناء ع -
   ة. مجموع في عملمتعلم)ة(  مشاركة كل ✓

 .إنجاز المشروع أثناءالمجموعة تفاعل أفراد  ✓

 مع ما تم تحديده من مواصفات. لمشروع النهائية اصيغة مدى توافق  ✓

 
تقويم 
 المشروع 

  ه وإنجاز ( توضيحات مفصلة عن مراحل إعداد مشروع الوحدةمن الدليل 220)الصفحة  11الملحق  يتضمن.   
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 تُدبر أنشطة التعليم والتعلم من خالل ثالث عمليات هي:      
 تخطيط أنشطة التعليم والتعلم؛ -
 أنشطة التعليم والتعلم؛تنفيذ  -
 تقويم أنشطة التعليم والتعلم.  -
 

 ها وتعلممكونات مادة اللغة العربية  تخطيط أنشطة تعليم  .1
 تخطيط أنشطة التعليم

 ووفقا إلجراءات أساس لعل أبرزها: ات اللغة العربية بناء على معايير محددة وس مكونتخطط در      
 

 معايير التخطيط   ▪

 
 التعلمية؛  -جعل المتعلم)ة( محور كل العمليات التعليمية  -
والمنهجية   - والمعرفية  التواصلية  أبعادها  بجميع  كفاياته  وتنمية  المتعلم)ة(  حاجات  من  االنطالق 

 افية والتكنولوجية؛  واالستراتيجية والثق 
 مراعاة الذكاءات المتعددة والقدرة على حل المشكالت؛   -

 صياته النمائية بدنيا ونفسيا وعقليا وإيقاعه في التعلم؛  مراعاة سن المتعلم)ة( وخصو  -

 االنفتاح على المحيط واستثمار معطياته إلضفاء الداللة على التعلم؛   -

و - الديداكتيكية  والمعينات  الوسائل  المعلوم استثمار  تكنولوجيا  وأدوات  الرقمية  ات  الموارد 

 واالتصاالت؛  

مستوى   - على  فوائد  من  له  لما  الجماعي  التعلم  واعتماد  القسم،  مجموعة  داخل  العمل  أشكال  تنويع 

مج في  للعمل  كبرى  أهمية  إعطاء  مع  اآلخر،  واحترام  والحوار  التواصل  مبادئ  موعات  ترسيخ 

 صغيرة؛  

المال - التربوي  الفضاء  أورتوفير  في  والتفاعل  للتنشيط  المشترك  ئم  والعمل  التعاون  قيم  تنمي  اش 

 واحترام اآلخر؛  

 (2019 ي مديرية المناهج/ ما-االبتدائيللتعليم  المنهاج الدراسي مستجدات ) تسخير أساليب التقويم التكويني لتعزيز التعلم. -

 إجراءات التخطيط  ▪
 
 ة؛من الكفاية المحددة بالنسبة للسنة الرابع االنطالق -

 التصريح بالهدف أو األهداف المطلوب تحقيقها؛ -

 تحديد الخطوات المنهجية المناسبة لطبيعة المكون؛ -

 اختيار األنشطة والوسائل والمعينات التي سيتم اعتمادها أثناء تنفيذ أنشطة التعليم؛ -

 تحديد أنشطة التقويم والصيغ التي سيتخذها؛ -
 رتباط بنتائج أنشطة التقويم؛تراح أنشطة الدعم والتثبيت والمعالجة في ا اق -
 
 
 

 هاوتعلم تدبير أنشطة تعليم مكونات مادة اللغة العربية خامسا: 
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 تعليم  التنفيذ أنشطة 
على        تشمل،  أساس  عمليات  خالل  ومن  )الجذاذة(  الدرس  خطاطة  وفق  والتعلم  التعليم  أنشطة  تنفذ 

 الخصوص، ما يلي: 
 تنظيم فضاء التعليم والتعلم  ▪
ومكملة  أعملية       بكيساسية  القسم  فضاء  إعداد  من  تمكن  السابقتين  إنجاز  للعمليتين  تسهل  مناسبة  فية 

وتيسر التواصل والتفاعل بين المتعلمات والمتعلمين. وتُعتمد في هذا التنظيم وضعيات جلوس    ، األنشطة
 متنوعة بحسب ما تفرضه طبيعة األنشطة. 

 منطلقات مقترحة لتنظيم فضاء التعلم:
 انطالقا من معايير متعددة من بينها ما يلي: ينظم فضاء التعلم 

 تعليم والتعلم؛ون موضوع الخصوصية المك -
 طبيعة موضوع التعلم والمهارة المستهدفة؛  -
 طبيعة النشاط المقترح: تقديم معارف، عرض نتائج مشروع الوحدة، مناقشة عامة، تمثيل أدوار.  -
 مجموعات، عمل ثنائي، عمل جماعي؛   نمط توزيع المتعلمات والمتعلمين المزمع اعتماده: عمل في -
 التجهيزات المتوفرة ...( -لقسم من إمكانات )مساحة ا ما يوفره فضاء التعلم -
 

   ةائل والمعينات والموارد المناسباختيار الوس ▪
 

   :)ة( المثبتة بكتاب المتعلموالرسوم الصورة  : كيفية التعامل معمثال
تحيط   ومؤشرات  عالمات  والصور  الرسوم  فإنه  تشكل  نصا،  المتعلم)ة(  يتلقى  وعندما  القرائي،  بالنص 

ساعد المتعلم)ة( على  ك فإن مالحظة تلك الصور والرسوم تصريا هذه العالمات والمؤشرات. لذليلتقط ب
 توقع مضمون النص، ويتطلب من األستاذ)ة( توظيفها بطريقة تيسر على المتعلم)ة( ذلك األمر.  

 توظيفها إجراءات  نوع المالحظة  

 
 مالحظة شاملة

   . يوجه اهتمام المتعلم)ة( إلى الصورة -
 . ة كافية لمالحظتهاهم فرصتترك ل -
 تطرح أسئلة تستهدف الصورة باعتبارها لقطة شاملة.  -
 يتم الربط بين الصورة أو الرسم وعنوان النص.  -

 
 مالحظة بؤرية 

 يوجه اهتمام المتعلم)ة( إلى الصورة أو الرسم. -
 مساحة زمنية كافية لمالحظتها. تترك له  -
ذات عالقة بموضوع    ، رسميوجه اهتمامه إلى عالمات دقيقة في الصورة أو ال -

 النص يمكن أن تشكل منطلقا لبناء فرضيات القراءة التوقعية.

 
 

مالحظة  
 إسقاطية

 يوجه اهتمام المتعلم)ة( إلى الصورة أو الرسم. -
 لمالحظتها. تترك له مساحة زمنية كافية  -
يتم الربط بين الصورة أو الرسم بتخيل حدث أو أمر مرتبط بهما من دون أن   -

فيهما )كأن يقال للمتعلم)ة(: تخيل أنك توجد في هذا المكان، ماذا   يكون موجودا
 ستفعل؟( 

 
  المناسبة توظيف تقنيات التنشيط ▪

بعض تقنيات التنشيط توضيحات مفصلة عن - من الدليل 225الصفحة - 12يتضمن الملحق )  موعاتجمثال: العمل في م

 وإجراءات تصريفها(. 

 ام عمل المجموعات؛الموضوع الذي سيشكل مركز اهتم تحديد -

 :  مثل  تحديد كيفية توزيع المتعلمين والمتعلمات إلى مجموعات -

 الئحة األسماء.االنطالق من  ✓
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)إ ✓ العد  طريقة  الماستعمال  كان  يعد    طلوب ذا  أعضاء  خمسة  من  مجموعات  تكوين 

إلى المتعلمين والمتعلمات  األستاذ)ة(   العدد    كل واحد منهم  مشيرا بأصبعه  حتى يصل 

   من جديد إلى أن تتكون المجموعات(.ثم يبدأ العد  ،ويتوقف  ألولى(موعة ا)المج خمسة

سة  استعمال بطاقات ملونة بعدد المجموعات المطلوب تكوينها )خمس مجموعات = خم ✓

والمتعلمين المتعلمات  على  توزع  بحسب    ، ألوان(  المجموعات  تكوين  منهم  ويطلب 

 األلوان(.

   .مجموعاتالتكوين دعوة المتعلمين والمتعلمات إلى  -

 تعيين أماكن جلوس المجموعات.  -

 منسق ألنشطتها ومتحدث باسمها.  بمطالبة كل مجموعة بانتخا -

أثناء إنجاز األنشطة: من    )ميثاق العمل(  العملدعوة المجموعات إلى االتفاق حول قواعد   -

ت  ، التأكيد على أهمية اإلنصا همسيسير النقاش بين األعضاء، كيف سيتم تدبير الخالفات بين

 واحترام الرأي المخالف... 

المجموعة - )منسق  المجموعة  داخل  المهام  توزيع  على  والمتعلمات  المتعلمين  -مساعدة 

 الناطق باسم المجموعة(؛

 ضاء التعلم بكيفية تسهل عمل المجموعات وتيسر عملية اإلشراف عليه؛تنظيم ف -

كل مجموعة: كيفي - ة اإلنجاز ومدته  تقديم اإلرشادات والتوجيهات الضرورية إلنجاز عمل 

 ونتائجه؛

 توفير الوسائل والموارد الالزمة لعمل المجموعات.  -

 
 تقويم التعلم   .2

 : أنواع التقويم المعتمدة

 هدفه موضوعه  موقعه  وظيفته  التقويم 

 
 تشخيصي

 
 توجيهية 

 
األسبوع األول من  

 السنة الدراسية. 

رصد ما توفر لدى  
المتعلم من مكتسبات  

 ضرورية لمسايرة التعلم. 

ص تحصيل  خيتش
المتعلمات والمتعلمين في  

 بداية السنة الدراسية. 

 
 
 
 
 
 تكويني 

 
 
 
 
 
 تعديلية 

 
أثناء إنجاز  
 الدروس

وتوجيه  رصد الصعوبات 
المتعلم)ة( إلى تعرفها  
 وتجاوزها لبناء التعلم. 

تشخيص التعثرات أثناء  
 إنجاز الدروس. 

رصد مدى تحقق أهداف  
 التعلم في نهاية الدرس. 

ت إن  الصعوبا  الكشف عن
 وجدت. 

 
في نهاية كل  
 أسبوع تربوي. 

رصد مدى تحقق أهداف  
 التعلم في نهاية األسبوع. 

الصعوبات  الكشف عن 
العامة المشتركة،  

والصعوبات الخاصة بكل  
 مجموعة.

في نهاية وحدة  
دراسية والوحدات  

 السابقة لها. 

رصد مدى تحقق أهداف  
التعلم في نهاية كل وحدة  

 سابقة لها والوحدات ال

فحص مدى تحقق أهداف  
التعلم في الوحدة  

 والوحدات السابقة عليها. 
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 )التشخيصي والتكويني(  لتقويمتصريف أنشطة امجاالت  ▪
 

 تقويم الطالقة وتقويم فهم المقروء. القراءة  أنشطة يشمل تقويم :ءةالقراأنشطة تقويم  
 :  تقويم الطالقة ▪

على - المتعلم  قدرة  مدى  الحروف   تقويم  نطنطق  ووالكلمات  سليما،  دفعة   قراءةقا  الجمل 

   نبرة الصوت بحسب معنى كل جملة وموقف من مواقف المقروء. تغييرواحدة، و 

متعلم)ة(    يتم - كل  يقرأ  بحيث  فرديا  الطالقة  منه تقويم  الجزء  أو  النص  حدة  ويتتبع    ، على 

 األستاذ)ة( القراءة مركزا على المؤشرات التالية:  

 سليما؛ ا والكلمات نطق نطق المتعلم)ة( الحروف ✓

 الجمل دفعة واحدة؛ قراءة ✓

 يقرأ الكلمات والجمل مراعيا الضبط السليم دون أخطاء.  أن صحة الضبط، أي ✓

 مراعاة مواضع الوقف والوصل، وتوظيف لغة الجسد؛ ✓

 قراءة النصوص قراءة جهرية وتمثل المعنى ونمط المقروء؛ ✓

أن   ✓ أي  القراءة،  تربسرعة  ال  طبيعية،  بسرعة  له  يقرأ  توضح  بل  السامع  المعنى  ك 

 دائما. 

القرائي   بطاقة مالحظةاألستاذ)ة(    يعتمد - الدليلبه  الخاصة    األداء  من  الثالث   ( 219ص    )القسم 

)القسم الثالث    األداء القرائي الخاصة بالمتعلم)ة(  مالحظة  بطاقةوفيما يتعلق بالمعايير المحددة،  

 نتائجها في الدعم والمعالجة. مد في إطار التقويم الذاتي، ويعت (220ص من الدليل

   ويغطي العناصر التالية: تقويم فهم المقروء ▪
تحديد    :المفردات  تقويم - الذي  أي  السياق  داخل  النص  من  كلمات  فهم  من  المتعلم)ة(  تمكن  مدى 

 خدام إحدى استراتيجيات المفردات. وردت فيه باست

المقروء:  تقويم - المتعلم)ة(أي    فهم  قدرة  مضاعلى    تحديد  النفهم  استخراج  مين  خالل  من  ص 
قدرته على  الصريحة والضمنية    همعاني ( والتقويم  تلخيص النص وإعادة هيكلتهالتركيب ) وكذا 

 .)إبداء الرأي مثال(
 

 تقويم تعلم الظواهر اللغوية: 
درجة         تحديد  اللغوية  الظواهر  تقويم  المتعلميشمل  وتوظيففي    )ة(تحكم  الصرف    قواعد  فهم 

 أنشطة  . ويتم ذلك في الغالب من خالل اإلجابة عن أسئلة أو تنفيذواإلمالء المدروسة راكيبوالت  والتحويل 
 والمتعلم.   ةمقترحة في كتاب المتعلم شفهية وكتابية تقويمية

 
 التواصل الشفهي: تقويم  
   ما يلي:الشفهي رصد مدى تحكم المتعلم)ة( فييستهدف تقويم التواصل       
  ضبط و، المسموع تحديد الفكرة العامة للنص  قدرة المتعلم)ة( علىبين أي ت: مهارة فهم المسموع  -

الرئيسةأفكار المسموعة  و،  ومناقشتها،  ه  الموضوعات  في  واألفكار  المواقف  عن  مع  التعبير 
   تعليلها.

  استثمار المسموع من   رصد قدرة المتعلم)ة( على   : للمسموعالقدرة على إعادة اإلنتاج الشفهي   -
بلغة عربية فصيحة    وإرشادات بلغة عربية فصيحة، طلب معلومات    قاتهرفيه و فاقالتحاور مع ر

   نص جديد أو التوسع في مواقف النص.إنتاج  ، وميسرة 
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 : الكتابةتقويم  
 ما يلي: هذا المكون باألساس على ينصب التقويم في       
 . ضبط نصوص قصيرة بالشكل التامرصد مدى قدرة المتعلم)ة( على  -

 التالية:  المحددة مواصفات التتوفر فيها   نتاج مواضيع مكتوبة إالمتعلم)ة( من تحديد درجة تمكن  -
   الموضوع المنتج بالمطلوب إنجازه. ربط ✓
 اة ترتيب األفكار ترتيبا سليما.  اعمر ✓
   استعمال عالمات الترقيم المناسبة. ✓
 خلو ثلثا المنتج من األخطاء المرتبطة بالظواهر اللغوية المدروسة. ✓

 
 : الوحدة  روعشم إنجاز تقويم 
بدايته  يمتد       من  الوحدة  مشروع  لتعديالت    تقويم  يخضع  أن  يمكن  )بحيث  المشروع(  تنفيذ  )تتبع 

 المستويات التالية: على  الوحدة مشروع مُ قو  يُ و  وتصويبات أثناء اإلنجاز( إلى نهايته.
   تالية:يتم التركيز، بالنسبة إلى هذا المستوى على الجوانب ال: تنفيذ المشروع  مستوى  -

ا ✓ مدى  والمتعلمين  لتزامفحص  أي    المتعلمات  الوحدة،  مشروع  بناء    ه تحديدبخطوات 
 . ومناقشته وعرضهه، نجازإ، ووالتخطيط له

 . لمنتجل النهائيالشكل االلتزام بالتحقق من درجة  ✓
    لمشروع الوحدة.  جودة العرض النهائيالتحقق من  ✓

من   عمل كل مجموعةستوى رصد فعالية  مليستهدف التقويم في هذا ا:  مستوى العمل الجماعي  -
 حيث الجوانب التالية:  

 مدى حضور الحس التعاوني؛   ✓
 ؛  المجموعةعضاء فعالية التنسيق بين أدرجة  ✓
 ها. على تشخيص الصعوبات وتخطي المجموعة أعضاء قدرة ✓
    ل الصراعات عبر التحاور والتفاوض.على ح المجموعة قدرة ✓

 مثل:  جوانب بالنسبة إلى هذا المستوى  التقويم أن يشمل يمكن: العمل الفردي مستوى  -
 ؛  قدرة المتعلم)ة( على االندماج في العمل الجماعي ✓
 الجماعي؛التزام المتعلم)ة( بالعمل  ✓
   ليه.الجدية في تنفيذ المهام المسندة إالمسؤولية و ✓

 
 أدوات التقويم الممكن توظيفها:  ❖
الموضوعية وأس،  ستعمل في تقويم التعلم ت      لكتابي/اإلنشاء(؛ وقد توظف،  ئلة المقال )التعبير ااألسئلة 

وضعيات   أو  التصويرية  التقويم  أدوات  الحاجة  على   مشكلة-عند  التقويم  أداة  اعتماد  ويتوقف  مركبة؛ 
 طبيعة موضوع التقويم )معارف ومهارات معرفية، مواقف واتجاهات، كفايات( 

 :ة والمعجمية واللغويةالمعرفي المكتسباتتقويم  -
التقويم    كنيم     أدوات  المعرفية ومهاراته، نوعين من  المتعلم)ة(  لتقويم حصيلة  لألستاذ)ة( أن يوظف، 

 هما:  

 مثل:   األسئلة الموضوعية
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المقال على    أسئلة  القدرة  لتقويم  المعرفية،  الحصيلة  تقويم  عن  وتعتمد، فضال  الكتابي/اإلنشاء(  )التعبير 
ال  عن  التعبير  هدفها  متماسكة  نصوص  تحكم إنتاج  مدى  لتقويم  أو  والحجاج،  والسرد  والوصف  رأي 

 المتعلم)ة( في مهارات اإلنتاج الكتابي مثل التوسيع والتلخيص والتعليق والتحويل. 
 

 :والقيم تقويم المواقف واالتجاهات -
هي         ومناسبة  بسيطة  تقويم  أدوات  واتجاهاته  المتعلم)ة(  مواقف  لتقويم  التقويم توظف  أدوات 

من  وغ،  التصويرية وانطباعاتهم  والمتعلمين  المتعلمات  مواقف  لتعرف  تعتمد  ما  )مثل    معيننشاط  البا 
يتضمنها نص من النصوص القرائية على   أو مدى تشبعهم بقيمة من القيممشاركته في عمل المجموعات( 

 األشكال من بينها الشكل التالي:   . وتتخذ أدوات التقويم التصويرية العديد منسبيل المثال 

 
نصوص  مكوي بواسطة  واالتجاهات،  المواقف  تقويم  بحيث  ن  الكتابي  المتعلم)ة(  التعبير  من  فيها  يطلب 

 أو غير ذلك.   حياتي أو موقف معين إبداء رأيه في موضوع ما أو التعبير عن شعوره تجاه حدث
 

 تقويم الكفايات: -
وارد مناسبة  يح له تعبئة مالمتعلم)ة( تتمشكلة مركبة في مستوى قدرات  -تقوم الكفايات بواسطة وضعيات

 تمكنه من اقتراح حل مالئم )أو حلول مناسبة( للوضعية المقترحة عليه. -شفهية وكتابية  -وضرورية  
 

 بعض وضعيات التقويم الممكن اعتمادها: ▪
 
 تعتمد عندما يتعلق األمر بتقويم:  بعض ما يميزها 

 
 وضعية التقويم
 تقويم جماعي

تقويم   • أفراد  أنشطة  لكافة  موجه 
 تمييز؛جماعة القسم بدون 

في   • ومتعلمة  متعلم  كل  ينجزها 
معايير   وبحسب  نفسها  الشروط 

 .موحدة

 درجة التمكن من المعارف والمهارات.  •
في   • وتوظيفه  التعلم  نقل  على  القدرة 

 وضعيات جديدة. 

   
 
 

تقويم في  
 مجموعات

أنشطة تقويم تنجز في إطار   •
الوصول  مجموعات من أجل 
 ك.  شترإلى إنتاج جماعي م

بين   قد يكون نشاط التقويم موحدا •
أو تكلف كل   المجموعات

  محددمجموعة بإنجاز نشاط 
يختلف مع أنشطة باقي  

 .  معها  أو يتكامل المجموعات

درجة التمكن من المعارف والتحكم في   •
 المهارات؛

القدرة على نقل التعلم وتوظيفه في   •
 وضعيات جديدة؛

 درجة تمثل القيم والتشبع بها عمليا؛   •
رة على تحمل المسؤولية وتقبل  قدال •

 اآلخر واالندماج في الجماعة. 

   
 تقويم تبادلي 
)تقويم  

 (لقرينبا

إنجازات بعضهما    أو متعلم ومتعلمة وضعية يقوم فيها متعلمان أو متعلمتان •
 انطالقا من معايير محددة، وغالبا ما تتخذ وضعية تبادل اآلراء واالنطباعات. 
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 الجة ثغراته دعم التعلم وتثبيته ومع .3

 أنواع الدعم المعتمدة  -

 هدفه موقعه  نوع الدعم 

دعم  
 استدراكي

األسبوع األول من السنة  
 الدراسية

وقدرات ومهارات  تمكين المتعلمات والمتعلمين من معارف  
 تؤهلهم لمتابعة الدراسة في المستوى الجديد دون صعوبات. 

 
 
 
الدعم 
الفوري  
 المندمج
 
 
 

صعوبات  المتدعم   أثناء إنجاز الدروس  يواجهون  الذين  والمتعلمين  علمات 
 ومساعدتهم على بناء تعلمهم. 

في نهاية الحصة  
 الدراسية

التعثرات الخاصة إشراك المتعلمات والمتعلمين في مناقشة 
بكل مجموعة ليتم توجيه أفرادها إلى إنجاز مهام تساعدهم 

 على بلوغ أهداف الدرس. 

في نهاية كل أسبوع  
 تربوي 

الصعوبات العامة المشتركة إن وجدت،   ى تذليلينصب عل
 والصعوبات الخاصة بكل مجموعة بناء على نتائج التقويم.

خاص بكل وحدة دراسية  
 السابقة لها والوحدات 

تصفية الصعوبات بالنسبة لمن بقيت لديه،   دعم خاص هدفه
 وإغناء التعلم لمن حقق األهداف المطلوبة. 

 والمتعلمات  تعلميناة مقترحة لضبط تعثرات المأد -
تعلم         في  والضعف  القوة  مكامن  رصد  من  تمكنه  به  خاصة  أدوات  يبتكر  أن  لألستاذ)ة(  يمكن 

تلك  المتعلمات   لضبط  أدناه  المقترحة  باألداة  االستئناس  يمكنه  كما  منهم؛  المتعثرين  وتتبع  والمتعلمين 
 . سبةأنشطة الدعم والتقوية المنا  التعثرات وتوثيقها في أفق اقتراح

 التاريخ: القسم: المستوى: 

 

 التعثر الملحوظ الدرس المكون اسم التلميذ)ة(
 ..................    

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

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

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

 

 وضعيات متنوعة لدعم التعلم ومعالجة ثغراته -

وضعية  
 الدعم

 تعالج من خالل ما يلي:  تعتمد عندما يتعلق األمر بـما يلي: 

دعم  
 جماعي

وجود صعوبات في التعلم مشتركة بين  
 الواحد. غالبية متعلمات ومتعلمي القسم 

تقديم أنشطة جماعية ينجزها المتعلمون  
والمتعلمات في وضعيات مغايرة لوضعيات  

 التعلم.

 
دعم في  
 مجموعات

وجود مجموعات متمايزة من المتعلمات  
كل منها   والمتعلمين يواجه أعضاء

صعوبات محددة تتطلب أنشطة دعم  
 وتقوية خاصة بها.  

تقديم أنشطة دعم مناسبة لكل مجموعة من 
متعلمات والمتعلمين في وضعيات مغايرة  ال

 لوضعيات التعلم. 

دعم  
 فردي 

وجود متعلم)ة( واحد أو أكثر يواجه  
صعوبات خاصة في التعلم لم تالحظ لدى  

 بقية المتعلمات والمتعلمين. 

شطة دعم وتقوية مناسبة خاصة لهذا  م أنتقدي
المتعلم في وضعيات مغايرة لوضعيات  

 التعلم.

دعم  
 بالقرين

يتكفل فيها أحد المتعلمين أو المتعلمات المتفوقين بمساعد متعلم)ة( آخر أو   وضعية
 مجموعة من المتعلمات والمتعلمين على تجاوز صعوبات التعلم. 

 



 
 

42 
 

 
 

 

 

 القسم الثاني 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

مساعدة على تخطيط دروس البرنامج    تطبيقية نماذج لجذاذاتعلى  القسم الثاني من هذا الدليل    مليشت
 وتنفيذها؛ 

البيداغوجي   - النموذج  لمتطلبات  وديداكتيكي يستجيب  الجذاذات على تصور منهجي  بنيت هذه 
ولمقتضيات الموجه  المعتمد  العام  الديداكتيكي  المستو ل  التصور  في  العربية  اللغة  ى  تدريس 
 الرابع االبتدائي. 

الجذاذات نماذج لالستئنا - الضرورة تشكل هذه  تعديلها عند  بالقدر   س فقط؛ ويمكن لألستاذ)ة( 
 الذي يجعلها مستجيبة لشروط العمل الخاصة به. 

مجال الحضارة المغربية(  )-األول  األسدوس –تم االقتصار على تقديم جذاذات الوحدتين األولى  -
  ناعة والتجارة( باعتبارهما نموذجين )مجال الفالحة والص  -الثاني   األسدوس–الرابعة  الوحدة  و

 عند تحضير جذاذات باقي وحدات البرنامج.  مايمكن لألستاذ)ة( االستئناس به
 
 

 المحتويات: 
 يشتمل القسم الثاني من الدليل على ما يلي: 

 اذة التقويم التشخيصي )األسبوع األول من السنة الدراسية(. نموذج لجذ .1
ودروس الوحدة   ، طبيقية لكافة دروس الوحدة األولى )مجال الحضارة المغربية( ذاذات تنماذج ج .2

 الرابعة )مجال الفالحة والصناعة والتجارة( من البرنامج الدراسي. 
 لمشار إليهما. نماذج جذاذات تقويم تعلم مضامين ومهارات دروس الوحدتين ا .3
 
 

 
 

 
 

 بها عند  يستأنسجذاذات 

 مادة اللغة العربيةتنفيذ دروس 
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   األسبوع األول من السنة الدراسية

 التشخيص  ويم التق

 

 
 
 

 
 

 لماذا التقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية؟ 
 

ال - السنة  من  األول  األسبوع  لجميخصص  تشخيصي  تقويم  إلجراء  المتعلمين يدراسية    ع 
من معارف  في السنة الثالثة  هؤالء    ما اكتسبهينصب هذا التقويم على تشخيص  والمتعلمات،  

   الكتابي.اللغوية والتعبير   مكونات القراءة والظواهر فيومهارت 
 . إلى تشخيص مواطن القوة والضعف في التعلم، بغية المعالجة والدعم هذا التقويم يهدف -

منطلقا   - عليها  المحصل  النتائج  ا  منألستاذ)ة(  ا  يمكنتشكل  إلى  تصنيف  والمتعلمات  لمتعلمين 
   .متمكنين(غير  /في طور التمكن /متمكنونفئات )

ص التفاوت بين ياألستاذ)ة( من تقديم أنشطة دعم مناسبة الهدف منها تقل  التصنيف هذا    نُ ك   يم   -
   اللغة العربية للسنة الرابعة.برنامج  تنفيذتوحيد منطلقات  وبالتالي ،الفئات المذكورة

البرنامج - تنفيذ  منطلقات  توحيد  على   يتيح  الحصول  من  المتمكنين  غير  المعارف    تمكين 
ال مجاالت  في  الالزمة  الكتابيوالمهارات  والتعبير  اللغوية  والظواهر  ت  قراءة  ؤهلهم  التي 

 مسايرة باقي رفاقهم داخل القسم في الدراسة. ل
 

 ما يلي:  على التقويم التشخيصي ينصب 
 

 القراءة: تقويم الطالقة وفهم المقروء؛ -
المسموعالتعبير   - فهم  تقويم  اإلنتاجو  واستثماره  الشفهي:  بلغة  الشفهي    إعادة  عربية  للمسموع 

 .مةسلي
 الظواهر اللغوية: تقويم التمكن من القواعد والقدرة على توظيفها؛ -
مكتسباته المعجمية    )ة(مكتوبة يوظف فيها المتعلمنصوص  التعبير الكتابي: القدرة على إنتاج   -

   واللغوية بكيفية سليمة.
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 )نموذج مقترح(   جذاذة تطبيقية ألنشطة التقويم التشخيصي 

 
 األهداف: 

 علمين والمتعلمات الالزمة الستيعاب محتوى برنامج السنة الرابعة ابتدائي. سبات المتتحديد مكت -
 . في التعلم مواطن القوة والضعف تشخيص -

  
 على حدة. )ة(كل متعلم  مُ و  ق  يُ  -

تقويم القراءة )الطالقة وفهم المقروء( بكيفية متوازنة تتيح له إنجاز أنشطة التقويم  يوزع األستاذ)ة( حصص   -
 المعالجة. والدعم و

ينجز األستاذ)ة( أنشطة تقويم الطالقة وفهم المقروء بالكيفية التي يراها مناسبة لوضعه بحيث يعتمد وضعيات   -
 تقويم تمكنه من اقتصاد الجهد والوقت.

 

 أنشطة التقويمتدبير  المراحل

 
االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

 قويم من خالل: يهيئ األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة الت
 تقويم؛التحديد أهداف  -
 إنجازها؛ديد طبيعة أنشطة التقويم المزمع تح -
 تحديد كيفية اإلنجاز ووضعياته؛ -

 تحديد مدة اإلنجاز.  -
 توضيح بنود شبكة التقويم.  -

 الطالقةتقويم 

 
 
 
 
 
 
 

أنشطة تقويم  

 الطالقة

السن - في  المحصل  المتعلم)ة(  رصيد  من  باالنطالق  الطالقة  تقويم  الثالثة،  ينجز  ة 
 ويتم وفقا إلجراءات لعل أهمها ما يلي: 

 يقرأ كل متعلم ومتعلمة النص أو جزءا منه قراءة جهرية؛ -
المدة المناسبة لقراءة النص من أجل قياس الطالقة )دقيقة واحدة   األستاذ)ة(  يحدد -

 (؛على سبيل المثاللكل متعلم)ة( 
كت - في  والمتعلمات  المتعلمين  قراءة  األستاذ)ة(  المتعلم)ة(يتتبع  في    ، اب  ويسجل 

متعلم كل  حول  مالحظاته  نفسه  حدة  )ة(الوقت  ذلك    على  ألجل  بطاقة )يستعمل 
 ؛(من الدليل  219المدرجة في الصفحة   خاصة بهالقرائي ال مالحظة األداء

ج  يوقف األستاذ)ة( المتعلم)ة( عندما تنتهي مدة القراءة المخصصة له، ويدون نتائ -
   لك.التقويم في بطاقة معدة لذ

والمتعلمات    مُ قو   يُ  - على    مأداءهالمتعلمون  اعتمادا  األداء القرائي  مالحظة  بطاقة 
 من الدليل.   220المدرجة في الصفحة   بالمتعلم)ة(القرائي الخاصة 

 

 تقويم فهم المقروء 

 
 
 
 
 

  درسة""في الم  المقروء  النص المتعلمين والمتعلمات    فهملتقويم  األستاذ)ة(    يوظف -
 . 6صفحة   بكتاب المتعلم)ة(المثبت  

  ، ويمكنه أن يقترح المقترحةفهم القرائي من األنشطة  ينطلق األستاذ)ة( في تقويم ال -
 ؛على منوالها أنشطة أخرى 

 يطلب من المتعلمات والمتعلمين إنجاز ما يلي:  -
جميل   ✓ العبث،  مشقة،  يشرع،  متفوق،  البهجة،  التالية:  الكلمات  معاني  تحديد 
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إنجاز  
أنشطة  
 التقويم 

 ، الوقار. المحيا
إلى السؤال    2)من السؤال    اإلجابة عن أسئلة الفهم المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ✓

7) . 
 . وحفظ القرآن الكريم كر صفات أستاذ اللغة العربيةذ ✓
 اختيار المعنى المناسب للجملة التالية:  ✓

 يشجع التالميذ  
 يساعد التالميذ يمرن التالميذ على حفظ اآليات القرآنية

 ميذ يدرب التال 
من الفقرة   على اعتراف الكاتب بالجميل الذي قدمه له األستاذ لما يد استخراج ✓

 . من النص  األخيرة
 . من النص استخراج ما يدل على صفة حميدة اتصف بها مدرس مادة العلوم ✓

 تقويم الظواهر اللغوية 

 ملحوظة: 

التراكي  - اللغوية )الصرف والتحويل،  الظواهر  تقويم  ب، اإلمالء( بكيفية  يوزع األستاذ)ة( حصص 
 عالجة كأن: متوازنة تتيح له إنجاز أنشطة التقويم والدعم والم

يعتمد   - بحيث  لوضعه  مناسبة  يراها  التي  بالكيفية  اللغوية  الظواهر  تقويم  أنشطة  األستاذ)ة(  ينجز 
 اقتصاد الجهد والوقت. وضعيات تقويم تمكنه من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

اللغوية من أنشطة التقويم المدرجة في كتاب  في تقويم الظواهر  ينطلق األستاذ)ة(   -
مناسبة   المتعلم)ة(، ويمكنه أن يتخذها نموذجا لصياغة أنشطة ومهام تقويمية أخرى 

 إن بدا له ذلك مفيدا.   للفئة المستهدفة، ومالئمة للحصة الزمنية المحددة
اللغوية على دفاترهم أو  يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات إنجاز األنشطة  -

 على األلواح.
 األساليب:

السبورة:   - على  التالية  الجملة  األستاذ)ة(  من "يكتب  بالرغم  أخشاه  كنت  أني  أذكر 
 . النسج على منوالها  المتعلمات والمتعلمين من بويطل سوء" أنه لم يمسني منه 

 المحاكاة 
الميم، وتارة بالحركة  حركة  يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى محاكاة أحد األساتذة تارة ب

 والصوت. 
 :  الصرف والتحويلتقويم  -
 كل كلمة مقترحة بما يناسبها.ن والمتعلمات المتعلمو يصل -

 
 يجردون فعل "استخرج" من الحروف الزائدة.  -
 يسندون فعل »أمشي" إلى الضمائر: هي/ أنت/ أنتم.  -
 يسندون فعل "قال" إلى الضمائر أنا / نحن / أنتم.  -

 يب تقويم التراك
 يتممون الجملتين بما يناسب )منشرح / منشرحا(  -
 ..       إن األستاذ ........ كان األستاذ .........    يناسب:   يملؤون الفراغ بما   -

 المدرسةُ   

 المدرسة    ابتهج التلميذ  
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 المدرسة    

 يتممون بما يناسب  -
 باب  القسم   

 باُب القسم   فتحُت............. 

 باب  القسم   

 مالء م اإلتقوي
 فيما يلي:  يملؤون الفراغ ب "تاء" مناسبة  -

 صلى الُمـ... من في المسجد  س ـ...ل  األستاذ التلميذ 
 يملؤون الفراغ بتاء مناسبة فيما يلي:  -

دخل القضا... قاع... المحكمـ...، فعم الصمـ... والسكو... 
 القاعـ... 

 يكتبون مفرد الكلمات التالية: تفاح، برتقال، نمل.  -
 ث األسماء التالية: أخ، كبش، رجل، ولد.  ن مؤن يكتبو -
 يكتبون ما يمليه عليهم األستاذ)ة( )جمل قصيرة(.   -
 يملؤون كل فراغ بتاء مناسبة فيما يلي:  -

 الفتيا... المهذبا... يعملن بنصائح المعلما... واألمها... 
يمكن لألستاذ)ة( أن يتصرف في عدد الحصص المخصصة لكل نشاط   ملحوظة:
 زيادة ونقصانا. ةا يمكن أن يتصرف في األنشطلغوي، كم 

 

 تقويم التعبير الشفهي 

 
 
 
 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

ْلت حاُق                 السماعي:  النص   بالمدرسة ا ال 
ها   أُم   إ لى  عائ ش ةُ  ع ْت  ل هاأ ْسر  قال ْت  ي ْوُم  "  :و  ٱْلي ْوم   ي لْ   عيٍد؟ه ل   ٱأْل ْطفال   أ ْيُت  ر  ب سوُن  ل ق ْد 

ي ْظه   و  أ نيق ةً،  ٱلسُّرورُ ث ياباً  و  ُح  ر  ٱْلم  ُم  ع ل ْيه  ٱأْلُمُّ  "ُُر  ،  "  : قال ت   س ة  ْدر  ب ٱْلم  ْلت حاق   ٱال  ي ْوُم  إ ن هُ 
ي  راس  ديد ةٌ ا ْلي ْوُم ٱل ذي ت ْبد أُ فيه  س ن ةٌ د   ". ةٌ ج 
، ثُم    ب ٱْلبُكاء  ميع  ٱأْل ْطفال  أ ْن أ ْلت    إ ن ي أُريدُ " قال ْت: أ ْجه ش ْت عائ ش ةُ  ثْل  ج  س ة  م  ْدر  ق  ب ٱْلم  ".  ح 

ت  ٱأْلُمُّ   ن تْ ا ْبت س م  ٱْحت ض  قال ْت ل ها  و  لُْطٍف، و  ناٍن و  ال ت ْبكي يا بُن ي تي، ت عال ْي،  : "ٱْبن ت ها في ح 
وال دُ  فيها  ل ك   س ج  ٱل تي  س ة   ْدر  ٱْلم  إ لى  ف سآُخذُك    ، ك  فُطور  لي  ت ناو  ع ن  و  ني  ر  أ خ  ف ما   ، ك 

وى ُمن ب  ه   س ة  س  ْدر  ر  إ لى ٱْلم  ٱلذ هاب  ٱْلُمب ك   ْستيقاظ  و  ة  ٱل ذي ت ع ط ل  ٱال   " ٱلس اع 
 . س ة  ْدر  ْلت حاق  ب ٱْلم  ها ل ال  ُل أُم  ذ ْت ت ْست ْعج  أ خ  ُ ق ْلب ها، و  ة  ت ْمأل  ْت عائ ش ةُ ب ٱْلف ْرح   ش ع ر 

 .أستاذي أو أستاذتي أستمع إلى ما سيقرأ

 أجيب وأستثمر  -
 أحدد شخصيات النص.  ✓
 أبرز أحداث النص.  ✓
 المذكورة في النص. أحدد األماكن  ✓
 ألخص النص.  ✓
 ألعب دور البنت.  ✓

 أستنتج العبرة من النص.  ✓

 تقويم التعبير الكتابي )اإلنشاء( 

 
أنشطة   إنجاز 

 التقويم 
 
 

 ة التالية: أصف كتابة يوم العودة إلى المدرسة انطالقا من الخطاط 
إلى   • االستيقاظ باكرا  • التوجه 

 المدرسة
 لقاء األصدقاء والصديقات  •

 االلتحاق باألقسام  • التحية والحوار  • العودة فرحة  •
  بداية الدراسة بجد ونشاط.  • ترحيب األستاذ أو األستاذة  •



 
 

47 
 

 
 
 
 
 

 لدعما
ن تجاوز التعثرات يقترح األستاذ)ة( ما يراه مناسبا من أنشطة داعمة تمكن المتعلمات والمتعلمين م

 الملحوظة، ويسترشد في ذلك بما يلي: 
 

الدعم   - أنشطة  التقويم تبنى  عنها  كشف  التي  التعثرات  ونوع  طبيعة  من  انطالقا  والمعالجة 
 التشخيصي. 

تجاوز    مُ تُقو   - من  والمتعلمين  المتعلمات  تمكن  مدى  لألستاذ)ة(  يتبين  حتى  الدعم  أنشطة  نتائج 
 مواطن الضعف في التعلم. 

الدعم بالقرين أو الدعم في مجموعات  متُعت - ليستفيد غير المتمكنين د صيغ متنوعة للدعم مثل 
 من رفاقهم ورفيقاتهم الذين تحكموا في المهارات المستهدفة بالتعلم. 

أخرى  ر  تعتب - أنشطة  يبدع  أن  وعليه  األستاذ)ة(،  بها  يستأنس  أمثلة  مجرد  المقترحة  األنشطة 
المت لمستوى  تستجيب  منوالها  التقويم.  على  عنها  كشف  التي  التعثرات  ولطبيعة  ن موعلمين 

 استنساخ ألنشطة التعلم. مجرداألنشطة أال تكون هذه الضروري 
المعدة  تعتم - البطاقات  مختلف  المعارف  د  في  والمتعلمات  المتعلمين  تحكم  مستوى  لرصد 

   والمهارات.
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ة وحددروس الل يقيةتطب جذاذات

 األوىل  

 )مجال الحضارة المغربية(
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من  األسبوع األول جذاذات دروس

 األوىل الوحدة
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 راءة الق مكون موكب الشموع النص الوظيفي  د  30  المالحظة والتوقع الحصة األولى:

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة

 صياغة توقع لمضمون النص.  -
 .بطالقة" موكب الشموعقراءة نص " -

.وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات :العمل وضعيات  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

أ - األستاذ)ة(  ويتعايحدد  الدرس،  طرق  هداف  حول  والمتعلمات  المتعلمين  مع  قد 
 العمل. 

النص - أجواء  من  المتعلمين  يقرب  نقاش  بفتح  األستاذ)ة(الحصة  مستثمرا    يستهل 
 . معلوماتهم عن مظاهر االحتفاالت التي تقام بشكل جماعي في مدينتهم أو قريتهم

مظاه - بعض  تعرف  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  الحضارة  يساعد  ر 
 المغربية. 

 يوضح لهم بكلمات بسيطة ومن خالل أمثلة مناسبة معنى كلمة "حضارة".  -

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

فتح   - والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  وقراءةيطلب    النص   عنوان  كتبهم 
 له.  ومالحظة الصورة المصاحبة

 تها؛يوجه اهتمامهم إلى الصورة ويترك لهم متسعا من الوقت لمالحظ -
حول   - أسئلة  بحسب  ايطرح  أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  طبيعة    متطلباتلصورة 

 النص؛
 والعنوان من خالل أسئلة مناسبة. ة  يربط بين الصور -
إلى استثمار   - المتعلمين والمتعلمات  واالنطالقيحفز  أولية  من م  معلوماتهم  ؤشرات 

يمكن   ع(.ترتبط بالنص لصوغ التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص )موكب الشمو
 جدوال أو مخططا شمسيا. أن يوظف ألجل ذلك خطاطة أو 

 
 
 

المالحظة  
 والتوقع

قراءة  األستاذ)ة(يشرع   - الشموع"  نصمن    فقرة  في  قراءة جهرية معبرة،  موكب   "
فيها   نبراتمراعيا  مختلف    الصوت،   تلوين  ومتمثال  الترقيم،  عالمات  ومحترما 
المتعلمات والم  لألستاذ)ة( أن يدعو في بعض   )يمكن المواقف.   تعلمين األحيان من 

 ؛للقيام بذلك( يجيد القراءة من 
التي   - الكلمات  إلى  قراءة األستاذ)ة( مشيرين بأصابعهم  المتعلمون والمتعلمات  يتابع 

 يقرؤنها.  
ويحرص على تنويع    قراءة هامسةفقرات النص  بقية  يدعوهم األستاذ)ة( إلى قراءة   -

   .ثنائية، قراءة في مجموعاتأشكال القراءة: قراءة فردية، قراءة 
إعادة قراءة الجمل التي واجهوا صعوبة    إلى   يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات -

 صعبة.  أو   جديدة كلمات  في قراءتها أو التي تتضمن
 يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين.  -

 
 
 

قراءة 
 النص 

من   الفحص األولي لتوقعاتهممات والمتعلمين يقترح أنشطة متنوعة تتيح للمتعل -
 خالل مناقشتها في إطار ثنائي أو في مجموعات. 

الذين  يقترح األستاذ)ة( نشاطا لتقويم الطالقة من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين  -
 قراءة فقرة من النص قراءة سليمة. إلى إعادة واجهتهم صعوبات 

 لمعالجتها الحقا.  تعلماتاألستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والم  يدون -

 
  التقويم

رصد  و
 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 مكون القراءة  موكب الشموع النص الوظيفي  د 30 تنمية المعجم الثانية:الحصة 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة

 .بطالقة" موكب الشموعقراءة نص " -
 . النص خالل سياق ردات منتحديد معاني مف  -

. رقمية موارد وسائل  –صور    - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات وضعيات العمل:  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين والمتعلمات    كأن يطلب من   بما يراه مناسبا   األستاذ)ة( للحصة يمهد   -
بعنوان   الشموع   "  نصالتذكير  أسئلة    " موكب  من  انطالقا  العام،  ومضمونه 

 .محددة

 
 وضعية االنطالق 

القراءةملتزما    قراءة جهرية  النص فقرة من  يقرأ األستاذ)ة(   - :  الجيدة  بضوابط 
 ؛احترام عالمات الوقفبرات الصوت، تلوين ن

المتعلمو - والمتعلمات  يتناوب  قراءةن  النص  فقرات  قراءة  مع    جهرية  على 
القراءة: قراءة فردية،    .لسليمةوط القراءة امراعاة شر )يمكن تنويع وضعيات 

 ثنائية، في مجموعات صغرى بحسب ما هو ممكن(؛
والمتعلمون   - المتعلمات  يجد  جملة  عند  واألخرى  الفينة  بين  األستاذ)ة(  يقف 

قراءتها ويعيد  قراءتها  في  وعالقتها    ،صعوبة  وعناصرها  معناها  يوضح  ثم 
بها  المرتبطة  وتحديد    ، بالجمل  مجددا  لقراءتها  ذلك  بعد  المتعلمين  ويدعو 

 معناها. 
بينهم )تقويم   - فيما  القرائي  أداءهم  المتعلمون والمتعلمات  أو تقويم  يقوم  بالقرين 

 . الخاصة بالمتعلم)ة( ( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائيذاتي

 
 
 
 

 قراءة النص 
 
 

المتعلمات   - األستاذ)ة(  المرتبطة    جازإن  إلى   والمتعلمينيوجه  بتنمية  األنشطة 
اللغوي   المضافة   ةاستراتيجيباستثمار  الرصيد  من    الصفة  لهم  أن يوضح  بعد 

   خالل مثال أو أكثر كيفية القيام بذلك؛ 
إلى   - ويدعوهم  ذلك،  أمثلة عن  مقدما  الكلمة  معنى  الصفة تضيء  أن  لهم  يبين 

المتعلم)ة(    تنفيذ كتاب  في  المثبتة  إض أ  13فحة  الص األنشطة  الصفات  افة  ي 
)يمكنه اقتراح نشاط آخر أو أكثر إن كان لديه  المناسبة للكلمة التالية: الشموع  

 متسع من الوقت(؛
يدعوهم إلى اختيار كلمات أخرى من النص والبحث عن صفات مناسبة لها،   -

 مجموعات. ويتم هذا النشاط فرديا أو ثنائيا أو في 
لبحث عن صفات وإضافتها إلى  يقترح األستاذ)ة( على المتعلمات والمتعلمين ا -

 .كلمات من اقتراحهم
بحسب ما    وضعيات إنجاز أنشطة تنمية المعجمعلى تنويع  األستاذ)ة(    يحرص -

 : إنجاز فردي، إنجاز ثنائي، إنجاز في مجموعات؛تسمح به شروط عمله

هذه   - إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  يولي 
 األنشطة؛  

 

 

 

 

 

 

تنمية الرصيد  

 المعجمي

المتعلمات والمتعلمين   - الطالقة من خالل دعوة  لتقويم  يقترح األستاذ)ة( نشاطا 
 قراءة سليمة؛   إلى إعادة قراءة فقرة من النص الذين واجهتهم صعوبات 

 االتيان بجمل مفيدة تتضمن بعض الكلمات التي تم شرحها؛يطلب منهم  -
   ات مناسبة عليها.ء صفإضفايختار كلمة من النص ويدعوهم إلى  -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
 

ورصد  التقويم
 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 مكون القراءة  موكب الشموع النص الوظيفي  د  30  الفهم الحصة الثالثة:

 
 ا على: يكون المتعلم قادر :أهداف الحصة

 .بطالقة" موكب الشموعقراءة نص " -
 . الصريحة والضمنية النص فهم معاني -
 فحص التوقعات ومناقشتها.  -

. رقمية موارد وسائل –  صور- : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 . عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعاتوضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

التذكير  المتعلمين والمتعلمات  من    بما يراه مناسبا كأن يطلبحصة  يمهد األستاذ)ة( لل -
المولد   عيد  ليلة  موكب  في  وعرضها  إعدادها  في  الصناع  وتفنن  الشموع  بصناعة 

 النبوي. 

وضعية  
 االنطالق 

فقرة من النص - الجيدة  قراءة جهرية   يقرأ األستاذ)ة(  القراءة  تلوين  ملتزما بضوابط   :
 ت الوقف؛نبرات الصوت، احترام عالما

قراءة - النص  فقرات  قراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون  مراعاة    جهرية  يتناوب  مع 
السليمة. القراءة  في    شروط  ثنائية،  فردية،  قراءة  القراءة:  وضعيات  تنويع  )يمكن 

   ؛مجموعات
التي عند    األستاذ)ة(  يتوقف - قراءتها    الجمل  في  صعوبة  والمتعلمون  المتعلمات  يجد 

قراءتها بها   ، وعناصرها   معناها  ضحيوو   ،ويعيد  المرتبطة  بالجمل    ،وعالقتها 
 بعد ذلك لقراءتها مجددا وتحديد معناها.  همويدعو

المتعلمات والمتعلمين إلى االنتباه لفكرة معينة والتفكير فيها    يدعويمكن لألستاذ)ة(أن   -

 وطرح تساؤالت بشأنها وتدوين اإلجابات؛  
ام ُو   ق  يُ  - أداءهم  والمتعلمات  من  المتعلمون  انطالقا  بينهم  فيما  مالحظة لقرائي  شبكة 

 . من الدليل 220الخاصة بالمتعلم)ة( المدرجة بالصفحة   القرائي األداء 

 
 
 
 

قراءة 
 النص 

  :كما يلي حول مضمون النصأسئلة على المتعلمين والمتعلمات  يطرح األستاذ)ة( -
 اختيار اإلجابة الصحيحة مما يلي:   ✓

 عيد المولد  

 عيد األضحى تعمال الشموع فييتم االحتفال باس

 عيد الشباب  

 :التاليةتحديد الصحيح من الخطإ في الجمل  ✓

 خطأال صحيحال الجملة

   حفل الشموع احتفال حديث الظهور. 

   . يصنع الشماعون الشموع الضخمة طيلة السنة

   . االحتفال بمناسبة المولد النبوي لتحضر الموسيقى خال

 على أن: استخراج من النص ما يدل  ✓
o   تشهد االحتفال فقط. المدن العتيقة بالمغرب هي التي 
o  .للرسول مكانة خاصة في قلوب المغاربة 
 ترتيب األفكار األساسية وفق ورودها في النص. ✓

 اد لالحتفال بذكرى المولد النبوي/  االستعدالحتفال في جو من البهجة والسرور/ انطالق ا

 ليوم.استمرار االحتفال بهذه المناسبة إلى ا

 والمتعلمات من صحة توقعاتهم. يتأكد المتعلمون 

 
 
 
 
 
 الفهم
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إلى   - والمتعلمين  المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 
  أن   إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم )يمكن

 وآخر غير متكن أو في طور التمكن(؛   تتم القراءة بشكل ثنائي يجمع بين متعلم متمكن
ذلك  - يتم  للمعاني الصريحة والضمنية للنص، على أن  فهمهم  للتأكد من  أسئلة  يطرح 

 . اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاصمن خالل 
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
  التقويم
ورصد  
 التعثرات 

 
 
 
 

 الوحدة األولى  المغربية  لحضارةمجال ا األسبوع األول 

 مكون القراءة  موكب الشموع النص الوظيفي  د 30 التقويم والتركيب  :الرابعة الحصة 

 
  يكون المتعلم قادرا على: :أهداف الحصة

 .بطالقة" موكب الشموعقراءة نص " -
 . النص بأسلوبه الخاص تلخيص -
 . رأيه في المقروء ءاإبد -

. رقمية موارد وسائل –صور    - م)ة( : كتاب المتعلالوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

للحصة   - األستاذ)ة(  قبيل:  بأنشطةيمهد  من  الشموع    مناسبة  بموكب  التذكير 
الحضارة   مظاهر  من  مظهرا  ذلك  باعتبار  له  المواكبة  واالحتفاالت  ومناسبته 

 . ة التي يعتز بها المغاربةالمغربي

 
 وضعية االنطالق 

 بطالقة؛  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص  -
 . بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 قراءة النص 

 ينوع األستاذ)ة( أنشطة التقويم والتركيب بحيث تشمل ما يلي:  -
وكيفية    كيفية تلخيص أفكار النص أو إحدى فقراته  لمتعلمات لمتعلمين وايوضح ل -

 . إبداء الرأي
 يدعوهم إلى إنجاز ما يلي:  -

 . صياغة الفكرة العامة للنص  ✓
 .االحتفال بموكب الشموعإبداء الرأي في  ✓
 قريته.  ذكر بعض االحتفاالت المماثلة التي تقام في مدينة المتعلم)ة( أو ✓

 لمين. عالقة في أذهان المتعلمات والمتع يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت -

 
 

 التركيب والتقويم 

دعوة   - خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  والمتعلمين  يقترح  المتعلمات 
 . إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم

 في صيغة جديدة.  يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

التقويم ورصد  

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 مكون الظواهر اللغوية  الكلمـةأقسـام  الصرف والتحويل: د 30الحصة األولى: تقديم 

 
 )ة( قادرا على: المتعلم: يكون أهداف الحصة

 أقسام الكلمة.  تعرف -
 تمييز االسم عن الفعل والحرف.  -

 التعبيرين الشفهي والكتابي بطريقة سليمة. توظيف أقسام الكلمة في  -

 وسائل وموارد رقمية.  –صور  -ألواح   –السبورة   : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عات. فردي، عمل ثنائي، عمل في مجمو عمل العمل:وضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يناسب، ومن األفضل أن يدعو المتعلمين والمتعلمات   -
 شيد....   -على  –بناء  –إلى اإلتيان بكلمات قصد التمييز بينها: حضر 

 
 وضعية االنطالق 

 بعة المركزة. األستاذ)ة( النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتا عُ م   س  يُ  -
 يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة.   -

 موكب الشموع 
يعتبر موكب الشموع احتفاال يشارك فيه الرجال والنساء إحياء لذكرى مولد  

لذلك.   الرسول الكريم. يصنع الشماعون شموعا ضخمة في مصنع مخصص 
 الشموع الكافية إلقامة الحفل. يئويقضون أياما وليالي لته 

إلى العمل ثنائيا على استخراج الجملة   لمتعلمات( المتعلمين وايدعو األستاذ)ة -
 يصنع الشماعون الشموع في المصنع" من النص وإنجاز ما يلي:   التالية: "

 تقسيم الجملة إلى عناصرها األساسية التالية:  ✓

 المصنع  في  الشموع الشماعون يصنع 

 اسم حرف   اسم اسم فعل

 ج. االنطالق من الجملة لبناء االستنتا ✓
يعرض المتعلمون والمتعلمات نماذج من االستنتاجات التي توصلوا إليها ويتدخل   -

 األستاذ)ة( لتعديل ما يجب تعديله. 

 
 
 
 

 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 

 المتعلمات االستنتاج على السبورة كما يلي: يكتب أحد المتعلمين أو  -
 تنقسم الكلمة إلى ثالثة أقسام: اسم، فعل، حرف. 

 شمعة، مصنع، يوم. ل، فرس، زهرة، مثال االسم: رج
 مثال الفعل: حمل، يحمل، احمل. 

 ، على. نع، إلى، من مثال الحرف: 
 يقدم بعض المتعلمين والمتعلمات أمثلة أخرى عن أقسام الكلمة. -
 يدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج في دفاترهم.  -

 
 
 

 االستنتاج 
 

 م أو في دفاترهم، كما يلي: ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيق على ألواحه -
-  ( المطلوب  حسب  الجدول  -من-زهرة-في-على -طفل-رسم-علم-يدخليملؤون 

 ( اصنع

 حرف فعل اسم

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

 
 ويمكنه أن يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك.   -

 
 
 

 التطبيق 
 
 

ا - على  جماعيا  التطبيقات  بعده تصحح  السبورة،  على  أو  يصحح أللواح  ا 
 المتعلمون والمتعلمات أخطاءهم. 

 التصحيح
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المتعلمين والمعلمات التمييز  يسجل األستاذ)ة( كلمات على السبورة، ويطلب من  -
 بين األسماء واألفعال والحروف. 

إذا كانت تحتاج   - بعضها  يعالج  المتعلمين والمتعلمات،  يسجل األستاذ)ة( تعثرات 
ة فورية، ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة    إلى معالج

 لية. حصة التثبيت الموا

 
 التقويم  

 ورصد التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 مكون الظواهر اللغوية  ة الجملة المفيد التراكيب: د 30الحصة األولى: تقديم 

 
 : يكون المتعلم قادرا على: أهداف الحصة

 . الجملة المفيدةتعرف  -
 . المفيدةتعرف مكونات الجملة  -
 توظيف الجملة المفيدة في التعبيرين الشفهي والكتابي بطريقة سليمة.  -

 . وسائل رقمية –صور  -األلواح  -السبورة - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. عمل: وضعيات ال

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

األستاذ)ة( أسئلة حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه يطرح  -
 الموضوعي. 

 
 وضعية االنطالق 

بطريقة تسمح    " ليلة المولد" ع األستاذ)ة( النص الحامل للظاهرة التركيبية  سم   يُ  -
 لمركزة. والمتعلمات بالمتابعة اللمتعلمين 

 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص قراءة سليمة.   -
 ليلة المولد                                        

لت ليلة المولد النبوي فزف المنظمون الشموع  حمالت الشمس إلى الغروب و
والك  بالمحتفلين،  مزدحم  الشارع  موسيقيون.  موكب ضخم، يصاحبهم  ل  في 

 المشاركين. مبتهج، وقد سرني أن أكون بين 
أنشطة   - تدبير  في  االستنتاج  إلى  والوصول  المفهوم  لبناء  األستاذ)ة(،  يتدرج 

 التعليم والتعلم بالكيفية التالية:  
ذلك   - كان  إن  مجموعات  في  أو  ثنائيا  العمل  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  يدعو 

 ممكنا.

 جازها كما يلي: يوضح لهم نوع المهام المطلوب منهم إن -
 من النص مثل: استخراج جمل  ✓

 جملة مفيدة   مالت الشمس 

 مفيدة  غير جملة  زف المشاركون 

 جملة مفيدة   المنشدون حاضرون 

والجمل   ✓ المفيدة  الجمل  بين  فيها  التمييز  بغية  بينهم  والتداول  الجمل  قراءة 
 . ة غير المفيد

   وضع عالمة أمام الجملة المفيدة:  ✓

 فيدة غير مجملة  جملة مفيدة  

   موقدةالشموع 

   استقبل الناس الشماعين 

   الحفل 

 عرض ما توصلوا إليه من نتائج مع تعليلها.  ✓
 ترتيب الكلمات التالية للحصول على جملة مفيدة:  ✓

 مستعد، للعزف، الجوق. 
 الطبول، قرع، الجوق. 

والمتعلمات  صوغي - سلي  المتعلمون  بلغة  إليه  توصلوا  مما  انطالقا  مة  االستنتاج 
 ويتدخل األستاذ)ة( لتعديل ما وجب تعديله.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 
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 يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين ملء الفراغ بالمفردات التالية: معنى / المفيدة.  -
 تفيد..............تاما. الجملة................هي التي 

الجملة   - أمثلة أخرى عن  المتعلمين والمتعلمات  ليتمكنوا من  يقدم بعض  المفيدة 
 إدراك خصائص الجملة المفيدة. 

 يدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج في دفاترهم.  -

 
 االستنتاج 
 
 

 

 ليكتمل المعنى.  مناسبة يأتي المتعلمون بمفردات
 سافر..........  .........واسع. 

 ر. ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على الدفات -

 
 لتطبيق ا

 التصحيح تصحح اإلنجازات بشكل ثنائي أو جماعي قبل االنتقال إلى التصحيح الفردي.  -

للحصول على جملة مفيدة: مستعد    التالية  الكلمات  المتعلمون والمتعلمات  يرتب -
 الجوق.  –قرع   –الجوق.  / الطبول  –للعزف   –
بع - يعالج  والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  كانت  يسجل  إذا  ضها 

إ يحتاج  ما  ويدون  فورية،  معالجة  إلى  ليصححه  تحتاج  البناء  إعادة  لى 
 بواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم. 

 
 التقويم  
 ورصد 

 تعثرات ال
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 مكون الظواهر اللغوية  عالمات الترقيم  اإلمالء: د 30 الحصة األولى: تقديم

 
 قادرا على:  : يكون المتعلم)ة(أهداف الحصة

   .تعرف عالمات الترقيم -
 رسم عالمات الترقيم رسما سليما.   -

 . في مواقع محددة من النص المكتوب عالمات الترقيم رسمتعرف سبب  -

 الكتابي بطريقة سليمة. في التعبير عالمات الترقيمتوظيف  -

.وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( لتعليميةالوسائل ا  
 فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  عمل العمل:وضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

على   - انتباههم  تركيز  على  والمتعلمات  المتعلمين  تساعد  األستاذ)ة(أسئلة  يطرح 
 ". حفل بهيج" نص االنطالق 

وضعية  
 االنطالق 

 طريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة. ة( النص باألستاذ)  عُ م   س  يُ  -
 حفل بهيج                                       

إنه حفل   فاطمة:  الشموع؟ أجابت  فاطمة: ما موكب  فيه    بهيج، تطلق سألت نجوى 
 الحفل! النسوة الزغاريد، ويصلي فيه المتفرجون على النبي الكريم. فما أبهى هذا 

 تعلمون والمتعلمات النص قراءة صامتة. الم  يقرأ -
والوصول إلى االستنتاج بالكيفية التي    للتعريف بعالمات الترقيم  يتدرج األستاذ)ة( -

 ، ويمكنه أن يستأنس بما يلي: يراها مناسبة لمستوى المتعلمين
أو   - متاحا(  األمر  كان  )إن  في مجموعات  العمل  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  يدعو 

 عاون على إنجاز ما يلي من األنشطة: ثنائيا والت
 من النص.   عالمات الترقيم استخراج ✓
 أسمائها.تحديد  ✓
 اقتراح تفسير مناسب لسبب استعمالها داخل النص في مواضع محددة. ✓

 إتمام ملء الجدول التالي بما توصلوا إليه:  ✓

عالمات  
 الترقيم

 ، . ! ؟ :

نقطتان   أسماؤها 
 رأسيتان 

عالمة  ....... 
 التعجب 

 فاصلة .... ...

سبب  
 استعمالها 

 
 قبل القول 

بعد معنى  
 متعجب منه 

 
 ......... 

 
 ........ 

بعد 
اكتمال  
 المعنى 

 

 : ملء الجدول التالي حسب المطلوب ✓

 سبب استخدامها  عالمة الترقيم الجملة

 .................  .................  ما موكب الشموع؟

. ................ أجابت فاطمة: .........    ................. 

 .................  .................  الزغاريد إنه حفل بهيج، تطلق فيه النسوة 

 .................  .................  ما أبهى هذا الحفل! 

 
 لبناء االستنتاج. من الجدولينطلق المتعلمون والمتعلمات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المالحظة  
 واالكتشاف 
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المتعلمون   - يلياالستنتاج    والمتعلماتيتمم   –  التعجب-الفاصلة -االستفهام:  بما 

 الترقيم.

 من عالمات الترقيم النقطة و.............والنقطتان وعالمة.........وعالمة.......... 
 يدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج في دفاترهم. -

 
 االستنتاج 

 

 دفاترهم.األلواح أو على  ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على -
 فيما يلي من الجمل:  الترقيم المناسبة يضعون عالمة -

 )...(  أحتفل بالعيد ✓
 )...( وأهوى ترابه)...(  أحب بلدي ✓
 )...( ما أجمل مآثر بالدي ✓
 )...( كيف حالك يا أخي )...( قال كريم ✓

 
 

 التطبيق 
 

 التصحيح تصحح اإلنجازات ثنائيا، وجماعيا، ثم فرديا.  -

المتعلمين  )ة(األستاذطلب  ي     - ترقيم   من  تتضمن عالمات  إنشاء جمل  والمتعلمات 
 مختلفة. 

يعالج األستاذ)ة( بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى منها قصد بناء   -
 أنشطة التثبيت في الحصة الثانية. 

 تقويم ال
رصد  و

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  ارة المغربية حض المجال  األسبوع األول 

عالمات   – الجملة المفيدة-أقسام الكلمة د 30الحصة ألولى: الفهم والشكل 
 الترقيم 

 التطبيقات الكتابية

 
 قادرا على: : يكون المتعلم)ة( أهداف الحصة

 ا. توظيفا سليم  وعالمات الترقيم والجملة المفيدةبأقسام الكلمة توظيف مكتسباته اللغوية المتعلقة   -
 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية

 فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  عمل العمل:وضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يهيئ األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلنجاز التطبيقات الكتابية بطرح أسئلة   -
 بالظواهر اللغوية المدروسة: مرتبطة 

 لكلمة؟ما أقسام ا ✓
 مم تتركب الجملة المفيدة؟ ✓
 أذكر بعض عالمات الترقيم. ✓

 
وضعية  
 االنطالق 

الشروع في إنجاز  المتعلمون و  يقرأ - قبل  قراءة صامتة  التطبيقي  المتعلمات النص 
 التطبيقات.  

 عرس مغربي                                    
حفلة األصحاب،    حضرت  فيها  التقى  مغربي  واستاألحبا  وتصافحعرس  متعوا  ب، 

بلحظات   لقد جميعا  والعصري،    مرحة.  التقليدي  بلباسهما  العريسين  منظر  أثارني 
التي  وأعجبت الطعام  أصناف  في    تفنن ني  حقاالطهاة  حفل    تحضيرها.    رائع،إنه 

 األهل واألحباب.  للقاءوفرصة نادرة 
 النص.   من االستئناس بأفكار همتمكناألستاذ)ة(  هايطرحأسئلة تمهيدية يجيبون عن  -
 ينجزون أنشطة التطبيق كما يلي:  -

 يأتون بمفردات لها عالقة صلة بكلمة )عرس(.  ✓
 من النص ما يدل على أن الطبخ كان لذيذا.  يستخرجون ✓
 في النص، ثم يضبطونه بالشكل التام. سطرينقلون على الدفاتر ما تحته  ✓

ب - والمتعلمات  المتعلمون  األستاذ)ة(دعوينجز  من  في  ت ك  يةالتطبيقاألنشطة    ة  ابيا 
 دفاترهم،  

كم    لألستاذ)ة(  يمكن - في  يتصرف  مستوى    األنشطةأن  حسب  ونقصانا  زيادة 
 المتعلمين والمتعلمات. 

 
 
 
 
 إنجاز
 

 التطبيقات 

 تصحح األنشطة   ثنائيا، فجماعيا، ثم فرديا.   -
تدخال   - تتطلب  التي  التعثرات  بعض  لمعالجة  التصحيح  مرحلة  األستاذ)ة(  يستثمر 

 فوريا. 

 
 التصحيح

بحسب   - والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  ما  يدون  منها  يعالج  طبيعتها، 
البناء ليصححه ثم يدون ما يتطلب إعادة  إلى معالجة فورية،  من   ويدعمه  يحتاج 

 خالل أنشطة التثبيت في الحصة الثانية. 

 التقويم 
رصد  و

 التعثرات 
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 األول األسبوع  مجال الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

عادة شرب الشاي في  النص السماعي:  القراءة السماعية 
  المغرب قديما 

فهم د(:  30)الحصة األولى 
 المسموع ومناقشته واستثماره 

 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  أهداف الحصة:
 قديما". عادة شرب الشاي في المغرب   اقتراح توقعات حول مضمون النص السماعي " -
 اعي فهما سليما. فهم مضمون النص السم -
 التحقق من توقعه حول مضمون المسموع.  -
 استثمار المسموع من خالل أنشطة متنوعة.  -
 التعبير والتواصل شفهيا وبلغة سليمة انطالقا من مضمون النص.  -

 سبورة تفاعلية. –صور  –كتاب المتعلم الوسائل التعليمية: 
 جماعي. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات، عمل وضعيات العمل: 

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 لالستماع 

األستاذ)ة( انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤال    يثير -
 يقربهم من أجوائه من مثل: أذكر بعض العادات الغذائية لدى المغاربة. 

 
المالحظة  
 والتوقع

والمتع  انتباه  األستاذ)ة(   يوجه - كتاب    إلى   لمينالمتعلمات  في  المثبتة  الصورة 
الصفحة   عنوان  18المتعلم)ة(  قراءة  ثم  مشاهدتها  منهم  لهم    النص  ويطلب  تاركا 

 وقتا كافيا لذلك؛
 . ضمون النصالتعبير عن توقعاتهم حول م يدعوهم إلى -
والمتعلمون  سجلي - التوقعات  المتعلمات  مذكراتهم  هذه  يتمكن  في  من  الحقا    واحتى 

 . لمضمون النصابقتها مدى مط الوقوف على

 
 لنصتسميع ا

كامال  يُسم    - النص  األستاذ)ة(  واضح  ع  المعبرة، بصوت  بالقراءة  ومراعيا    ملتزما 
 ومستوى المتعلمين والمتعلمات. عالمات الوقف، 

النص مرة ثانية داعيا المتعلمين والمتعلمات إلى إخباره عند سماعهم بعض    يسمع -
 المفردات الصعبة. 

التي    أو الجمل  المتعلمين قراءة المقاطعوالمتعلمات  أو بطلب من  يعيد بمبادرة منه   -
 . بة وصع تتضمن

المتعلمين   - ويدعو  مساعدة  سياقية  جمل  في  الصعبة  الكلمات  األستاذ)ة(  يوظف 
 لى شرحها، أو يدعوهم إلى االستعانة بالمعجم لشرح بعضها. والمتعلمات إ

 

 فهم المسموع 

استراتيجي - األستاذ)ة(  است  ةيستثمر  المتعلمات  راتيجيا من  ويدعو  المفردات  ت 
 والمتعلمين إلى توظيفها لتحديد معنى كلمة أو أكثر من خالل سياق النص؛

 األسئلة التالية:  ات عنوالمتعلم  ونالمتعلم يجيب -
   متى عرف المغاربة الشاي؟ ✓

  ما البلد الذي كان يستورد منه المغرب الشاي؟ ✓

 ي؟ا وهم يتناولون الشاالمغاربة يخوضون فيهما األحاديث التي كان  ✓
 ماذا يقصد الكاتب بقوله: "وهم فنانون في تذوقه"؟  ✓

 من أي مادة صنعت الفناجين التي كان المغاربة يتناولون فيها الشاي؟  ✓
 اذكر الخطوات التي يسلكها المغاربة في إعداد الشاي.  ✓
 وصف الكاتب الشاي باألخضر، على ماذا يدل ذلك؟  ✓
 لشاي المفرطة؟يستطعم المغاربة حالوة الماذا  ✓
 ما المقارنة التي أقامها الكاتب بين المغاربة واإلنجليز؟  ✓

 يتحقق المتعلمات والمتعلمون من صحة توقعاتهم.  -
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استثمار  

 المسموع 

   يستثمر المسموع شفهيا من خالل أنشطة متنوعة مثل: -
 ينجز المتعلمون والمتعلمات في مجموعات ما يلي:  -

 يحددون أفكار النص.   ✓
 نوعه.النص ويحددون يحللون عناصر  ✓
 يستخرجون القيمة المتضمنة في النص.  ✓
 يربطون النص بالواقع.  ✓

 يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة.  -
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 األسبوع األول  الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

القراءة  
 المسترسلة 

تراث    ية التقليديةلفروسفن ا "  نص
 مغربي أصيل" 

فن الفروسية التقليدية فن  الحصة األولى: 
 المواسم

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 . بطالقة " فن الفروسية التقليدية تراث مغربي أصيل"قراءة النص المسترسل  -
 توقع مضمون النص.  -
 للنص. فهم المعاني الصريحة والضمنية  -

 مظاهر االحتفال ببلده المغرب.  عن بعضاكتساب معلومات  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

ى تذكر  دعوتهم إل  من خالل  لقراءة النصيهيئ األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات   -
   يعرفونه عن الخيول واستعماالتها.ما 

 
المالحظة  
 والتوقع

والمتعلمين  انتباه  األستاذ)ة(  يوجه - الصورة    إلى  المتعلمات  المصاحبة  مالحظة 
تاركا لهم وقتا    النص  ثم يحثهم على قراءة عنوان  ،عما الحظوه  والتعبير  للنص

 كافيا لذلك؛
 . صالن ضمونالتعبير عن توقعاتهم حول م يدعوهم إلى -

 
 
 
 
 

 قراءة النص 

- " من  الحصة  لهذه  المخصص  الجزء  األستاذ)ة(  ي ة    يحدد  ؐاْلفُروس  ف نُّ  ُل  يُش ك  
ي ة   ْقص  في  "إلى " الت ْقليد  الر  مٍ  و  ياٍق ُمت ناغ   ."س 

األستاذ)ة(   - النصيقرأ  من  األول  الجزء  من  معبرة،    فقرة  تلوين  قراءة  مراعيا 
 متمثال مختلف المواقف.ت الترقيم، ومحترما عالما نبرات الصوت، و

يجد المتعلمات والمتعلمون صعوبة في قراءتها ويعيد قراءتها    يتوقف عند جمل -
ويدعوهم بعد    ،ثم يوضح لهم معناها وعناصرها وعالقتها بالجمل المرتبطة بها 

 ؛ذلك لقراءتها مجددا وتحديد معناها
ويسج - األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  أو  يتابع  الجديدة  المفردات  لون 

 الصعبة لشرحها الحقا؛
والمتعلماتيق - المتعلمون  النص   رأ  من  األول  الجزء  فقرات  بقية  مستقلة    قراءة 

 ؛فيما بينهم تباعا ويصححون أداءهم القرائي 
 

 

لرصيد  اتنمية 

 المعجمي

شرح   - على  صديقته  أو  صديقه  مع  متعلم)ة(  كل  سبق يتعاون  التي    المفردات 

   ن سياق النص )يمكنهم االستعانة بالمعجم(؛ قا مانطال هايلسجت
إليه - المتعلمين والمتعلمات ما توصلوا  للتوضيح    ، يقدم بعض  ويتدخل األستاذ)ة( 

 أو للتعديل إذا لزم األمر. 
ا - استراتيجييقترح  المتعلمين  ألستاذ)ة(  ويحث  المفردات  استراتيجيات  من  ة 

 انطالقا من السياق.  النصن م مفرداتاستعمالها لتحديد معنى على والمتعلمات 

 
 

 
 الفهم والتحليل

 همتبين مدى فهم  الهدف منهاأسئلة حول الفقرة    عن  ن والمتعلماتالمتعلمو  يجيب -
 لمضمونها. 

 فن الفروسية.  هيشكل يحددون ما ✓

 المناسبات التي يُماَرُس فيها فن الفروسية.   يذكرون ✓

 لماذا يزداد تعلق المغاربة بالفروسية. يبينون  ✓

 ما يدل على ان لباس الفرسان يكون مختلفا. الفقرةمن  ونجستخري ✓

المطروحة - األسئلة  وكم  كيف  في  يتصرف  أن  لألستاذ)ة(  بالزيادة    يمكن 
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 . والنقصان

التركيب  
 والتقويم

 المتعلم)ة( الجزء المقروء في جمل. يلخص  -
 .من الجزء األول من النص يحدد المتعلم)ة( الفكرة العامة  -

المتعلم)ة( مدى - توقع  يتلمس  قراءة النص وبين ما توصل  التقارب بين ما  قبل  ه 
 إليه بعد قراءة الجزء األول. 
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 الوحدة األولى  الحضارة المغربية مجال  األسبوع األول 

 التعبير الكتابي  توليد األفكار انطالقا من نص الموضوع  د  45 لتخطيطاالحصة األولى: 

 

 يكون المتعلم قادرا على:: داف الحصةهأ

 . التخطيط لكتابة الموضوع -
 التدرب على مهارة توليد األفكار.  -
 . نص الموضوع انطالقا من أفكاراستثمار مكتسباته اللغوية والمعجمية لتوليد  -
 التعبير كتابيا بلغة سليمة عن أفكار الموضوع.  -

 .ميةوسائل رق –صور -كتاب المتعلم)ة(: الوسائل التعليمية

 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

من   - للحصة  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  عامة  يهيئ  أسئلة  طرح  خالل 
أو   مدينتك  في  بارزة  معلمة  اسم  تعرف  هل  قبيل:  من  الموضوع  من  تقربهم 

 س هذه المعلمة؟لماذا يقصد النا قريتك؟ اذكر سبب شهرتها. 
 يقرأ األستاذ)ة( الموضوع التالي قراءة جهرية:  -

 قمت بزيارة إلحدى معالم مدينتك أو قريتك،
 صفها مبرزا أماكن جمالها. 

 من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة نص الموضوع.يطلب  -
-زيارة   يساعد األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على تحديد الكلمات المفاتيح: -

   .وصف األماكن-معالم 

 
 
 
 
 التهيئة 

 مهارة والتدرب عليها التقديم 
 بعد أن يوضع األستاذ)ة( والمتعلمات على مهارة توليد األفكار  المتعلموندرب تي -

 أو في مجموعات؛ ايتمرنون عليه ثنائي  م مثاالبتوليد األفكار ويقدالمقصود 
 توليد أفكار الموضوع 

الرجوع   - إلى  والمتعلمين  المتعلمات  الكتابي يدعو  التعبير  موضوع  نص  إلى 

 راءته؛وإعادة ق
يقدم   - منظما  نقاشا  والمتعلمونيفتح  المتعلمات  من   خالله  أذهانهم  إلى  يتبادر  ما 

   .حول ما يطلب منهم الموضوع القيام به أفكار
 األفكار على السبورة بعد أن تصحح؛  متعلم أو متعلمة سجلي -
تنظيم األفكار المعبر عنها من خالل    يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على -

 التالي:   الجدول

 فردية، جماعية  الزيارة 

 .. ساحة لهديم، ساحة جامع لفنا، صومعة حسان، شالة، مسجد الكتبية. المعالم 

وصف  
 األماكن

 . شاسع ، وصف خارجي: كبيرة
 ت. ممرا، أبواب مقوسة، زخرفة،  وصف داخلي: نقش

 رسم على الجدران.   ، بهلوانية ألعاب  صور، ل ازيارة األجانب، التقاط  األنشطة 
 ساحرة.  ظرا من خالب مشهد  ،مكان رائع ، معلمة رائعةرأي الزوار: 

 التخطيط 
 التي تم توليدها انطالقا من نص الموضوع.  األفكاريالحظ المتعلمون والمتعلمات  -
 مقترحا روابط منطقية للربط بين  ترتيبا منطقيا هايساعدهم األستاذ)ة( على ترتيب -

 وهكذا ...( –أخيرا  –ثانيا  – أوال-بعد ذلك  –ثم -الجمل )و
 ات.فقر من لدن المتعلمين والمتعلمات لكتابة األفكار تستثمر -

 

 

 

 

 

 

 التخطيط 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع األول 

 وحدة ع المشرو وصف معلمة عمرانية د  30 له التخطيطو اإلعداد للمشروعالحصة األولى: 

 
 المتعلم قادرا على: يكون  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 ومعطيات عن معلمة تاريخية بمدينته أو قريته.  جمع معلومات -

 المشروع. توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 ثنائي، عمل في مجموعات. ل عمل فردي، عم وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

الموجودة   - التاريخية  المعالم  أهم  عام حول  نقاش  بفتح  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
 بمنطقة إقامة المتعلمين والمتعلمات )المدينة، القرية، الجهة(.

المعالم لتكون ه  يتفق معهم، في حالة وجود معالم متعددة، على اختيار إحدى هذ -
 موضوع مشروع الوحدة. 

 
وضعية  
 االنطالق 

حول   - األستاذ)ة(  من  وبتوجيه  مجموعات  في  والمتعلمات  المتعلمون  يتداول 
 تحديد موضوع مشروع الوحدة. 

 يتقاسمون نتاج مداوالتهم بينهم؛ -
الذي سيتم االشتغال عليه: وصف   - الموضوع  يساعدهم األستاذ)ة( على حصر 

 في مدينتهم أو قريتهم.  د معلمة عمرانية توج
مجموعات  يقترح األستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات أن يتوزعوا إلى أربع   -

 بحسب المحاور المكونة للمشروع؛  
 ما يلي: ك  األستاذ)ة(  ة منمساعدبينها ب  المهامالمجموعات وزع ت -

 المجموعة األولى: مهمتها البحث عن صور المعلمة التاريخية.  ✓
 تها البحث عن معلومات متعلقة بالمعلمة.ة: مهم الثانيالمجموعة  ✓
المعلمة  ✓ عن  بالمسؤولين  االتصال  ومهمتها  الثالثة:  المجموعة 

 للحصول على مزيد من المعلومات وتدوينها. 
تم   ✓ وما  والوثائق  الصور  على  المحافظة  مهمتها  الرابعة:  المجموعة 

 جمعه من معلومات الستعمالها في الوقت المطلوب. 
 سقا ومتحدثا باسمها. وعة منكل مجم تنتخب -
والمتعل - المتعلمين  مع  باتفاق  األستاذ)ة(،  المجموعات  يحدد  عمل  كيفية  مات، 

 .استعدادا لتنفيذ المشروع  مراحلهوأوقاته و العمل  ووسائل

 
 
 
 

تحديد 
 المشروع 

 له  التخطيطو
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   دروس جذاذات
من  األسبوع الثائ 

 الوحدة
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 مكون القراءة  مسجد الحسن الثاني النص الوظيفي:  د  30  المالحظة والتوقع الحصة األولى:

 
  يكون المتعلم)ة( قادرا على: :أهداف الحصة

 " بطالقة.الحسن الثاني مسجد قراءة نص " -
 صياغة توقع لمضمون النص.  -

وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( لتعليميةالوسائل ا  
: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات وضعيات العمل  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول طرق   -
 العمل. 

النص مستثمرا    يستهل األستاذ)ة(الحصة بفتح نقاش يقرب المتعلمين من أجواء -
الت ي سبق أن أدوا الصالة بها رفقة  معلوماتهم عن المساجد التي يعرفونها أو 

 آبائهم. 
 يمكن أن يقترح األستاذ)ة( أنشطة مغايرة تمهيدا لحصة القراءة.  -

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

النص  يطلب   - عنوان  وقراءة  كتبهم  فتح  والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة( 
 . من كتاب المتعلم)ة(( 19)الصفحة    المصاحبة لهومالحظة الصورة 

 يوجه اهتمامهم إلى الصورة ويترك لهم متسعا من الوقت لمالحظتها؛ -
متطلبات   - بحسب  أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  الصورة  حول  أسئلة  يطرح 

 النص؛طبيعة 
   .يربط بين الصورة والعنوان من خالل أسئلة مناسبة -
أولية ترتيستثمر المتعلمون والمتعلمات معلوم - بط  اتهم وينطلقون من مؤشرات 

الثاني(.   الحسن  النص )مسجد  يتضمنه  ما  وافتراض  التوقعات  بالنص لصوغ 
يقترحه   شمسي  مخطط  أو  جدول  أو  بخطاطة  ذلك  على  يستعينوا  أن  يمكن 

 (.  األستاذ)ة
في  - صحتها  مدى  فحص  من  ليتمكنوا  توقعاتهم  والمتعلمات  المتعلمون  يسجل 

 حصة الحقة.  

 
 
 
 
 

حظة  مالال
 والتوقع

نص قراءة جهرية معبرة، مراعيا فيها  ال يشرع األستاذ)ة( في قراءة فقرة من   -
مختلف   ومتمثال  الترقيم،  عالمات  ومحترما  الصوت،  نبرات  المواقف.  تلوين 

 ويمكن لألستاذ)ة( أن يقترح على متعلم أو متعلمة يجيد القراءة القيام بذلك(؛)
بانت - والمتعلمات  المتعلمون  األستاذ)ة(يتابع  قراءة  فقرات    يقرأونثم    باه  بقية 

قراء  قراءة  )  ة هامسةالنص  فردية،  قراءة  القراءة:  يحرص على تنويع أشكال 
 .  (ثنائية، قراءة في مجموعات وذلك بحسب ما تسمح به شروط عمله

والمتعلماتوالمتعلميعيد   - األستاذ)ة(  ن  من  واجهوا    قراءة  بدعوة  التي  الجمل 
 و التي تتضمن كلمات جديدة أو صعبة.  صعوبة في قراءتها أ

األستاذ)ة( - المتعلمين    يتوقف  ويدعو  الجمل  بعض  عند  ذلك  األمر  اقتضى  إن 

ثم  لذلك،  الوقت  من  متسعا  لهم  تاركا  مضمونها  في  التفكير  إلى  والمتعلمات 
 يدعوهم إلى تحديد ما توحي به إليهم )استراتيجية توقف وفكر(. 

 . مين الهامسة لمساعدة المتعثرينيتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعل -
علمون قراءاتهم ثنائيا أو في مجموعات اعتمادا على شبكة  يقوم المتعلمات والمت -

 مالحظة األداء القرائي.  

 
 
 
 
 
 
 

 قراءة النص 

من  الفحص األولي لتوقعاتهميقترح أنشطة متنوعة تتيح للمتعلمات والمتعلمين  -
 عات. خالل مناقشتها في إطار ثنائي أو في مجمو
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يقترح األستاذ)ة( نشاطا لتقويم الطالقة من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين   -
إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة؛  الذين واجهتهم صعوبات 

)يستحسن اعتماد العمل الثنائي بإشراك متعلم)ة( مجيد للقراءة وآخر تواجهه  
 صعوبات(. 

 لمعالجتها الحقا.  تتعلما األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والم  يدون -

رصد التقويم و
 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 مكون القراءة  مسجد الحسن الثاني النص الوظيفي:  د 30 تنمية المعجم الحصة الثانية:

 
 درا على: يكون المتعلم)ة( قا :أهداف الحصة

 " بطالقة.مسجد الحسن الثاني قراءة نص " -
 تحديد معاني مفردات من خالل سياق النص.  -

. وسائل موارد رقمية –صور    -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات  وضعيات العمل:  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يريمهد   - بما  ااألستاذ)ة( للحصة  لمتعلمين والمتعلمات  اه مناسبا كأن يطلب من 
" لنص  العام  بالمضمون  الثاني"،   التذكير  الحسن  أسئلة   مسجد  من  انطالقا 

 محددة. 

 
 وضعية االنطالق 

نص - من  فقرة  األستاذ)ة(  الثاني" يقرأ  الحسن  مسجد  ملتزما    "  جهرية  قراءة 
عالمات   احترام  الصوت،  نبرات  تلوين  الجيدة:  القراءة  الوقف،  بضوابط 

أن يدعو في بعض األحيان من يجيد القراءة من المتعلمات والمتعلمين   ويمكنه
 للقيام بذلك؛  

مع   - جهرية  قراءة  النص  فقرات  قراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون  يتناوب 
مة، ومن المفيد جدا أن ينوع األستاذ)ة( وضعيات  مراعاة شروط القراءة السلي

والمت المتعلمون  ليستفيد  القراءة  القراءة  إلى  إضافة  فيعتمد  بعضهم  من  علمات 
 فردية، القراءة الثنائية، والقراءة في مجموعات صغرى بحسب ما هو متاح؛ال

بعد    يوضح - والمتعلمات  المتعلمين  فهم  على  تستعصي  معاني جمل  األستاذ)ة( 
 قراءتها وتحديد معناها. إعادة  رأها مجددا، ويطلب منهمأن يق

المتعلمون والمتعلما  - بييقوم  فيما  القرائي  أداءهم  أو تقويم  ت  بالقرين  نهم )تقويم 
 ذاتي( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. 

 
 
 
 
 

 قراءة النص 
 
 

والمتعلمين - المتعلمات  األستاذ)ة(  بتنمية    إلى  يوجه  المرتبطة  األنشطة  إنجاز 
 ؛  لمفردات ااستراتيجية شبكة باستثمار الرصيد اللغوي 

السب  - على  دائرة  وسطها  يرسم  في  ويكتب  "ورة  من   ويطلب  "مسجدكلمة 
والمتعلمين   المفتاح  المتعلمات  بالكلمة  الصلة  ذات  المفردات  جميع  ذكر 

 حول الدائرة.  وضعهاو
والمتعلمات  ينفذ - مجموعات  المتعلمون  عليهم  األنشطة  في  تتقاسم  و  ، المقترحة 

 المجموعات نتاج عملها. 
  ة لى وضع شبكع  تهديقه أو صديقالتعاون مع ص  )ة(يدعو األستاذ)ة( كل متعلم  -

 لكلمات أخرى يختارونها من النص. 
هذه   - إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  يولي 

 األنشطة؛  

 
 
 
 
 

تنمية الرصيد 
 المعجمي

د - الطالقة من خالل  لتقويم  المتعلمات والمتعلمين  يقترح األستاذ)ة( نشاطا  عوة 
 راءة فقرة من النص قراءة سليمة؛  إلى إعادة ق جهتهم صعوباتاوالذين 

 مفرداتها. يختار كلمة من النص ويدعوهم إلى تحديد شبكة  -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 مكون القراءة  مسجد الحسن الثاني النص الوظيفي:  د  30م الحصة الثالثة: الفه

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 " بطالقة.مسجد الحسن الثاني قراءة نص " -
 فهم معاني النص الصريحة والضمنية.  -
 فحص التوقعات ومناقشتها.  -

وسائل موارد رقمية.  –صور    -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : العمل وضعيات

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين  - مطالبة  خالل  من  بالالحق،  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
 والمتعلمات بالتذكير ببعض ما أنجزوه في الحصة السابقة.

 
 وضعية االنطالق 

ميقرأ   - جهرية  قراءة  النص  من  فقرة  الجيدة:  األستاذ)ة(  القراءة  بضوابط  لتزما 
 رات الصوت، احترام عالمات الوقف؛تلوين نب 

جهرية مع مراعاة    يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة -
شروط القراءة السليمة. )يمكن تنويع وضعيات القراءة: قراءة فردية، ثنائية، في  

 ات صغرى بحسب ما هو ممكن(؛مجموع
األستا - تطلبه وضعيات    ذ)ة(يوظف  ما  بحسب  القرائي  الفهم  استراتيجيات  إحدى 

 على فهم مضامين النص. لمساعدة المتعلمات والمتعلمين القراءة 
تقويم   - أو  ذاتي  )تقويم  بينهم  فيما  القرائي  أداءهم  والمتعلمات  المتعلمون  يقوم 

 مالحظة األداء القرائي. بالقرين( انطالقا من شبكة 

 
 
 
 

 قراءة النص 

والمتعلمات  الم  ينجز - في الوفهم  الأنشطة  تعلمون  متنوعة    تحليل  عمل  وضعيات 
 تمكنهم من التفاعل بينهم: عمل ثنائي، عمل في مجموعات كما يلي: 

 انطالقا من النص ما الذي أدهش الكاتب.  يبينون ✓
 استغرقها بناء مسجد الحسن الثاني. انطالقا من النص المدة التي يحددون  ✓
 طة بالمسجد.المرافق المرتب ونيذكر ✓
 األوصاف الدالة على شساعة مسجد الحسن الثاني.  ونيستخرج ✓

 الساحة األبواب  الصومعة  المسجد

 ...........  ...........  ...........  ........... 
 : العبارة الصحيحة مما يلي ونيختار ✓

 المسجد.يتحدث الكاتب عن زوار  
 يقارن بين مسجد الحسن الثاني ومساجد أخرى. 

 سجد الحسن الثاني وصفا دقيقا. كاتب ميصف ال
 . مون والمتعلمات من توقعاتهميتحقق المتعل -

 
 
 
 
 
 
 
 الفهم

يقترح األستاذ)ة( نشاطا لتقويم الطالقة من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى   -
إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم )يمكن  

ن متعلم متمكن وآخر غير متكن أو في طور  ل ثنائي يجمع بيتتم القراءة بشكأن  
 التمكن(؛  

للمعاني الصريحة والضمنية للنص، على أن يتم   - فهمهم  للتأكد من  يطرح أسئلة 
 اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاص.  ذلك من خالل 

 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
 

ورصد  تقويمال
 ثرات التع
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  الثاني األسبوع 

 مكون القراءة  مسجد الحسن الثاني  :النص الوظيفي د  30  التركيب والتقويمالحصة الرابعة: 

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة

 . بطالقة " مسجد الحسن الثاني " قراءة نص   -
 النص بأسلوبه الخاص.  تلخيص -
 في المقروء. يه رأ إبداء -

. رقمية موارد وسائل –صور    - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

مطالبة المتعلمين  يمهد األستاذ)ة( للحصة بأنشطة تربط السابق بالالحق من خالل   -

بم بالتذكير  الزوالمتعلمات  حيث  من  الثاني  الحسن  مسجد  به  يتميز  خرفة  ا 

في  العمرانية  المظاهر  من  لمظهر  تجسيدا  باعتباره  يتضمنها  التي  والمرافق 

 الحضارة المغربية. 
 ألستاذ)ة( أن يمهد بأنشطة أخرى من اقتراحه. ليمكن  -

 

 

 وضعية االنطالق 

 تعلمات على قراءة فقرات النص.يتناوب المتعلمون والم -
أدا - القرائيقومون  بينهمءهم  فيما  القرائي   ي  األداء  مالحظة  بطاقة  على  اعتمادا 

 .220الخاصة بالمتعلم)ة( المدرجة في الدليل الصفحة 

 

 قراءة النص 

 يسأل األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات أسئلة للتأكد من فهمهم للنص.  -
 والمتعلمات أنشطة التقويم والتركيب بحسب ما يلي: ينجز المتعلمون  -

 .مفيدةفي جمل  للنص لعامةفكرة اة الصياغ ✓
 وصف مسجد الحسن الثاني شفهيا وبأسلوبهم الخاص. ✓

 يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت عالقة في أذهان المتعلمات والمتعلمين.  -

 

 

 التركيب والتقويم 

لتقويم   - نشاطا  األستاذ)ة(  والمتعلمين  يقترح  المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة 
 . ة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهمإلى إعادة قراء 

 يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدة.  -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

رصد  التقويم و

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  المغربية مجال الحضارة  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية  الصرف والتحويل: أقسـام الكلمة  د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 المتعلم)ة( قادرا على: يكون أهداف الحصة: 

 . تثبيت مكتسباته بخصوص أقسام الكلمة -
 توظيفا سليما. بأقسام الكلمة توظيف مكتسباته اللغوية المتعلقة   -

 .وسائل رقمية –صور -كتاب المتعلم)ة(  :الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  :وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات تقديم  يمهد األستاذ)ة( بما يناسب كأن   -
 أمثلة عن الفعل والحرف واالسم. 

وضعية  
 االنطالق 

 التالية شفهيا:   نشطةالمتعلمات األز المتعلمون وينج
 يأتون باسم ويركبونه في جملة.  ✓
 يأتون بفعل ويركبونه في جملة.  ✓
 تشتمل على حرف.يركبون جملة  ✓

 على الدفاتر: ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالية  -
الجدول:   ✓ في  المناسب  المكان  في  التالية  الكلمات  -بيت -ذهب-عنيضعون 

 لباس. – إلى-حضر

 : ...... /...... حرف : ....../ ...... فعل ......./ .......  :اسم
 مفيدة:يرتبون الكلمات التالية لتكوين جملة  ✓

 عمله.  –المغربي   –برع  —في –الصانع 

 
 

 إنجاز أنشطة  
 تثبيت ال

 
 
 
 
 

 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا ثم جماعيا ثم فرديا -

ي - أن  والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  وحرفا    اسما، حددوا  يطلب  وفعال 
 انطالقا من النص القرائي " مسجد الحسن الثاني". 

يسجل األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات، ويبادر إلى معالجة بعضها إن   -
أساس   على  بناء  إعادة  إلى  يحتاج  ما  ويدون  فوري،  دعم  إلى  تحتاج  كانت 

 صياغة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم.

 
 التقويم  
  ورصد

 عثرات الت
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية  التراكيب: الجملة المفيدة  د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة: 

 . الجملة المفيدةتثبيت مكتسباته بخصوص  -
 توظيفا سليما.  الجملة المفيدةبعلقة  توظيف مكتسباته اللغوية المت -

 رقمية.وسائل   –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 ينطلق األستاذ)ة( من مكتسبات المتعلمين والمتعلمات ويطرح أسئلة من قبيل:   -
 يدة؟  ما الجملة المف ✓
 مم تتركب الجملة المفيدة؟   ✓

 
وضعية  
 االنطالق 

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالية شفهيا:  -
 يأتون بجملتين مفيدتين، األولى تبتدئ بفعل، والثانية تبتدئ باسم. ✓

 المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالية على الدفاتر: ينجز  ✓

 التالية: يملؤون كل فراغ بما يتمم المعنى في الجمل  ✓
 المصباح.............  بنى البناء......... 
 رمم.........الجدار  أقبل........... 

                                  
 مفيدة: يعيدون ترتيب الكلمات التالية لتكوين جمل  ✓

 
 منارة -الكتبية  –شامخة  يعشق.  –  المغرب-السائح
 مئذنة -منيرة   –المسجد  أحب  –بالدي   –كثيرا  

 

 
 
 

 
 

 إنجاز أنشطة  
 تثبيت ال

 

 
 
 

 
 التصحيح  يتم التصحيح بشكل ثنائي أو جماعي قبل االنتقال إلى التصحيح الفردي. -

يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمعلمات وضع خط تحت الجملة المفيدة وخطين   -
رمم   مسجدا،  المحسن  بنى  يلي:  فيما  المفيدة  غير  الجملة  المنارة    العمال، تحت 

 . شاهقة
 يسجل األستاذ)ة( التعثرات لمعالجتها من خالل أنشطة فورية أو الحقة.  -

 التقويم  
 ورصد التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية  عالمات الترقيم اإلمالء:  د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 ى: )ة( قادرا عليكون المتعلم أهداف الحصة: 

 عالمات الترقيم. تثبيت مكتسباته بخصوص -
 عالمات الترقيم توظيفا سليما. بتوظيف مكتسباته اللغوية المتعلقة   -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 ألنشطة التثبيت.  والمتعلمات تمهيداذ)ة( من مكتسبات المتعلمين األستاينطلق  -
بعض   - والمتعلمات    الترقيم على عالماتيرسم  المتعلمين  من  السبورة ويطلب 

 تحديد أسمائها ووظيفتها. 

 
 وضعية االنطالق 

 شفهيا:  األنشطة التاليةوالمتعلمات  ينجز المتعلمون -

 م. من عالمات ترقي ويسمون ما تضمنهيقرأون النص التالي  ✓

قال   فأعجب بجماله وهندسته.  الثاني،  الحسن  يا  لي:زار صديق لي مسجد  له  " 
 ستزوره أنت أيضا؟"  هل رائع!مسجد  من
 التالية على الدفاتر:  ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة -

 التالية: يضعون عالمات الترقيم المناسبة مكان النقط في الجمل  ✓

 ما أجمل مدن بالدي...  ▪
 يا صديقي... أنجزت بحثككيف  ▪
 تتوفر مدينتي على مناطق سياحية... ▪
 التجوال...  .... وأحبأهوى السفر ▪
 باختيار الصديق الوفي...  .... عليكقال األب البنه ▪

 
 
 
 

 إنجاز أنشطة  
 تثبيت ال

 
 
 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا أو جماعيا، ثم فرديا. -

والمعلمات - المتعلمين  من  األستاذ)ة(  بثالث    يطلب  يأتوا  األولى    دتفي  جمل ان 
 . والثالثة القول  والثانية التعجب،  ، االستفهام

يعالج األستاذ)ة( بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى قصد بناء   -
 أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم.

 التقويم  
 رصد التعثرات 
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 ولى الوحدة األ مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 التطبيقات الكتابية .عالمات الترقيم-المفيدة  الجملة-الكلمةأقسام  الحصة الثانية: االستثمار 

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة: 

توظيفا   وعالمات الترقيمبأقسام الكلمة وعناصر الجملة المفيدة  توظيف مكتسباته اللغوية المتعلقة   -
 سليما. 

 وسائل رقمية –صور -لم)ة( المتع : كتابالوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 أنشطة التعليم والتعلم 
 

 المراحل

إلنجاز   - والمتعلمين  المتعلمات  األستاذ)ة(  بأنشطة  يهيئ  الكتابية  التطبيقات 
 يستحضرون من خاللها الظواهر المدروسة من قبيل: 

 اسما.  إيت بجملة تتضمن فعال وحرفا و ✓
 إيت بجملة مفيدة تتكون من فعل وفاعل ومفعول به.  ✓

 
 

 وضعية االنطالق 

مغربي"  - "عرس  االنطالق  نص  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  األستاذ)ة(  يحيل 
إعادة   منهم  أنشطة  ويطلب  إنجاز  في  الشروع  قبل  متأنية  قراءة  قراءته 

 التطبيقات. 
والمتعلمات صعوبة في    التي قد يواجه المتعلمون  أنشطة التطبيقيشرح بعض   -

 ازها. إنج
يتتبع األستاذ)ة( إنجازات المتعلمين والمتعلمات ويتدخل للتصحيح والتوجيه إن   -

 دعت الضرورة إلى ذلك. 
 والمتعلمات األنشطة التالية: ينجز المتعلمون  -

 اسمين وفعلين وحرفين.  من النصيستخرجون  ✓

 يرتبون الكلمات التالية للحصول على جملة مفيدة:  ✓

 . رائعا-الجيران-أقام –حفال  ✓

 يضعون عالمة الترقيم المناسبة لملء الفراغ في النص التالي:  ✓

  .... وأصناف موسيقيةقال علي......" يتميز العرس المغربي بحضور أنواع  
الطعام من  وعصرية  ومالبس  .... مختلفة  هذه    ....تقليدية  أبهى  فما 

 التقاليد..... 
 

 
 
 
 
 

 التطبيقات إنجاز 

 التصحيح متعلمين جماعيا وثنائيا ثم فرديا. المتعلمات والتصحح إنجازات  -

 رصد التعثرات  والدعم. يدون األستاذ)ة( أهم التعثرات قصد معالجتها في أسبوع التقويم  -
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 األسبوع الثاني  مجال الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

عادة شرب الشاي في  النص السماعي:  القراءة السماعية 
 قديما  المغرب 

إعادة  : د( 30)الحصة الثانية 
 اإلنتاج الشفهي للمسموع 

 
 قادرا على:يكون المتعلم)ة( في نهاية الحصة  أهداف الحصة:

 ا. شفهي" عادة شرب الشاي في المغرب قديما" السماعيالنص إعادة إنتاج   -
 التعبير والتواصل شفهيا وبلغة سليمة انطالقا من مضمون النص.  -

 سبورة تفاعلية. –صور  –كتاب المتعلم : الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات، عمل جماعي. وضعيات العمل: 

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

وضعية  
 االنطالق 

يمهد األستاذ للحصة بما يراه مناسبا كأن يطلب من متعلمات أو متعلمين التذكير بما   -
 راج في الحصة السابقة. 

 
 
 ع النصميتس

الصوت   - نبرات  وتلوين  الجيد  األداء  مراعيا  ثانية  مرة  النص  األستاذ)ة(  يُسمع 
عالمات الوقف وقدرة المتعلمات والمتعلمين على المتابعة، ويمكنه أن يعيد  واحترام  

 تسميع النص لمساعدة المتعلمين على فهم مضامينه؛
سمع - كلما  باأليدي  اإلشارة  والمتعلمات  المتعلمين  من  ترتبط  يطلب  مفردات  وا 

 عناع...  الن –السكر -الفناجين –مثل: البراد  باألواني والمواد المستعملة لصنع الشاي

 
 
 
 

إعادة إنتاج 
المسموع  

 شفهيا
 
 

ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة متنوعة تمكنهم من إعادة إنتاج المسموع شفهيا   -
 مثل: 

 النسج على غرار أساليب النص وبنياته اللغوية.   ✓
 توسع في مواقف النص. لا ✓
 تركيب نص جديد انطالقا من أفكار النص.  ✓
 تغيير صيغة النص.  ✓
 مواقف النص. تشخيص  ✓

الشفهي   - التواصل  من  والمتعلمات  المتعلمين  تمكن  تفاعلية  األستاذ)ة( وضعية  ينظم 
 بينهم انطالقا من مضامين النص المسموع مثل: 

ي  ✓ التي  األفكار  فيها  يناقشون  مستديرة  موائد  النص  تنظيم  عرضها 
 المسموع.

 لعب أدوار انطالقا من مضمون المسموع.  ✓
 إلقاء عروض.  ✓
لألستاذ)ة( برمجة عرض شريط قصير له عالقة بمضمون النص  يمكن   ✓

 إذا كان األمر ممكنا. 
 يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة.  -

ضبط 

 التعثرات 

المتعلم - تعثرات  األستاذ)ة(  ييدون  طبيعتها،  بحسب  والمتعلمات،  ما  ين  منها  عالج 
من خالل    الحقا  يدون ما يتطلب إعادة البناء ليصححهيحتاج إلى معالجة فورية، ثم  

 أنشطة داعمة.
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 األسبوع الثاني  الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

القراءة  
 المسترسلة 

"فن الفروسية التقليدية تراث مغربي   نص
 أصيل" 

فن  يخ انية: تارالحصة الث
 الفروسية 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 بطالقة.  " فن الفروسية التقليدية تراث مغربي أصيل"قراءة الجزء الثاني من النص المسترسل  -
   .لنصلفهم المعاني الصريحة والضمنية  -

 اكتساب معلومات عن بعض مظاهر االحتفال ببلده المغرب.  -

 قعات. التحقق المرحلي من التو -
 رقميةوسائل   –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

يمهد األستاذ)ة( بما يراه مناسبا كأن يحفز األستاذ)ة( المتعلمين إلى تذكر أفكار   -
 الجزء األول من النص. 

المالحظة  

 والتوقع

أو   - توقعا  يقترحون  ثم  الصورة  ويالحظون  العنوان  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ 
 من النص.  الثانيأكثر لموضوع الجزء 

 
 
 
 
 
 النص  قراءة
الرصيد وتنمية 

 المعجمي

ب - يبدأ  الذي  الحصة  لهذه  المخصص  الجزء  األستاذ)ة(  فُنوُن    "  يحدد  ل ْيس ْت 
وادِ  ب " " وينتهيؐاْلفُروِسي ِة  كُِّم ؐاْلفاِرِس بِؐاْلج   "  ت ح 

مراعيا   - معبرة،  قراءة  النص  من  الثاني  الجزء  من  فقرة  األستاذ)ة(    تنغيم يقرأ 
 نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف.  

فهما - قراءة جمل يصعب  لهم معناها ي المتعلمات والمتعلمعلى    يعيد  ن ثم يوضح 
لقراءتها مجددا وتحديد معوعناصرها ويدعو ذلك  ويمكن أن  ناهاهم بعد   دعوي. 

تساؤالت   وطرح  فيها  والتفكير  معينة  لفكرة  االنتباه  إلى  والمتعلمين  المتعلمات 
 بشأنها وتدوين اإلجابات؛  

أو   - الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  يتابع 
 الصعبة لشرحها الحقا؛

المتع - والمتيقرأ  ملمون  الثاني  الجزء  فقرات  بقية  مستقلة  قراءة  النص  علمات  ن 
 تباعا ويصححون أداءهم القرائي فيما بينهم؛

من    األستاذ)ة(   يقترح  - المفردات  استراتيجية  توظيفها  استراتيجيات  على  ويحثهم 
 لتحديد معنى المفردات انطالقا من السياق. 

 
 
 
 والتحليلالفهم 

والمتعلما  - المتعلمون  يلي:ينجز  ما  تبين    ت  خاللها  من  يروم  الفقرة  حول  أسئلة 
 مدى فهم المتعلمين والمتعلمات لمضمونها. 

 . يبينون كيف تنطلق أنشطة الفروسية . متى ظهر فن الفروسيةيحددون 

يذكرون ما يصاحب الفروسية من  
 أنشطة فنية.

ما فهموه من عبارة "طلقة  يحددون 
 .واحدة"

يل  يختارون - مما  الصحيح  يتم  الجواب  االستعراض  قبل  الخيول  ي:  تدريب: 

 والخيالة؟  الخيول-فقط 

 يمكن لألستاذ)ة( أن يتصرف في األسئلة كما وكيفا.  -

التركيب  
 والتقويم

 يلخص المتعلمون والمتعلمات الجزء المقروء من النص في جمل.  -
 يحددون فكرته العامة.  -
المتعلمون والمتعلمات مدى   - توقعاتهم األوليتلمس  الجزء  التقارب بين  ى وأفكار 

 الثاني. 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثاني 

 التعبير الكتابي    توليد األفكار انطالقا من نص الموضوع كتابة المسودة  الحصة الثانية:

 
 : يكون المتعلم قادرا على: أهداف الحصة

 إليها لكتابة فقرة. استثمار العناصر التي توصل  -
 ا. نية بناء سليمصياغة فقرة مب -
 كتابة مسودة مراعيا الروابط وعالمات الترقيم.  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

خالل طرح    المتعلمين والمتعلمات بنص الموضوع وبأفكاره منيذكر األستاذ)ة(   -
 . الموضوعأسئلة مناسبة ويدعوهم إلى قراءة نص 

 
 التهيئة 

 بناء التصميم 
تصميم يراعي   يعود المتعلمون والمتعلمات إلى العناصر التي تم تحديدها لوضع  -

 التدرج في عرض األفكار بحسب ما يلي:  
 ذكر المعلمة التي توجد في المنطقة التي يقطن بها المتعلم)ة(.  •
 منطقة. موقعها داخل ال •
 شكلها الخارجي.  •
 شكلها الداخلي.  •
 األنشطة التي تجرى داخلها.  •
 نوع الزوار الذين يرتادونها.  •
 رأي الزوار عند زيارة هذه المعلمة.  •
 المتعلم)ة( وهو يزور هذه المعلمة شعور  •
 تحرير المسودة 

التي   - األفكار  من  انطالقا  المسودة  تحرير  في  والمتعلمات  المتعلمون  يشرع 
 ا بمساعدة األستاذ)ة( مركزين على وصف المعلمة؛دونوها ونظموه

سليما،   - ترتيبا  األفكار  ترتيب  إلى  االنتباه  ضرورة  األستاذ)ة(  لهم  يوضح 
ا الروابط  الترقيم،  واستعمال  عالمات  واستعمال  والفقرات،  الجمل  بين  لمناسبة 

 واستثمار ما اكتسبوه في مختلف الدروس من رصيد معجمي ولغوي وأساليب... 
ا - المساعدة لمن هو ألستاذيسهر  مقدما  المتعلمين والمتعلمات  تتبع عمل  )ة( على 

 في حاجة إليها. 

 
 
 
 
 
 
 
كتابة 
 المسودة
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  الثاني األسبوع 

 مشروع الوحدة  وصف معلمة عمرانية بداية اإلنجاز الحصة الثانية: 

 
 على: يكون المتعلم قادرا  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 إنجاز المشروع.  -

 توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية خالل اإلنجاز.  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( التعليميةالوسائل 
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

عوة المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه من  )ة( للحصة بديمهد األستاذ -
 أنشطة في الحصة السابقة. 

   الحصة.يوضح لهم، بعد ذلك، موضوع  -

وضعية  
 االنطالق 

يقترح األستاذ)ة( على أحد المتعلمين أو إحدى المتعلمات تذكير اآلخرين بما   -
 تم إنجازه في الحصة السابقة. 

وأن تتحدث عن الصعوبات التي    ، أنجزته   أن تعرض مايدعو كل مجموعة   -
 واجهتها وكيف تمكنت من تجاوزها. 

 ر ومعلومات ووثائق.  تعرض المجموعات، تباعا، ما حصلت عليه من صو -
يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات، تجميع الصور والوثائق وترتيبها   -

 حسب نوعها وشكلها وطبيعتها والكيفية التي ستوظف بها. 
ا  يدعوهم - ملفات  إلى  في  المشروع  تخدم  ال  التي  والوثائق  بالصور  الحتفاظ 

 خاصة على أساس استثمارها في نشاط آخر الحق. 
ا - للصور  يتفق  النهائي  الملف  على  والمتعلمات  المتعلمين  مع  ألستاذ)ة( 

 لتعديل والتنقيح.  اوالمعطيات، إلخضاعها في مرحلة الحقة لعمليتي 
مسود - كتابة  في  مجموعة  كل  حصتشرع  التي  المعطيات  حول  تقرير  لت  ة 

 عليها بعد أن يوضح لهم األستاذ)ة( كيفية كتابة هذا التقرير. 
إلى   - المجموعات  من  يدعو  معلومات  واستثمار  اللغوية  المكتسبات  توظيف 

 مواد دراسية أخرى. 

 
 
 
 
 
 اإلنجاز
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من  الثالث األسبوع دروس جذاذات
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 مكون القراءة  جمالية الخط المغربيالنص الوظيفي:   د  30 المالحظة والتوقع األولى:الحصة 

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة

 " بطالقة. جمالية الخط المغربي قراءة نص "  -
 صياغة توقع لمضمون النص.  -

وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
عمل ثنائي، عمل في مجموعات : عمل فردي، وضعيات العمل  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول طرق   -
 العمل. 

ن من أجواء النص مستثمرا  يستهل األستاذ)ة(الحصة بفتح نقاش يقرب المتعلمي -
 ع الخطوط التي يعرفونها. معلوماتهم عن بعض أنوا

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

النص   - عنوان  وقراءة  كتبهم  فتح  والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  يطلب 
 ومالحظة الصورة المصاحبة له. 

 يوجه اهتمامهم إلى الصورة ويترك لهم متسعا من الوقت لمالحظتها؛ -
أسئل - الصيطرح  حول  متطلبات  ة  بحسب  أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  ورة 

 طبيعة النص؛
 . بين الصورة والعنوان من خالل أسئلة مناسبةيربط  -
مؤشرات   - من  واالنطالق  معلوماتهم  استثمار  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  يحفز 

)جمالية   النص  يتضمنه  ما  وافتراض  التوقعات  لصوغ  بالنص  ترتبط  أولية 
 ذلك خطاطة أو مخططا شمسيا. كن أن يوظف ألجل الخط المغربي(. يم

 
 
 

المالحظة  
 والتوقع

"  يقرأ - فقرة من نص  المغربي األستاذ)ة(  الخط  معبرة،  جمالية  قراءة جهرية   "
مراعيا فيها تلوين نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف  

 ة القيام بذلك؛أن يقترح على متعلم أو متعلمة يجيد القراء هالمواقف. ويمكن
مشيرين   - المتعلم)ة((  )أو  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  يتابع 

 بأصابعهم إلى الكلمات التي يقرؤنها.  
قراءة هامسة ويحرص على   - فقرات النص  بقية  قراءة  إلى  يدعوهم األستاذ)ة( 

فردي قراءة  القراءة:  أشكال  وذلك  تنويع  في مجموعات  قراءة  ثنائية،  قراءة  ة، 
 سب ما تسمح به شروط عمله.  بح

إلى   - والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  قراءةيدعو  واجهوا    إعادة  التي  الجمل 
 صعوبة في قراءتها أو التي تتضمن كلمات جديدة أو صعبة.  

الت - إلى  والمتعلمات  المتعلمين  ويدعو  الجمل  فكير  يتوقف األستاذ)ة( عند بعض 
عوهم إلى تحديد ما توحي  لذلك، ثم يدفي مضمونها تاركا لهم متسعا من الوقت 

 . به إليهم
 يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين.  -

 
 
 
 
 
 

 قراءة النص 

المتعلمات والمتعلمين   - الطالقة من خالل دعوة  لتقويم  يقترح األستاذ)ة( نشاطا 
صعوبات   واجهتهم  سليمة؛الذين  قراءة  النص  من  فقرة  قراءة  إعادة    إلى 

متعل بإشراك  الثنائي  العمل  اعتماد  تواجهه  )يستحسن  وآخر  للقراءة  مجيد  م)ة( 
 صعوبات(. 

 لمعالجتها الحقا. تاألستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلما  يدون -

 
ضبط التقويم و

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  جمالية الخط المغربي  :ظيفيالو النص د 30 تنمية المعجم الحصة الثانية:

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 . بطالقة" جمالية الخط المغربي قراءة نص "  -
 تحديد معاني مفردات من خالل سياق النص.  -

رقمية  موارد وسائل –صور    - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
، عمل في مجموعات عمل فردي، عمل ثنائي  وضعيات العمل:  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يراه مناسبا   يمهد األستاذ)ة( للحصة  - المتعلمين والمتعلمات    كأن يطلب من   بما 
بعنوان نص المغربي"   "   التذكير  الخط  من    جمالية  انطالقا  العام،  ومضمونه 

 أسئلة محددة.

 وضعية االنطالق 

النص - من  فقرة  األستاذ)ة(  الصوت،  ب ملتزما    قراءة جهرية  يقرأ  نبرات  تلوين 
القراءة  أن يدعو في بعض األحيان من يجيد    احترام عالمات الوقف، ويمكنهو

 من المتعلمات والمتعلمين للقيام بذلك؛
  األستاذ)ة(   يعيدصعوبة في قراءتها ف  ونيجد  يحدد المتعلمون والمتعلمات جمال -

يدعو المتعلمين بعد ثم    يوضح معناها وعالقتها بالجمل المرتبطة بهاوقراءتها  
 ذلك لقراءتها مجددا وتحديد معناها. 

المتعلمون - مجموعات  والمتعلمات  يتناوب  في  أو  فقرات    فرادى  قراءة  على 
 ؛جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة النص قراءة 

بينهم )تقويم   - فيما  القرائي  أداءهم  المتعلمون والمتعلمات  أو تقويم  يقوم  بالقرين 
 حظة األداء القرائي. من شبكة مال( انطالقا ذاتي

 
 
 
 
 

 قراءة النص 
 
 

األستاذ)ة(   - والمتعلمينيوجه  بتنمية    إلى  المتعلمات  المرتبطة  األنشطة  إنجاز 
 . المتعددةالمعاني  ةاستراتيجيباستثمار الرصيد اللغوي 

قراءته - إلى  والمتعلمات  المتعلمين  ويدعو  النص  من  جملة  األستاذ)ة(    ا يختار 
 ى الكلمة المستهدفة؛إلى التركيز عل الفتا انتباههم

 من األمثلة المتضمنة في الجدول التالي:  ايدعوهم إلى شرح هذه الكلمة انطالق -

 المعنى في السياق  الجملة الكلمة

 
 متألق 

 متميز  لمع   نجم متألق في السماء 

 ساطع  أحيى فنان متألق حفال فنيا. 

 مشهور  جاد تلميذ متألق. 

 ني متعددة. من ذلك أن لها معايوضح لهم انطالقا   -

تتضمن   - النص  في  جمل  عن  مجموعات  في  والمتعلمات  المتعلمون  يبحث 
معانيه تتعدد  الجمل   اكلمات  سياق  تحتوي    ، حسب  أخرى  جمال  ويقترحون 

 الكلمات نفسها ولكن بمعاني تختلف بحسب سياق هذه الجمل.  
 ح والتصويب. تتقاسم المجموعات نتائج أعمالها ويتدخل األستاذ)ة( للتوضي -
هذه   - إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  يولي 

 األنشطة؛  

 

 

 

 

 

 

تنمية الرصيد  

 المعجمي

المتعلمات و - الطالقة من خالل دعوة  لتقويم  المتعلمين  يقترح األستاذ)ة( نشاطا 
 جهتهم صعوبات إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة؛  اوالذين 

تحديد معناها من خ  كل متعلم ومتعلمة   ر كلمة من النص ويدعوتايخ - الل  إلى 
  لة تتضمن الكلمة نفسها لكن بمعاني مواقتراح جالجملة التي وردت فيها،    سياق
   تبعا لسياق الجمل التي تتضمنها. أخرى

 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
وضبط  التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  جمالية الخط المغربي  :النص الوظيفي د  30الثالثة: الفهم  الحصة 

 
 المتعلم)ة( قادرا على:  يكون :الحصةأهداف 
 . بطالقة" جمالية الخط المغربي قراءة نص "  -
 فهم معاني النص الصريحة والضمنية.  -
 مناقشتها. فحص التوقعات و -

. رقمية موارد وسائل  –صور    - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين  - مطالبة  خالل  من  بالالحق،  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 

 خط المغربي.والمتعلمات بالتذكير ببعض مميزات ال
 

 وضعية االنطالق 

النصيقرأ   - من  فقرة  جهرية  األستاذ)ة(  الجيدة  قراءة  القراءة  بضوابط  :  ملتزما 
 تلوين نبرات الصوت، احترام عالمات الوقف؛

جهرية مع مراعاة    يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة -
، في  اءة: قراءة فردية، ثنائية)يمكن تنويع وضعيات القر  شروط القراءة السليمة.

 ات صغرى بحسب ما هو ممكن(؛مجموع
األستاذ)ة( - وضعيات    يوظف  تطلبه  ما  بحسب  القرائي  الفهم  استراتيجيات  إحدى 

أو/و  ةاستراتيجي)القراءة   القراءة  وتأمل"("استراتيجية  "إعادة  لمساعدة    توقف 

 المتعلمات والمتعلمين على فهم مضامين النص. 
المتعلمون - أد  يقوم  )تقويم  والمتعلمات  بينهم  فيما  القرائي  تقويم  اءهم  أو  ذاتي 

 ( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. بالقرين

 

 

 

 

 قراءة النص 

والمتعلمات باقتراح من األستاذ)ة( أنشطة   ثنائيا أو في مجموعات  المتعلمونينجز   -

   .نصالفهم وتحليل مضامين 
 درت أشكال الخط المغربي. انطالقا من النص من أين انح ونيبين ✓
 انطالقا من النص لماذا أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة. ونيفسر ✓
 المجاالت التي استخدم فيها الخط المغربي. ونيبرز  ✓
 يز الخط المغربي في:من النص ما م ونيستخرج ✓

 العصر العلوي  العصر السعدي  العصر المريني 

   
 ن.دالة على: العمران/ الفنو من النص مفردات أو عبارات ونخرجستي ✓

 ( ملحوظة: يمكن لألستاذ)ة( ان يقترح أنشطة أخرى تناسب قدرات المتعلمين والمتعلمات.) 

 توقعاتهم. يتأكد المتعلمون والمتعلمات من صحة  -

 

 

 

 

 

 

 الفهم

يقترح األستاذ)ة( نشاطا لتقويم الطالقة من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى   -
رة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم )يمكن  إعادة قراءة فق

تتم القراءة بشكل ثنائي يجمع بين متعلم متمكن وآخر غير متكن أو في طور  أن  
 التمكن(؛  

األستاذ)ة(   - مطابقتها  يدعو  من  للتأكد  توقعاتهم  فحص  إلى  والمتعلمات  المتعلمين 
 لمضمون النص؛

للمع - فهمهم  للتأكد من  أن يتم  اني الصريحة والضمنية للنص، على  يطرح أسئلة 

 .  اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاصذلك من خالل 
 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

 

 

وضبط   التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  جمالية الخط المغربي  :النص الوظيفي د  30 التركيب والتقويم: الرابعة الحصة 

 
 المتعلم)ة( قادرا على:  يكونالحصة: أهداف 
 . بطالقة" جمالية الخط المغربي قراءة نص "  -
 النص بأسلوبه الخاص.  تلخيص -
 رأيه في المقروء.  إبداء -

. رقمية موارد وسائل –صور    - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يمهد األستاذ)ة( للحصة بأنشطة تربط السابق بالالحق من خالل مطالبة المتعلمين   -

 ،وبعض مظاهر الجمال في الخط المغربي  ، والمتعلمات بالتذكير بموضوع النص

استخدامه ال   ، ومجاالت  بالحضارة  ذلك  عالقة  بها مبرزا  يعتز  التي  مغربية 

 . ةالمغارب

 

 وضعية االنطالق 

 يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص. -
 . يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 قراءة النص 

 يسأل األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات أسئلة للتأكد من فهمهم للنص.  -
 ب بحسب ما يلي: المتعلمون والمتعلمات أنشطة التقويم والتركي ينجز  -

 . في جمل تلخيص النصيتعاونون بينهم ثنائيا أو في مجموعات على  ✓
 إبداء الرأي في موضوع النص.  ✓
 يوضحون عالقة الخط بالرسم. ✓
تكوين مجموعات لتتبادل بينها عبر إحدى تطبيقات التواصل االجتماعي   ✓

 المغربي. نماذج من الخط 
 ذهان المتعلمات والمتعلمين. يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت عالقة في أ -

 

 

 

 التركيب والتقويم 

والمتعلمين   - المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 

 . إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم

 يدة. المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدعو  -

 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

التقويم وضبط  

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 مكون الظواهر اللغوية  الفعل وأزمنته  الصرف والتحويل:  د 30الحصة األولى: تقديم 

 على:  م)ة( قادرا يكون المتعلأهداف الحصة: 
 تعرف الفعل وداللته على الحدث.  -
 تحويل أزمنة الفعل المختلفة.  -
 الكتابي بطريقة سليمة.  في التعبير الفعل وأزمنتهتوظيف  -

 وسائل رقمية  –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية العمل

 احلمرال أنشطة التعليم والتعلم 

وضعية   يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى اإلتيان ببعض األفعال.  -
 االنطالق 

 والمتعلمات النص قراءة صامتة.  يقرأ المتعلمون
 رواق باب الرواح 

نهاية   وخالل  بالرباط.  الرواح  باب  رواق  إلى  رحلة  سنة  كل  مدرستنا  تنظم 
تدوين  على    كان يحثنا تاذنا الذي  األسبوع الماضي قمنا بزيارة الرواق. رافقنا أس

اللوحات   معلومات  قائال: سجلوا  حول  كل    المعروضة  أبنائي  يثيريا  انتباهكم    ما 
 . من الزيارةواحرصوا على االستفادة 

تعاون على إنجاز ما ليقترح األستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات العمل ثنائيا وا -

 يلي من األنشطة:  
 –سجلوا    –  يحثنا-رافقنا  –قمنا    –تنظم    المقروء:استخراج األفعال من النص   ✓

 احرصوا. –يثير 
   باألفعال المستخرجة من النص بحسب المطلوب:ملء الجدول المقترح  ✓

 األمر المضارع  الماضي 

 .................  .................  ................. 
أ ✓ بخصوص  الجدول  من  استنتاجه  يمكن  ما  حول  بينهم  فيما  زمنة التداول 

 الفعل. 
 يعرض بعض المتعلمين والمتعلمات ما توصلوا إليه من استنتاجات.  -
يقارن المتعلمون والمتعلمات بين االستنتاجات المقدمة ويتدخل األستاذ)ة( للتعديل  -

 والتصويب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 
 
 

 يكتب أحد المتعلمين أو المتعلمات االستنتاج على السبورة:  -
 . أو األمر المضارع أوفي الماضي على حدث  فعل ما دلال
عن   - أخرى  أمثلة  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  وأزمنتهيقدم  من    الفعل  ليتمكنوا 

 . فهم القاعدةإدراك 
 دفاترهم.  علىيدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج  -

 
 

 االستنتاج 

أو  ونيميز - األلواح  الماضية    الدفاتر  على  أفععاألفعال  من  المضارعة  ال  ن 
 زار.  –قم  – استمع-يعلم –يكتب   –أقبل  : األمر

مضارعا، والثالثة    والثانية فعالماضيا،    األولى فعاليأتون بثالث جمل تتضمن   -
 فعل أمر. 

 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى.  -

 
 

 التطبيق 

 التصحيح تُصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات جماعيا ثم ثنائيا ثم فرديا.  -

 التقويم   ماضية وحولها إلى المضارع واألمر.  أفعالإيت بثالثة  -

 رصد التعثرات  يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا خالل حصة التثبيت.  -
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 اللغوية الظواهر مكون   عناصر الجملة الفعليةالتراكيب:   د 30الحصة األولى: تقديم 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 تعرف عناصر الجملة الفعلية.  -
 تركيب جمل فعلية سليمة.  -
 الكتابي بطريقة سليمة.  في التعبير  الفعلية الجملةتوظيف  -

 وسائل رقمية  –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 ت. عمل في مجموعا: عمل فردي، عمل ثنائي، وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

كأن   - يناسب  بما  األستاذ)ة(  بجمل  يمهد  اإلتيان  والمتعلمات  المتعلمين  من  يطلب 
 بفعل.   مفيدة تبتدئ

وضعية  
 االنطالق 

 . قراءة صامتةيدعو األستاذ)ة(المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص  -
 الخط المغربي                                        

ويستعمله   الكتابة،  في  الخطاط  يوظفه  به.  الناس  ويفخر  الخط،  المغربي  يعشق 
 الرسم. ويزين به الفنان لوحاته.  الرسام في

والمتعلمات - المتعلمون  مجموعاتثنائيا    يستخرج  في  تبتدئ    أو  جمال  النص  من 

 بفعل. 
 األستاذ)ة( الجدول التالي على السبورة يرسم  -

 مفعول به  فاعل فعل

 يعشق
رُ ي فْ   خ 

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

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

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

 الخط
 ................... 

 الخط

 

 .ل بالجمل التي استخرجوها من النصملء الجدو المتعلمون والمتعلمات يتمم -
اهتمامهم  يوجه - عناصر   األستاذ)ة(  من  عنصر  كل  خصوصيات  على  للوقوف 

 لفعلية.الجملة ا

 
 
 
 
 
 

المالحظة  

 واالكتشاف 
 
 
 
 

   يبني المتعلمون والمتعلمات االستنتاج منطلقين مما توصلوا إليه. -
 بفعل.  الجملة الفعليةتبتدئ 

 به. تتركب الجملة الفعلية من فعل وفاعل، أو فعل وفاعل ومفعول 
عن   - أخرى  أمثلة  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  الفعليةيقدم  م  الجملة  ن  ليتمكنوا 

 .دفاتراليدون االستنتاج في و  تثبيت فهمهم للقاعدة

 
 

 االستنتاج 

 ينجز المتعلمات والمتعلمون التطبيقات على األلواح أو على دفاترهم.  -
 التالية: يعينون الفعل والفاعل والمفعول به في الجمل  -

 يهتم المغاربة بالخط. ، معرضا  ينظم النحات ، رسم الفنان لوحة
   ما يلي:يأتون ب -

 ية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. فعل جملة ✓

 فعل وفاعل.   تتكون منجملة  ✓

 
 

 التطبيق 

 التصحيح تصحح اإلنجازات بشكل ثنائي أو جماعي قبل االنتقال إلى التصحيح الفردي.  -
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  جمل: كتب يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمعلمات تركيب األفعال التالية في   -
 علم.  –زخرف    –عاد  –

األستاذ - التعثراتيدون  التثبيت    )ة(  حصة  خالل  الحقا  أو  فورا  معالجتها  قصد 
 الالحقة.

 التقويم  
ورصد  
 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 مكون الظواهر اللغوية   التاء المربوطةاإلمالء:  د 30الحصة األولى: تقديم 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: ف الحصةداأه
 رسم التاء المربوطة رسما سليما.  -
 تعرف مواطن رسم التاء المربوطة.  -
 توظيف ما اكتسبه بخصوص التاء المربوطة توظيفا سليما.   -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

والمتعلمات اإلتيان  من المتعلمين  للحصة بما يناسب كأن يطلب  األستاذ)ة(    يمهد -
 بمفردات تنتهي بتاء. 

وضعية  
 االنطالق 

 التاء. حرفيدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص واالنتباه إلى  -

 الخط المغربي 
  كبيرة، توظفه شهرة    شكله، له ع في  بي بديالمغر  ط طلحة: »الخقال الخطاط   

الستخدامه    دعاة  الشاعرة والعالمة واألديبة، ويحبه المغاربة جميعا، إذ تجدهم
 . في الكتابة

مثل:   - مربوطة  بتاء  تنتهي  كلمات  النص  من  والمتعلمات  المتعلمون  يستخرج 
 طلحة، كبيرة. 

الكلمات   - هذه  بعض  نطق  إلى  األستاذ)ة(  ب يدعوهم  تنتهي  مربوطة  التي  تاء 
   تسكين التاء.ب
 كبيره   كبيرة  طلحه  طلحة

 التاء تنطق هاء. يالحظون أن  -
كل   - في  مربوطة  التاء  رسم  لتعرف سبب  الخطاطة  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ 

 .حالة
 

 ترسم التاء مبسوطة في: 
 شهرة  نهاية االسم المفرد المؤنث 

 كبيرة  نهاية الصفة المؤنثة 
 طلحة ذكر العلم الم منهاية اس

 دعاة التكسير نهاية جمع 
 . االستنتاج األمثلة لبناء  ينطلق المتعلمون من 

 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 

 

 يكتب متعلم أو متعلمة االستنتاج على السبورة.  -
 ونهاية االسم  ، واسم العلم المذكر  ، ترسم التاء مربوطة في نهاية الصفة المؤنثة

 وجمع التكسير. ، المفرد المؤنث 
ليتمكنوا من    لتاء المربوطةايقدم بعض المتعلمين والمتعلمات أمثلة أخرى عن   -

 . تثبيت فهمهم للقاعدة
 يدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج في دفاترهم.  -

 

 
 

 االستنتاج 

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على الدفاتر.  -
صغيرة    –حمزة    التالية:ي الكلمات  يذكرون سبب رسم التاء مربوطة ف ✓

 .شجرة–بناة  –

 يأتون بكلمات تتضمن تاء مربوطة ويركبونها في جمل مفيدة.  ✓

 
 

 التطبيق 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  -
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التاء المناسبة  يطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمعلمات ان يكتبوا على األلواح  -
 ، عمالق.. ، بثينـ....، معاويـ......مع ذكر السبب. رائعـ.. 

يعالج األستاذ)ة( بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى قصد بناء   -
 أنشطة داعمة خالل حصة التثبيت الالحقة. 

 التقويم  
ورصد  
 التعثرات 

 
 

 األولى الوحدة  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

-الفعليةالجملة  عناصر-وأزمنتهالفعل  د 30الحصة األولى: الفهم والشكل 
 المربوطة التاء

 التطبيقات الكتابية

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على:  أهداف الحصة

 . المربوطةوالتاء  ،وعناصر الجملة الفعلية ، الفعل وأزمنته ب استثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة  -
 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( التعليميةالوسائل 
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. العملوضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

بالظواهر   مرتبطة  بأنشطة  الحصة  ألجواء  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يهيئ 
 اللغوية المدروسة: 

 أمر. إيت بفعل ماض وفعل مضارع وفعل  -
 مفيدة. إيت بجملة فعلية  -
 إيت بمفردات تنتهي بتاء مربوطة.  -

 
عية  ضو

 االنطالق 

يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي "كتاب الحي"،   -
 صامتة. قراءة 

 كتاب الحي 
التي عشتها في كتاب   اللحظات  أبدا  فالفقيهلن أنسى    كان بمثابة عقبة    الحي. 

رغماألب   التي    لنا،  انه    يعاملناكان  القسوة  أذكر  أحيانا.  يأمرني بها    كان 
  اللوح،على    بعنايةالقرآن  وخط آيات    وامأل الدواة  القصبي، مسك القلم  :" أقائال

 واحرص على حفظ القرآن.
 األسئلة التالية: يجيب المتعلمون والمتعلمات عن -

 دوما؟ ما الذي جعل الكاتب يتذكر الكتاب  ✓
 .  في الكتاباذكر األدوات التي كان الكاتب يستعملها  ✓

 ن خالل ما يلي: شطة التطبيق موالمتعلمات أنالمتعلمون ينجز 
 ينقلون على الدفاتر الكلمات التي تحتها خط في النص.  ✓
 يضبطون الكلمات بالشكل التام.  ✓

 
 
 
 
 
 إنجاز 
 التطبيقات 

 التصحيح تُصحح األنشطة ثنائيا فجماعيا ثم فرديا.  -

ت - فعلية  بجملة  اإلتيان  والمعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  إحدى يطلب  تضمن 
 تاء مربوطة.   مفرداتها

 التقويم  

خالل حصة   - أو  فورية  أنشطة  خالل  من  لمعالجتها  التعثرات  األستاذ)ة(  يسجل 
 التثبيت الالحقة. 

 رصد التعثرات 
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 الثالث األسبوع  المغربية الحضارة مجال  الوحدة األولى

الفقيه  نص سماعي:  القراءة السماعية

  الغزواني 

فهم المسموع  د:  30الحصة األولى 
 ره ناقشته واستثماوم

 
 يكون المتعلم)ة( في آخر الحصة قادرا على:أهداف الحصة: 

 " الفقيه الغزواني  اقتراح توقعات حول مضمون النص السماعي " -
 السماعي فهما سليما. فهم مضمون النص  -
 استثمار المسموع من خالل أنشطة متنوعة.  -
 التحقق من توقعه حول مضمون المسموع.  -
 القا من مضمون النص. هيا وبلغة سليمة انطالتعبير والتواصل شف -

 سبورة تفاعلية.  –صور  –كتاب المتعلم -  السبورة التعليمية:الوسائل 
 في مجموعات، عمل جماعي. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل وضعيات العمل: 

 
 والتعلم  أنشطة التعليم المراحل

 

االستعداد 

 لالستماع 

المتعلمبنشاط    للحصة  )ة(يمهد األستاذ - النصين والمتعلمايقرب    ت من أجواء 

التعليم والتربية  بعض فضاءات  فيقترح عليهم، مثال، أن يتعاونوا على تحديد  

 . التي يعرفونها

األستاذ - من    )ة(يدعو  إليه  توصلوا  ما  تقديم  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  بعض 

 نتائج ليستثمرها مدخال للدرس.

 

المالحظة  

 والتوقع

األستاذ)ة( - النص  يدون  السبور  عنوان  المتعلمين  على  من  ويطلب  ة، 

قراءة توقع    والمتعلمات  اقتراح  ثم  الصورة  ومالحظة  توقعاتالعنوان   أو 

                     النص.مناسبة لموضوع 

 

 النص تسميع 

كامال  يُسم    - النص  األستاذ)ة(  واضح  ع  المعبرة،بصوت  بالقراءة    ملتزما 

 لمتعلمات.ومستوى المتعلمين واومراعيا عالمات الوقف، 
مراعيا قدرة المتعلمات والمتعلمين على  بتأنيُسمع األستاذ)ة( النص مرة ثانية   -

 ومركزا على المقاطع أو الجمل التي تتضمن صعوبة.المتابعة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهم المسموع 

استراتيجية   - من  استراتيجية  والمتعلمات  المتعلمين  على  األستاذ)ة(  يقترح 
 ما يرتبط بها من أنشطة. المفردات ويدعوهم إلى إنجاز 

يتأكد األستاذ)ة( من فهم المتعلمين والمتعلمات ألفكار النص من خالل دعوتهم   -

 إلى إنجاز ما يلي )يمكن اعتماد العمل في مجموعات(: 
قبيل:   ✓ من  أسئلة  عن  الفقيه؟اإلجابة  هو  المصلون   من  تجمع  لماذا 

 تحدث المصلون مع الفقيه الغزواني؟  عم  خارج المسجد؟
،  أعمارهم  –: عددهم  الطلبة: من حيثاألجواء داخل "المسيد"  وصف ✓

المسيد،  داخل  الفقيه  بها  يقوم  التي  بها األنشطة    األنشطة  يقوم  التي 

 .الطلبة
 لماذا يحترم الطلبة الفقيه الغزواني؟  تبيان ✓

 ن والمتعلمات إنجاز ما يلي: يالمتعلم علىيقترح األستاذ)ة(،  -
ورفكار  األ  ترتيب ✓ حسب  النصالتالية  في  طودها  الفقيه  مأنة  : 

أبنائهم على  للفقيه   للمصلين/  المصلين  انتظار   / الطلبة  فسحة   /

 الغزواني / األجواء داخل المسيد.
 على أن األحداث تدور في فصل الصيف. ما يدلاستخراج  ✓
ما يدل على أن دور الفقيه الغزواني لم يكن يقتصر على ما   استخراج ✓

 يقوم به داخل "المسيد". 
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 األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة. ف يتصر

 

 

استثمار  

 المسموع 

   يستثمر المسموع شفهيا من خالل أنشطة متنوعة مثل: -
 ينجز المتعلمون والمتعلمات في مجموعات ما يلي:  -

 يحددون أفكار النص.   ✓
 يحللون عناصر النص ويحددون نوعه. ✓
 . نصاليستخرجون القيمة المتضمنة في  ✓
 يربطون النص بالواقع.  ✓

 يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة.  -
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 األسبوع الثالث  مجال الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

"فن الفروسية التقليدية تراث مغربي   نص القراءة المسترسلة 
 أصيل" 

 شارة "العالم" الحصة الثالثة: إ

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 " بطالقة....قراءة الجزء الثالث من النص المسترسل " فن الفروسية التقليدية  -
 . "...فهم المعاني الصريحة والضمنية لنص " فن الفروسية التقليدية  -

 اكتساب معلومات عن بعض مظاهر االحتفال ببلده المغرب.  -

 التوقعات.  التحقق المرحلي من -
 وسائل رقمية. –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

السؤال   - طرح  خالل  من  الدرس  لبداية  والمتعلمين  المتعلمات  األستاذ)ة(  يهيئ 
 يول؟ التالي: فيم تستخدم الخ

المالحظة  
 والتوقع

أو   - توقعا  يقترحون  ثم  الصورة  ويالحظون  العنوان  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ 
 الثالث من النص. أكثر لموضوع الجزء 

 
 
 
 
 
 
 
 النص قراءة
الرصيد وتنمية 

 المعجمي

من: - الحصة  لهذه  المخصص  الجزء  األستاذ)ة(  الفروسية  "  يحدد  ف نُّ  د ِي  يُؤ  و 
ع هُ ؐاْلُجْمهورُ "إلى " فُْرسان   التقليدية م  ُم و   . "غ ِضب  ؐاْلع ال 

الجزء   - من  فقرة  األستاذ)ة(  تلوين    الثالث يقرأ  مراعيا  معبرة،  قراءة  النص  من 
المواقف.   مختلف  ومتمثال  الترقيم،  ومحترما عالمات  الصوت،  ويتوقف  نبرات 

يجد  جملال  بعض  عند قراءتها   التي  في  والمتعلمون صعوبة    وفهمها   المتعلمات 
قراءتها  ف بها  ويعيد  المرتبطة  بالجمل  وعالقتها  وعناصرها  معناها  لهم  يوضح 

 قراءتها مجددا وتحديد معناها )استراتيجية "إعادة القراءة(؛  ويدعوهم بعد ذلك ل
يمكن لألستاذ)ة(أن يعتمد أيضا استراتيجية "توقف وتأمل" بالتوقف أثناء القراءة   -

االنت إلى  والمتعلمين  المتعلمات  وطرح  ودعوة  فيها  والتفكير  معينة  لفكرة  باه 
 تساؤالت بشأنها وتدوين اإلجابات؛  

وال - المتعلمات  أو  يتابع  الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  متعلمون 
 الصعبة لشرحها الحقا؛

الجزء   - فقرات  بقية  مستقلة  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  النص  الثالث  يقرأ  من 
 رائي فيما بينهم؛تباعا ويصححون أداءهم الق 

من    األستاذ)ة(   يقترح  - المفردات  استراتيجية  توظيفها  استراتيجيات  على  ويحثهم 
 لتحديد معنى المفردات انطالقا من السياق. 

 
 

 الفهم والتحليل

)ة( ألفكار الجزء  يطرح األستاذ)ة( أسئلة يروم من خاللها تبين درجة فهم المتعلم -
النص  من  يق:  الثالث  التي  الحركات  الخيالة؟  موما  العالم  /    بها  يستبشر  متى 

   دق إما في السماء وإما في األرض؟يران البنالماذا يطلق الفرسان ن /  بالجمهور؟
ج  استخراو  ، سبب استعراض الفرسان في مكان واسع  يدعو األستاذ)ة( إلى تحديد -

 من النص دالة على الضجيج. مفردات 
 لمطروحة. يمكن لألستاذ)ة( أن يتصرف في كيف وكم األسئلة ا -

التركيب  
 والتقويم

 المتعلم)ة( أفكار الجزء الثالث في جمل. يلخص  -
في   - رأيه  المتعلم)ة(  غير  العالم  "  غضب يبدي  الطلقة  تكون  حين  »والجمهور 

 .منسجمة
 يتلمس المتعلم)ة( مدى التقارب بين ما توقعه ومضمون الجزء الثالث من النص.  -
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 دة األولى وحال مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 التعبير الكتابي  توليد األفكار انطالقا من نص الموضوع   المراجعة والتنقيحالحصة الثالثة: 

 
 : يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على: أهداف الحصة

 استثمار المسودة لصياغة الفقرة النهائية.  -
 مراجعة وتصحيح وتنقيح ما كتبه في الحصة السابقة.  -

 وسائل رقمية –صور -المتعلم)ة( : كتاب ةالوسائل التعليمي
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

الموضوع - بنص  التذكير  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  تم    ، يدعو  وبما 
 إنجازه في الحصتين السابقتين. 

 اس. لالستئن يسجل خطوات التصميم على السبورة  -

 
 التهيئة 

 تتمة الكتابة  
قراءة صامتة   - المسودة  قراءة  إعادة  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدعو 

 بعض األخطاء اللغوية أو اإلمالئية.  تصحيحومتأنية و
 يطلب من كل متعلم)ة( قراءة مسودة زميله.  -
 يترك لهم الفرصة، بعد القراءة، لمناقشة وتبادل اآلراء.  -
 الوصف؛ رة التركيز على ينبههم إلى ضرو  -
 يعيد تذكيرهم بضرورة احترام ما يلي:  -

 العناصر المشكلة للموضوع بالترتيب.  •
 سالمة األفكار.  •
 صياغة جمل مفيدة وقصيرة.  •
 استعمال روابط.  •
 استعمال أوصاف مناسبة للموصوفات.  •
 احترام عالمات الترقيم.  •
–يشعرون به "اإلعجاب إدراج بعض التعابير المرتبطة بما  •

 تياح..."االر
 المراجعة والتنقيح

 يراجع المتعلمون والمتعلمات ما كتبوه بغية عرضه في الحصة القادمة.  -

 
  

 
 
 
 

المراجعة 
 والتنقيح
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الثالث 

 مشروع الوحدة  عمرانيةوصف معلمة  د  30 تتمة اإلنجازالحصة الثالثة: 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 ومعطيات عن معلمة تاريخية في كتابة فقرة.  توظيف معلومات -

 تعديل وتنقيح ما كتبه انطالقا من مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية.  -

 .وسائل رقمية –صور -المتعلم)ة( : كتاب الوسائل التعليمية

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

تم   - بما  اآلخرين  تذكير  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  على  األستاذ)ة(  يقترح 
 إنجازه في الحصتين السابقتين.  

وضعية  
 االنطالق 

يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى الرجوع لما تم جمعه وتنظيمه من   -
 ها. وصور ومعلومات حول المعلمة العمرانية التي وقع االختيار عليوثائق 

المالحظات   - إبداء  قصد  المجموعات  أفراد  بين  المعطيات  تبادل  على  يحثهم 
 بخصوص الوثائق والصور والمعلومات. 

   تخضع المعطيات للتعديل زيادة أو نقصانا بحسب ما يخدم المشروع. -
المتعلمون والمتعلمات تنظيم هذه   - الرابعة  يعيد  لينتقلوا في الحصة  المعطيات 

 ة نهائية. إلى صياغة المشروع صياغ

 
 
 

 تتمة اإلنجاز 
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من  األسبوع الرابع دروس جذاذات

 الوحدة
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية مجال  الوحدة األولى 

 د  30 : المالحظة والتوقعالحصة األولى النص الشعري: جنة الدنيا  القراءة مكون 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: ف الحصةداأه
    .توقع موضوع النص الشعري »جنة الدنيا" -
 .( بطالقةقراءة شعرية)قراءة النص الشعري "جنة الدنيا"   -
 . التدرب على إنشاد النص الشعري -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( التعليميةالوسائل 
 مجموعات. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول طرق   -
 العمل. 

والمتعلمات   - المتعلمين  بحفز  الحصة  األستاذ)ة(  حوار    –يستهل  خالل  من 
المتعلقة  -متدرج   المكتسبة  ومعارفهم  وتمثالتهم  خبراتهم  استدعاء  إلى 

   بموضوع النص.
القصيدة   - موضوع  بين  الربط  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يساعد 

 وبعض مظاهر الحضارة المغربية. 

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

األستاذ)ة(   - الصورةيدعو  ومالحظة  كتبهم  فتح  ما    إلى  بعض  وذكر  بانتباه 
 تجسده.

 قراءة عنوان النص.   -
معلوماتهم - استثمار  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  هذه   يحفز  من  واالنطالق 

بال المرتبطة  األولية  النص( لصوغ  المؤشرات  العنوان، شكل  )الصورة،  نص 
 ما تتضمنه القصيدة )جنة الدنيا(.  التوقعات وافتراض

 
 

المالحظة  
 والتوقع

، مراعيا  قراءة جهرية معبرةاألستاذ)ة( بعض أبيات قصيدة "جنة الدنيا"    يقرأ -
 مقام في القصيدة.   بحسب ما يطلبه كلالصوت )اإليقاع( نبرات فيها تلوين 

 األستاذ)ة(. يقرأ المتعلمات والمتعلمون القصيدة مقتدين بقراءة  -
إلى  - والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  إنشادالتدرب    يدعو  النص    على  أبيات 

مناسب   الشعري موسيقي  إيقاع  على  و  ،همدإنشا  متتبعا  ،على  لحثهم  متدخال 
 والتوقف الجزئي بين نصفي كل بيت شعري.  تنغيم العبارات بحسب األبيات، 

ين الكلمات الصعبة أو الجديدة،  يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى تدو -
معانيها   والبحث عن  السبورة،  على  أو  بالتتابع  األلواح  على  أو  دفاترهم  على 

 في المعجم. 

 
 
 
 القراءة 

التدرب على  و
 اإلنشاد
 

لقصيدة الشعرية  للمتعلمين والمتعلمات لمضمون ايقوم األستاذ)ة( الفهم األولي   -
 مضمونها. من خالل دعوتهم إلى التعبير شفهيا عن 

 لمعالجتها الحقا.  تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

ورصد  التقويم
 التعثرات 
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية مجال  الوحدة األولى 

 د 30 المعجم الثانية: تنميةالحصة  نيا النص الشعري: جنة الد مكون القراءة 

 
 على: : يكون المتعلم)ة( قادرا أهداف الحصة

    .توقع موضوع النص الشعري »جنة الدنيا" -
 بطالقة.  لشعري "جنة الدنيا"قراءة النص ا -
 التدرب على إنشاد النص الشعري  -

 . رقمية وموارد وسائل –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. عملوضعيات ال

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين   - مطالبة  خالل  من  بالالحق  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
ما  قبيل:  من  محددة  أسئلة  من  انطالقا  القصيدة،  بعنوان  بالتذكير  والمتعلمات 

با الشاعر  أعجب  لماذا  القصيدة؟  تصفه  الذي  بعض  البلد  يدعو  لمغرب؟ 
 أبيات القصيدة.  المتعلمين والمتعلمات إلى استظهار بيت أو بيتين من

 
 وضعية االنطالق 

معبرا - جهريا  إنشادا  الدنيا"  "جنة  قصيدة  األستاذ)ة(  فيه   ،ينشد  تلوين   مراعيا 
 الصوت )اإليقاع( بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة. 

والمتعلمات   - المتعلمين  األستاذ)ة(  تلو  يقسم  الواحدة  تتناوب  مجموعات،  إلى 
 الشعري؛ص ى على إنشاد الناألخر

 ينشد جميع المتعلمين والمتعلمات النص الشعري؛ -
يتتبع األستاذ)ة( إنشاد المتعلمين والمتعلمات متدخال لحثهم على تنغيم العبارات   -

وقف الجزئي بين نصفي كل بيت شعري، ومهتما بطريقة  بحسب األبيات، والت
 سليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقاع؛التنفس ال

مراعاة  ينتدب بعض المتعلمين والمتعلمات إلنشاد النص الشعري ويحثهم على   -
 تم االلتزام به أثناء اإلنشاد؛   ما

 ملحوظة: 
على   الخفيف  والنقر  بالتصفيق  الشعري  النص  إنشاد  خالل  يستعين  أن  لألستاذ)ة(  يمكن 

استخدام آلة تسجيل  عمال آالت موسيقية بسيطة إن كان ذلك ممكنا أو الطاوالت، كما يمكنه است
 أو شريط فيديو.

 

 
 
 
 

 
 اإلنشاد
 
 

والمتعلمين - المتعلمات  األستاذ)ة(  بتنمية    إلى  يوجه  المرتبطة  األنشطة  إنجاز 
 ؛  خريطة الكلمةاستراتيجية  الرصيد اللغوي باستثمار 

 ؛ يكتب في وسطه كلمة "جنة"يرسم األستاذ)ة( مخططا شمسيا على السبورة و  -
بالكلمة   - الصلة  ذات  المفردات  جميع  ذكر  والمتعلمين  المتعلمات  من  يطلب 

 المخطط؛المفتاح ويضعونها حول 
 ات تنفيذ األنشطة المقترحة عليهم؛يباشر المتعلمون والمتعلمات في مجموع -
 تتقاسم المجموعات نتاج عملها.  -
نها  شبكات لكلمات أخرى يختارو يدعو األستاذ)ة( كل متعلم ومتعلمة إلى وضع  -

 من النص. 
هذه   - إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  يولي 

 األنشطة؛ 

 
 
 
 
 
الرصيد تنمية 

 المعجمي

في جمل   - التالية  المفردات  تركيب  والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  يطلب 
 مفيدة: سالما، صحبا، يعشق. 

 وصف بها الشاعر المغرب. ي ضمن بعض الصفات التتحديد جمل فعلية تت -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية مجال  الوحدة األولى 

 د 30 الفهم والتحليل: الثالثةالحصة  النص الشعري: جنة الدنيا  مكون القراءة 

 
 المتعلم)ة( قادرا على: : يكون ف الحصةداأه
    .جنة الدنيا""إنشاد النص الشعري  -
 تعرف معاني النص الشعري.  -
   توقعاته حول مضمون النص الشعري.  فحص -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعيات العمل

 المراحل لم أنشطة التعليم والتع

المتعلمين  - مطالبة  خالل  من  بالالحق،  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
 والمتعلمات بالتذكير بموضوع القصيدة. 

 
 وضعية االنطالق 

مع  - جهريا  إنشادا  القصيدة  إنشاد  على  والمتعلمات  المتعلمون    الحرص   يتناوب 
بين   الجزئي  والتوقف  األبيات،  بحسب  العبارات  تنغيم  كنصف على  بيت  ي  ل 

 شعري. 
 يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.  -

 
 اإلنشاد

والمتعلمين إلى إنجاز أنشطة الفهم والتحليل بحسب ما  األستاذ)ة( المتعلمات يدعو  -
   يلي:
 من النص ما له عالقة بما يلي: يستخرجون  ✓

 صفات سكان المغرب  صفات المغرب 

- ........... ........... 
-  ...................... 
-  ...................... 

-  ...................... 
-  ...................... 
-  ...................... 

 . المغربالشاعر  وصف بهاالصفات اإلنسانية التي  يحصون  ✓
 . يستخرجون من القصيدة ما يفيد حب الشاعر للمغرب ✓
 ب: التالي حسب المطلويملؤون الجدول  ✓

 البيت الشعري المناسب  الحاسة

 .............  البصر 

 البيت الرابع  ............. 

 .............  اللمس
  

ينوع األستاذ)ة( وضعيات إنجاز أنشطة الفهم والتحليل فيعتمد العمل الثنائي أو   -
 العمل في مجموعات. 

يات التي  والمتعلمات إلى التحقق من صحة الفرضيدعو األستاذ)ة( المتعلمين  -
 ل ما توصلوا إليه. وضعوها قبل القراءة، وتعلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهم والتحليل

الخاص   - شفهيا وبأسلوبهم  المتعلمين والمتعلمات أن يعبروا  يطلب األستاذ)ة( من 
 عن أهم األوصاف التي وصف بها الشاعر المغرب "جنة الدنيا".  

 يدعوهم إلى تحديد األفكار األساسية في القصيدة.  -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم
 ات التعثر
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية مجال  الوحدة األولى 

 د  30 التذوق :الرابعة الحصة  النص الشعري: جنة الدنيا  مكون القراءة 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

    .جنة الدنيا""شعري النص ال إنشاد -
 النص الشعري "جنة الدنيا".  تذوق جمالية لغة -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

خالل   - من  بالالحق  السابق  تربط  بأنشطة  للحصة  األستاذ)ة(  مطالبة  يمهد 
وص التي  األوصاف  ببعض  بالتذكير  والمتعلمات  الشاعر  المتعلمين  بها  ف 

 المغرب جنة الدنيا.  

 
 وضعية االنطالق 

الحرص   - مع  جهريا  إنشادا  القصيدة  إنشاد  على  والمتعلمات  المتعلمون  يتناوب 
بحسب   العبارات  تنغيم  البيت  على  نصفي  بين  الجزئي  والتوقف  األبيات، 

 . الشعري
أدا - القرائيقومون  األداء  ءهم  شبكة  على  بناء  باألقران(  )تقويم  بينهم  فيما  ي 

 القرائي. 

 
 اإلنشاد

 يسأل األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات أسئلة للتأكد من فهمهم للنص.  -
والمتعلمات   - المتعلمين  من  األستاذ)ة(  إلى  لقصيدة  ا  أبيات   بعض  تحويل يطلب 

 . جمل صريحة
المتعلمين والمتع - األستاذ)ة(  أعجب كال منهميسأل  الذي  البيت  ويحث    لمات عن 

 البعض منهم على تعليل جوابه.  
 القصيدة: الوفاء، الصدق، الجمال.  اختيار القيمة التي تتحدث عنهايدعوهم إلى  -
والمتعلمات  ساعدي - المتعلمين  القصيدة    األستاذ)ة(  في  الفني  الجانب  تذوق  على 

عرية الواردة فيها وبعض  واكتشاف جماليتها من خالل الوقوف على الصور الش
 الدالة على ذلك.  الظواهر اإليقاعية دون التعمق أو استعمال المصطلحات الفنية

 
 
 
 

 التركيب والتذوق 

والمتعلمين   - المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 

 . مركزا على غير المتمكنين منهم الشعري من النص أبيات إنشادإلى إعادة 

 يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدة.  -

 الجتها الحقا. لمع األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

التقويم ورصد  

 التعثرات 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية  الفعل وأزمنته  صرف وتحويل: د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 : يكون المتعلم)ة( في نهاية الحصة قادرا على:أهداف الحصة

 بخصوص الفعل وأزمنته. تثبيت مكتسباته  -
 توظيف ما اكتسبه عن الفعل وأزمنته في تعبيره الشفهي والكتابي توظيفا سليما.    -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

وضعية   يمهد األستاذ)ة( للحصة بأنشطة مناسبة.   -
 االنطالق 

 شفهيا ما يلي:  ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة -
 ينسبون األفعال إلى الضمائر التالية: أنت، نحن، هم.  ✓

 اعلم رجع  يكتب  فتح

 على الدفاتر ما يلي:  زونينج -
 يكتبون مكان النقط الفعل بطريقة صحيحة حسب زمن حدوثه ✓

 باألمس )عقد( ........ باحثون ندوة حول حضارة المغرب.  •

 ن عرضا مسرحيا. )شاهد( ......... الجمهور اآل •

( من يكبرك سنا" و)عطف( على م  ر  ت  أمرني والدي قائال: ")احْ  •
 الصغير. 

المغرب فأعجبتني  حسب المطلوب: ُزْرُت  يحولون الجملة التالية ✓
 طبيعته. 

 أنتم .....................  نحن .....................  أنت  ..................... 

 
 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد في كتاب المتعلم)ة(.   -

 
 
 

 
 

 إنجاز أنشطة  
 التثبيت 
 
 
 

 التصحيح فرديا.  يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم -

 رصد التعثرات  الحقا أثناء أسبوع الدعم. يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري أو  -
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 الوحدة األولى  الحضارة المغربية مجال  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية  عناصر الجملة الفعليةالتراكيب:   د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: لحصةأهداف ا

 علية. فالمتعلقة بعناصر الجملة التثبيت مكتسباته  -
 توظيف ما اكتسبه عن عناصر الجملة الفعلية في تعبيره الشفهي والكتابي توظيفا سليما.    -

 .  وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 في مجموعات. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يناسب.  -
 

وضعية  
 االنطالق 

 شفهيا:  ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة -
 يأتون بجملة فعلية.  ✓

 ينجز المتعلمون والمتعلمات على الدفاتر:  -
✓  . ، ساف ر  م ، ح ض ر   يركبون األفعال التالية في جمل: ق د 
ُس،  مات التاليةيجعلون الكل ✓  الموسيقى، السائح.فاعال: الُمدر  
 يرتبون الكلمات التالية للحصول على جمل مفيدة:  ✓

م ، العامُل.  ، الفنان.  الدار، رم  ، اللوحات  ض   طويال، النقاش، استمر   ع ر 
 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى غير التي في كتاب التلميذ)ة(.  -

 
 
 

 إنجاز أنشطة  
 التثبيت 
 

 التصحيح جماعيا، ثم فرديا. يتم التصحيح ثنائيا،  -

 رصد التعثرات  يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري، أو الحقا خالل أسبوع الدعم. -
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية    اإلمالء: التاء المربوطة د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 تثبيت مكتسباته المتعلقة بالتاء المربوطة.  -
 توظيف ما اكتسبه عن عناصر التاء المربوطة في تعبيره الشفهي والكتابي توظيفا سليما.     -

 وسائل رقمية. –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  :وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

والمتعلمات إلى تذكر التاء المربوطة أنشطة من قبيل  يدعو األستاذ)ة( المتعلمين   -
 البحث عن كلمات رسمت فيها التاء مربوطة. 

وضعية  
 االنطالق 

 التالية:  أنشطة التثبيت شفهيا ينجز المتعلم)ة( -
 لتاء مبسوطة، ويبينون سبب رسمها. رسمت فيها ا  يأتون بكلمات ✓
 ينجزون على الدفتر ما يلي من األنشطة:  ✓

حام،   ▪ رام،  بان،  المفرد:  إلى  الجمع  من  التالية  المفردات  يحولون 
 داع.قاض، ساع، 

 يكتبون مؤنث الكلمات التالية: طويل، جميل، عريق، ناعم، كثير.  ▪
 . زيارة معلمة()  يكتبون النص الذي يمليه عليهم األستاذ)ة( ▪

 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا لذلك. -

 
 
 

 إنجاز أنشطة  
 التثبيت 
 
 
 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  -

 رصد التعثرات  يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا.  -
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 الوحدة األولى  بية ارة المغرمجال الحض  األسبوع الرابع 

وأزمنته، عناصر الجملة الفعلية،  الفعل  د  30الحصة الثانية: االستثمار  
 التاء المربوطة

 التطبيقات الكتابية

 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

سليما.   توظيف مكتسباته المتعلقة بالفعل وأزمنته، وعناصر الجملة الفعلية، والتاء المربوطة توظيفا -
 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية

 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

األستاذ)ة(   - أسئلة  يهيئ  بطرح  التطبيقية  األنشطة  إلنجاز  والمتعلمات  المتعلمين 
 قبيل: يستحضرون من خاللها الظواهر المدروسة من 

 إيت بجمل تتكون من فعل وفاعل ومفعول به.  ▪
 التاء مربوطة.  اإيت بمفردات رسمت فيه ▪

 
وضعية  
 االنطالق 

 ". كتاب الحييحيل األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى النص التطبيقي " -
 يطلب منهم قراءته قراءة صامتة قبل الشروع في اإلنجاز.   -
الت - التطبيق  أنشطة  بعض  األستاذ)ة(  والمتعلمات  يشرح  المتعلمون  يجد  قد  ي 

 ي إنجازها. صعوبة ف
 ينجز المتعلمون والمتعلمات على الدفتر أنشطة التطبيق التالية:  -

 أمر. يستخرجون من النص فعال ماضيا وفعال مضارعا وفعل  ✓
 يركبون األفعال المقترحة في جمل مفيدة على الشكل التالي:  ✓

 كتب في الماضي. 
 أمر في المضارع. 

 ر. عاد في األم
 يستخرجون من النص كلمات تنتهي بتاء مربوطة ويذكرون سبب رسمها.  ✓

 يتتبع األستاذ)ة( إنجازات المتعلمين والمتعلمات.  -

 
 
 
 
 
إنجاز 
 التطبيقات 

 التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا. يتم التصحيح  -

التقويم   - أنشطة  التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا خالل  يسجل األستاذ)ة( 
 م.والدع

 رصد التعثرات 
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية مجال  الوحدة األولى

إعادة اإلنتاج  د: 30 الثانيةالحصة    الفقيه الغزواني نص سماعي:  القراءة السماعية
 الشفهي للمسموع 

 
 يكون المتعلم)ة( في آخر الحصة قادرا على:أهداف الحصة: 

 . شفهيا من خالل أنشطة متنوعة"  الفقيه الغزواني  السماعي "النص   عادة إنتاجإ -
 النص.  مضمون انطالقا من سليمة  لغةبوالتعبير والتواصل شفهيا  -

 سبورة تفاعلية.  –صور  –كتاب المتعلم -السبورة   الوسائل التعليمية:
 وضعيات العمل: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات، عمل جماعي. 

 لم والتع أنشطة التعليم المراحل

االستعداد 

 لالستماع 

األستاذ - النصبنشاط    للحصة  )ة(يمهد  أجواء  من  والمتعلمات  المتعلمين   يقرب 

التعليم والتربية التي  بعض فضاءات  فيقترح عليهم، مثال، أن يتعاونوا على تحديد  

 . يعرفونها

 

 

 تسميع النص 

واحتر - الصوت  نبرات  وتلوين  الجيد  األداء  مراعيا  النص  األستاذ)ة(  ام  يُسمع 

يعيد تسميع  عالمات الوقف وقدرة المتعلمات والمتعلمين على المتابعة، ويمكنه أن

 مضامينه؛ل همفهم تثبيت لمساعدة المتعلمين علىالنص 

 

 

 

 

 

 

إعادة إنتاج 
 المسموع شفهيا

 

المسموع  - إنتاج  إعادة  من  تمكنهم  متنوعة  أنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز 
 شفهيا مثل: 
 نياته اللغوية. أساليب النص وب  النسج على غرار   ✓
 التوسع في مواقف النص.  ✓

 أفكار النص. تركيب نص جديد انطالقا من  ✓
 تغيير صيغة النص.  ✓
 تشخيص مواقف النص.  ✓

التواصل   - من  والمتعلمات  المتعلمين  تمكن  تفاعلية  وضعية  األستاذ)ة(  ينظم 
 الشفهي بينهم انطالقا من مضامين النص المسموع مثل: 

مستد ✓ موائد  فيهاتنظيم  يناقشون  النص    يرة  يعرضها  التي  األفكار 
 المسموع.

 المسموع.  لعب أدوار انطالقا من مضمون ✓
 إلقاء عروض.  ✓
بمضمون  ✓ عالقة  له  قصير  شريط  عرض  برمجة  لألستاذ)ة(  يمكن 

 النص إذا كان األمر ممكنا. 
 يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة. 

يدون األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات، بحسب طبيعتها، يعالج منها ما   - ضبط التعثرات 
ليصححه البناء  إعادة  يتطلب  ما  يدون  ثم  فورية،  معالجة  إلى  من    الحقا   يحتاج 

 خالل أنشطة داعمة.
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 األسبوع الرابع  الحضارة المغربية  الوحدة األولى 

ليدية تراث "فن الفروسية التق نص القراءة المسترسلة 
 صيل"مغربي أ

  الحصة الرابعة: حاجات الفارس 
 د  30 والفرس

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 قراءة الجزء األول من النص المسترسل " فن الفروسية التقليدية تراث مغربي أصيل" بطالقة.  -
 للنص. فهم المعاني الصريحة والضمنية  -

 التحقق النهائي من التوقعات.  -
 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( ةالتعليميالوسائل 

 ردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. عمل فوضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

الثالثة   - األجزاء  أفكار  تذكر  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يحث 
 المدروسة في الحصص السابقة.  

المالحظة  
 قعوالتو

والمتعلمات  - المتعلمون  أكثر   عاتوق  يقترح  مضمون  أو  من    لجزء ا  حول  الرابع 
 . أو يحتفظون بالتوقع السابق النص

 
 
 
 النص  قراءة
الرصيد وتنمية 

 المعجمي

تلوين   - مراعيا  معبرة،  قراءة  النص  من  الرابع  الجزء  من  فقرة  األستاذ)ة(  يقرأ 
 ختلف المواقف.  نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال م

أو   - الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  يتابع 
 الصعبة لشرحها الحقا؛

قراءة - والمتعلمات  المتعلمون  النص   يقرأ  من  الرابع  الجزء  فقرات  بقية  مستقلة 
 تباعا ويصححون أداءهم القرائي فيما بينهم؛

تحديد   - إلى  والمتعلمات  المتعلمين  "اْلع دُ يدعو  و  "الع ْدُو"  كلمتي  بين  "  الفرق  وُّ
 وتركيبهما في جملة. 

يقترح استراتيجية من استراتيجيات المفردات ويحثهم على توظيفها لتحديد معنى   -
 ات انطالقا من السياق. المفرد

 
 
 
 
 والتحليلالفهم 

يطرح األستاذ)ة( أسئلة يروم من خاللها تبين درجة فهم المتعلم)ة( ألفكار الجزء   -
 الثالث من النص. 

 ما الذي يحتاجه فن الفروسية؟  ✓
 من يعطي إشارة االنطالق؟  ✓
 لصاحب الفرس أن يتعامل مع فرسه؟ كيف ينبغي  ✓
 الفروسية من األجيال الجديدة؟ ق ما الذي ينتظره عشا ✓

 ك فرسا ويمارس الفروسية؟ لماذا؟هل بإمكان أي شخص أن يمتل ✓
 باستمرار.    استخرج من النص ما يدل على أن الفروسية تتطور ✓
 أبحث في النص عن مفردات دالة على االنضباط والنظام. ✓

 . أو صديقه وصديقتهقراءته بمساعدة األستاذ)ة(  )ة(يقوم المتعلم -
 يتأكد المتعلمون والمتعلمات من مدى صحة توقعاتهم بخصوص مضمون النص.  -

 
 

التركيب  
 والتقويم

 الث جمل. يلخص المتعلمون والمتعلمات أفكار الجزء الرابع في ث -
 الفكرة العامة للنص.  ونيصوغ -
 عن آرائهم بخصوص فن الفروسية التقليدية.  ونيعبر -
وزميالته   - زمالءه  المتعلم)ة(  من يحاور  النسوية  التقليدية  الفروسية  بخصوص 

 حيث األلبسة واللوازم. 
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الرابع 

 التعبير الكتابي    األفكار انطالقا من نص الموضوعيد تول د 45 العرض: الحصة الرابعة 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على:  أهداف الحصة

 كتابة الموضوع في صيغته النهائية.  -
 عرض ما أنجزه.  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل يم والتعلم أنشطة التعل

والمتعلمات إعادة قراءة الموضوع الذي  يطلب األستاذ)ة( من بعض المتعلمين   -
أنجزه كل منهم للوقوف على مدى احترام التوجيهات التي قدمت خالل حصة  

 المراجعة والتنقيح. 

وضعية  
 االنطالق 

التي  - المواضيع  لعرض  والمتعلمات  المتعلمين  أمام  المجال  األستاذ)ة(    يفتح 
 كتبوها وفقا لما يلي: 

يوضح للمتعلمين بعض المعايير الواجب توفرها فيما سيتم عرضه مثل: سالمة   -
واستثمار   ظواهر  اللغة،  من  اكتسابه  تم  بالموضوع  ما  واالرتباط  لغوية، 

 المطلوب معالجته، وتوظيف المهارة المستهدفة.  
المتعلم - )   )ة(يعرض  له  مناسبة  يراها  التي  بالكيفية  اعتبار  رة  ضرو موضوعه 

 . تعلم(إمكانات كل م
 هم. منتجات المتعلمون والمتعلمات تقاسمي -

األستاذ)ة( - على    ينظم  ويسهر  المنتجات  عرض  المناسب  نشاط  المناخ  توفير 
 إلبداء اآلراء فيما تم تقديمه. 

منطلقا   - ليتخذها  ومتعلمة  متعلم  كل  عرض  حول  المالحظات  األستاذ)ة(  يدون 
 لتدبير أنشطة التقويم الدعم.

 
 
 
 
 

 العرض
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 الوحدة األولى  مجال الحضارة المغربية  األسبوع الرابع 

 مشروع الوحدة  وصف معلمة عمرانية   د  45 والمناقشةعرض الالحصة الرابعة: 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 عرض المنجزات.  -

 .وسائل رقمية –صور -المتعلم)ة( : كتاب الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

الحصص   - في  أنجزوه  ما  تذكر  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدعو 
 الثالثة السابقة. 

وضعية  
 االنطالق 

المتعلمين   - مع  األستاذ)ة(  على  يتعاقد  تقدوالمتعلمات  طريقة  أعمال  تنظيم  يم 
التقديم  ،المجموعات والمدة    ، وعلى صيغ  بها  االستعانة  سيتم  التي  والوسائل 

 التي سيستغرقها؛
 يتعاقد معهم على كيفية تقويم المشروع؛ -
بكيفية   - المجموعات  عمل  نتائج  تقديم  من  تمكن  بكيفية  التعلم  فضاء  يُنظ م 

 رض؛تتبع الواضح للعت والمتعلمين ال لمتعلما، وتتيح لباقي امريحة
العروض   - تتبع  ضرورة  إلى  المجموعات  باقي  أعضاء  األستاذ)ة(  يحث 

 وتسجيل المالحظات؛  

يتفق المتعلمون والمتعلمات بينهم على تحديد أعضاء الفريق الذي سيضطلع   -
 بتقديم مشروع الوحدة فيعين هؤالء منسقا يدير مجريات التقديم؛

ب  - الفريق  أعضاء  ايقدم  مشروع  بالكيفية  التناوب  عليها  لوحدة  توافقوا  التي 
 مستعملين الوسائل الالزمة )مسلط عاكس، ...(؛

يقترح األستاذ)ة( أن يضطلع أحد المتعلمين أو المتعلمات من المتتبعين بضبط   -
 زمن تقديم مشروع الوحدة؛

الوقت   - انقضاء  فور  العرض  التقديم  زمن  بضبط  المكلف  المتعلم)ة(  يوقف 
 وع وتقويمه؛ تقال إلى مناقشة المشر المخصص لذلك ليتم االن

حول   - مالحظاتهم  إلبداء  والمتعلمات  المتعلمين  أمام  المجال  األستاذ)ة(  يفتح 
 الجوانب التالية:  

الصعوبات التي واجهتهم في مختلف مراحل مشروع الوحدة وكيفية   ✓
 التغلب عليها، )الحصول على المعطيات، ....(؛

التي   ✓ كل  الصعوبات  داخل  العمل  وكيفاعترضت    تم   مجموعة 
انجاز   على  كل عضو  قدرة  األعضاء،  بين  )العالقات  عليها  التغلب 

 المهمة، مدى االنسجام بين أعضاء المجموعة...(؛
التغلب   ✓ وكيفية  المجموعات  بين  التنسيق  واجهت  التي  الصعوبات 

 عليها؛
 وع. يدعو المتعلمين والمتعلمين إلى ذكر ما استقادوه من المشر -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

العرض 
 قشةوالمنا
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 : من الوحدة الخامساألسبوع جذاذات 

  أنشطة التعلم تقويم
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خالل األسبوع    مكتسبات المتعلم)ة( ملتدبير أنشطة تقويم ودعات يستأنس بها األستاذ)ة( مقترح
 الخامس من الوحدة

 
 

 

 

 

   لماذا التقويم في نهاية كل وحدة دراسية؟ 
فحص مدى تحقق أهداف التعلم في الوحدة األولى من أجل رصد مدى   يهدف هذا التقويم إلى -

تعديلية( وظيفته  تكويني،  )تقويم  التعلم  أهداف  في    تحقق  والضعف  القوة  مواطن  وتشخيص 
 .  التعلم، بغية المعالجة والدعم

متعلمين والمتعلمات  تشكل نتائج التقويم المحصل عليها منطلقا يمكن األستاذ)ة( من تصنيف ال -
 فئات )متمكنون/ في طور التمكن/ غير متمكنين(.  إلى

هذا   - خاص  التصنيفيمكن  دعم  أنشطة  تقديم  من  "  ةاألستاذ)ة(  منها  الهدف  تصفية  مناسبة 
 الصعوبات بالنسبة لمن بقيت لديه، وإغناء التعلم لمن حقق األهداف المطلوبة".  

 الوحدة الدراسية؟ما مجاالت التقويم والدعم في نهاية هذه  
 ينصب التقويم والدعم على المكونات التالية: 

 القراءة: تقويم الطالقة وفهم المقروء ودعمهما؛ -
 التعبير الشفهي: تقويم ودعم فهم المسموع والتوظيف الشفهي السليم للغة العربية الفصيحة.  -
 الظواهر اللغوية: تقويم ودعم التمكن من القواعد والقدرة على توظيفها؛ -
ت لا - الكتابي:  اإلبداعيةقويم ودعم  تعبير  والكتابة  الوظيفية  والكتابة  االنشائية  والقدرة    المهارات 

 على إنتاج نصوص مكتوبة يوظف فيها المتعلم مكتسباته المعجمية واللغوية بكيفية سليمة. 
 ؟في نهاية كل وحدة دراسيةكيف تدبر أنشطة التقويم والدعم  

والظواهر اللغوية   القراءة )الطالقة وفهم المقروء( البرنامجنات  مكو يوزع األستاذ)ة( حصص تقويم
تتيح له إنجاز   بكيفية متوازنة والتواصل الشفهي والتعبير الكتابي على أيام أسبوع التقويم التشخيصي 

 أنشطة التقويم والدعم والمعالجة والتثبيت وإلغناء. 
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 مجال الحضارة المغربية : ولىة األالوحد المكون: القراءة   األسبوع الخامس
   موضوع التقويم:

 فهم المقروء-الطالقة  المهارة المستهدفة بالتقويم:
 

 : األهداف
   (بطالقة)القراءة   القراءة في )ة( المتعلم رصد مدى تحكم -
 لمقروء. ا فهم في )ة( المتعلم رصد مدى تحكم -

   –  موارد رقمية –صور   –المتعلم)ة(  كتاب الوسائل:
 : إنجاز فردي، ثنائي، في مجموعات. اإلنجاز توضعيا

 

 في مجال القراءة تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
االستعداد 

 إلنجاز التقويم

 يهيئ األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل: 
 . اإلنجازتحديد مدة  ✓ . تقويمالتحديد أهداف  ✓
 توضيح بنود شبكة التقويم.  ✓ . نشطة المزمع إنجازهااألتحديد طبيعة  ✓
   . تحديد كيفية اإلنجاز ووضعياته  ✓

 )يقوم كل متعلم على حدة(   تقويم الطالقة:

 
 

إنجاز أنشطة  
 الطالقة تقويم

األستاذ)ة(   - قراءة  يدعو  إلى  والمتعلمين  التقويمالمتعلمات  في  "  نص  الدراسة 
 ؛" رويينالق

 يقرأ كل متعلم)ة( أو متعلمة النص بصوت مسموع؛ -
تبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين والمتعلمات في نسخة للنص موضوع القراءة أو  تي -

 في كتاب المتعلم؛
الطالقة  يحدد   - مناسبة    مدةلقياس  متعلم)ة(  هافي  يقرأزمنية  ما    كل  متعلمة  أو 

 يستطيع قراءته من النص؛
المخصصة  - الزمنية  المدة  تنتهي  عندما  المتعلمة  أو  المتعلم)ة(  األستاذ)ة(    يوقف 

 ويدون نتائج التقويم في بطاقة التتبع.   للقراءة، 

 تقويم فهم المقروء  

 
 
 
 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 فهم المقروء 

 : يتم التقويم على المستويات التالية
 تقويم المفردات:

كلمات من النص داخل السياق الذي وردت فيه  اختبار قدرة المتعلم)ة( على فهم   -
 ة من خالل استخدام االستراتيجية المقدم

 . عائلة: العلماءآتي بمفردات من 

 ........  .......  ........  ........  ........  العماء 

 تقويم فهم المقروء 
 : ويمية التالية تقاألنشطة تنجز  -

 من النص: التالي انطالقا الجدولالمتعلمات والمتعلمون  يمأل ✓

 أنواع المدرسين             أنواع الطلبة                     

    

 سبب اختيار فصل الربيع إلقامة احتفال سلطان الطلبة. كرونذي ✓
 المكانة التي يحظى بها سلطان الطلبة.  يبرزون ✓
 عنوانا آخر للنص.  يقترحون ✓
 النص في بضعة أسطر.  يلخصون ✓
 ملحوظة: 
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نقصان   أو  زيادة  التقويم  أنشطة  عدد  تحديد  في  يتصرف  أن  لألستاذ)ة(  يمكن 
 لمات والمتعلمين. بحسب إمكانات العمل ومستوى المتع

  متعلم)ة( إلنجاز أنشطة التقويم في المدة الزمنية نفسها.  كل  يفسح المجال أمام
التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي. تصحح  ✓
يسجل األستاذ)ة( التعثرات في سجل خاص ليحدد انطالقا منها أنواع   ✓

 بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة.الصعوبات ويقترح 
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 مجال الحضارة المغربية : الوحدة األولى المكون: الصرف والتحويل  لخامساألسبوع ا

 أقسام الكلمة، الفعل وأزمنته موضوع التقويم:

  معرفة الظواهر الصرفية والتحويلية المدروسة -

 المدروسة  والتحويلية رفيةالص  الظواهر توظيف -

 المهارة المستهدفة بالتقويم: 

 
 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على: : األهداف

 . أقسام الكلمة، الفعل وأزمنته وتوظيفمعرفة وتحديد  -
 . تشخيص التعثرات  -

 . موارد رقميةوسائل و –  ألواح-دفاتر  –  صور –كتاب المتعلم)ة(   :الوسائل
 ئي، في مجموعات. : إنجاز فردي، ثنااإلنجاز وضعيات

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل
 
 

االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

انتباه - : تقويم مكتسباتهم  موضوع الحصةإلى    المتعلمين والمتعلمات  يثير األستاذ)ة( 
 بخصوص أقسام الكلمة: االسم والجنس والعدد. 

 : يوضح لهم -
 طبيعة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛ ✓
   ؛ نشطةاأل ههذ  كيفية إنجاز ✓
 ؛وضعية اإلنجاز ✓
 . بنود شبكة التقويم ✓

 
 

إنجاز 
أنشطة  
 التقويم 

 التالية: والمتعلمون على األلواح أنشطة التقويم  ت ينجز المتعلما -
 التالية:  في الكلماتبين االسم والفعل والحرف  يميزون ✓

 . احتفل-رمم –اآلثار  –من   –حاضرة  –  تعلم-على- بيت-جامعة 
 هي نحن أنتما. ور: هية حسب الضمائالجملة التال يحولون ✓

 حضرت حفال موسيقيا فأعجبني جوه. 
 أن يضيف أنشطة تقويم أخرى إذا تبينت ضرورة ذلك.  )ة(يمكن لألستاذ -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي -
التعثرات يسجل   - خاص  األستاذ)ة(  سجل  ان  في  منليحدد  الصعوبات  طالقا  أنواع  ها 

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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 مجال الحضارة المغربية  –  الوحدة األولى التراكيب  المكون: الخامساألسبوع 
 عناصر الجملة الفعلية الجملة المفيدة و موضوع التقويم:

   الظواهر التركيبية المدروسةمعرفة  -

 تركيبية المدروسةهر الالظواتطبيق  -

 المهارات المستهدفة بالتقويم:  
 
 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على: األهداف: 

 . عناصر الجملة الفعليةالجملة المفيدة ومعرفة وتوظيف وتحديد  -
 . تشخيص التعثرات  -

 . موارد رقميةوسائل و  – ألواح-دفاتر  – صور   –كتاب المتعلم)ة(  الوسائل:
 مجموعات. ي، في ردي، ثنائ: إنجاز فاإلنجاز وضعيات

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
 

االستعداد 
 إلنجاز التقويم

عناصر  يثير األستاذ)ة( انتباه إلى موضوع الحصة: تقويم مكتسباتهم بخصوص  -
 . الجملة الفعلية وعناصر الجملة االسمية

 : يوضح لهم -

 طبيعة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛ ✓

   ؛نشطةألا هذه  كيفية إنجاز  ✓
 ؛وضعية اإلنجاز ✓
 بنود شبكة التقويم.  ✓

 
 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

 والمتعلمون في الدفاتر أنشطة التقويم التالية: ت ينجز المتعلما
 في الجمل التالية:  سطرا تحت الفعل، وسطرين تحت الفاعل يضعون ✓
 اكتشف العلماء آثارا نفيسة.  -
 زار السائح صومعة حسان.  -
 . تلتقط السائحات صورا -
 فعلية مفيدة.  على جمل لحصولترتيب الكلمات التالية ل يعيدون ✓
 –مدن  –توجد -عتيقة

 مغارة.  –هرقل -رحلة   –إلى    –نظمت  –مدرستنا  
 أرفود.-مدينة  –التالميذ -عن  –تقريرا  –كتب 

 . كل فعل من األفعال التالية في جملة مفيدة  يركبون ✓
 بنى -عاد –سافر 

 تقويم أخرى إذا تبينت ضرورة ذلك. طة أنشيمكن لألستاذ)ة( أن يضيف  -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي -
ليحدد انطالقا منها أنواع الصعوبات    في سجل خاص   األستاذ)ة( التعثراتيسجل   -

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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 الحضارة المغربية  مجال -  الوحدة األولى اإلمالءالمكون:  مسالخااألسبوع 
 عالمات الترقيم، التاء المربوطة : موضوع التقويم

  الظواهر اإلمالئية المدروسة. معرفة -

 الظواهر اإلمالئية المدروسة.  تطبيق -

   المهارات المستهدفة بالتقويم:
 
 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على:  األهداف:

 عالمات الترقيم، التاء المربوطة. وتوظيفمعرفة وتحديد  -
 تشخيص التعثرات.  -

 . موارد رقميةوسائل و –  ألواح-دفاتر  –  صور –كتاب المتعلم)ة(   :الوسائل
 : إنجاز فردي، ثنائي، في مجموعات. اإلنجاز وضعيات

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
 

االستعداد 
 إلنجاز التقويم

انتباه - األستاذ)ة(  والالمتعل  يثير  تقويم    متعلماتمين  الحصة:  موضوع  إلى 
 . التاء المربوطة والتاء المبسوطةمكتسباتهم بخصوص 

 : يوضح لهم  -
 طبيعة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛ ✓
   ؛نشطةاأل هذه  كيفية إنجاز  ✓
 ؛وضعية اإلنجاز ✓
 التقويم. بنود شبكة  ✓

 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

)التاء    عضها الظواهر المدروسة خالل الوحدةيملي األستاذ)ة( نصا قصيرا يتضمن ب
 المربوطة والتاء المبسوطة(؛

التلميذ   ✓ كتاب  في  المقترحة  التقويم  أنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز 
 والتلميذة بحسب ما يلي: 

 المناسبة:  عالمة الترقيم يضعون ✓
..(  خالبة)...( ومآثر كثيرة)...(كلما زاره سائح قال).  على طبيعةيتوفر المغرب  

 ما أجمل هذا البلد المضياف)...( 
 

 . سبب رسمها فردات تشتمل على تاء مربوطة ويبينونبم يأتون ✓

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . فرديتصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو  -
ليحدد انطالقا منها أنواع الصعوبات    في سجل خاص   األستاذ)ة( التعثراتيسجل   -

 اء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. ويقترح بن
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 الوحدة األولى: مجال الحضارة المغربية  التواصل الشفهي المكون:  األسبوع الخامس

 بلغة سليمة شفهياإعادة إنتاجه فهم المسموع و موضوع التقويم:

 واستثماره  فهم المسموع  -
 .شفهيا لمسموعإعادة إنتاج ا -

 ويم: المهارات المستهدفة بالتق

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على:  األهداف:
 . فهم الموضوع الرئيس للنص المسموع -
 استثمار المكتسبات المعجمية واللغوية بكيفية سليمة في التواصل الشفهي.  -

 . سليمة في التواصل الشفهياستعمال لغة شفهية  -

 .صيغ متنوعة شفهيا فيإعادة إنتاج المسموع  -

 . موارد رقميةوسائل و  – ألواح-دفاتر  – ر صو  –كتاب المتعلم)ة( الوسائل: 
 : إنجاز فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

 األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل: يهيئ 
 . تحديد وضعيات اإلنجاز ✓ ؛من التقويم صريح باألهدافتال ✓
 . توضيح بنود شبكة التقويم ✓ تحديد طبيعة األنشطة المطلوب إنجازها؛ ✓
   تحديد كيفية اإلنجاز؛ ✓

 
 
 
 
 
 
 
 

أنشطة   إنجاز
 التقويم 

 : يسمع األستاذ)ة( النص
ْغِربِ  ٱْلعُْمرانِ  فُنونُ   بِٱْلـم 

ْحرُ  ي ْكُمنُ  ب   س  ْغر  ع   في  ٱْلـم  ه   ت ن وُّ ر  ناظ  ، م  سُك ان ه  ه ْند س ة   و  ،  ن ي ت ه  بْ أ   و  دين ةُ  ٱْلعُْمران ي ة   فٱْلـم 
ب ي ةُ  ْغر  س طُها  ٱْلـم  دٌ  ي ت و  ْسج  ٌع،  م  جُ  جام  ْول هُ  ت ْند ر  سُ  ٱْلق بابُ  ح  دار  ٱْلـم  وانيتُ  ٱْلقُْرآن ي ةُ،  و  ح   و 
ن اع     .ٱلصُّ

إ ذا يُّ  ٱلد ْورُ  كان   و  ئيس  د   ٱلر  ْسج  ةُ  هُو   ل ْلم  ،  إ قام  ي  نُهُ  ما ن  ف إ   ٱلش عائ ر  ن اع   إ ْبداعُ هُو   يُز   ٱلصُّ
يُّ  ْند س  يُّ  ٱْله  ْسالم  ف ةٍ  ٱإْل  ٍة، ب ص  ٱلط اب عُ  عام  ب يُّ  و  ْغر  ف ةٍ  ٱْلـم  ةٍ  ب ص   .خاص 

ا ب يُّ  ٱْلب ْيتُ  أ م  ْغر  يُّ  ٱْلـم  ر  ،  ٱْلح ض  يُّ لٌ  ف إ ن هُ  ٱلت ْقليد  ْنز  ب ي   م  ،  في ع ر  ه  ْفهوم  حُ  م   ب يُّ ع رٱلْ  ي ْطم 
، إ لى ٱلس ماء   ي ْجلُب   أ نْ  فيه   ف هُ  ي ْبني ل ذ ل ك   ب ْيت ه  ي تُْركُ  ، غال باً  ُمْست طيلٍ  ب ش ْكلٍ  غُر   ٱْلف ضاء   و 

عاً  ر   ٱلش ْمس   ب نور   ُمضاءً  واس  اْلق م   .و 

جُ  وهناك  ن   ن ماذ  ي    ٱْلب ناء   م  ْعروف   ٱلص ْحراو  بات   ٱْلـم  ة  ٱْلـُمْنت ش   ب ٱْلق ص  نوب ،   في  ر  ٱْلج 
نُ  نْ  ت ت ك و  يُحيطُ  غال باً، طاب ق ْين   م  ب ة   و  ي  نُ  ، عال ي ةٍ  ُجْدرانٍ  ذو  سورٌ  ب ٱْلق ص  يُز  هات   و   ٱْلواج 
رٌ  ٱْلعُْليا ي ةٌ  ُصو  ن   ه ْند س  ،  م  ث غ راتٌ  ٱآْلُجر  ي  ق ةٌ  و  ةٌ  ض  ْوشوم  ن   ب ش بابيك   م  ديد   م  ه   .ٱْلح   ه ذ 

نُ  ساك  ن ةُ  ٱْلـم  مْ  ع لى  يُحاف ظون   سُك اناً  ت أْوي  ٱْلـُمح ص  ه  ي ت ك ل مون   ت قاليد  ي ة ، و  لُ  ٱأْل مازيغ  أ ْجم   و 
ه  ه   بات   ذ  دُ  ٱْلق ص  ف ت يْ  طول   ع لى  توج  ،  ض  س  ه   داد   راف د  ،  واد   و  ك ون  ت رى  م   ي ْجري  ٱلن ْهر   و 

أ ْشجار   ت ْحت ها ه   و  ٱْلُورود   ٱْلف واك  ة  ٱلْ  و  ر  وان ب ها، ت ْنبُتُ  ع ط  ه ك ذا ب ج  ب   و  ْغر  ْظه رٍ  أ ْلفُ  ف ل ْلم   م 
ْظه رٍ  م  ح   تُثيرُ  كُلُّها و  ْعجاب   ٱْلف ر  ٱإْل   .و 

 تأليف رسام لوحات في المغرب عن - كلها  ترسم أن تستحق المغرب مناظر الصفريوي، أحمد

  المغربية الملكية الخطوط مصلحة نشر - جماعي

 تقويم: أنشطة ال
وينجز التقويم    يفسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمين الستيعاب مضامين النص -

 كما يلي: 
 :  واستثماره  المسموعمستوى فهم 

المتعلمات والمتعلمين أسئلة حول مضامين النص الصريحة ويطلب   - يطرح على 
 . خرنهم اإلجابة شفهيا الواحد تلو اآلم
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أسئل - والمتعلمين  المتعلمات  على  ويطلب  يطرح  الضمنية  النص  مضامين  حول  ة 
 منهم اإلجابة شفهيا الواحد تلو األخر. 

   إعادة إنتاج المسموع
 : التالية التقويمية  نشطةاأل إلى إنجاز ن والمتعلماتاألستاذ)ة( المتعلمييدعو  -

 نسج كل متعلم)ة( شفهيا على غرار األساليب التالية:  ✓
جد  ✓ نصا  مجموعات  في  والمتعلمات  المتعلمون  من  يركب  انطالقا  يدا 

 أفكار النص. 
 بلغة سليمة.   تتقاسم المجموعات نتاج عملها شفهيا -
 األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة. يتصرف  -
العمل   - إمكانات  بحسب  الشفهي  التعبير  تقويم  أنشطة  تصريف  األستاذ)ة(  يكيف 

 وشروطه. 
 .220صفحة ال بالدليل مدرجة يعتمد األستاذ)ة( شبكة رصد مستوى التحكم ال -

ليحدد انطالقا منها أنواع الصعوبات  يسجل األستاذ)ة( التعثرات في سجل خاص  - التصحيح
 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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 الوحدة األولى: مجال الحضارة المغربية  الكتابة  المكون:  األسبوع الخامس

 تعبير الكتابي ال موضوع التقويم:

 .انطالقا من نص الموضوع توليد األفكار -
 .الكتابة بلغة سليمة -

 المهارات المستهدفة بالتقويم: 

 على:   )ة(تقويم قدرة المتعلم األهداف:

 ؛أفكار انطالقا من نص الموضوع المقترحإنتاج  -

 بلغة سليمة.   كتابة نص -

 . في منتجه مكتسباته اللغوية والمعرفية استثمار  -

 . موارد رقميةوسائل و  – ألواح-دفاتر  – صور   –كتاب المتعلم)ة( الوسائل: 
 : إنجاز فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

 يهيئ األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل ما يلي من اإلجراءات: 
 تحديد كيفية اإلنجاز ووضعياته.  ✓ ؛التقويم هداف منتحديد األ ✓
 دة الزمنية لإلنجاز. متحديد ال ✓ تحديد طبيعة اإلنجاز المطلوب؛ ✓
  توضيح بنود شبكة التقويم.  ✓ ؛التصريح بواصفات المنتج  ✓

 
 
 
 
 

 إنجاز
  ةأنشط
 التقويم 

يقترحه    الذيمن المتعلمين والمتعلمات إنجاز تمرين التعبير الكتابي  )ة( يطلب األستاذ  -
 .عليهم

 :  نص الموضوع

 صف معلمة من المعالم التاريخية الموجودة في منطقتك 

بتوظيف  :  المهمة موضوع  كتابة  إنجازها:  المطلوب  المهمة  لهم  األفكاريحدد  توليد  ،  مهارة 
السرد أو   أو  اللغوية  معتمدا أسلوب الوصف  الظواهر  اإلخبار بحسب ما هو مطلوب وموظفا 

 المدروسة. 
 التالية: ساس األمواصفات ال يتضمن  الموضوعكتابة  :اإلنجاز
 عالمات الترقيم المناسبة.  ✓ مقدمة وعرض وخاتمة.  ✓
 لمهارة المستهدفة.اتوظيف  ✓ مرتبة بشكل سليم.  أفكار ✓
  للظواهر اللغوية المدروسة.  استثمار  ✓

 ن الموضوع.ويحرر المتعلمات والمتعلم -
 المعرفي والوقت المخصص لإلنجاز. يراعي األستاذ)ة( مستوى المتعلمات والمتعلمين  -

 تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي.  - التصحيح
في سجل خاص   - التعثرات  األستاذ)ة(  انطالقيسجل  ويقترح  ليحدد  الصعوبات  أنواع  منها  ا 

 اء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. بن
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 لدعما
ة( ما يراه مناسبا من أنشطة داعمة تمكن المتعلمات والمتعلمين من تجاوز التعثرات يقترح األستاذ)

 الملحوظة، ويسترشد في ذلك بما يلي: 
 

الدعم   - أنشطة  التقويم تبنى  عنها  كشف  التي  التعثرات  ونوع  طبيعة  من  انطالقا  والمعالجة 
 التشخيصي. 

تم   مُ تُقو   - مدى  لألستاذ)ة(  يتبين  حتى  الدعم  أنشطة  تجاوز  نتائج  من  والمتعلمين  المتعلمات  كن 
 مواطن الضعف في التعلم. 

الدعم بالقرين أو الدعم في مجموعات ليستفيد غير تُعتم - المتمكنين   د صيغ متنوعة للدعم مثل 
 من رفاقهم ورفيقاتهم الذين تحكموا في المهارات المستهدفة بالتعلم. 

األستاذتعتبر   - بها  يستأنس  أمثلة  مجرد  المقترحة  أخرى  األنشطة  أنشطة  يبدع  أن  وعليه  )ة(، 
التقويم.   عنها  كشف  التي  التعثرات  ولطبيعة  المتعلمين  لمستوى  تستجيب  منوالها  ن موعلى 

 مجرد استنساخ ألنشطة التعلم.ه األنشطة الضروري أال تكون هذ
المعدة  تعتم - البطاقات  مختلف  المعارف  د  في  والمتعلمات  المتعلمين  تحكم  مستوى  لرصد 

   والمهارات.
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   الرابعةجذاذات دروس الوحدة 

 الفالحة والصناعة والتجارةمجال 
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من األسبوع األول  دروس جذاذات

 الوحدة
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع األول 

 مكون القراءة  تسوق القرويين  :النص الوظيفي د  30المالحظة والتوقع  حصة األولى:ال

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة

 " بطالقة. القرويينتسوق قراءة نص " -
 صياغة توقع لمضمون النص.  -

 . موارد رقميةوسائل و – ألواح-دفاتر  –  صور  –كتاب المتعلم)ة( : الوسائل التعليمية
. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعاتالعملوضعيات   

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين والمتعلمات حول طرق  يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع   -
 العمل. 

يستهل األستاذ)ة(الحصة بفتح نقاش يقرب المتعلمين من أجواء النص مستثمرا   -
 بشكل جماعي في مدينتهم أو قريتهم. التي تقام  التسوقمعلوماتهم عن مظاهر 

التعليم  - لوضعية  مناسبة  أخرى  تمهيد  أنشطة  اختيار  في  الحرية  لألستاذ)ة( 
 والتعلم. 

 
 
تعداد االس

 للقراءة 

النص   - عنوان  وقراءة  كتبهم  فتح  والمتعلمات  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  يطلب 
 ومالحظة الصورة المصاحبة له. 

 لهم متسعا من الوقت لمالحظتها؛ يوجه اهتمامهم إلى الصورة ويترك -
حول   - أسئلة  متطلبات  ايطرح  بحسب  أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  لصورة 

 طبيعة النص؛
   ؛ الصورة والعنوان من خالل أسئلة مناسبةيربط بين  -
مؤشرات   - من  واالنطالق  معلوماتهم  استثمار  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  يحفز 

وافتراض التوقعات  لصوغ  بالنص  ترتبط  النص    أولية  يتضمنه  تسوق  )ما 
أو    أو مخططا شمسياأو جدوال  يمكن أن يوظف ألجل ذلك خطاطة    (.القرويين
 .  شكال أخر

 
 
 

المالحظة  
 والتوقع

- " نص  من  فقرة  قراءة  في  األستاذ)ة(  القرويينيشرع  جهرية  تسوق  قراءة   "
نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال    تنغيممعبرة، مراعيا فيها  

من المتعلمات والمتعلمين من    دعوة  أن يبادر إلى   تلف المواقف. )لألستاذ)ة(مخ
 يجيد القراءة للقيام بذلك(؛

إلى   - بأصابعهم  مشيرين  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  ما  يتابع 
 .  ه من كلمات وجمل يقرأون

ويحرص على    ، يدعوهم األستاذ)ة( إلى قراءة بقية فقرات النص قراءة هامسة -
ثنات قراءة  فردية،  قراءة  القراءة:  أشكال  وذلك  نويع  في مجموعات  قراءة  ئية، 

 بحسب ما تسمح به شروط عمله.  
واجهوا   - التي  الجمل  قراءة  إعادة  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدعو 

 صعوبة في قراءتها أو التي تتضمن كلمات جديدة أو صعبة.  

 هامسة لمساعدة المتعثرين. يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين ال -

 
 
 
 
 
 النص قراءة 

والمتعلمات   - المتعلمون  أوليا  يفحص  من  فحصا  وضعوها  التي  التوقعات 
 مناقشتها في إطار ثنائي أو في مجموعات. 

المتعلمات والمتعلمين   - الطالقة من خالل دعوة  لتقويم  يقترح األستاذ)ة( نشاطا 
  يعتمد ن النص قراءة سليمة؛ )إلى إعادة قراءة فقرة مالذين واجهتهم صعوبات  

   (. الفراءةوآخر يعاني من صعوبات في  متمكنبالجمع بين متعلم  الثنائي العمل 
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
 
رصد التقويم و

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع األول 

 مكون القراءة  تسوق القرويين  :النص الوظيفي د 30 تنمية المعجمانية: الحصة الث

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة

 " بطالقة.تسوق القرويينقراءة نص " -
 تحديد معاني مفردات من خالل سياق النص.  -

 . موارد رقميةوسائل و – ألواح-دفاتر  –  صور  –كتاب المتعلم)ة( : الوسائل التعليمية
. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات يات العمل:وضع  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين والمتعلمات   - يراه مناسبا كأن يطلب من  بما  يمهد األستاذ)ة( للحصة 
" بعنوان نص  القرويين   التذكير  أسئلة    " تسوق  من  انطالقا  العام،  ومضمونه 

 محددة.

 
 وضعية االنطالق 

الجيدة:  فقرة من    يقرأ األستاذ)ة( - القراءة  قراءة جهرية ملتزما بضوابط  النص 
تلوين نبرات الصوت، احترام عالمات الوقف، )يمكن لألستاذ)ة( أن يدعو في  

 بعض األحيان من المتعلمات والمتعلمين من يجيد القراءة للقيام بذلك(؛
جهرية - قراءة  النص  فقرات  قراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون  مع    يتناوب 

شروطمر األستاذ)ة(    اعاة  وينوع  السليمة،  قراءة  القراءة  القراءة:  وضعيات 
متاح على مستوى شروط  فردية، ثنائية، في مجموعات صغرى بحسب ما هو  

 ؛العمل
عند   - واألخرى  الفينة  بين  األستاذ)ة(  أكثر  يقف  أو  المتعلمات    واجهيجملة 

معنا يوضح  ثم  قراءتها  ويعيد  قراءتها  في  وعناصرها  والمتعلمون صعوبة  ها 
مجددا   لقراءتها  ذلك  بعد  المتعلمين  ويدعو  بها  المرتبطة  بالجمل  وعالقتها 

 وتحديد معناها. 
أو تقويم   - بالقرين  بينهم )تقويم  فيما  القرائي  أداءهم  المتعلمون والمتعلمات  يقوم 

 . الخاصة بالمتعلم)ة( مالحظة األداء القرائي قةبطاذاتي( انطالقا من 

 
 
 
 
 

 قراءة النص 
 
 

والمتعلمنجز  ي - األستاذ)ة(  ن  والمتعلمات  من  المرتبطبتوجيه  بتنمية  األنشطة  ة 
 ؛"نادرة" الموجودة في النص كلمة عائلة عنبالبحث الرصيد اللغوي 

 
 ؛كتاب المتعلم)ة(نشطة المثبتة في يباشر المتعلمون والمتعلمات تنفيذ األ -
م - بحسب  المعجم  تنمية  أنشطة  إنجاز  وضعيات  األستاذ)ة(  به  ينوع  تسمح  ا 

 شروط عمله: إنجاز فردي، إنجاز ثنائي، إنجاز في مجموعات؛
هذه   - إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  يولي 

 األنشطة؛  

 
 
 
 

تنمية الرصيد 

 المعجمي

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة( نشاطا   -
 إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة؛  وبات الذين واجهتهم صع

 يطلب منهم االتيان بجمل مفيدة تتضمن بعض الكلمات التي تم شرحها؛ -
  ة المستهدفةعائلة الكلممن النص ويدعوهم إلى تحديد  أو كلمتين يختار كلمة -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع األول 

 مكون القراءة  تسوق القرويين  :النص الوظيفي د  30  الفهم :الثالثةالحصة 

 
 المتعلم قادرا على: يكون  :أهداف الحصة

 " بطالقة.تسوق القرويينقراءة نص " -
 فهم معاني النص الصريحة والضمنية.  -
 ومناقشتها.  فحص التوقعات -

 . موارد رقميةوسائل و – ألواح-دفاتر  –  صور  –كتاب المتعلم)ة( : الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل التعليم والتعلم أنشطة 

  يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يراه مناسبا كأن يطلب من المتعلمين والمتعلمات التذكير  -
 . بأي نشاط آخر يراه مناسبا أو الحصتين السابقتيناج في بما ر

 وضعية االنطالق 

من   - فقرة  األستاذ)ة(  القرويين"   نصيقرأ  بضوابط    "تسوق  ملتزما  جهرية  قراءة 
 نبرات الصوت، احترام عالمات الوقف؛ تنغيم  المتمثلة في القراءة الجيدة

مقتدين بقراءة    جهرية  اءةيتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قر -
  قدر   تنويع وضعيات القراءة   المطلوب شروط القراءة السليمة. )ومراعين    األستاذ)ة( 
ليتفاعل المتعلمون والمتعلمات    : قراءة فردية، ثنائية، في مجموعات صغرىاإلمكان

 (؛مع بعضهم
الجمل   األستاذ)ة(  يتوقف - قراءتالتي    عند  في  صعوبة  والمتعلمون  المتعلمات  ها  يجد 

قراءتها  ف ويدعوويعيد  بها  المرتبطة  بالجمل  وعالقتها  وعناصرها  معناها  هم  يوضح 
 بعد ذلك لقراءتها مجددا وتحديد معناها. 

  ،المتعلمات والمتعلمين إلى االنتباه لفكرة معينة ويدعو  أثناء القراءة  يتوقف  أن  يمكن   -
 والتفكير فيها وطرح تساؤالت بشأنها وتدوين اإلجابات؛  

المت - بالقرين(  يقوم  أو تقويم  ذاتي  فيما بينهم )تقويم  القرائي  أداءهم  علمون والمتعلمات 
 . الخاصة بالمتعلم)ة( مالحظة األداء القرائي بطاقةانطالقا من 

 
 
 
 

 قراءة النص 

أسئلة   - والمتعلمات  المتعلمين  على  األستاذ)ة(  النص  تتمحور  يطرح  مضمون  حول 
 . منية معانيه الصريحة والضتساعدهم على استخراج 

 ينجز المتعلمون والمتعلمات ما يلي من األنشطة:  -
يستخرجون من النص مفردات أو عبارات دالة على ما يلي: عمل التدالوي/   ✓

 . ما يستعد به التدالوي لعمله
   يحددون إلى أين يتجه سكان األرياف صباحا ومساءا. ✓
 ها. األرياف تحقيقا أخرى يتوقع سكان يحددون في مجموعات أحالم ✓

 
 

 
 همالف

إلى   - والمتعلمين  المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 
 . مة مركزا على غير المتمكنين منهمإعادة قراءة فقرة من النص قراءة سلي

مطابقتها   - من  للتأكد  توقعاتهم  فحص  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدعو 
 النص؛لمضمون 

فه - للتأكد من  أسئلة  ذلك يطرح  يتم  للمعاني الصريحة والضمنية للنص، على أن  مهم 
 من خالل اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاص. 

 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة الرابعة والتجارة مجال الفالحة والصناعة  األسبوع األول 

 مكون القراءة  تسوق القرويين  :النص الوظيفي د  30 لتقويم والتركيبا :الرابعة الحصة 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة

 " بطالقة.تسوق القرويينقراءة نص " -
 النص بأسلوبه الخاص.  تلخيص -
 في المقروء.  رأيال إبداء -

 . قميةموارد روسائل و – ألواح-دفاتر  –  صور  –المتعلم)ة( كتاب : الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

باألنشطة التي  تذكير  ن إلى اليبدعوة المتعلمات والمتعلميمهد األستاذ)ة( للحصة   -
ا يتسوقون، وله الحرية في أن يمهد بأي نشاط آخر يراه  مها القرويون عنديزاول

 مناسبا.  

 
 الق وضعية االنط

مراعين شروط القراءة  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص   -

 ؛ السليمة
 يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي.  -

 
 قراءة النص 

 األستاذ)ة( أنشطة التقويم والتركيب بحيث تشمل ما يلي: ينوع  -
والمتعل - للمتعلمين  األستاذ)ة(  إحدى  يوضح  أو  النص  أفكار  تلخيص  كيفية  مات 

 فقراته  
 ثم يدعوهم إلى إنجاز ما يلي:  ، وكيفية إبداء الرأي  -

 تحديد الفكرة العامة في النص.  ✓
 إبداء الرأي في موضوع النص.  ✓
 يتضمنها انص. استخراج قيمة  ✓

 يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت عالقة في أذهان المتعلمات والمتعلمين.   -

 
 
 
 التقويم التركيب و

والمتعلمين   - المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 

 . إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم

 المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدة. يدعو  -

 لمعالجتها الحقا.  المتعلماتاألستاذ)ة( تعثرات المتعلمين و يدون -

 

التقويم ورصد  

 التعثرات 
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع األول 

 مكون الظواهر اللغوية  األسماء الموصولة   الصرف والتحويل: د 30الحصة األولى: تقديم 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 . سماء الموصولةاأل تعرف -
 في التعبيرين الشفهي والكتابي بطريقة سليمة.  األسماء الموصولةتوظيف  -

 . رقمية وموارد وسائل - الدفاتر-األلواح  –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 وضعية االنطالق  بما يراه مناسبا.  يمهد األستاذ -

 قراءة صامتة.  صيف مبارك" "ن والمتعلمات نص االنطالقوالمتعلم يقرأ -

 صيف مبارك 
سي  ”التدالوي “أدرك   صيفا  أنه  فاستأجرستقبل  ال  مباركا،  يحملون    الذين  العم 

و واختار اللواتي  العامالت  األكياس  الحبوب  من  الشوائب  يطحنها،    من   تزلن 
  الذي   ذلك وهو  لال يفعمن األشغال، وكيف    نال يطيقو  يكلفهم ما  وعزم على أال

 تعول صغارا أجرها.   التي  يعطي األجير أجره وزيادة، كما يوفي لألجيرة

عليهم - استأجرهم    من":  التاليسؤال  ال  األستاذ)ة(  يطرح  الذي  العمال  هم 
إجاباتو  "؟التدالوي من  السبورة  هميختار  على  ويكتبها  مناسبة  دول  الج)  جملة 
 . (التالي 

 المتعلمين والمتعلمات نوع كل كلمة. يحدد بمعية و، لماتها يقوم بعزل ك -
 يكمل المتعلمون والمتعلمات ملء الجدول بتوجيهات من األستاذ)ة(.  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 

 االستنتاج بما يلي:) معين، صلة الموصول(  والمتعلمات كمل المتعلموني -

 ذكر بعده تسمى ... مع جملة ت على شيء ...  سم الموصول اسم يدلاال •
األسماء الموصولة: الذي، التي ـ اللذان، اللتان، الذين، اللواتي ـ من،  من   •

 ما. 
االستنتاج  يمكن - تعزيز  أخرى   لألستاذ)ة(  والمتعلمات   بجمل  المتعلمون    يقدمها 

 . الصلة ةاسم الصلة وجملمن التمييز بين  واحتى يتمكن 

 
 

 االستنتاج 
 
 

ألواحهم    التطبيق علىأنشطة    )ة(األستاذ  المتعلمون والمتعلمات بتوجيه منينجز   -
 كما يلي:  دفاترهم أو على

 . مطلوبيحولون الجمل المتضمنة في الجدول حسب ال ✓
 المثنى المفرد الجمل

 أهنئ الذين يعملون في الحقول. 
 تتقدم الفتيات اللواتي يحملن الزهور. 

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

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

 . ن، التي اللذا الذي،  متضمنة:ثالث جمل  ونكبير ✓

 
 
 

 التطبيق 
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 أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك. األستاذ)ة( يقترح  -

على - جماعيا  التطبيقات  على  تصحح  أو  يصحح   السبورة،   األلواح  بعدها 
 المتعلمون والمتعلمات أخطاءهم. 

 التصحيح

المتعلمين وا - إذا كانت تحتاج  يسجل األستاذ)ة( تعثرات  بعضها  يعالج  لمتعلمات، 
إلى معالجة فورية، ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة  

 التثبيت في الحصة الثانية. أنشطة داعمة 

 رصد التعثرات 
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 األولى  الوحدة الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األول األسبوع 

 مكون الظواهر اللغوية  نصب الفعل المضارع  :التراكيب د 30الحصة األولى: تقديم 
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 . المضارع ونواصبهتعرف الفعل  -
 تعرف العالمة اإلعرابية لنصب الفعل المضارع.  -
 . كتابي بطريقة سليمةالتعبيرين الشفهي وال في  عن نصب الفعل المضارعتوظيف ما اكتسبه  -

 . ـ سبورة ـ دفاتر ـ ألواحوسائل رقمية  –صور   -كتاب المتعلم)ة(  ة:لوسائل التعليمي ا
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 وضعية االنطالق  ستاذ)ة( للحصة بما يناسب. يمهد األ -

ثم يدعو    "أنشطة سكان األرياف"   للظاهرة التركيبية   النص الحامل األستاذ)ة(يقرأ   -

 بعض المتعلمين والمتعلمات لقراءته. 
 أنشطة سكان األرياف 
السوق إلى  يذهب  كريم،  ريفي  رجل  يتبضع  الجياللي  يدخل    كي  ما  ويقتنى 

قال قائال:  يجيبه    ، ”السوق:" سأزورك يوم  له  السرور على أسرته. وكل من 

و  نإذ“ ال  لنأكرمك  في  يحب  أتأخر  الجياللي  حقا   ." بك  يدخل    أن ترحيب 

 الفرحة على الجميع. 
على   - صديقته  أو  مع صديقه  متعلم)ة(  كل  للظاهرة    جمل استخرج  يتعاون  حاملة 

 )نصب الفعل المضارع(.  التركيبية

 التالية:  المستخرجة   الجمل  على السبورةداخل جدول  متعلمة متعلم أو يسجل  -

 لن أتأخر عن الموعد.  ▪ . الجميع يحب الجياللي أن يدخل الفرحة على  ▪
 زرني إذن أكرمك.  ▪ . يذهب محمد إلى السوق كي يتبضع ▪
 

األفعال  الجمل 
 المضارعة 

الحرف  حركة 
 األخير

سبب حركة 
 النصب 

الفرحة على   يدخل  يحب الجياللي أن •
 الجميع 

   أتأخر عن الموعد لن •
 أكرمك  إذنزرني   •
 يتبضع  كي يذهب محمد إلى السوق •

 يدخل 
 أتأخر 
 أكرمك 

 تبضعي

 الفتحة  
 الفتحة
 الفتحة
 الفتحة

 أن 
 لن
 إذن
 كي

الحركة الظاهرة على أخر األفعال    يالحظونالجمل ون والمتعلمات  والمتعلم  يقرأ -

 المضارعة فيها. 

المس  ينطلقون - الجمل  اكتسبوه    يستثمرونو  تهدفةمن  درسما  الصرف    في 

 . اإلعراب الطارئةعالمة لتحديد  (: الفعل المضارع)أقسام الكلمة والتحويل السابق 

أداة من أدوات    طبيعة كل تحديد    كل متعلم)ة( مع صديقه أو صديقته على  تعاوني -
ما الغاية  من خالل طرح أسئلة من مثل:  ويساعدهم األستاذ)ة( على ذلك    ، النصب 
   ؟ب الجياللي إلى السوقامن ذه

 . التي لم يتم التعامل معها األدوات األخرىعلى  ونليشتغ -
 أو ثنائيا أو في مجموعات؛ عملهم إما فردياوالمتعلمات نتاج ون يعرض المتعلم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 
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انطالقا مما توصلوا إليه في   االستنتاج المتعلمات والمتعلمون بمساعدة األستاذ)ة( يبني 

 أنشطة المالحظة واالكتشاف. 

األرب • النواصب  إحدى  سبقته  إذا  ظاهرة  بفتحة  المضارع  الفعل  عة ينصب 
 التالية: ) أن ـ لن ـ إذن ـ كي(. 

 
  .االستنتاج على السبورة لم أو متعلمةمتع  يكتب -

والمتعلمات  يأتي - تتضمن    المتعلمون  أخرى  التركيبيةبجمل  لتعزيز   الظاهرة 

 .االستنتاج

 
 
 
 

 االستنتاج 
 

التطبيقية   - األنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  الينجز  على  أو  األلواح    دفاتر على 
 لي: بحسب ما ي

 بما يناسب:  يلي فيماالفراغ يملؤون  ✓

 تتسوق  ..........  تحب القروية 

 ..........  لن القروي 

 تنجح ..........  اجتهد

 ..........  كي   يشتري القروي البضائع 
 على تركيب جمل تتضمن حروف نصب. يتعاونون في مجموعات ✓

 ك. أن يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذل لألستاذ)ة( يمكن -

 
 
 
 

 التطبيق 
 
 
 

تصحح التطبيقات جماعيا على األلواح أو على السبورة، بعدها يصحح المتعلمون   -
 والمتعلمات أخطاءهم. 

 التصحيح

  على السبورة، ويطلب من المتعلمين والمعلمات   أفعاال مضارعةيسجل األستاذ)ة(   -
 . إحدى النواصب عليها إدخال

والمتع - المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  تحتاج  يسجل  كانت  إذا  بعضها  يعالج  لمات، 
البناء ليصححه من خالل أنشطة    إلى إعادة  إلى معالجة فورية، ويدون ما يحتاج 

 حصة التثبيت الموالية. 

 
 التصحيح

 التعثرات رصد و
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع األول 

 مكون الظواهر اللغوية  الهمزة المتوسطة على الياء  اإلمالء: د 30الحصة األولى: تقديم 
 

 قادرا على: ( : يكون المتعلم)ةهدافاأل
 الهمزة المتوسطة على الياء تعرف سبب  -

 .  الهمزة المتوسطة على الياءرسم ضبط  -

 توظيف ما اكتسبه عن الهمزة المتوسطة توظيفا سليما.  -

سبورة ـ دفاتر ـ ألواح. ـ  وسائل رقمية – صور-( : كتاب المتعلم)ةالوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية اإلنجاز: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

مناسبايمهد   - يراه  بما  حاملة  كأن    األستاذ)ة(  أجوبتها جمال  تكون  أسئلة  يطرح 
 للظاهرة التركيبية. 

تركيز انتباههم على    لمات علىيطرح األستاذ)ة(أسئلة تساعد المتعلمين والمتع -
 ". وئام الخياطة" نص االنطالق

 
 وضعية االنطالق 

التي   - المفردات  ويستخرجون  قراءة صامتة  النص  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ 
 . الهمزة المتوسطة على الياءتتضمن 

 الخياطة  وئام
ئْ عن سر نجاحها فقالت:" كلما    ِوئامل  ائ  سأل س    ت إلى عملي؛ أتعامل مع ج 

أبدا. والناس بذلك    سئمتوما    يئِستلطف وما    بكل  الناِشئِينالكبار و  ئ ةفِ 
الحين؛ وأحرص أن يكون زبنائي أجب   سُئِلتتعاملي، وكلما    يدف ئُهم   ت في 

ئ نة   ".أْفئ دتهم مرتاحةً مطم 
 

 يرسم األستاذ)ة( جدولين على السبورة.  -
متعلمة  متعلم   يسجل - الهمزة تتضمن  التي    الكلمات  جدولينالفي  المفردات    أو 

 بلون مغاير. الهمزة  مع رسم ، المتوسطة على الياء
 الجدول األول: 

 همزة متوسطة مكسورة على الياء 

ئ  النا  ئ  مط لتسُئ   ين ش   ل ائ  دتهم/ سْفئ  أ ست ي ئ  نة / م 

 الجدول الثاني: 
 همزة متوسطة على الياء ما قبلها مكسور  

 نة همزة ساك همزة مفتوحة   همزة مضمومة  همزة مكسورة 

ئ  النا  َ   همف ئُ يد ين ش  ئة/ ف ئ  ئْ  ام و   تج 

موقع   - مجموعات  في  والمتعلمون  المتعلمات  الكلمات   الهمزةيكتشف  في 

 المتضمنة في الجدولين. 
من - بدعوة  والمتعلمات  المتعلمون  المتوسطة    )ة(األستاذ  يالحظ  الهمزة  كرسي 

   في جميع الحاالت.
ويتدرج   ون ينتقل - المفردات،  بقية  األ  إلى  سبب  ستاذ)ة( معهم  استخالص  إلى   ،

 الهمزة المتوسطة على الياء وقوة حركة الكسرة على باقي الحركات. كتابة 
النصب تحديد    على  المجموعاتاألستاذ)ة(  يساعد   - أدوات  من  أداة  كل    طبيعة 

ثم   السوق؟  إلى  الجياللي  ذهب  من  الغاية  ما  مثل:  من  أسئلة  من خالل طرح 
   .األخرىاألدوات يطرح أسئلة مناسبة لباقي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األستاذ - تكتب  السؤال:    )ة(يطرح  الياءمتى  على  المتوسطة  يدعو  و؟  الهمزة 

المتعلمين والمتعلمات إلى االنطالق من الجدولين وإتمام االستنتاج بما يلي: )ما  
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 قبلها مكسور، الياء، ، مكسورة(. 

  ،..... على  المتوسطة  الهمزة  أو  إذا  تكتب   ............ كانت 
 ................... 

 يركب المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل.  -

 االستنتاج 

كما   دفاترالعلى  على األلواح أو ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية -
 يلي:  
 الجدول بما يناسب  يملؤون الفراغ في ✓

لمتوسطة  احركة الهمزة  الكلمة 
 على الياء

 سبب كتابتها

 ألن .......  مفتوحة  رئة 

 مفتوح  اما قبلهألن  مكسورة  ...... 

 ألن........  .....  مرئية 

 ألن...........  مضمومة تخبئه

 كلمات تتضمن همزة متوسطة على الياء طبقا لما يلي: يكتبون  ✓

 .....................   همزة متوسطة مكسورة 

 .....................   د كسر همزة متوسطة بع

 .....................   همزة متوسطة بعد سكون 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التطبيق 
 
 
 

 التصحيح تصحح اإلنجازات بشكل ثنائي أو جماعي قبل االنتقال إلى التصحيح الفردي.  -

المتعلمين   - تعثرات  األستاذ)ة(  كانت  يسجل  إذا  بعضها  يعالج  والمتعلمات، 
معالجة إلى  ليصححه    تحتاج  البناء  إعادة  إلى  يحتاج  ما  ويدون  فورية، 

 بواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم. 

 التقويم  
 رصد و

 التعثرات 
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع األول 

نصب الفعل  –الموصولةاألسماء  د 30الحصة األولى: الفهم والشكل 
 الهمزة المتوسطة على الياء –مضارعال

 التطبيقات الكتابية

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 ترسيخ ما اكتسبه بخصوص األسماء الموصولة ونصب الفعل المضارع والهمزة المتوسطة.  -

 توظيفا سليما. توظيف ما اكتسبه  -

 . رقمية  وموارد  وسائل –دفاتر   –ألواح   –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

بالظواهر   - مرتبطة  أسئلة  بطرح  للدرس  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يهيئ 
 اللغوية المدروسة: 

وضعية  
 االنطالق 

ال - قراءة  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  األستاذ)ة(  جني  يدعو  موسم   " التطبيقي  نص 
 الزيتون" قراءة صامتة قبل الشروع في إنجاز التطبيقات. 

 موسم جني الزيتون 

دون  )تاونات مدينة    تزور   لن انتباهك(  تثير  الزيتون    أن  تأخذك    التي حقول 
حين    بمناظرها منها  واألجمل  الغلةفي    تزورهاالجميلة،  يستعمل    موسم  حيث 

به  يمألن يسقط في األرض و  ماتقوم النساء بجمع  الرجال السالليم والعصي؛ بينما 
ملء  السالل. الزيتون    األكياس  وبعد  إلى مطاحن  المحصول  العمال    ليطحن ينقل 
 . الزيت في قنينات وبراميل فيعبئونويعصر 

حول مضمون    يطرحها األستاذ)ة(  أسئلة تمهيديةيجيب المتعلمون والمتعلمات عن   -
 النص. 

 أنشطة التطبيقات كما يلي:  ينجز المتعلمون والمتعلمات -
   يبحثون عن شبكة مفردات كلمة "حقول". ✓

 كما يلي:  التطبيقات كتابيا في دفاترهم ينجزون ✓

 النص. ينقلون على الدفاتر الكلمات التي تحتها خط في  ✓

 . بالشكل التامالكلمات  يضبطون ✓

مستوى    أنلألستاذ)ة(    يمكن - حسب  ونقصانا  زيادة  التطبيقات  كم  في  يتصرف 
 مين والمتعلمات. المتعل

 
 
 
 
 
 
 
 أنجاز

   التطبيقات

 التصحيح تصحح األنشطة   ثنائيا، فجماعيا، ثم فرديا.  -

بحسب   - والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  ما  يدون  منها  يعالج  طبيعتها، 
خالل   من  ليصححه  البناء  إعادة  يتطلب  ما  يدون  ثم  فورية،  معالجة  إلى  يحتاج 

 التثبيت في الحصة الثانية.  أنشطة داعمة خالل أنشطة

 
 التقويم والدعم
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 األسبوع األول  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الوحدة الرابعة

ضيعة الحاج محمد  نص سماعي:  القراءة السماعية 
  التهامي 

فهم  : د 30الحصة األولى  
 المسموع ومناقشته واستثماره 

 

 الحصة قادرا على:يكون المتعلم)ة( في آخر  أهداف الحصة: 
 "فهما سليما. ضيعة الحاج محمد التهامي  فهم مضمون النص السماعي " -
   . اقتراح توقعات حول مضمون النص السماعي -
 توقعه حول مضمون المسموع. التحقق من  -
 استثمار المسموع من خالل أنشطة متنوعة.  -

 التعبير والتواصل شفهيا وبلغة سليمة انطالقا من مضمون النص.  -
 سبورة تفاعلية. –صور  –كتاب المتعلم التعليمية:  الوسائل

 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 والتعلم  أنشطة التعليم المراحل

 
وضعية  
 االنطالق 

  يقرب المتعلمين والمتعلمات من أجواء النص بنشاط    للحصة  )ة(يمهد األستاذ -
على   يتعاونوا  أن  مثال،  عليهم،  بعضفيقترح  التي    ذكر  الفالحية  األنشطة 

 . يعرفونها أو سبق لبعضهم أن زاولها أو قرأ عنها

 
 
 
 
 

المالحظة  
 والتوقع

والمتعلمين  انتباه   األستاذ)ة(   يوجه - كتاب    إلى   المتعلمات  في  المثبتة  الصورة 
 المتعلم)ة( ويطلب منهم مشاهدتها ويترك فسحة كافية من الوقت لذلك؛

والمتعلمات   - المتعلمين  بعض  الصورة: شكلها،    يدعو  أسئلة حول  إلى طرح 
بالنص   تجمعها  قد  التي  العالقة  تجسده،  التي  الموضوع  نوعها،  مكوناتها، 

 المقترح.   القرائي
 يقرأ المتعلمون عنوان النص ويبينون عالقته بالصورة.  -
 . ضمون النصالتعبير عن توقعاتهم حول م يدعوهم األستاذ)ة( إلى -
المتعلما   سجلي - أو  المتعلمين  ذلك  أحد  على  يتناوب  أن  )ويمكن  التوقعات  ت 

 مجموعة من المتعلمين والمتعلمات( على السبورة. 
يساعد األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على ترتيب وتصنيف هذه التوقعات   -

مذكراتهم في  تسجيلها  إلى  يدعوهم  علىالحقا    وايتمكن  لكي  ثم  الوقوف    من 
 . ضمون النصمدى مطابقتها لم

 
 
 لنصتسميع ا

  .قاء الجيداإلل  ضوابط  مراعياسمع األستاذ)ة( النص كامال ي -
داعيا    يسمع - ثانية  إخباره عند سماعهم النص مرة  إلى  المتعلمين والمتعلمات 

 بعض المفردات الصعبة. 

يوظف األستاذ)ة( الكلمات الصعبة في جمل سياقية مساعدة ويدعو المتعلمين  -
 نة بالمعجم لشرح بعضها. أو يدعوهم إلى االستعا  والمتعلمات إلى شرحها، 

 
 
 
 

 فهم المسموع  

خريطة - عن  البحث  والمتعلمات  المتعلمين  على  األستاذ)ة(  كلمة   يقترح 
 ؛  "انتقل"

المتع - يتأكد من خاللها من مدى إدراك  لمين والمتعلمات لبعض  يطرح أسئلة 
 : معاني النص

 .فصلي الصيف والشتاء من خالل النصأذكر ما يميز نشاط  ✓
 ج محمد تلك الضيعة الواسعة من خالل النص؟مما اكتسب الحا ✓
 أبين لماذا يصعب أن يملك أحد من السكان مثلما ما يملك الحاج محمد. ✓

   أحدد حاالت تضطر اإلنسان إلى بيع أرضه غير واردة في النص. ✓
  إنجاز ما يلي: يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى  -

 لواسعة من خالل النص. تحديد مما اكتسب الحاج محمد تلك الضيعة ا ✓
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 وصف أجواء الجولة التي ينظمها رؤساء الفالحين لفائدة الحاج محمد. ✓
ذكر أسماء بعض االستثمارات في الضيعات الفالحية الحالية حسب ما   ✓

 يلي: 

 تربية الحيوانات  تربية الدواجن  الزراعة والفالحة  

 ................ ـ 
 ـ ................ 

 ـ ................ 
 ـ ................. 

 

 ـ ................ 
 ـ ................ 

 يتحقق المتعلمات والمتعلمون من صحة توقعاتهم.  -
للمتعلمات و  األستاذ)ة(   يولي - أكبر  الذين يجدون صعوبة في  اأهمية  لمتعلمين 

 إنجاز هذه األنشطة؛
 . يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة -

 
 

استثمار 
 المسموع 

   يستثمر المسموع شفهيا من خالل أنشطة متنوعة مثل: -
 ينجز المتعلمون والمتعلمات في مجموعات ما يلي:  -

 يحددون أفكار النص.   ✓
 يحللون عناصر النص ويحددون نوعه. ✓
 المتضمنة في النص. يستخرجون القيمة  ✓
 يربطون النص بالواقع.  ✓

 بالزيادة والنقصان حسب الحاجة.  يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار -
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 األسبوع األول  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الوحدة الرابعة

القراءة  
 المسترسلة 

 شكوى السنبلةالحصة األولى:   " السنبلة والعصفور "  نص

 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 بلة والعصفور" بطالقة.قراءة الجزء األول من نص "السن -
 فهم المعاني الصريحة والضمنية في الجزء األول من نص "السنبلة والعصفور".  -
 التوقع األولي لمضمون النص.  -

 . موارد رقميةوسائل و – ألواح-دفاتر  –  صور  –المتعلم)ة( كتاب : الوسائل التعليمية

 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

يهيئ األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات لقراءة الجزء األول من النص بما يراه   -
 مناسبا.  

 
المالحظة  
 والتوقع

في   - المثبتة  الصورة  مالحظة  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  انتباه  األستاذ)ة(  يوجه 
حظوه ثم يحثهم على قراءة عنوان  والتعبير عما ال149الصفحة  (  كتاب المتعلم)ة 

 تاركا لهم وقتا كافيا لذلك؛النص 
 يدعوهم إلى التعبير عن توقعاتهم حول مضمون النص.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءة 
تنمية الرصيد و

 المعجمي

المخصص لهذه الحصة من " - الجزء  ولكنه  "  إلى  "  بكت سنبلة  يحدد األستاذ)ة( 
 . "أخذ حقا عليك

من - فقرة  األستاذ)ة(  قراءة    يقرأ  النص  من  األول  تلوين  الجزء  مراعيا  معبرة، 
نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف. ويمكن أن  
يتوقف عند جملة يجد المتعلمات والمتعلمون صعوبة في قراءتها ويعيد قراءتها  

تها  ثم يوضح لهم معناها وعالقتها بالجمل المرتبطة بها ويدعوهم بعد ذلك لقراء
 ؛مجددا وتحديد معناها

أو  يت - الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  ابع 
 الصعبة لشرحها الحقا؛

يقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات الجزء األول من النص تباعا ويصححون   -
 أداءهم القرائي فيما بينهم؛

- ( مجموعات  إلى  والمتعلمات  المتعلمون  ثنائيا(  يتوزع  ذلك  يتم  أن  ويمكن 
يدعو  وي وقد  المعجم  باستعمال  سجلوها  أن  سبق  التي  المفردات  شرحون 

 األستاذ)ة( متعلما أو متعلمة من المتمكنين لشرح بعضها؛
 ....................  الغصن المياد:  ....................  يانعة: 

.................. .. يْست ُف تربتها:  ....................  وارفة الظالل:   

   ....................  ترنحت: 
 : الطريقكلمة ديقه وصديقته في البحث عن شبكة يشارك كل متعلم)ة( ص   

 
 ينوع األستاذ)ة( وضعيات العمل: عمل فردي، ثنائي، في مجموعات.  -

 
 الفهم والتحليل

 ينجز المتعلمات والمتعلمون أنشطة الفهم والتحليل كما يلي:  -
 ن متى اشتكت السنبلة من العصفور. يحددو ✓
 من هي أم السنبلة.  الجزء المقروءيستخلصون من  ✓
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خالل   ✓ من  المقروء يتعرفون  التعاون    الجزء  الربيع/  فصل  على:  يدل  ما 
 بين الكائنات. 

ما يدل على أن السنبلة قد احتارت بعد أن    الجزء المقروءيستخرجون من   ✓
 علمت أن  العصفور لم يعتد عليها. 

من خالل طرح    الجزء المقروءألستاذ)ة( في تحليل الجزء المقروء من  يتوسع ا -
 أسئلة محددة.

 كيف وكم األسئلة المطروحة. يمكن لألستاذ)ة( أن يتصرف في  -

التركيب  
 والتقويم

 يلخص المتعلم)ة( الجزء المقروء في جمل.  -
 يحدد القيمة التي يتضمنها النص: )التواصل والتبادل ـ المساواة، الحق(.  -
قراءة النص وبين ما توصل  يتل - قبل  توقعه  التقارب بين ما  المتعلم)ة( مدى  مس 

 إليه بعد قراءة الجزء األول. 
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع األول 

 ير الكتابي التعب تكملة نص سردي   د  45المسودة  التخطيط وكتابةالحصة األولى: 
 

 : يكون المتعلم قادرا على: أهداف الحصة
 . التخطيط لكتابة الموضوع -
 اللغوية والمعجمية لتكملة نص سردي انطالقا من نص الموضوع. استثمار مكتسباته  -
 كتابة مسودة مراعيا الروابط وعالمات الترقيم.  -
 التعبير كتابيا بلغة سليمة عن أفكار الموضوع.  -

 .وسائل رقمية –صور -اب المتعلم)ة( : كتالوسائل التعليمية

 : عمل فردي و/أو ثنائي و/أو في مجموعات. وضعيات اإلنجاز
 

 المراحل ة التعليم والتعلم أنشط

عامة   - أسئلة  طرح  خالل  من  للحصة  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يهيئ 
   .تقربهم من الموضوع

 هرية: التالي قراءة ج التعبير الكتابي  موضوعقرأ األستاذ)ة( ي -
 عرس في قرية 

عرس  زار سعيد قرية فالحية صغيرة في إحدى البوادي صيفا، فشد انتباهه تقاليد  
أهل   يأخذ  األول  اليوم  في  قائال:  أحداث  من  ما الحظه  يسرد  فأخذ  مميز.  قروي 

 العريس الهدايا إلى ... 
 وفي اليوم التالي......... 

 ضوع.يطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة نص المو  -
 على إنجاز ما يلي:  تهصديق وأ هقيصدتعاون مع يدعو كل متعلم)ة( إلى ال -

 تحديد نوع الحدث وزمن الحفل، ومكانه، والقائمين عليه.  ✓
و ✓ المقروء  التالي:   بتوظيف  النص  تكملةفهم  اللغوي   المدعوون،    الرصيد 

 بهرجة، أهازيج، الزغاريد، مالبس جديدة، الهدايا، ذبائح، ساحة الحفل. 
 ، والمكان.  واألشخاص، والزمان األحداث، وصف ✓

 
 
 
 
 
 
 
 التهيئة 

 تقديم المهارة والتدرب عليها
)تكملة  ✓ المستهدفة  المهارة  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدرب 

 نص سردي( من خالل: 
 توضيح المقصود بتكملة نص سردي؛ ✓
 ؛تكملة نص سرديتعريف مبسط لبعض تقنيات تلخيص  تقديم  ✓
 ى تكملة نص سردي قصير ثنائيا أو في مجموعات؛التمرن عل ✓
التعبير   ✓ موضوع  نص  قراءة  إعادة  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  يدعو 

 الكتابي؛
نقا ✓ فيفتح  تعرفوها  أن  سبق  التي  األفكار  توليد  مهارة  منظما  يستثمر  شا 

خالله أفكار   يقدمون  من  أذهانهم  إلى  يتبادر  منهم    ما  يطلب  ما  حول 
 تكملة نص سردي؛  الموضوع القيام به:  

يسجل المتعلمات والمتعلمين بتوجيه من األستاذ)ة( األفكار المعبر عنها   ✓
 وينظمونها اعتمادا على جدول أو خطاطة.  

 وضع تصميم للموضوع  
األستاذ) - بها  والمتعلمين    المتعلماتة(  يذكر  االلتزام  يجب  التي  المعايير  ببعض 

 الموضوع من قبيل: تصميمها عند و ليستثمر

 المراحل الكبرى للموضوع: المقدمة والعرض والخاتمة.  تحديد ✓

 
 
 
 
 
 

 التخطيط 
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 االنطالق من العناصر التي تم توليدها انطالقا من نص الموضوع.  ✓
أ ✓ ينبغي  ترتيبا سليما مع مراعاة ما  العناصر  ن يتوفر في النص  ترتيب 

عالقات بينها،  السردي )الحدث الرئيس، األحداث الثانوية، الشخوص وال
 . تسلسل األحداث...(

 صف األحداث، واألشخاص، والزمان، والمكان. و ✓
 استعمال الروابط المنطقية المناسبة.  ✓
 استثمار الظواهر اللغوية المدروسة  ✓
 المناسب.  توظيف الرصيد اللغوي  ✓

 الشروع في تحرير المسودة 
المتعلمون والمتعلمات المسودة انطالقا من األفكار التي دونوها ونظموها    يحرر -

 ساعدة األستاذ)ة( مركزين على سرد األحداث؛بم
ترتيب األفكار  و  الكتابة بخط مقروء،   يوضح لهم األستاذ)ة( ضرورة االنتباه إلى  -

واستعمال   والفقرات،  الجمل  بين  المناسبة  الروابط  واستعمال  سليما،  ترتيبا 
الدروس من رصيد معجمي  عال اكتسبوه في مختلف  الترقيم، واستثمار ما  مات 

 أساليب... ولغوي و
المساعدة لمن هو  - مقدما  المتعلمين والمتعلمات  تتبع عمل  يسهر األستاذ)ة( على 

 في حاجة إليها. 

 
 
 
كتابة 
 المسودة
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 رابعةالوحدة ال والصناعة والتجارة الفالحة مجال  األسبوع األول 

 لوحدة مشروع ا   له التخطيطو اإلعداد للمشروعالحصة األولى: 
 

 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 . التجارة  وأالصناعة  وأمشروع في مجال الفالحة  ومعطيات عن  جمع معلومات -

 والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروع. توظيف مكتسباته اللغوية  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. يات اإلنجازوضع

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

كأن يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى التذكير   بما يناسبيمهد األستاذ)ة( للحصة  -
 . بمراحل إنجاز مشروع الوحدة

وضعية  
 االنطالق 

 تحديد المشروع 
المتعلمين    ا ومنظما بينعام   انقاشيستثمر األستاذ)ة( مهارة توليد األفكار ليفتح   -

الوحدة    والمتعلمات مشروع  مواضيع  خالله  أو  يقترحون  الفالحة  مجال  في 
 .  التجارةالصناعة أو 

 يتعاون متعلم ومتعلمة على تسجيل االقتراحات على السبورة.  -
حسب   - االقتراحات  هذه  ترتيب  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يساعد 

 للتنفيذ...  سهولتها وقابليتها 
يختار المتعلمون والمتعلمات االقتراح األنسب الذي سيشكل موضوع مشروع   -

 الوحدة.  
 التخطيط 

مجموعات  يقترح   - إلى  يتوزعوا  أن  والمتعلمات  المتعلمين  على  األستاذ)ة( 
 ويتدخل لمساعدتهم على ذلك. 

اإلنجاز   - ووسائل  المشروع  إنجاز  مراحل  حول  والمتعلمات  المتعلمون  يتداول 
 اصفات النتاج النهائي...  ومو

   . المهام على المجموعات ونيوزع -
 تحدثا باسمها. يطلب األستاذ)ة( من كل مجموعة إن تنتخب منسقا وم -
المجموعات   - عمل  كيفية  والمتعلمات،  المتعلمين  مع  باتفاق  األستاذ)ة(،  يحدد 

 ووسائله وأوقاته وخطواته. 

 
 
 
 
 
 
 

اإلعداد 
للمشروع  

 له  التخطيطو
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   دروس جذاذات
من  األسبوع الثائ 

 الوحدة
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الثاني األسبوع 

 مكون القراءة  الزراعة العضوية :النص الوظيفي د  30 المالحظة والتوقع الحصة األولى:

 
  لى:يكون المتعلم)ة( قادرا ع :أهداف الحصة

 . بطالقة "الزراعة العضوية"قراءة نص  -
 صياغة توقع لمضمون النص.  -

.وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعاتالعملوضعيات   

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

لمات حول طرق  يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتع -
 العمل. 

المتعلمين من أجواء   - يقرب  بفتح نقاش  يتوخى   النصيستهل األستاذ)ة(الحصة 
 من خالله استثمار ما لديهم من معلومات حول أنواع الزراعة.  

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

 ؛لنص المصاحبة ل الصورة  ويالحظون  كتبهم المتعلمينو المتعلمات  يفتح -
ال  األستاذ)ة(   يطرح - حول  بحسب  أسئلة  أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  صورة 

 ؛متطلبات طبيعة النص
يتكون    نلتيلابين المفردتين    يربطونعنوان النص و  المتعلمون والمتعلمات  يقرأ -

 ؛  بين الصورة والعنوانا ومنهم
والمتعلمات  األستاذ)ة(  يحفز - التوقعات    إلى   المتعلمين    مضمون   حولصوغ 

يوظف  و  نصال أن  أيمكن  خطاطة  ذلك  جألجل  أو  و  شمسيا  مخططا  أو  دوال 
 خر.  شكال آ

 
 

المالحظة  
 والتوقع

نص    األستاذ)ة(  يقرأ - من  العضوية  " فقرة  معبرة،    "   الزراعة  جهرية  قراءة 
الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف    تلوين نبراتمراعيا فيها  
 المواقف.

بأصابعه - مشيرين  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  إلى  يتابع  ما  م 
 .  ه من كلمات وجمل يقرأون

قراءة   - إلى  قراءة هامسةيدعوهم األستاذ)ة(  فقرات النص  ويحرص على    بقية 
وذلك   في مجموعات  قراءة  ثنائية،  قراءة  فردية،  قراءة  القراءة:  أشكال  تنويع 

   بحسب ما تسمح به شروط عمله.
 يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين.  -
إلى  - والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  واجهوا    يدعو  التي  الجمل  قراءة  إعادة 

 صعبة.  أو  جديدة  كلمات أو التي تتضمن صعوبة في قراءتها
بمبادرة منه أو بطلب من أحد المتعلمين أو المتعلمات    القراءة  األستاذ)ة(  يعيد -

فيتوقف عند   أو يستعصي فهمها،  ، قراءتها  تصعب إذا تبين وجود جملة أو أكثر 
لقراءتها  ويدعوهم بعد ذلك  لهم معناها    يشرحثم    ، الجملة المعنية ويعيد قراءتها 

 مجددا وتحديد معناها. 
القراءة  يأن    لألستاذ)ة(  يمكن - أثناء  إلى   تالمتعلما  يدعووتوقف  والمتعلمين 

 وطرح تساؤالت بشأنها وتدوين اإلجابات؛  وتمحيصهااالنتباه لفكرة معينة 

 
 
 
 
 
 
 
 ة النص قراء

والمتعلمات   - المتعلمون  مجموعات  اثنائي يفحص  في  أوليا    أو    التوقعاتفحصا 
 التي وضعوها. 

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    نشاطا لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة(   -

 إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة؛الذين واجهتهم صعوبات 
   لمعالجتها الحقا. والمتعلماتاألستاذ)ة( تعثرات المتعلمين  يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الثاني األسبوع 

 مكون القراءة  الزراعة العضوية :النص الوظيفي د 30 تنمية المعجم الحصة الثانية:
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 .بطالقة"  ضويةالزراعة الع قراءة نص " -
 النص. تحديد معاني مفردات من خالل سياق  -

. رقمية مواردو  وسائل  –  صور  - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات وضعيات العمل:  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

ين والمتعلمات  المتعلم  كأن يطلب من  ، بما يراه مناسبا   يمهد األستاذ)ة( للحصة -
ومضمونه العام، انطالقا من أسئلة    " الزراعة العضوية    "  التذكير بعنوان نص 

  محددة.

 وضعية االنطالق 

فقرة من النص  - الجيدة  قراءة جهرية   يقرأ األستاذ)ة(  القراءة  :  ملتزما بضوابط 
يدعو  أن  لألستاذ)ة(  )يمكن  الوقف،  عالمات  احترام  الصوت،  نبرات  تلوين 

 من يجيد القراءة للقيام بذلك(؛مت والمتعلمين بعض المتعلما 
قراءة - النص  فقرات  قراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون  مع    جهرية  يتناوب 

السليمة  القراءة  شروط  قراءة  مراعاة  القراءة:  وضعيات  األستاذ)ة(  وينوع   ،
 شروط العمل؛آخذا باالعتبار إمكانات وردية، ثنائية، في مجموعات صغرى ف

المتعلمو - بينهم )تقويم  يقوم  فيما  القرائي  أداءهم  أو تقويم  ن والمتعلمات  بالقرين 
 ( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. ذاتي

 
 
 

 قراءة النص 
 
 

 "الزراعة"يرسم األستاذ)ة( دائرة على السبورة ويكتب في وسطها كلمة  -

 
بالكلمة   - الصلة  ذات  المفردات  جميع  ذكر  والمتعلمين  المتعلمات  من  يطلب 

 المفتاح ويضعونها حول الدائرة. 

مجموع   ينجز  - في  والمتعلمات  المقترحة  ات المتعلمون    تتقاسم   ثم  األنشطة 

 المجموعات نتاج عملها. 

يدعو األستاذ)ة( كل متعلم ومتعلمة إلى وضع شبكات لكلمات أخرى يختارونها   -

 من النص. 

ب  - تسمح  ما  بحسب  المعجم  تنمية  أنشطة  إنجاز  وضعيات  األستاذ)ة(  ه  ينوع 
   العمل. شروط

ي - الذين  وللمتعلمين  للمتعلمات  أكبر  أهمية  هذه  يولي  إنجاز  في  صعوبة  جدون 

 األنشطة.

 

 

 

 

 

 

 

تنمية الرصيد  

 المعجمي

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة( نشاطا   -
 جهتهم صعوبات إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة؛  االذين و

 تيان بجمل مفيدة تتضمن بعض الكلمات التي تم شرحها؛منهم اإليطلب  -
   مفرداتها. يختار كلمة أو كلمتين من النص ويدعوهم إلى تحديد شبكة  -
 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  رة الفالحة والصناعة والتجا مجال  الثاني األسبوع 

 د  30 الفهم الحصة الثالثة:

   
 مكون القراءة  الزراعة العضوية :الوظيفيالنص 

 

 يكون المتعلم قادرا على:  :أهداف الحصة
 .بطالقة"  الزراعة العضوية قراءة نص " -
 فهم معاني النص الصريحة والضمنية.  -
 فحص التوقعات ومناقشتها.  -

. رقمية مواردو  وسائل –صور    - ة( : كتاب المتعلم) الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

بما    من المتعلمين والمتعلمات التذكير  كأن يطلب  ، بما يراه مناسبايمهد األستاذ)ة( للحصة   -
 . بأي نشاط آخر يراه مناسبا  أو الحصتين السابقتينراج في 

ة  وضعي
 االنطالق 

نص يقرأ   - من  فقرة  العضوية    "  األستاذ)ة(  جهرية  " الزراعة  بضوابط    قراءة  ملتزما 
 احترام عالمات الوقف؛والمتمثلة في تلوين نبرات الصوت،  القراءة الجيدة

على قراءة فقرات النص  ثنائيا أو في مجموعات    أو فرادى  يتناوب المتعلمون والمتعلمات -
 ؛سليمة الشروط القراءة ين مراعو  ة األستاذ)ة(مقتدين بقراء  جهرية قراءة

)تقويم   - بينهم  فيما  القرائي  أداءهم  والمتعلمات  المتعلمون  بالقرينيقوم  تقويم  أو  (  ذاتي 
 انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. 

 
 

 

قراءة 
 النص 

 : كما يلي الفهم والتحليل المثبتة  ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة -

 . من النص ات الزراعة العضويةمميزيستخرجون  ✓

ما يدل على أن الزراعة العضوية بدأت تنتشر في جل انطالقا من النص    يذكرون ✓

  مناطق المغرب.

 سببها األطعمة المحتوية على المواد الكيماوية. التي كانبعض األمراض  يحددون ✓

 . لماذا ينبغي االستفادة من الفالح التقليدي وتأهيل الفالح المعاصر يبينون ✓

 إخباري.  النص  جملة تدل على أنيستخرجون  ✓

للتأكد من مطا - إلى فحص توقعاتهم  المتعلمين والمتعلمات  بقتها لمضمون  يدعو األستاذ)ة( 
  .النص

 
 

 
 

 الفهم

الطالقةيقترح األستاذ)ة(   - لتقويم  إلى إعادة    نشاطا  المتعلمات والمتعلمين  من خالل دعوة 
تتم القراءة    أن   ا على غير المتمكنين منهم )يمكنقراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركز

 بشكل ثنائي يجمع بين متعلم متمكن وآخر غير متكن أو في طور التمكن(؛  
أن - على  للنص،  والضمنية  الصريحة  للمعاني  فهمهم  من  للتأكد  أسئلة  من   يطرح  ذلك  يتم 

 . اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاصخالل 
 لمعالجتها الحقا. والمتعلمات األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين يدون -

 

  التقويم
ورصد  
 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الثاني األسبوع 

 مكون القراءة  الزراعة العضوية النص الوظيفي  د 30 التقويم والتركيب  الحصة الرابعة:
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة
 .بطالقة"  الزراعة العضوية قراءة نص " -
 النص بأسلوبه الخاص.  تلخيص -
 رأيه في المقروء.  إبداء -

. رقمية مواردو  وسائل  –  صور  - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 وضعية االنطالق    ا من األنشطة.بما يراه مناسب يمهد األستاذ)ة( للحصة  -

شروط القراءة  ين  مراع  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص  -

 ؛ السليمة
 . بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي فيما بينهميقومون أداءهم القرائي  -

 قراءة النص 

 ينوع األستاذ)ة( أنشطة التقويم والتركيب بحيث تشمل ما يلي:  -
والمتعلماتلستاذ)ة(  األيوضح   - إحدى    لمتعلمين  أو  النص  أفكار  تلخيص  كيفية 

 ثم يدعوهم إلى إنجاز ما يلي:  ، وكيفية إبداء الرأي  فقراته
 . الفقرة األخيرة من النصتلخيص  ✓
 إبداء الرأي في موضوع النص.  ✓
 تحديد قيمة أساسية اشتمل عليها النص.  ✓

 المتعلمات والمتعلمين. يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت عالقة في أذهان  -

 
 

 التركيب والتقويم 

المتعلمات   - دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  والمتعلمين  يقترح 

 . إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم

 يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدة.  -

 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

التقويم وضبط  

 التعثرات 
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية    األسماء الموصولةالصرف والتحويل:  د  30الحصة األولى: تثبيت 
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على: صة: أهداف الح
 . الموصولة""األسماء   الظاهرة الصرفية المدروسة تثبيت مكتسباته بخصوص -

   .رقمية  وسائل-ألواح  –دفاتر   –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل جماعي، عمل في مجموعات.  وضعيات اإلنجاز:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

أمثلةيطلب   - تقديم  والمتعلمات  المتعلمين  من  الفعل    متنوعة  األستاذ)ة(  عن 
 والحرف واالسم. 

وضعية  
 االنطالق 

 يلي:   ماالمتعلمون والمتعلمات على إنجاز أنشطة التثبيت بحسب يتعاون  -
 مكان النقط في الجمل التالية: امناسب موصوالا اسم يكتبون ✓

 جاء البستاني ...... زرع الباذنجان. 
 لعمال هم ...... يشذبون األشجار. هؤالء ا

 ........ يمألن السالل بالزيتون. رأيت النساء 
إلى  الجملة التالية: "هذا البستاني هو الذي يغرس الشتائل"  ون شفهيا حولي ✓

 ثنى مذكر، وجمع مؤنث. م

 
 

 
إنجاز أنشطة  

 التثبيت 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا ثم جماعيا ثم فرديا.  -

األستاذ)ة(   - أن يطلب  والمتعلمات  المتعلمين  أسماء  بجمل    يأتوا   من  تتضمن 
 موصولة. 

تعثرات المتعلمين والمتعلمات، ويبادر إلى معالجة بعضها إن  يسجل األستاذ)ة(   -
أساس   على  بناء  إعادة  إلى  يحتاج  ما  ويدون  فوري،  دعم  إلى  تحتاج  كانت 

 صياغة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم.

 
 التقويم  

رصد  و
 التعثرات 
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية    نصب الفعل المضارعالتراكيب:  د  30الحصة األولى: تثبيت 
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة: 
 ."المضارعنصب الفعل "  المدروسة تثبيت مكتسباته بخصوص الظاهرة التركيبية -

   .وسائل رقمية -ألواح  –دفاتر   –صور -: كتاب المتعلم)ة( التعليميةالوسائل 
 فردي، عمل جماعي، عمل في مجموعات. عمل  وضعيات اإلنجاز:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

مناسبا - يراه  بما  األستاذ)ة(  إلى    يمهد  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  يدعو  كأن 

   .في حصة التراكيب الخاصة بنصب الفعل المضارع التذكير بما تم إنجازه
وضعية  
 االنطالق 

المتعلمون والمتعلمات   - )يمكن أن يتم هذا    ما يلي:  األلواح  الدفاتر أو  علىينجز 
 اإلنجاز فرديا أو ثنائيا أو في مجموعات( 

 . مناسب بحرف نصب في الجمل المقترحة مكان النقطيملؤون  ✓
 الموسم. يحرث كثير من الفالحين هذا .... -
 نتضامن مع الفالحين المتضررين. ....  من العمل الحسن -
 يكون المنتوج جي دا. خص ب األرض بالسماد ....  -

 يضبطون الجمل بالشكل التام.  ✓
 ينجزون على الدفاتر ما يلي:  -

 مضارعا منصوبا. يركبون جملة تتضمن فعال  ✓
   :تتضمن ما يلي يضعون مكان النقط جملة مناسبة ✓
............................ : 
............................ : 
............................ : 

 حرف نفي ونصب.  

 فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. 

  فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. 

 

 

 

 

 

 

إنجاز أنشطة 

 التثبيت 

 التصحيح ردي. يتم التصحيح بشكل ثنائي أو جماعي قبل االنتقال إلى التصحيح الف -

اال مضارعة  فعأتركيب جمل تتضمن  علماتتيطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والم  -
    منصوبة

 يسجل األستاذ)ة( التعثرات لمعالجتها من خالل أنشطة فورية أو الحقة.  -

 التقويم  
رصد  و

 التعثرات 
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 ةرابعالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثاني 

 مكون الظواهر اللغوية  الهمزة المتوسطة  اإلمالء:  د  30الحصة األولى: تثبيت 
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة: 
 . "الهمزة المتوسطة" اإلمالئية المدروسةتثبيت مكتسباته بخصوص الظاهرة  -

   .رقمية  وسائل-ألواح  –دفاتر   –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل جماعي، عمل في مجموعات.  عيات اإلنجاز:وض

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

مكتسبات   - من  األستاذ)ة(  والمتعلماتينطلق  الهمزة    المتعلمين  بخصوص 
   .التثبيتنشطة أل التقديمليستثمرها في  المتوسطة

 
 وضعية االنطالق 

   ا يلي:شفهيا أو على األلواح م ينجز المتعلمون والمتعلمات  -

 على كلمات صحيحة:  واحصليربطون بين الحروف لي ✓
 ر ـ ا ـ ء ـ عـ ـ ة   

 بـ ـ ء ـ ر 
 مـ ـ ء ــ ذ ــ نـ ـ ــة 

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

 يكتبون في دفاترهم ما يمليه عليهم األستاذ)ة(.  -

 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التثبيت 

 

 التصحيح التصحيح ثنائيا أو جماعيا، ثم فرديا.  يتم -

كلمات    جمل تتضمن   ثالثب   يأتوايطلب األستاذ)ة( من المتعلمين والمعلمات ان   -
 بها همزة متوسطة. 

يعالج األستاذ)ة( بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى قصد بناء   -
 أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم.

 
 التقويم  

 رصد التعثرات 
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثاني 

نصب الفعل  ، األسماء الموصولة  د 30الحصة األولى: الفهم والشكل 
 الهمزة المتوسطة  ، المضارع

 التطبيقات الكتابية

 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 والهمزة المتوسطة. اء الموصولة ونصب الفعل المضارع األسمترسيخ ما اكتسبه بخصوص  -

 توظيفا سليما.  ما اكتسبهتوظيف  -

 . وسائل رقمية – ألواح-دفاتر   – صور-: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
   عمل فردي، عمل جماعي، عمل في مجموعات. وضعيات اإلنجاز:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلم  - األستاذ)ة(  إلنجاز  يهيئ  والمتعلمين  بأنشطة  ات  الكتابية  التطبيقات 
 : يستحضرون من خاللها الظواهر المدروسة من قبيل

 .  أسماء موصولةبجملة تتضمن  اإلتيان ✓
 . تتضمن فعال مضارعا منصوبا اإلتيان بجملة ✓
 .همزة متوسطةبكلمات رسمت فيها  اإلتيان ✓

 
 

 وضعية االنطالق 

 التالية: لتطبيق ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة ا -

   .من كتاب المتعلم 125  ةالصفح الزيتون( جني  )موسم النص يقرأون -
   الدفاتر ما يلي: على  ينجزون -

أفعال   يستخرجون ✓ على كل واحد    يدخلون مضارعة، و  من النص ثالثة 

 منها حرفا من حروف النصب. 
 المطلوب:  الجملة التالية حسب يحولون  ✓

 . "المحراث الخشبيبالفالح التقليدي هو الذي يحرث "    
 ........ ................................... : مثنى مذكر

 ........ ................................... : جمع مؤنث 

 متوسطة مناسبة. التالية بهمزة لكلماتفي ا كل فراغ يملؤون ✓
 ... ـعـين ـ تشر ...ب  ـ يومــ...ــذ ـ مـ ..من. فـ.. س  با

 

 
 
 
 
 إنجاز
   بيقاتالتط

 التصحيح تصحح إنجازات المتعلمات والمتعلمين جماعيا وثنائيا ثم فرديا.  -

 رصد التعثرات  يدون األستاذ)ة( أهم التعثرات قصد معالجتها في أسبوع التقويم والدعم.  -
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 الثاني األسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  رابعة الوحدة ال

ضيعة الحاج محمد لسماعي: النص ا القراءة السماعية

 التهامي 

إعادة اإلنتاج  د:  30الحصة الثانية 

 الشفهي للمسموع 

 
 يكون المتعلم)ة( في نهاية الحصة قادرا على: أهداف الحصة:

 . "   الحاج محمد التهامي  ضيعةالسماعي "النص  مضمونل االستثمار الشفهي -
 لنص. ا مضمون انطالقا من سليمة  لغةبوالتعبير والتواصل شفهيا  -
 إبداء الرأي في مضمون النص.  -

 . موارد رقميةوسائل و – ألواح-دفاتر  – صور   –كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية: 
 مجموعات. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في وضعيات العمل: 

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

وضعية 

 االنطالق 

من متعلمات أو متعلمين التذكير بما   يمهد األستاذ للحصة بما يراه مناسبا كأن يطلب -

 راج في الحصة السابقة.

 

 

 

 النص تسميع 

ثانيةيُسم    - مرة  النص  األستاذ)ة(  الصوت،    ع  نبرات  وتلوين  الجيد،  األداء  مراعيا 

التتبع،  المتعلمات والمتعلمين على  الوقف، وقدرة  يعيد   واحترام عالمات  أن  ويمكنه 

 فهم مضامينه؛تسميع النص لمساعدة المتعلمين على 
بمجال    يطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي كلما سمعوا مفردات ترتبط -

 الفالحة.
تاذ)ة( بين الفينة واألخرى عند جملة أو أكثر يواجه المتعلمات والمتعلمون يقف األس -

بالجمل  وعالقتها  وعناصرها  معناها  يوضح  ثم  قراءتها  ويعيد  فهمها  في  صعوبة 

 ويدعو المتعلمين بعد ذلك إلى تحديد معناها. المرتبطة بها

 

 

 

 

 

 

إعادة إنتاج 

المسموع  

 شفهيا

 

 

 

المتعلمون   - المسموع شفهيا ينجز  إنتاج  أنشطة متنوعة تمكنهم من إعادة  والمتعلمات 

 مثل: 
 النسج على غرار أساليب النص وبنياته اللغوية.  ✓
 التوسع في مواقف النص.  ✓
 النص.  تركيب نص جديد انطالقا من أفكار ✓
 تغيير صيغة النص.  ✓
 تشخيص مواقف النص.  ✓

تمكن   - تفاعلية  وضعية  األستاذ)ة(  الشفهي  ينظم  التواصل  من  والمتعلمات  المتعلمين 

 بينهم انطالقا من مضامين النص المسموع مثل:
النص   ✓ يعرضها  التي  األفكار  فيها  يناقشون  مستديرة  موائد  تنظيم 

 المسموع.
 موع. لعب أدوار انطالقا من مضمون المس ✓
 إلقاء عروض.  ✓
يمكن لألستاذ)ة( برمجة عرض شريط قصير له عالقة بمضمون النص  ✓

 كان األمر ممكنا.  إذا

 يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة.  -

ضبط 

 التعثرات 

ما  - منها  يعالج  طبيعتها،  بحسب  والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  يدون 

من خالل   الحقا  ى معالجة فورية، ثم يدون ما يتطلب إعادة البناء ليصححهيحتاج إل

 أنشطة داعمة. 
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 األسبوع الثاني  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  لرابعةالوحدة ا

القراءة  

 المسترسلة 

    العصفور في خدمة السنبلةالحصة الثانية:  "السنبلة والعصفور  "  نص

 

 قادرا على: : يكون المتعلم)ة( األهداف
 بطالقة.  " السنبلة والعصفور " قراءة الجزء الثاني من النص المسترسل   -
   .للجزء الثاني فهم المعاني الصريحة والضمنية  -

 التحقق المرحلي من التوقعات.  -
 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 . عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعاتوضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  احلالمر

االستعداد 

 للقراءة 
كأن يحفز األستاذ)ة( المتعلمين إلى تذكر أفكار   ، يمهد األستاذ)ة( بما يراه مناسبا  -

 الجزء األول من النص.

المالحظة  

 والتوقع

يقترحون   - ثم  الصورة  ويالحظون  العنوان  والمتعلمات  المتعلمون  أو  يقرأ  توقعا 
 من النص.  نيأكثر لموضوع الجزء الثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القراءة  

لرصيد  اتنمية و

 المعجمي

ب - يبدأ  الذي  الحصة  لهذه  المخصص  الجزء  األستاذ)ة(  أمي    "   ـيحدد  يا  "  كيف 

 " أَْكَرَم ِمْنكَ  " ـوينتهي ب

تلوين  - مراعيا  معبرة،  قراءة  النص  من  الثاني  الجزء  من  فقرة  األستاذ)ة(  يقرأ 

ومتمثال مختلف المواقف. ويمكن أن    نبرات الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، 

يتوقف عند جملة يجد المتعلمات والمتعلمون صعوبة في قراءتها ويعيد قراءتها ثم  

   معناها؛ ديد يوضح لهم معناها ويدعوهم لقراءتها مجددا وتح
أو   - الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  يتابع 

 الصعبة لشرحها الحقا؛
النص  ي - من  الثاني  الجزء  فقرات  بقية  مستقلة  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  قرأ 

 تباعا ويصححون أداءهم القرائي فيما بينهم؛
ت الصعبة أو الجديدة التي سجلوها مامعاني الكللمون باستعمال المعجم  يحدد المتع -

 أثناء القراءة: 
ُف:  تجعل الشيء لينا.  تُل ط  
 تتألمين وتتحسرين  تشتكين: 
 أحسن العطاء.  أكرم:

 سارع(: خريطة الكلمة )على تحديد  يتعاونون -

 
 ينوع األستاذ)ة( وضعيات العمل: عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. -

 

 

 

 

 والتحليل الفهم 

   الفهم التالية: ينجز المتعلمات والمتعلمون أنشطة -
 يحددون من أين تتغذى الشجرة؟  ✓
 يحددون بماذا تنفع الشجرة األرض؟ ✓
 لسنبلة.االعصفور  بم يخدم ن من النص يستخرجو ✓
 يستخرجون من النص ما يدل على استغراب السنبلة من إكرام العصفور لها.  ✓
 هذا الجزء.يحددون الشخوص المذكورة في  ✓
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اإلنجاز   - )يتم  عمله  شروط  بحسب  لإلنجاز  المناسبة  الوضعية  األستاذ)ة(  يختار 

 فرديا أو ثنائيا أو في مجموعات(.
لألستاذ)ة(   - وكيفايمكن  كما  األسئلة  في  يتصرف  المتعلمين    أن  مستوى  بحسب 

 .والمتعلمات

 

التركيب  

 والتقويم

 الجزء المقروء من النص. الفكرة المتضمنة في هذا المتعلمون والمتعلمات يحدد -

النص   - المقروء من  الجزء  القيم يتضمنها  قيمة من هذه  األخذ والعطاءـ  )يحددون 

 الحري ة ـ الكرم(.
المتعلم - الجزء  يتلمس  وأفكار  األولى  توقعاتهم  بين  التقارب  مدى  والمتعلمات  ون 

 الثاني. 
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع الثاني 

 التعبير الكتابي  تكملة نص سردي   العرض  والتنقيح  الحصة الثانية:

 قادرا على: : يكون المتعلم أهداف الحصة
 اجعة وتصحيح وتنقيح ما تمت كتابته. مر -
 عرض المنتج النهائي.  -
 أفكار الموضوع. التعبير كتابيا بلغة سليمة عن  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 أو في مجموعات.: عمل فردي أو ثنائي وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمي - األستاذ)ة(  تم  يدعو  وبما  الموضوع  بنص  التذكير  إلى  والمتعلمات  ن 
 إنجازه في الحصة السابقة. 

 خطوات التصميم على السبورة لالستئناس. يسجل  -
مفيدة   - جمل  استعمال  األفكار،  سالمة  يلي:  ما  احترام  بضرورة  تذكيرهم  يعيد 

 وقصيرة، توظيف روابط تجمع بين الجمل، احترام عالمات الترقيم. 

 
 التهيئة 

 لموضوع اتنقيح 
منجزاتهم  يعرض - والمتعلمات  أو  إما  شفهيا  المتعلمون  في    فرديا  أو  ثنائيا 

 مجموعات؛
تقديمه،   - تم  ما  حول  ومالحظاتهم  آرائهم  إلبداء  أمامهم  المجال  األستاذ)ة(  يفتح 

على  ال  تنظيم  ويحرص  أو  المتعلمين  أحد  يكلف  )أو  بذلك(التدخالت    ،متعلمات 
 ن المخصص للحصة على أحسن وجه.  ضبط وقت كل تدخل لكي يستثمر الزمو

المتعلمات والمتعلم ييث - انتباه  التركز عليها  ر  التي يجب  الجوانب األساس  إلى  ين 
 عند المراجعة والتنقيح مثل:  

 االلتزام بالتركيز على المهارة المستهدفة )تكملة نص سردي(.   -
 ترتيب األفكار ترتيبا سليما.   -
 استعمال لغة فصيحة خالية من األخطاء.    -
 . ختلف الدروس من رصيد معجمي ولغوياستثمار ما اكتسبوه في م -
   .يف روابط تجمع بين الجمل توظ -
 استعمال عالمات الترقيم في مكانها المناسب.  -

المساعدة لمن هو  - مقدما  المتعلمين والمتعلمات  تتبع عمل  يسهر األستاذ)ة( على 
 في حاجة إليها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التنقيح
 والعرض
 

 

 

 ع عرض الموضو 
  عرض المواضيع التي كتبوها ليفتح األستاذ)ة( المجال أمام المتعلمين والمتعلمات   -

 وفقا لما يلي: 
  ونها مناسبة.بالكيفية التي ير الموضوععرض  ✓
 الكتابية فيما بينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. اإلنتاجاتتقاسم  ✓
 بذلك. شروط العمل إن سمحتاإللكترونية  العرض وسائلاستعمال  ✓

تدبير النقاش أو يكلف أحد نظم األستاذ)ة( نشاط عرض المنتجات ويسهر على  ي -

 المتعلمين أو المتعلمات بذلك.

المتعلمات  - أداء  على  للحكم  التحكم  درجة  رصد  بطاقة  األستاذ)ة(  يستثمر 

 والمتعلمين.
والمتعلمين ويصنفها ليتخذها يدون األستاذ)ة( الصعوبات التي واجهت المتعلمات   -

 لبناء أنشطة دعم مناسبة.منطلقا 

رصد 

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثاني 

 مشروع الوحدة  بداية اإلنجاز الحصة الثانية: 
 

 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
 المشروع. إنجاز  -

 ة والمعرفية خالل اإلنجاز. توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمي -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية

 أو في مجموعات.: عمل فردي أو ثنائي وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه من  يمهد األستاذ)ة( للحصة بدعوة المتعلمين   -
 أنشطة في الحصة السابقة. 

   وضح لهم، بعد ذلك، موضوع الحصة.ي -

وضعية  
 االنطالق 

يقترح األستاذ)ة( على أحد المتعلمين أو إحدى المتعلمات تذكير اآلخرين بما   -
 تم إنجازه في الحصة السابقة. 

وأن تتحدث عن الصعوبات التي   ، قامت به يدعو كل مجموعة ألن تعرض ما  -
 واجهتها وكيف تمكنت من تجاوزها. 

المجموعات   - من    تباعاتعرض  عليه  حصلت    معلومات ،  صور )  وثائقما 
 .  وبيانات، تقارير عن زيارات ...(

حسب   - وترتيبها  الوثائق  تجميع  والمتعلمات،  المتعلمين  من  األستاذ)ة(  يطلب 
 نوعها وشكلها وطبيعتها والكيفية التي ستوظف بها. 

ملفات   - في  المشروع  تخدم  ال  التي  والوثائق  بالصور  االحتفاظ  إلى  يدعوهم 
 خاصة على أساس استثمارها في نشاط آخر الحق. 

النهائي - الملف  على  والمتعلمات  المتعلمين  مع  األستاذ)ة(    للوثائق   يتفق 
 لتعديل والتنقيح.  العمليتي والمعطيات، إلخضاعها في مرحلة الحقة 

حصلت   - التي  المعطيات  حول  تقرير  مسودة  كتابة  في  مجموعة  كل  تشرع 
 اذ)ة( كيفية كتابة هذا التقرير. عليها بعد أن يوضح لهم األست 

من   - معلومات  واستثمار  اللغوية  المكتسبات  توظيف  إلى  المجموعات  يدعو 
 مواد دراسية أخرى. 

 
 
 
 
 

 بداية اإلنجاز
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 الرابعةالوحدة  والتجارة مجال الفالحة والصناعة  لث الثااألسبوع 

 مكون القراءة  صناعة األواني الخزفية النص الوظيفي:  د  30 المالحظة والتوقع الحصة األولى:
 

 يكون المتعلم قادرا على:  :هدافاأل
 .بطالقة"  صناعة األواني الخزفية قراءة نص " -
 صياغة توقع لمضمون النص.  -

.ئل رقميةوسا –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعاتوضعيات العمل  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول طرق   -
 العمل. 

نقاش   - بفتح  األستاذ)ة(الحصة  من  يستهل  لديهم  ما  استثمار  خالله  من  يتوخى 
 .  وسائل وأدوات صناعتها ا تصنع ولخزفية وممااألواني معلومات حول 

 
االستعداد 
 للقراءة 

 ؛لنص المصاحبة ل الصورة  ويالحظونكتبهم  ن والمتعلمو المتعلمات  يفتح -
بحسب    األستاذ)ة(   يطرح - أجزائها  بعض  حول  أو  ككل  الصورة  حول  أسئلة 

 متطلبات طبيعة النص؛
 ؛  لهالمصاحبة  ة بين الصورو هوالربط بين ، يدعوهم إلى قراءة عنوان النص  -
ثنائي(  إلى   هميحفز -   حول التوقعات    ياغةص  ويدعوهم إلى  التعاون بينهم )عمل 

نص   يتضمنه  الخزفية)ما  األواني  و(صناعة  يوظف  ،  أن  ذلك  يمكن  ألجل 
 شمسيا أو شكال أخر.   خطاطة أو جدوال أو مخططا

والمتعلمات   - المتعلمون  مدى  يسجل  من  الحقة  حصة  في  ليتأكدوا  توقعاتهم 
 بقتها لمضمون النص. مطا

 
 
 
 

المالحظة  
 والتوقع

"  األستاذ)ة(  يقرأ - نص  من  الخزفية  فقرة  األواني  جهرية    صناعة  قراءة   "
الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال    تلوين نبرات معبرة، مراعيا فيها  

والمتعلمين    ، المواقفمختلف   المتعلمات  من  دعوة  إلى  يبادر  أن  لألستاذ)ة( 
 ؛القراءة للقيام بذلك  الذين يجيدون

إلى   - بأصابعهم  مشيرين  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  ما  يتابع 
 . ه من كلمات وجمل ونرأيق

عند  األستاذ)ة(  يتوقف  - القراءة  أكثر    أثناء  أو    كلمات )  صعوبة  تنطويجملة 
ويدعوهم  معناها    للمتعلمين والمتعلمات  يوضحو يعيد قراءتها  ( لصعبةأو    جديدة
 راءتها مجددا وتحديد معناها. بعد ق

   قراءة هامسة مقتدين بقراءته. بقية فقرات النصيدعوهم األستاذ)ة( إلى قراءة  -
 يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين لمساعدة المتعثرين.  -
بينهم )تقويم   - فيما  القرائي  أداءهم  المتعلمون والمتعلمات  أو تقويم  يقوم  بالقرين 

 ة األداء القرائي. ( انطالقا من شبكة مالحظذاتي

 
 
 
 
 
 
 النص  قراءة

المتعلمون والمتعلمات   - التوقعاتيفحص  أوليا  التي وضعوها في إطار    فحصا 
 ثنائي أو في مجموعات. 

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    نشاطا لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة(   -
  تعتمد ؛ )جهتهم صعوبات إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة االذين و

وآخر يعاني من صعوبات في    متمكنوضعية العمل الثنائي بالجمع بين متعلم  
 (.  القراءة

 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
 

ورصد  التقويم
 التعثرات 

 



 
 

156 
 

 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  صناعة األواني الخزفية  :النص الوظيفي د 30 المعجم تنمية الحصة الثانية:
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :هدافاأل
 .بطالقة"  صناعة األواني الخزفية قراءة نص " -
 تحديد معاني مفردات من خالل سياق النص.  -

. رقمية موارد وسائل  –  صور  - : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات وضعيات العمل:  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يراه مناسبا   يمهد األستاذ)ة( للحصة  - المتعلمين والمتعلمات    كأن يطلب من   بما 
نص التذكير   مضامين  "  "  ببعض  الخزفية  األواني  أسئلة    مستعمال  ،صناعة 
  محددة.

 
 وضعية االنطالق 

النيقرأ   - فقرة من  الجيدة  قراءة جهرية   ص األستاذ)ة(  القراءة  :  ملتزما بضوابط 
لألس )يمكن  الوقف،  عالمات  احترام  الصوت،  نبرات  يدعو تلوين  أن  تاذ)ة( 

 من يجيد القراءة للقيام بذلك(؛lالمتعلمات والمتعلمين بعض 
قراءة - النص  فقرات  قراءة  على  والمتعلمات  المتعلمون  مع    جهرية  يتناوب 

السليمة  القراءة  شروط  قراءة  مراعاة  القراءة:  وضعيات  األستاذ)ة(  وينوع   ،
 فردية، ثنائية، في مجموعات صغرى آخذا باالعتبار إمكانات وشروط العمل؛

بينهم )تقويم   - فيما  القرائي  أداءهم  المتعلمون والمتعلمات  أو تقويم  يقوم  بالقرين 
 ( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. ذاتي

 
 
 

 قراءة النص 
 
 

المتع - بتنمية  ينجز  المرتبطة  األنشطة  األستاذ)ة(  من  بتوجيه  والمتعلمون  لمات 
اللغوي   الكلمةاستراتيجيباستثمار  الرصيد  عائلة  كيفية    ة  لهم  يوضح  أن  بعد 

 القيام بذلك؛  
بكلمات لها عالقة بمفردة  من خالل اإلتيان  ينفذ المتعلمون والمتعلمات األنشطة   -

 ؛"الخزف"
 

 
 ؛  بحسب ما تسمح به شروط عملهمل العينوع األستاذ)ة( وضعيات  -
وا - للمتعلمات  أكبر  أهمية  هذه  يولي  إنجاز  في  صعوبة  يجدون  الذين  لمتعلمين 

 األنشطة؛  

 

 

 

 

 

تنمية الرصيد  

 المعجمي

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة( نشاطا   -
 ص قراءة سليمة؛  إلى إعادة قراءة فقرة من النالذين واجهتهم صعوبات 

 تقديم مفردات ذات صلة بها. يختار كلمة من النص ويدعوهم إلى  -
 لمعالجتها الحقا.  األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون  -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  صناعة األواني الخزفية  :نص الوظيفيال د  30 الفهم الحصة الثالثة:
 

  :أهداف الحصة
 " بطالقة. صناعة األواني الخزفية قراءة نص " -
 فهم معاني النص الصريحة والضمنية.  -
 ومناقشتها. فحص التوقعات  -

وسائل موارد رقمية.  –  صور  -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 نائي، عمل في مجموعات. عمل فردي، عمل ث: اإلنجازوضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

لتذكير  يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يراه مناسبا كأن يطلب من المتعلمين والمتعلمات ا -
 . الحصتين السابقتينبما راج في الحصة 

وضعية  
 االنطالق 

من نص   - فقرة  األستاذ)ة(  الخزفية "يقرأ  األواني  ملتزما    " صناعة  قراءة جهرية 
 بضوابط القراءة الجيدة المتمثلة في تلوين نبرات الصوت، احترام عالمات الوقف؛

جهرية مقتدين بقراءة    يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة -
)  األستاذ)ة(  السليمة.  القراءة  القراءة    من األفضلومراعين شروط  تنويع وضعيات 

ثنائية،  ر  دق فردية،  قراءة  المتعلمون اإلمكان:  ليتفاعل  صغرى  مجموعات  في 
 والمتعلمات مع بعضهم(؛

يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم )تقويم ذاتي أو تقويم بالقرين(   -
 انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. 

 
 
 
 

قراءة 
 النص 

   كما يلي: والمتعلمات أنشطة الفهم والتحليل ينجز المتعلمون  -

 من النص مراحل تصنيع األواني الخزفية. ونيستخرج ✓

 الجدول بما يناسب من النص. يملؤون  ✓

 أفعال خاصة بإعدادثالثة 
 الخزف 

 ثالثة أفعال خاصة بصنع الخزف 

  ............../............ /...........   ............ /................../............. 

 .  بعض مهارات الصناعة الخزفية يبينون ✓

 على أن إبراهيم الخزفي ماهر في صناعته. ما يدلمن النص  يحددون ✓

 من النص جملة تدل على أنه وصفي. يستخرجون ✓

 كيف يكبر شأن الحرفي بين الصناع. يبينون  ✓

مطابقتها   - من  للتأكد  توقعاتهم  فحص  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يدعو 
 لمضمون النص؛

 
 
 
 
 

 الفهم

األستاذ)ة  - الطالقة(  يقترح  لتقويم  إلى    نشاطا  والمتعلمين  المتعلمات  من خالل دعوة 
  أن  إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم )يمكن

طور   في  أو  متكن  غير  وآخر  متمكن  متعلم  بين  يجمع  ثنائي  بشكل  القراءة  تتم 
 التمكن(؛  

يتم ذلك    والضمنية للنص، على أن  يطرح أسئلة للتأكد من فهمهم للمعاني الصريحة -
 . اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاصمن خالل 

 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 

  التقويم
ورصد  
 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الثالث األسبوع 

 مكون القراءة  صناعة األواني الخزفية النص الوظيفي  د 30 التقويم والتركيب  الحصة الرابعة:
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :هدافاأل
 .بطالقة" صناعة األواني الخزفية  قراءة نص " -
 النص بأسلوبه الخاص.  تلخيص -
 رأيه في المقروء.  إبداء -

. رقمية موارد وسائل –  صور- : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية  
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 وضعية االنطالق  بما يراه مناسبا من األنشطة.  يمهد األستاذ)ة( للحصة  -

شروط القراءة  ين  مراع  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص  -

 ؛ السليمة
 . شبكة مالحظة األداء القرائيبناء على  فيما بينهميقومون أداءهم القرائي  -

 
 قراءة النص 

 :التاليةأنشطة التقويم والتركيب  ينجز المتعلمات والمتعلمون -
 . الفقرة األولى من النص يلخصون ✓
 في موضوع النص.  يبدون آراءهم ✓
   .قيمة يتضمنها النصيستخرجون  ✓

 يتدخل ليجيب عن األسئلة التي بقيت عالقة في أذهان المتعلمات والمتعلمين.  -

 
 

 التركيب والتقويم 

والمتعلمين   - المتعلمات  دعوة  خالل  من  الطالقة  لتقويم  نشاطا  األستاذ)ة(  يقترح 

 . إلى إعادة قراءة فقرة من النص قراءة سليمة مركزا على غير المتمكنين منهم

 المتعلمين والمتعلمات إلى تلخيص النص وإعادة إنتاجه في صيغة جديدة. يدعو  -

 لمعالجتها الحقا. المتعلمين والمتعلمات األستاذ)ة( تعثرات يدون -

 

التقويم ورصد  

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثالث 

 مكون الظواهر اللغوية  الضمائر المتصلةالصرف والتحويل:  د 30الحصة األولى: تقديم 

 ا على: يكون المتعلم)ة( قادر :أهداف الحصة
 . الضمائر المتصلة تعرف -
 تمييز الضمائر المتصلة من حيث الرفع والنصب والجر.  -

 توظيف الضمائر المتصلة في إنتاجه اللغوي توظيفا سليما.  -

 ـ سبورة ـ دفاتر ـ ألواح. وسائل رقمية  – صور-( المتعلم)ةكتاب : الوسائل التعليمية

 ات. : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعالعمل ضعياتو

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 وضعية االنطالق  يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يراه مناسبا. ـ  

 صامتة.   قراءةنص الن والمتعلمات والمتعلم يقرأ -
 الخزفي إبراهيم 

إبراهيم    أن نال  تبين  فيه   ناتجولبزيارة لمحترف إبراهيم الخزفي، وأثناء    ناقم
 . هقلبماق من أع هايحب هألن؛ ه حرفت في مبدع 

النص - مضمون  لتوضيح  األستاذ)ة(  يطرحها  أسئلة  عن  يحب  "  يجيبون  كيف 
حرفته الخزفي  الصرفية:    ستثمر تو  ؟ إبراهيم  الظاهرة  دراسة  في  إجاباتهم 

 ". الضمائر المتصلة"
 التالي:  صديقته الجدوليالحظ كل متعلم)ة( بمعية صديقه أو   -

 
  للضمائر المتصلة مل المتضمنة  الج  جعلى استخرا  يتعاون المتعلمون والمتعلمات -

 ( وكتابتها. لنا -  فتهرمنا ـ ح)ق مثل: في جميع حالتها اإلعرابية 
األستاذ)ة(  يحدد - من  وتوجيه  بمساعدة  والمتعلمات  كل    المتعلمون  ضمير  نوع 

 . في النص متصل
لتعديل ما   - إليه ويتدخل األستاذ)ة(  توصلوا  المتعلمين والمتعلمات ما  يقدم بعض 

 يجب تعديله. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 

   كما يلي:  قةاالستنتاج من خالل الجمل الساب المتعلمون والمتعلمات يبني  -
 أو باالسم، أو بالحرف.  بالفعل،  المتصلة تتصلالضمائر 

 .  الضمائر المتصلة تكون إما في محل رفع، أو نصب، أوجر 
الضمائر  ييز بين  يعززها بجمل أخرى حتى يتمكن المتعلم )ة( من التمأن  ويمكن   -

 . المتصلة

 
 

 االستنتاج 
 
 

 ألواحهم أو على  من المتعلمين والمتعلمات إنجاز التطبيق على  )ة(يطلب األستاذ -
 دفاترهم، ويمكنه أن يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك. 

 . األفعال إلى الضمائر المتصلة حسب الجدول يسندون ✓

 نون النسوة  واو الجماعة  ألف االثنين  

 
 

 إنجاز أنشطة 
 التطبيق 
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 .........  .........  يصنعان  يصنع 

 .........  قلون ين .........  نقل 

 استعملن .........  .........  استعمل 

 بين ما يلي: بخط  يصلون •
 في محل رفع  متصل  ضمير  أركبه. 

 ضمير متصل في محل جر     لك

 ضمير متصل في محل نصب   اختاروا 
 

 
 
 

يصحح المتعلمون    السبورة بعدها  األلواح أو على  عيا علىتصحح التطبيقات جما -
 . إنجازاتهموالمتعلمات 

 التصحيح

إذا كانت تحتاج   - بعضها  يعالج  المتعلمين والمتعلمات،  يسجل األستاذ)ة( تعثرات 
حصة  إلى معالجة فورية، ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل  

 . التثبيت

 رصد التعثرات 
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 لرابعةالوحدة ا الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الثالث 

 مكون الظواهر اللغوية  المضارع الفعل جزمالتراكيب:  د 30الحصة األولى: تقديم 
 

 : يكون المتعلم قادرا على: أهداف الحصة
 . جوازم الفعل المضارعتعرف  -
 . بجزم الفعل المضارع العالمة اإلعرابية الخاصة تعرف -

 إنتاجه اللغوي توظيفا سليما. توظيف مكتسباته بخصوص جزم الفعل المضارع في  -

ـ سبورة ـ دفاتر ـ ألواح.  وسائل رقمية –صور   -م)ة( : كتاب المتعلالوسائل التعليمية  
: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية العمل  

والتعلم  أنشطة التعليم  المراحل 

المتعلمين    لربط  " مراحل صنع الخزف" ح األستاذ)ة( أسئلة حول نص االنطالق يطرـ 
 والمتعلمات بسياقه الموضوعي. 

وضعية  
 االنطالق 

 .النص الحامل للظاهرة التركيبية يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 مراحل صنع الخزف 

الخزفي، فسأل أحمد إبراهيم قائال:"   ما  زار أعضاء جمعية حي نا معمل ابراهيم 
معرضا  الط ين    وال تتركالتراب بالماء،    لتخلط مراحل صنع الخزف؟" فأجابه:"  

 لالستعمال الجيد." حال يصلفإنه  ؛ لم تدعكه، وإن للشوائب 
  التركيبيةتكون أجوبتها جمال حاملة للظاهرة   يطرحها األستاذ)ة( أسئلة يجيبون عن -

  المستهدفة.
 .   في الجدول عة المجزومة بسكوناألفعال المضار يصنف المتعلمون والمتعلمات -

 
 : على السبورة الجمل التالية األستاذ)ة( أحد المتعلمين أو المتعلمات بدعوة من يسجل -

 لن أتأخر.  تخلط التراب بالماءل •

 تدعك الطين.      لم •

 . تترك الطين ال •
والمتعلمات  ومالمتعل  الحظي - الصرف    نستثمريم  هامن  ونينطلقو  الجملن  درس 

 . عالمة اإلعراب الطارئة( لتحديد جزم الفعل المضارع) ق والتحويل الساب
  أداة من أدوات النصب  طبيعة كلاألستاذ)ة(  بتوجيه منن والمتعلمات  يحدد المتعلمو -

 في الجمل موضوع المالحظة. 
 . األدوات األخرى يشتغلون على -
: عمل فردي، ثنائي، في مجموعات بحسب  اإلنجازينوع األستاذ)ة( من وضعيات   -

 عمل. شروط ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 

 

 استخالص القاعدة. إلى  والمتعلمات ونالمتعلميتوصل  -
 المضارع الصحيح بالسكون إذا سبقه حرف من حروف الجزم. يجزم الفعل  -
 . الم األمر، ال الناهية( لم، )  الجزم:من حروف  -

 .االستنتاج  يقدم المتعلمون والمتعلمات أمثلة أخرى لتعزيز  -

 
 ج االستنتا
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 دفاتر. على األلواح أو على الينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية  -
  :الجدول بما يناسب  يملؤون التالي ✓

 
 فعال مضارعا مجزوما. كل منها ثالث جمل تتضمن ينتجون ✓

 التطبيق 

 التصحيح قبل االنتقال إلى التصحيح الفردي. ا تصحح اإلنجازات بشكل ثنائي أو جماعي  -

األس - تحتاج  يسجل  كانت  إذا  بعضها  يعالج  والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  تاذ)ة( 

فورية،   معالجة  أنشطة  إلى  بواسطة  ليصححه  البناء  إعادة  إلى  يحتاج  ما  ويدون 
 . داعمة

 رصد

 التعثرات 
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الثالث األسبوع  الرابعةالوحدة  الفالحة والصناعة والتجارة مجال    

 مكون الظواهر اللغوية  الهمزة المتطرفة  اإلمالء: د 30لحصة األولى: تقديم ا

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 .  الهمزة المتطرفةتعرف كتابة  -
 . الهمزة المتطرفة كتابة تعرف سبب -

   .الهمزة المتطرفةرسم ضبط   -

 وظيفا سليما. توظيف ما اكتسبه بخصوص الهمزة المتطرفة في إنتاجه اللغوي ت -

ـ سبورة ـ دفاتر ـ ألواح.  وسائل رقمية – صور-( متعلم)ة: كتاب الالوسائل التعليمية  
: عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية العمل  

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

أنشطة  - من  مناسبا  يراه  بما  األستاذ)ة(  المتعلمين يطرح  كأن    ، يمهد  تساعد  أسئلة 
 ". الجباصمهارة " االنطالقانتباههم على نص  على تركيزوالمتعلمات 

وضعية  
 االنطالق 

التي   - المفردات  ويستخرجون  قراءة صامتة  النص  والمتعلمات  المتعلمون  تتضمن  يقرأ 
 الهمزة المتطرفة. 

 مهارة الجباس
عمله فيبدأ  ،  الشمسضوء  أن يظهر    مبكرا، قبلابراهيم الخزفي إلى محترفه    يجيء
 فائقة، وال رغم كبر سن ه؛ فتراه يسرع سرعة    الزبناءأشغال  بطئ  ي  والهدوء،  في  
 على ذلك إال المهرة المحترفون."  يجرؤ

 : انطالقا من النص يتعاون المتعلم)ة( مع صديقه أو صديقته على إنجاز ما يلي -
 متطرفة.الكلمات المنتهية بهمزة تصنيف  ✓

                         

 
 بلون مغاير.  الهمزة المتطرفة مرسونقل الكلمات على الدفتر   ✓
 في جميع الحاالت.  الهمزة المتطرفةمالحظة كرسي  ✓
    الوصول إلى االستنتاج المناسب بخصوص رسم الهمزة المتطرفة. ✓

بعض   - الذييعرض  االستنتاج  والمتعلمين  األستاذ)ة(    المتعلمات  ويتدخل  إليها  توصلوا 
تطرفة تكتب في آخر الكلمة مناسبة  الهمزة الملتعديل ما يجب تعديله، ثم يوضح لهم أن  

 لحركة الحرف الذي قبلها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  
 واالكتشاف 
 
 
 
 

   ؟الهمزة المتطرفةتكتب  كيف السؤال:  )ة(يطرح األستاذ -
 االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل. يركب المتعلمون والمتعلمات  -

 الذي قبلها.  تكتب الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة مناسبة لحركة الحرف
 تكتب على األلف إذا كان ما قبلها مفتوحا. 
 تكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا. 
 تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما. 

 
 االستنتاج 
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 قبلها سكون حي  أو مي ت)مد (تكتب على السطر إذا كان ما 
 

 على دفاترهم. أو على األلواح ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية -
 الجدول بما يناسب  يملؤون ✓

 سبب كتابتها  رسم الهمزة المتطرفة  الكلمات 

 ألن ما قبلها مفتوح  على األلف نشأ 

 ألن ........  على الواو  ...... 

 ألن........  .....  يموء

 مكسور  األن ما قبله ....  بريء 
 الياء.  بثالث كلمات تتضمن همزة متطرفة على: األلف / الواو/ يأتون ✓

 
 

 
 التطبيق 

 التصحيح فرديا.  وجماعيا، ثمتصحح اإلنجازات ثنائيا،  -

بناء   - قصد  منها  استعصى  ما  ويدون  فوري،  بشكل  التعثرات  بعض  األستاذ)ة(  يعالج 
 . التثبيتأنشطة 

رصد 
 التعثرات 
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 لرابعةة االوحد مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الثالث األسبوع 

الفعل المضارع  الضمائر المتصلة، وجزم  د 30 الفهم والشكل  الحصة األولى:

 والهمزة المتطرفة 

 التطبيقات الكتابية

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 . ترسيخ ما اكتسبه بخصوص الضمائر المتصلة وجزم الفعل المضارع والهمزة المتطرفة -

 ليما. توظيفا س ما اكتسبهتوظيف  -

 . وسائل رقمية –صور  -األلواح   –السبورة   : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعية اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

والمتعلمات   - المتعلمين  األستاذ)ة(  بطرح يهيئ  بالظواهر    للتطبيقات  أسئلة مرتبطة 
 اللغوية المدروسة: 

 الضمائر المتصلة؟   ما ✓
 الذي تدخل عليه؟ ما حروف الجزم؟ ما الفعل  ✓
 كيف تكتب الهمزة المتطرفة؟ ✓

 
وضعية  
 االنطالق 

 النص قراءة صامتة قبل الشروع في إنجاز التطبيقات.   ات والمتعلم  ونالمتعلم يقرأ
 

 الصانع الصغير 
متنوعة بأنشطة  المدرسي  للتعاون  الوطني  اليوم  الدر  بدأ  من جو  جو   نقلتنا  إلى  س 

المحترفات المدرسية. وجهنا أستاذنا قائال لكل واحد منا: يا شيماء لو صنعت لباس  
لكان    صنع قناعتصنع دمية، وأبدعت في    ملو لدمية لكان أفضل، وأنت يا زكرياء  

أنجزنا   أن  وبعد  الخزفي.  يصنعها  كما  مزهرية  أصنع  أن  فقررت  أنا  أما  أحسن. 
 .تتوج عملي كأحسن عمل ت لجنة التحكيم أن قررأعمالنا 

 

 
والمتعلمات - المتعلمون  تمهيدية    عن  يجيب  من   همتمكناألستاذ)ة(  يطرحها  أسئلة 

 " لماذا منحت لجنة التحكيم التلميذ أحسن جائزة؟": االستئناس بأفكار النص
 يبحث كل متعلم)ة( بتعاون مع صديقته أو صديقه عن عائلة كلمة "صانع".  -
 كما يلي:  في دفاترهم ةكتابياللتطبيقات ا  المتعلمون والمتعلمات ينجز -

 . في النص  ما تحته خط اترهمعلى دف ينقلون ✓
 . التام بالشكل ون ما نقلوهضبطي ✓

مستوى    لألستاذ)ة(   يمكن  - حسب  ونقصانا  زيادة  التطبيقات  كم  في  يتصرف  أن 
 . والمدة الزمنية المخصصة للحصة   المتعلمين والمتعلمات

 
 
 
 
 
 
 
 إنجاز

 التطبيقات 

 

أو  يتعاون   - األستاذ  إشراف  تحت  أنجزوه  ما  تصحيح  على  والمتعلمون  المتعلمات 
 األستاذة. 

بعض   - لمعالجة  التصحيح  مرحلة  األستاذ)ة(  تدخال  يستثمر  تتطلب  التي  التعثرات 
 فوريا. 

 
 التصحيح

ما   - منها  يعالج  طبيعتها،  بحسب  والمتعلمات،  المتعلمين  تعثرات  األستاذ)ة(  يدون 
فورية،   معالجة  إلى  خالل  يحتاج  من  ليصححه  البناء  إعادة  يتطلب  ما  يدون  ثم 

 أنشطة 
   .التثبيت  حصةداعمة خالل أنشطة 

 
 التقويم والدعم
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 لثالث األسبوع ا الفالحة والصناعة والتجارة مجال  رابعة الوحدة ال

الدوالب من أسس النص السماعي:  القراءة السماعية

    الصناعة

فهم المسموع  د(:   30)الحصة األولى 

 قشته واستثمارهومنا
 

 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  أهداف الحصة:
 . فهما سليما"  الدوالب من أسس الصناعة " فهم مضمون النص السماعي المقترح   -
 . السماعي صياغة توقع لمضمون النص -
 التحقق من توقعه حول مضمون المسموع.  -

 استثمار المسموع من خالل أنشطة متنوعة.  -
 . السماعي النص مضمون انطالقا من سليمة  لغةبوالتعبير والتواصل شفهيا  -

 . وسائل وموارد رقمية –صور  –كتاب المتعلم الوسائل التعليمية: 
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

وضعية 

 االنطالق 

إلى موضو   يثير - المتعلمات والمتعلمين  انتباه  الدرس  األستاذ)ة(  إلىع  ذكر    بدعوتهم 

 .االختراعات التي يعرفونها والتي كان لها تأثير على حياة اإلنسانبعض 
 يمكنه أن يمهد للحصة بما يراه مناسبا. -

 

 

المالحظة  

 والتوقع

قراءة   - إلى  والمتعلمات  المتعلمين  انتباه  األستاذ)ة(  السماعي يوجه  النص  عنوان 

 (  139 )كتاب المتعلم ص تينومالحظة الصور

العنوان وشرحه  - قراءة  تدوين و  ، يطلب  منهم  فيطلب  شمسية  توظيف خطاطة  يمكنه 

 تكملة للعنوان أو يطلب منهم توقع مضمون النص انطالقا منه. 

 . يطرح أسئلة حول الصورة أو حول بعض أجزائها وعالقتها بالعنوان -

منهم   - )يطلب  بينهم  فيما  علىالتعاون  مضمون    ثنائيا(  حول  توقعاتهم  لنص اتدوين 

 في مذكراتهم للتحقق منها في الحصة المقبلة. وتسجيلها

 

 

 النص تسميع 

ومراعيا  يُسم    - المعبرة،  بالقراءة  ملتزما  واضح  بصوت  كامال  النص  األستاذ)ة(  ع 

 عالمات الوقف، ومستوى المتعلمين والمتعلمات. 
أو بطلب من   - بمبادرة منه  المقاطعالمتعلمين  والمتعلمات  يعيد  الجمل  قراءة  التي    أو 

 ؛بةوصع تتضمن
 .لمتعلمين والمتعلماتل الفهم األولييطرح أسئلة للتأكد من  -

 

 

 فهم المسموع 

والمتعلمات  يبحث - مجموعات  المتعلمون  عائلة  في  ويتقاسمون   عن  "استخدم"  كلمة 

 إجاباتهم شفهيا؛
 ينجز المتعلمون والمتعلمات ما يلي:  -

 بل اختراع الدوالب.يحددون أهم وسائل النقل التي استخدمها اإلنسان ق ✓
 يبينون بعض مميزات اختراع الدوالب من خالل النص. ✓

و  األستاذ)ة(  يولي - للمتعلمات  أكبر  في  اأهمية  يجدون صعوبة  الذين  إنجاز  لمتعلمين 

 هذه األنشطة؛ 
مضامين   - فهم  على  والمتعلمين  المتعلمات  تساعد  أسئلة  طرح  في  األستاذ)ة(  يتدرج 

 النص المسموع: 
 ات التي عرفها الدوالب من خالل النص.أذكر أخر التطور ✓

 أذكر بعض استخدامات الدوالب المعاصرة فيما يلي:  ✓

 األدوات الفالحية بعض  بعض وسائل النقل  بعض األدوات المنزلية 

 ـ ................  ـ ................  ـ ................ 
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 ـ ................. 
 ـ ................... 

 ـ ................. 
 ...... ـ .............

 ـ ................. 
 ـ ................... 

 ويحرص على مشاركة الجميع.يتتبع األستاذ)ة( إجابات المتعلمين والمتعلمات  -

 

 

استثمار  

 المسموع 

  يستثمر المسموع شفهيا من خالل أنشطة متنوعة مثل: -
 ينجز المتعلمون والمتعلمات في مجموعات ما يلي:  -

 ن أفكار النص.  يحددو ✓
 يحللون عناصر النص ويحددون نوعه.  ✓
 يستخرجون القيمة المتضمنة في النص. ✓
 يربطون النص بالواقع.  ✓

 األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة والنقصان حسب الحاجة. يتصرف  -
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 الثالث  األسبوع الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الوحدة الرابعة

 العصفور راع للسنبلة الحصة الثالثة:  "السنبلة والعصفور" نص القراءة المسترسلة 
 

 المتعلم)ة( قادرا على: : يكون األهداف
 بطالقة.  " السنبلة والعصفور " قراءة الجزء الثالث من النص المسترسل   -
   .لنصلفهم المعاني الصريحة والضمنية  -

 التحقق المرحلي من التوقعات.  -
 وسائل رقمية. –صور -: كتاب المتعلم)ة( ل التعليميةالوسائ

 مجموعات. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في وضعيات العمل: 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

االستعداد 
 للقراءة 

الدرس من خالل طرح   - لبداية  والمتعلمين  المتعلمات  األستاذ)ة(  أو  يهيئ  سؤال 
ويمكنه أن يمهد بأي نشاط آخر يراه  .  تينالسابق  تينأكثر حول ما راج في الحص

 مناسبا. 

المالحظة  
 والتوقع

المتعلمون   - أو  يقرأ  توقعا  يقترحون  ثم  الصورة  ويالحظون  العنوان  والمتعلمات 
 أكثر لموضوع الجزء الثالث من النص. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القراءة وتنمية 
الرصيد 
 المعجمي
 
 
 
  

من: - الحصة  لهذه  المخصص  الجزء  األستاذ)ة(  فتتركه  "إلى  "  غن ىكم  "  يحدد 
 . "نقيا

تلوين   - مراعيا  معبرة،  قراءة  النص  من  الثالث  الجزء  من  فقرة  األستاذ)ة(  يقرأ 
متوقفا   المواقف.  مختلف  ومتمثال  الترقيم،  عالمات  ومحترما  الصوت،  نبرات 
وفهمها   قراءتها  في  والمتعلمون صعوبة  المتعلمات  يجد  التي  الجمل  بعض  عند 

له بالجمل المرتبطة بها    م معناها وعناصرها وعالقتهاويعيد قراءتها ثم يوضح 
 ويدعوهم بعد ذلك لقراءتها مجددا وتحديد معناها؛  

أو   - الجديدة  المفردات  ويسجلون  األستاذ)ة(  قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  يتابع 
 الصعبة لشرحها الحقا؛

الن - من  الثالث  الجزء  فقرات  بقية  مستقلة  قراءة  والمتعلمات  المتعلمون  ص  يقرأ 
 أداءهم القرائي فيما بينهم؛تباعا ويصححون 

المتع - الكليحدد  معاني  المعجم  باستعمال  التي  مالمون  الجديدة  أو  الصعبة  ت 
 سجلوها أثناء القراءة: 

 يحفظك ويعتني بك.  يرعاك: 
 الوجه المشرق والجميل.  الصبوح: 

 
 : "ابتسمت"كلمة يبحثون في مجموعات عن عائلة  -

 
 فردي، ثنائي، في مجموعات. العمل: عمل  ينوع األستاذ)ة( وضعيات -

 
 
 

 الفهم والتحليل

   كما يلي: ينجز المتعلمات والمتعلمين أنشطة الفهم والتحليل  -
 يحددون العالمة الدالة على ابتهاج العصفور بالسنبلة.  ✓
 يعبرون شفهيا عن خدمة الشمس للسنبلة انطالقا من النص. ✓
 بادلة بين السنبلة والعصفور.المتيستخرجون من النص ما يدل على المحبة  ✓
 يستخرجون من النص ما يدل على أن الكائنات في خدمة السنبلة ورعايتها.  ✓
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 يذكرون المكان الذي جرت فيه األحداث.  ✓
 يمكن لألستاذ)ة( أن يتصرف في كيف وكم األسئلة المطروحة.  -

التركيب  

 والتقويم

 يلخص المتعلم)ة( أفكار الجزء الثالث في جمل.  -

 مضمون الجزء الثالث من النص.لم)ة( رأيه في يبدي المتع -
 يتلمس المتعلم)ة( مدى التقارب بين ما توقعه ومضمون الجزء الثالث من النص.  -
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الثالث األسبوع 

 التعبير الكتابي  تكملة نص حواري   د  45 المسودة  وكتابةالتخطيط الحصة األولى: 
 

 : يكون المتعلم قادرا على: أهداف الحصة
 . التخطيط لكتابة الموضوع -
 كتابة مسودة مراعيا الروابط وعالمات الترقيم.  -
 استثمار مكتسباته اللغوية والمعجمية لتكملة نص حواري انطالقا من نص الموضوع.  -
 سليمة عن أفكار الموضوع. التعبير كتابيا بلغة  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية

 : عمل فردي أو ثنائي أو في مجموعات.وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

 يهيئ األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات للحصة بأنشطة مناسبة.  -
 قراءة جهرية: يقرأ األستاذ)ة( الموضوع التالي  -

الم الرحالت  إحدى  شيماء  في  ب ْت  أُْعج  آسفي،  بمدينة  الخزف  لمعرض  درسية 
 بالمنتجات الخزفية فدار بينها وبين الصانع الخزفي الحوار التالي: 
 شيماء: ما أجمل هذه المنتجات الخزفية، مم تصنعونها يا سيدي؟

 الصانع: نصنعها من الطين. 
 الطين؟ شيماء: من أين تجلبون هذا 

 الصانع: ........ 
 ... شيماء: ......

 
 . وإتمام الحوار يطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة نص الموضوع -
والمتعلم - المتعلمات  من  ويحدد  وتوجيه  بمساعدة  الموضوع  في  المفاتيح  الكلمات  ن 

         (.  األستاذ)ة

 
 
 
 التهيئة 

 تقديم المهارة والتدرب عليها
الميدرب   - المهارة  على  والمتعلمات  المتعلمين  )األستاذ)ة(  نص  ستهدفة  تكملة 

 ( من خالل: حواري 
 نص حواري؛تكملة توضيح المقصود بمهارة  ✓
 النص؛ تكملةتقديم تعريف مبسط لبعض تقنيات  ✓
 التمرن على تكملة نص حواري قصير ثنائيا أو في مجموعات؛ ✓

 قراءة نص موضوع التعبير الكتابي؛يدعو المتعلمات والمتعلمين إلى إعادة  -
األفك - توليد  مهارة  تعرفوها يستثمر  أن  سبق  التي  بين    ، ار  منظما  نقاشا  فيفتح 

المتعلمات والمتعلمين يقدمون خالله ما يتبادر إلى أذهانهم من أفكارا حول ما يطلب  
 منهم الموضوع القيام به: تكملة نص سردي؛  

األستاذ)ة( األفكار المعبر عنها وينظمونها  ن بتوجيه من  ويسجل المتعلمات والمتعلم -
 ل أو خطاطة.  اعتمادا على جدو

 
 
 
 
 
 

 التخطيط 
 
 
 
 
 

 وضع تصميم للموضوع  
نص   - من  انطالقا  توليدها  تم  التي  العناصر  والمتعلمات  المتعلمون  يالحظ 

 الموضوع. 
منطقيا - ترتيبا  واألفكار  العناصر  هذه  ترتيب  على  األستاذ)ة(  وتحديد    يساعدهم 

 . التي تجمع بين الجملبعض الروابط 
المعا - ببعض  األستاذ)ة(  المتعلمون يذكر  ليستثمرها  بها  االلتزام  يجب  التي  يير 

 من قبيل:  المسودة والمتعلمات عند كتابة 

 
 
 
 
 

كتابة 
 المسودة
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 االنطالق من العناصر التي تم توليدها من نص الموضوع. ✓
أن   ✓ ينبغي  ما  مراعاة  مع  سليما  ترتيبا  العناصر  النص  ترتيب  في  يتوفر 

المحاورة،  موضوع  بينها،  والعالقات  المتحاورة  )الشخوص    الحواري 
 الهدف من الحوار...(. 

 الشكل الذي يتخذه النص الحواري.  ✓
 استعمال الروابط المنطقية المناسبة.  ✓
 استثمار الظواهر اللغوية المدروسة.  -

 الشروع في تحرير المسودة 
الم - تحرير  في  والمتعلمات  المتعلمون  دونوها  يشرع  التي  األفكار  من  انطالقا  سودة 

 ى تبادل الحديث بين المتحاورين؛ونظموها بمساعدة األستاذ)ة( مركزين عل
لهم األستاذ)ة( ضرورة االنتباه إلى - المقدمة والعرض    يوضح  التمييز بين  ضرورة 

الجمل  و   والخاتمة،  بين  المناسبة  الروابط  واستعمال  سليما،  ترتيبا  األفكار  ترتيب 
، واستثمار ما اكتسبوه في  في المكان المناسب  ات، واستعمال عالمات الترقيموالفقر
 تلف الدروس من رصيد معجمي ولغوي وأساليب... مخ

 يثير انتباههم إلى أهمية اعتبار الشكل العام للنص الحواري. -
في   - لمن هو  المساعدة  المتعلمين والمتعلمات مقدما  تتبع عمل  يسهر األستاذ)ة( على 

 إليها.حاجة 
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 الرابعةالوحدة  حة والصناعة والتجارة مجال الفال األسبوع الثالث 

 مشروع الوحدة  تتمة اإلنجازالحصة الثالثة: 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة.  -
   أنجزه.تعديل وتنقيح ما  -

 استثمار مكتسباته المعجمية واللغوية ليعبر عن أفكاره كتابيا وبكيفية سليمة.   -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( ميةالوسائل التعلي
 : عمل فردي أو ثنائي أو في مجموعات.وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

تم   - بما  اآلخرين  تذكير  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  على  األستاذ)ة(  يقترح 
 إنجازه في الحصتين السابقتين.  

وضعية  
 االنطالق 

ين والمتعلمات إلى الرجوع لما تم جمعه وتنظيمه من  يدعو األستاذ)ة( المتعلم  -
 وثائق وصور ومعلومات حول المعلمة العمرانية التي وقع االختيار عليها. 

المالحظات   - إبداء  قصد  المجموعات  أفراد  بين  المعطيات  تبادل  على  يحثهم 
 بخصوص الوثائق والصور والمعلومات. 

   ما يخدم المشروع.تخضع المعطيات للتعديل زيادة أو نقصانا بحسب  -
الرابعة   - لينتقلوا في الحصة  المعطيات  المتعلمون والمتعلمات تنظيم هذه  يعيد 

 . عرض المشروعإلى 

 
 
 نجاز تتمة اإل
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من  األسبوع الرابع دروس جذاذات

 الوحدة
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 األسبوع الرابع  ة والتجارة الفالحة والصناعمجال  رابعةالوحدة ال

 د  30 : المالحظة والتوقعالحصة األولى لصانع التقليدي ل تحيةالنص الشعري:  القراءة مكون 
 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة
 بطالقة.  "تحية للصانع التقليدي"قراءة النص الشعري  -
    .توقع موضوع النص الشعري -
 . التدرب على إنشاد النص الشعري -

 .وسائل رقمية –صور -المتعلم)ة( : كتاب الوسائل التعليمية

 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات.  وضعيات العمل:

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

يحدد األستاذ)ة( أهداف الدرس، ويتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول طرق   -
 العمل. 

ا - والميستهل األستاذ)ة(  المتعلمين  بحفز  إلى استدعاء خبراتهم  تعلمات  لحصة 
 وتمثالتهم ومعارفهم المكتسبة المتعلقة بموضوع النص.  

 
 

االستعداد 
 للقراءة 

بعض    ونذكريو  ، بانتباه  الصورة  ونالحظيكتبهم و   المتعلمون والمتعلمات  فتحي -
 عنوان النص.   يقرأونثم  ،ما تجسده

و  ونرستثمي - المرتبط  ينطلقونمعلوماتهم  األولية  المؤشرات  بالنص  من  ة 
النص  تضمنه  ي النص( لصوغ التوقعات وافتراض ما  )الصورة، العنوان، شكل  

 (. تحية للصانع التقليدي)  الشعري

 
 

المالحظة  
 والتوقع

قراءة جهرية معبرة، مراعيا فيها    النص الشعري يقرأ األستاذ)ة( بعض أبيات   -
 نبرات الصوت )اإليقاع( بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة.  تنغيم

   القصيدة مقتدين بقراءة األستاذ)ة(. المتعلمات وقرأ المتعلمون ي -
يتوقف األستاذ)ة( بمبادرة منه أو بطلب من المتعلمين والمتعلمات عند مفردات   -

صعوبات تتضمن  جمل  قراءتها    ،أو  إعادة  منهم  ويطلب  معناها،  فيوضع 
 وتوضيح معناها انطالقا من السياق. 

والمت - المتعلمين  األستاذ)ة(  النص  يدعو  أبيات  إنشاد  على  التدرب  إلى  علمات 
على   لحثهم  ومتدخال  إنشادهم،  متتبعا  مناسب،  موسيقي  إيقاع  على  الشعري 

 صفي كل بيت شعري. تنغيم العبارات بحسب األبيات، والتوقف الجزئي بين ن 
يدعو األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة أو الجديدة،   -

أ دفاترهم  معانيها  على  والبحث عن  السبورة،  على  أو  بالتتابع  األلواح  على  و 

 في المعجم. 

 
 
 
 

 قراءة النص 
 
 

يقوم األستاذ)ة( الفهم األولي للمتعلمين والمتعلمات لمضمون القصيدة الشعرية   -
 خالل دعوتهم إلى التعبير شفهيا عن مضمونها. من 

 ها الحقا.لمعالجت األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

ورصد  التقويم
 التعثرات 
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 األسبوع الرابع  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الوحدة الرابعة

 د 30 تنمية المعجم :الثانيةالحصة  تحية للصانع التقليديالنص الشعري:  مكون القراءة 

 
 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة

 . "ع التقليديتحية للصان  "إنشاد النص الشعري -
 تحديد مضامين النص الشعري.  -

 . وسائل وموارد رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعيات العمل

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

المتعلمين   - مطالبة  خالل  من  بالالحق  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
ما والمتعل قبيل:  من  محددة  أسئلة  من  انطالقا  القصيدة،  بعنوان  بالتذكير  مات 
 القصيدة؟   تتحدث عنهالذي 

إلى   - والمتعلمات  المتعلمين  بعض  استظهار  تذكريدعو  من   أو  بيتين  أو  بيت 
 أبيات القصيدة. 

 
 

 وضعية االنطالق 

را،  " إنشادا جهريا معب تحية للصانع التقليدي   "  النص الشعريينشد األستاذ)ة(   -
 الصوت )اإليقاع( بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة.  تنغيممراعيا فيه 

والمتعلمات  ينشد - وبالتناوب  المتعلمون  مجموعات  إ   النص   في  يقاع  على 
 للقصيدة.   األستاذ)ة(  موسيقي مناسب مقتدين بإنشاد

ينشد المتعلمون والمتعلمات جماعيا النص ويتتبع األستاذ)ة( إنشادهم منبها إلى   -
 النسجام في التعبير وسالمة األداء ومناسبة اإليقاع للحن.ا

بالتصفيق   - اإلنشاد  مصاحبة  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  دعوة  لألستاذ)ة(  يمكن 
على   الخفيف  إن والنقر  بسيطة  موسيقية  آالت  استعمال  ويمكن  الطاوالت، 

 توفرت، أو استخدام آلة تسجيل أو غير ذلك. 
أ - والمتعلمات  المتعلمون  باألقران(  يقوم  )تقويم  بينهم  فيما  اإلنشادي  داءهم 

 بكة مالحظة األداء القرائي. انطالقا من ش

 
 
 
 
 
 اإلنشاد
 
 

يتوقف األستاذ)ة( أثناء قراءة المتعلمين والمتعلمات عند الكلمات الصعبة التي   -
 انيها. استعمال المعجم للبحث عن معحددوها ويدعوهم إلى 

 عن عائلة كلمة إبداع:  ديقه على البحثيتعاون المتعلم)ة( مع صديقته أو ص -

 
إليه - توصلوا  ما  والمتعلمات  المتعلمين  بعض  لآلخرين   ، يقدم  المجال  ويفسح 

 م التصويبات الالزمة.   يلتقد

 
 
الرصيد تنمية 

 المعجمي

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين    نشاطا لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة(   -
  أن   ا على غير المتمكنين منهم )يمكنمركز  عريإنشاد أبيات من النص الشإلى  
أو في طور    ، كنمآخر غير متبشكل ثنائي يجمع بين متعلم متمكن و  اإلنشادتم  ي

 التمكن(. 
 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 األسبوع الرابع  ة الفالحة والصناعة والتجارمجال  رابعةالوحدة ال

 د 30 والتحليل الفهم :الحصة الثالثة تحية للصانع التقليديالنص الشعري:  مكون القراءة 
 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة
     ." تحية للصانع التقليدي "إنشاد النص الشعري  -
 مضامين النص الشعري.  فهم -
 . النص الشعري مضامين معانيتحليل  -
 ول مضمون النص الشعري.  ح فحص توقعات -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعيات العمل

 المراحل التعليم والتعلم أنشطة 

المتعلمين  - مطالبة  خالل  من  بالالحق،  السابق  بربط  للحصة  األستاذ)ة(  يمهد 
 . نص الشعريال والمتعلمات بالتذكير بموضوع 

تذكر - إلى  والمتعلمين  المتعلمات  بعض  استظهار  يدعو  من    أو  النص  أبيات 

 . الشعري

 
 وضعية االنطالق 

إنشاد   - على  والمتعلمات  المتعلمون  الشعرييتناوب  مع    النص  جهريا  إنشادا 
الجزئي بين نصفي كل   والتوقف  العبارات بحسب األبيات،  تنغيم  الحرص على 

 بيت شعري. 

 
 اإلنشاد

 المتعلمون والمتعلمات بدعوة من األستاذ)ة( أنشطة الفهم والتحليل التالية:  ينجز
 الجدول بما يناسب من النص.  يملؤون ✓

 المغربي   يصنعها الصانعمنتوجات  ل أربعة أسماء 

 ــ .........../ ............/............../....................

 يحددون الحرف التي ذكرت ضمنا في القصيدة.  ✓

القصيدة ما يدل على أن الصانع التقليدي يستعمل األشياء  من    يستخرجون ✓

 القديمة في إبداع أشياء جديدة.

يوظف   ✓ كيف  وفكره(  الصانع  يد  إلى  الشاعر  إشارة  من  )انطالقا  يحددون 

 الصانع التقليدي يده وفكره أثناء عمله.

القصيدة - قراءة  قبل  توقعوه  ما  صحة  من  والمتعلمون  المتعلمات  وفهم    يتأكد 

 مضمونها. 

 
 
 
 
 

 الفهم والتحليل

من خالل دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى    نشاطا لتقويم الطالقةيقترح األستاذ)ة(   -
 ا على غير المتمكنين منهم.مركز إنشاد أبيات من النص الشعري

للمعاني الصريحة والضمنية    األستاذ)ة(  يطرح - فهمهم  للتأكد من  ،  للقصيدة أسئلة 
 .وبأسلوبهم الخاصاإلجابة شفهيا من خالل على أن يتم ذلك 

 لمعالجتها الحقا. األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات يدون -

 
ورصد  التقويم

 التعثرات 
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 األسبوع الرابع  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  رابعةالوحدة ال

 د 30 اإلنشاد والتذوق :الرابعة الحصة  تحية للصانع التقليديالنص الشعري:  مكون القراءة 
 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة
   "  تحية للصانع التقليدي "إنشاد النص الشعري  -
 ".صانع التقليدي تحية لل  النص الشعري " تذوق جمالية لغة -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية

 في مجموعات. ثنائي، عمل عمل فردي، عمل وضعيات العمل: 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

السابق بالالحق    كأن تربط  ،نشطةبما يراه مناسبا من األ  يمهد األستاذ)ة( للحصة -
التي وصف   بالتذكير ببعض األوصاف  المتعلمين والمتعلمات  من خالل مطالبة 

 .  الصانع التقليدي المغربيبها الشاعر 

 وضعية االنطالق 

وا - المتعلمون  الحرص  يتناوب  مع  جهريا  إنشادا  القصيدة  إنشاد  على  لمتعلمات 
والتوقف   األبيات،  بحسب  العبارات  تنغيم  البيت  على  نصفي  بين  الجزئي 

 . الشعري

 اإلنشاد

 ينجز المتعلمون األنشطة المقترحة كما يلي:  -
 مضمون األبيات األربعة األولى من النص الشعري. يلخصون ✓
 في مضمون النص.  يبدون آراءهم ✓
ك ✓ متعلم)ة(يقرأ  أعجب  البيت  ل  الذي  شعرية    هالشعري  قراءة  القصيدة  في 

 معبرة. 
 قيمة أساسية اشتمل عليها النص. يحددون ✓

 
 

 التقويم التركيب و
 )التذوق(

األستاذ)ة(   - الطالقةيقترح  لتقويم  والمتعلمين   نشاطا  المتعلمات  دعوة  خالل  من 
 أن  ن منهم )يمكنا على غير المتمكنيمركز  إنشاد أبيات من النص الشعري إلى  
و  اإلنشادتم  ي متمكن  متعلم  بين  يجمع  ثنائي  في طور  بشكل  أو  متكن  غير  آخر 

 التمكن(.  
من    األستاذ)ة(  يطرح - للتأكد  المتعلم)ة(  أسئلة  والضمنية  فهم  الصريحة  للمعاني 

 . اإلجابة شفهيا وبأسلوبهم الخاصعلى أن يتم ذلك من خالل  ، للقصيدة 
للتأك  األستاذ)ة(  يطرح - والمتعلمات    من  دأسئلة  المتعلمين  النص  ألتذوق  بيات 

 . الشعري

 
 
ورصد التقويم 

 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية   الضمائر المتصلةصرف وتحويل:  د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 في نهاية الحصة قادرا على: المتعلم)ة(: يكون أهداف الحصة

 .  بالضمائر المتصلة تثبيت مكتسباته المتعلقة -
 . وسائل رقمية –صور  -األلواح   –السبورة   : كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

كأن يدعو بعض المتعلمين والمتعلمات   مناسبةاألستاذ)ة( للحصة بأنشطة يمهد  -
 .  إلى التذكير بالضمائر المتصلة

وضعية  
 االنطالق 

 التالية:  ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت  -
 ما يلي:  ينجزون شفهيا  -

تنوعها،   ✓ حرفتك،  يصنعه،  التالية:  الكلمات  في  المتصل  الضمير  يحددون 

 يزركشها، أبدعنا. 
 ر ما يلي: ينجزون على الدفات -

 الضمير المتصل المناسب في مكان النقط في الجمل التالية:  يكتبون ✓

 إنـ... مزهرية رائعة أبدع الصانع في زخرفــ...... 

 المغربي.  ع.... الصاناللباس التقليدي يتقنـ  

 يشغلــ... بالطرز على الحرير.  لنساء رأيـ... 

 الجملة التالية: حسب المطلوب  يحولون ✓

 دع في تشكيله. أعشق الخزف وأب

 جمع مؤنث........................................ 

 جمع مذكر.......................................... 

 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد في كتاب التلميذ)ة(.   -

 
 
 
 
 
 
أنشطة  إنجاز 

 التثبيت 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  -

 رصد التعثرات  يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا أثناء أسبوع الدعم.  -
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية  المضارع  الفعل جزمالتراكيب:   د  30الحصة الثانية: تثبيت 

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على:  :أهداف الحصة

 . بجزم الفعل المضارعتثبيت مكتسباته المتعلقة  -
 . وسائل رقمية –صور  -األلواح   –السبورة   المتعلم)ة( كتاب : الوسائل التعليمية
 : عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

أ - بطرح  للحصة  األستاذ)ة(  قبيل:يمهد  من  والمتعلمات    سئلة  المتعلمين  مطالبة 
 بتركيب جملة مشتملة على فعل مضارع مجزوم. 

وضعية  
 االنطالق 

   التالية: ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت  -
 ينجزون شفهيا:  -

 يركبون جملة مشتملة على فعل مضارع مجزوم بإحدى أدوات الجزم. ✓
 ينجزون على الدفاتر ما يلي:   -

 : ف جزم مناسبوبحر في الجمل التالية كان النقطم يملؤون ✓

 يعرض كثير من الصناع التقليدين منتوجاتهم. ............ .... •
 . نقدم تحية للصانع المغربي  ................ •
 تسرع في صنع المزهرية كي تتقنها. ............ .... •

 .التام بالشكل في الجمل الفعل ونضبطي ✓
 زم الفعل المضارع.ثالث جمل متضمنة جوا يركبون ✓

 مكان النقط الكلمات المناسبة.يضعون  ✓
 حرف نفي جزم.  ................
 آخره.  ىالظاهر عل فعل مضارع مجزوم بالسكون ................
 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ................

 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى غير التي في كتاب التلميذ)ة(.  -

 
 
 
 
 
 
أنشطة  إنجاز 

 التثبيت 

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  -

 التعثرات رصد  يسجل األستاذ)ة( التعثرات لعالجها بشكل فوري، أو الحقا خالل أسبوع الدعم. -
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الرابع 

 مكون الظواهر اللغوية  الهمزة المتطرفة  اإلمالء:  د  30يت الحصة الثانية: تثب
 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة
 .  المتطرفةتثبيت مكتسباته المتعلقة بالتاء  -

 . وسائل رقمية –صور  -األلواح   –السبورة   كتاب المتعلم)ة( : الوسائل التعليمية
 مجموعات. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في  :وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

وضعية   يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يراه مناسبا.  -
 االنطالق 

 أنشطة التثبيت التالية:   شفهيا ينجز المتعلمون والمتعلمات

 صحيحة: كتابة الكلمات يعيدون ترتيب الحروف التالية لكتابة ✓

 مـ  ـ   بـــ  ـ  د ــ ء 

 يـ ـ ســ ـ تـ ـ د ـ فـ ـ ء 
 د ـ فـ ـ ء

 يـ ـ مـ ـ و ـ ء  
 ما ـ فــ ــ تـ ـ ء 

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

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

 : بهمزة متطرفة يكملون الكلمات التالية ✓

 ...... دايْ ب  الْ                  البـط .......                  النـبـ....
 يمكن لألستاذ)ة( اقتراح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا لذلك. -
 يكتبون ما يمليه عليهم األستاذ)ة(.  -

 
 
 
 
 
 
أنشطة  إنجاز 

 التثبيت  

 التصحيح يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  -

 التعثرات رصد  تعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا. يسجل األستاذ)ة( ال -
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 رابعةالوحدة ال الفالحة والصناعة والتجارة مجال  األسبوع الرابع 

الضمائر المتصلة، جزم المضارع، الهمزة   د  30الحصة الثانية: االستثمار  
 المتطرفة

 التطبيقات الكتابية

 

 قادرا على:  : يكون المتعلم)ة(أهداف الحصة

 . الضمائر المتصلة وجزم الفعل المضارع والهمزة المتطرفةترسيخ ما اكتسبه بخصوص  -

 توظيفا سليما وتثبيتها.  ما اكتسبهتوظيف  -

 . وسائل رقمية –صور  -األلواح   –السبورة   كتاب المتعلم)ة( : الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. : وضعية اإلنجاز

 المراحل التعليم والتعلم  أنشطة

أسئلة  يهيئ   - بطرح  التطبيقية  األنشطة  إلنجاز  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة( 
 . المدروسة اللغوية يستحضرون من خاللها الظواهر

وضعية  
 االنطالق 

 ".الصانع الصغيريحيل األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات إلى النص التطبيقي " -
 اإلنجاز.امتة قبل الشروع في يطلب منهم قراءته قراءة ص -
والمتعلمات  - المتعلمون  يجد  قد  التي  التطبيق  أنشطة  بعض  األستاذ)ة(  يشرح 

 صعوبة في إنجازها. 
 فاتر بحسب ما يلي:  دوالمتعلمون التطبيقات الكتابية على ال ينجز المتعلمات -

   :الجملة التالية حسب المطلوب يحولون ✓
ا أنا فقررت أن أص                 نع مزهرية" " أم 

 مثنى مؤنث:  
 جمع مذكر: 

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

حركة  ويضبطونجزم مناسب  بحرف في الجمل التالية كل فراغ يملؤون ✓

 : الفعل
 ..... تلعب باألدوات الحاد ة. 

 تذهب إلى مركز االصطياف.   لماذا ....

 .... نخرج إلى المنتزهات.   هيا يا أطفال
 بجملة بها همزة متطرفة   يأتون ✓

 يتتبع األستاذ)ة( إنجازات المتعلمين والمتعلمات. -

 
 
 
 
 
 
 
إنجاز 

 التطبيقات  

أو   هوتحت إشراف أستاذ هأو صديقت هبمساعدة صديق هما أنجز يصحح المتعلم -

 .هأستاذت
 التصحيح

التعثرات لعالجها بشكل فوري   - التقويم  يسجل األستاذ)ة(  أنشطة  أو الحقا خالل 
 والدعم.

 رصد التعثرات 
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 الرابع األسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة مجال  الوحدة األولى

 د  30الحصة الثانية    الدَّْوالُب من أُسُِس الصناعةنص:  القراءة السماعية

 
 يكون المتعلم)ة( قادرا على: أهداف الحصة: 

 فهما سليما. "   الدوالب من أسس الصناعة " ي  فهم مضمون النص السماع -
 النص.  مضمون انطالقا من سليمة  لغةبوالتعبير والتواصل شفهيا  -
 إبداء الرأي في مضمون النص.  -
 التحقق النهائي من التوقعات.  -

 . وسائل وموارد رقمية –صور  –كتاب المتعلم الوسائل التعليمية: 
 جموعات. عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في موضعيات العمل: 

 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

وضعية  
 االنطالق 

يمهد األستاذ)ة( للحصة بدعوة المتعلمات والمتعلمين إلى التذكير بما راج في   -
 الحصة السابقة، وله الحرية في اختيار نشاط تمهيدي آخر يراه مناسبا.    

 
 

 
  النص تسميع

وتل - الجيد  األداء  مراعيا  النص  األستاذ)ة(  واحترام  يُسمع  الصوت  نبرات  وين 
وا المتعلمات  وقدرة  الوقف  يعيد  عالمات  أن  ويمكنه  المتابعة،  على  لمتعلمين 

 تسميع النص لمساعدة المتعلمين على فهم مضامينه؛
في   - والمتعلمون صعوبة  المتعلمات  يواجه  أكثر  أو  جملة  عند  األستاذ)ة(  يقف 

قراءتها   ويعيد  بالجوقراءتها  وعالقتها  عناصرها  المرتيوضح  بها  مل  بطة 
 تحديد معناها. إلى  ويدعو المتعلمين بعد ذلك

القراءة  ألستاذ)ة(ايوجه   - إلىأثناء  والمتعلمين  المتعلمات  معينة    انتباه  فكرة 
 يجيب عن أسئلتهم ويدعوهم إلى وتدوين اإلجابات؛و، حولها  لتساؤل ل

 ميع. يتتبع األستاذ)ة( إجابات المتعلمين والمتعلمات ويحرص على مشاركة الج -

 
 
 
 
 
 

إعادة إنتاج 
المسموع  
 شفهيا
 
 

المسموع   - إنتاج  إعادة  من  تمكنهم  متنوعة  أنشطة  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز 
 مثل: شفهيا 

 النسج على غرار أساليب النص وبنياته اللغوية.   ✓
 التوسع في مواقف النص.  ✓
 تركيب نص جديد انطالقا من أفكار النص.  ✓
 تغيير صيغة النص.  ✓
 ص. تشخيص مواقف الن ✓

التواصل   - من  والمتعلمات  المتعلمين  تمكن  تفاعلية  وضعية  األستاذ)ة(  ينظم 
 ثل: الشفهي بينهم انطالقا من مضامين النص المسموع م

النص   ✓ يعرضها  التي  األفكار  فيها  يناقشون  مستديرة  موائد  تنظيم 
 المسموع.

 لعب أدوار انطالقا من مضمون المسموع.  ✓
 إلقاء عروض.  ✓

برمجة   ✓ لألستاذ)ة(  بمضمون  يمكن  له عالقة  قصير  عرض شريط 
 النص إذا كان األمر ممكنا. 

 والنقصان حسب الحاجة. يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة االستثمار بالزيادة  -
 

 ضبط التعثرات 

يدون األستاذ)ة( تعثرات المتعلمين والمتعلمات، بحسب طبيعتها، يعالج منها ما   -
من    الحقا  البناء ليصححه  يحتاج إلى معالجة فورية، ثم يدون ما يتطلب إعادة

 خالل أنشطة داعمة.

 



 
 

183 
 

 األسبوع الرابع  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  الوحدة الرابعة

 د30الحصة الرابعة: التعاون بين الكائنات  "السنبلة والعصفور" نص القراءة المسترسلة 

 : يكون المتعلم)ة( قادرا على: األهداف
 بطالقة. السنبلة والعصفور " " سل  قراءة الجزء الرابع من النص المستر -
 السنبلة والعصفور " "فهم المعاني الصريحة والضمنية لنص  -

 التحقق النهائي من التوقعات.  -
 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 عمل فردي، عمل ثنائي، عمل في مجموعات. وضعيات العمل: 

 ألنشطة التعليمية التعلمية  المراحل

ستعداد اال
 للقراءة 

الثالثة   - األجزاء  أفكار  تذكر  على  والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  يحث 
 المدروسة في الحصص السابقة.  

المالحظة  
 والتوقع

أو   - توقعا  يقترحون  ثم  الصورة  ويالحظون  العنوان  والمتعلمات  المتعلمون  يقرأ 
 من النص.  الرابعأكثر لموضوع الجزء 

 
 
 
 
 
 
تنمية القراءة و

لرصيد ا
 المعجمي
 
 
  

- " من  الرابع  الجزء  األستاذ)ة(  السنبلةيقرأ  النص  إلى"  فأطرقت  قراءة       آخر 
ومتمثال   الترقيم،  عالمات  ومحترما  الصوت،  نبرات  تلوين  مراعيا  معبرة، 

   .مختلف المواقف. يوظف أثناء القراءة بعض استراتيجيات الفهم القرائي
األس - قراءة  والمتعلمون  المتعلمات  أو  يتابع  الجديدة  المفردات  ويسجلون  تاذ)ة( 

 الصعبة لشرحها الحقا؛
والمتعلما  - المتعلمون  تباعا  يقرأ  النص  من  الرابع  الجزء  مستقلة  قراءة  ت 

 ويصححون أداءهم القرائي فيما بينهم؛
التي   - الجديدة  أو  الصعبة  الكلمات  معاني  المعجم  باستعمال  المتعلمون  يحدد 

 سجلوها أثناء القراءة: 

 ............  ضمتها  ............  خدمة  ......... ... وديعة

 يحددون خريطة الكلمة )أشرق(:   -

 
 ينوع األستاذ)ة( وضعيات العمل: عمل فردي، ثنائي، في مجموعات.  -

 
 
 والتحليلالفهم 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى إنجاز األنشطة التالية:   -
 السنبلة في الجزء الرابع من النص. الكائنات األخرى التي تخدم عدد تحديد ✓
 تحديد ما توصلت إليه السنبلة من نتائج. ✓
 استخراج ما يعبر عن سرور وابتهاج الكائنات. ✓
 التعبير عن العالقة التي ينبغي أن تسود بين الكائنات.  ✓

 يتأكد المتعلمون والمتعلمات من صحة توقعاتهم.  -

 

 
التركيب  
 والتقويم

 شفهيا أفكار الجزء الرابع في جمل.  يلخص المتعلمون والمتعلمات -

 يتعاون المتعلمات والمتعلمون ثنائيا على ملء الجدول التالي بما يناسب:  -

 العالقة بين الشخوص األحداث  الشخوص مكانها  زمن األحداث  

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

 مضمون الجزء الرابع. يبدون آراءهم في  -
 ناقشة جماعية القيمة التي يتضمنها النص.يحددون من خالل م -
-  
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 الوحدة الرابعة مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع الرابع 

 التعبير الكتابي  تكملة نص حواري     د 45 عرضال الحصة الثانية:

 
 متعلم في نهاية الحصة قادرا على: : يكون الأهداف الحصة

 مراجعة وتصحيح وتنقيح ما تمت كتابته.  -
 المنتج النهائي.  عرض -
 التعبير كتابيا بلغة سليمة عن أفكار الموضوع.  -

 وسائل رقمية. –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي أو ثنائي أو في مجموعات.وضعيات اإلنجاز

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

الموضوع  يدعو   - بنص  التذكير  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  تم  األستاذ)ة(  وبما 
 إنجازه في الحصة السابقة. 

 يوضح لهم موضع الحصة: مراجعة المنتجات وعرضها. -

 
 التهيئة 

يشرع المتعلمون والمتعلمات في قراءة منجزاتهم ويمكن أن يتم ذلك إما ثنائيا أو   -
 في مجموعات؛

تقديمه،   - تم  ما  حول  ومالحظاتهم  آرائهم  إلبداء  أمامهم  المجال  األستاذ)ة(  يفتح 
وري أن ينظم التدخالت )أو يكلف أحد المتعلمين أو المتعلمات بذلك(  ومن الضر

 ويضبط وقت كل تدخل لكي يستثمر الزمن المخصص للحصة على أحسن وجه.  
األسا - الجوانب  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  انتباه  عليها  يثر  التركز  يجب  التي  س 

 عند المراجعة والتنقيح مثل:  
 المستهدفة )تكملة نص حواري(.   االلتزام بالتركيز على المهارة -
 ترتيب األفكار ترتيبا سليما.   -
 استعمال لغة فصيحة خالية من األخطاء.    -
 . من رصيد معجمي ولغوي استثمار ما اكتسبوه  -
 توظيف روابط تجمع بين الجمل،   -
 المات الترقيم في مكانها المناسب. استعمال ع -

المتعلمين والمتعلما  - تتبع عمل  المساعدة لمن هو يسهر األستاذ)ة( على  مقدما  ت 
 في حاجة إليها. 

 
 
 
 
 
 
 

  العرض

يرونها   - التي  بالطريقة  بينهم  فيما  الكتابية  إنتاجاتهم  والمتعلمين  المتعلمات  يتقاسم 
 مناسبة. 

عرض  
 الموضوع 

المتعلمات  يستثمر   - أداء  على  للحكم  التحكم  درجة  رصد  بطاقة  األستاذ)ة( 
 والمتعلمين. 

التي واجهت المتعلمات والمتعلمين ويصنفها ليتخذها  يدون األستاذ)ة( الصعوبات  -
 منطلقا لبناء أنشطة دعم مناسبة. 

ضبط  
 التعثرات 
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 الرابعةالوحدة  مجال الفالحة والصناعة والتجارة  األسبوع الرابع 

 مشروع الوحدة  العرض والمناقشةالحصة الرابعة: 

 
 يكون المتعلم قادرا على:  :األهداف
 نقيح ما تمت كتابته. مراجعة وتصحيح وت -
 عرض المنتج النهائي.  -
 التعبير كتابيا بلغة سليمة عن أفكار الموضوع.  -

 .وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلم)ة( الوسائل التعليمية
 : عمل فردي أو ثنائي أو في مجموعات.اإلنجازوضعيات 

 المراحل أنشطة التعليم والتعلم 

إ - والمتعلمات  المتعلمين  األستاذ)ة(  الحصص  يدعو  في  أنجزوه  ما  تذكر  لى 
 الثالثة السابقة. 

وضعية  
 االنطالق 

أعمال   - تقديم  طريقة  تنظيم  على  والمتعلمات  المتعلمين  مع  األستاذ)ة(  يتعاقد 
المجموعات وعلى صيغ التقديم والوسائل التي سيتم االستعانة بها والمدة التي  

 سيستغرقها؛
 ؛يتعاقد معهم على كيفية تقويم المشروع -
بكيفية  يُنظ   - المجموعات  عمل  نتائج  تقديم  من  تمكن  بكيفية  التعلم  فضاء  م 

 مريحة وتتيح لباقي للمتعلمات والمتعلمين التتبع الواضح للعرض؛
األس - العروض  يحث  تتبع  ضرورة  إلى  المجموعات  باقي  أعضاء  تاذ)ة( 

 وتسجيل المالحظات؛  
ذي سيضطلع  يتفق المتعلمون والمتعلمات بينهم على تحديد أعضاء الفريق ال -

 ؛بتقديم مشروع الوحدة فيعين هؤالء منسقا يدير مجريات التقديم
توافقوا - التي  بالكيفية  الوحدة  مشروع  بالتناوب  الفريق  أعضاء  عليها    يقدم 

 ؛مستعملين الوسائل الالزمة )مسلط عاكس، ...( 
يقترح األستاذ)ة( أن يضطلع أحد المتعلمين أو المتعلمات من المتتبعين بضبط   -

 قديم مشروع الوحدة؛زمن ت
الوقت   - انقضاء  فور  العرض  التقديم  زمن  بضبط  المكلف  المتعلم)ة(  يوقف 

 ؛ المشروع وتقويمهالمخصص لذلك ليتم االنتقال إلى مناقشة 
حول   - مالحظاتهم  إلبداء  والمتعلمات  المتعلمين  أمام  المجال  األستاذ)ة(  يفتح 

 الجوانب التالية:  
التي واجهتهم في مختلف م ✓ الوحدة وكيفية الصعوبات  راحل مشروع 

 التغلب عليها، )الحصول على المعطيات، ....(؛ 
مجموعة   ✓ كل  داخل  العمل  اعترضت  التي  التغلب  الصعوبات  وكيفية 

المهمة،   انجاز  على  كل عضو  قدرة  األعضاء،  بين  )العالقات  عليها 

 ؛ مدى االنسجام بين أعضاء المجموعة...(
المج ✓ بين  التنسيق  واجهت  التي  التغلب الصعوبات  وكيفية  موعات 

 ؛عليها
أمام - المجال  والمتعلمين  المت  يفسح  إنجازذكر  لعلمين  فوائد   مشروع   بعض 

 .الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العرض 
 والمناقشة
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 الخامس من الوحدة: األسبوع جذاذات 

 تقويم أنشطة التعلم 
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خالل األسبوع    مكتسبات المتعلم)ة( ملتدبير أنشطة تقويم ودع( ات يستأنس بها األستاذ)ة مقترح
 الخامس من الوحدة

 
 
 
 
 

 لماذا التقويم في نهاية كل وحدة دراسية؟   
فحص مدى تحقق أهداف التعلم في الوحدة األولى من أجل رصد مدى   يهدف هذا التقويم إلى -

تعديلية( وظيفته  تكويني،  )تقويم  التعلم  أهداف  م  تحقق  في  وتشخيص  والضعف  القوة  واطن 
 .  التعلم، بغية المعالجة والدعم

تشكل نتائج التقويم المحصل عليها منطلقا يمكن األستاذ)ة( من تصنيف المتعلمين والمتعلمات   -
 فئات )متمكنون/ في طور التمكن/ غير متمكنين(.  إلى

هذا   - خاص  التصنيفيمكن  دعم  أنشطة  تقديم  من  "  ةاألستاذ)ة(  منها  الهدف  تصفية  مناسبة 
 الصعوبات بالنسبة لمن بقيت لديه، وإغناء التعلم لمن حقق األهداف المطلوبة".  

 ما مجاالت التقويم والدعم في نهاية هذه الوحدة الدراسية؟ 
 ينصب التقويم والدعم على المكونات التالية: 

 القراءة: تقويم الطالقة وفهم المقروء ودعمهما؛ -
 سموع والتوظيف الشفهي السليم للغة العربية الفصيحة. التعبير الشفهي: تقويم ودعم فهم الم -
 الظواهر اللغوية: تقويم ودعم التمكن من القواعد والقدرة على توظيفها؛ -
تقويم ودعم   - الكتابي:  اإلبداعيةالتعبير  والكتابة  الوظيفية  والكتابة  االنشائية  والقدرة    المهارات 

 ه المعجمية واللغوية بكيفية سليمة. على إنتاج نصوص مكتوبة يوظف فيها المتعلم مكتسبات
 ؟في نهاية كل وحدة دراسيةكيف تدبر أنشطة التقويم والدعم  

والظواهر اللغوية   القراءة )الطالقة وفهم المقروء( مكونات البرنامج تقويميوزع األستاذ)ة( حصص 
تتيح له إنجاز   نةبكيفية متواز والتواصل الشفهي والتعبير الكتابي على أيام أسبوع التقويم التشخيصي 

 أنشطة التقويم والدعم والمعالجة والتثبيت وإلغناء. 
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 :  الرابعةالوحدة  المكون: القراءة   األسبوع الخامس
 الفالحة والصناعة والتجارة 

 التعبير الكتابي  موضوع التقويم:

 المقروء وفهمالطالقة المستهدفة بالتقويم:  المهارات

 
 : األهداف

   )القراءة بطالقة(القراءة   في )ة( المتعلم دى تحكمرصد م -
 لمقروء. افهم  في)ة( المتعلم رصد مدى تحكم -

 عدة التقويم   –  موارد رقمية – ألواح-دفاتر  – صور   –كتاب المتعلم)ة(  الوسائل:
 : عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

  تدبير أنشطة التقويم احلرالم

االستعداد 
 لتقويمإلنجاز ا

 يهيئ األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل:  -
 أهداف تقويم القراءة؛تحديد  ✓
 إنجازها؛ديد طبيعة أنشطة التقويم المزمع تح ✓
 توضيح كيفية اإلنجاز ووضعياته؛ ✓
 تحديد مدة اإلنجاز  ✓
 توضيح بنود شبكة التقويم.  ✓

 )يقوم كل متعلم على حدة(   تقويم الطالقة:

 
 
 
 
 

إنجاز تقويم 
 الطالقة

األستاذ)ة(   - والمتعلمييدعو  قراءة    ن المتعلمات  التقويمإلى  التجارة  "  نص 
 ؛  145صفحة   والمتعلمالمدرج في كتاب المتعلمة  " اإللكترونية

 يقرأ كل متعلم)ة( أو متعلمة النص بصوت مسموع؛ -
القراءة أو   يتتبع األستاذ)ة( قراءة المتعلمين والمتعلمات في نسخة للنص موضوع -

 في كتاب المتعلم؛
زمنية   - مدة  الطالقة  لقياس  ما  يحدد  متعلمة  أو  متعلم)ة(  كل  فيها  يقرأ  مناسبة 

 يستطيع قراءته من النص؛
المخصصة   - الزمنية  المدة  تنتهي  عندما  المتعلمة  أو  المتعلم)ة(  األستاذ)ة(  يوقف 

 التقويم في بطاقة التتبع. ويدون نتائج   للقراءة، 
األستاذ) - الخاصةة(  يعتمد  القرائي  األداء  مالحظة  من   215الصفحة  به    بطاقة 

التحوشبكة    الدليل(  مستوى  المناسب. رصد  المكان  في  عالمة  ويضع    كم 
 الدليل(  من 220الصفحة )

 تقويم فهم المقروء  

 
 
 
 
 
 
 

إنجاز تقويم 
 فهم المقروء 

 ينصب هذا التقويم على ما يلي:  -
 عددة لكلمة "اقتناء". يبحث المتعلمون والمتعلمات عن معان مت ✓

 اإللكترونية ومزاياها من خالل النص. بعض فوائد التجارية  ونحددي ✓

 أهم الوسائل التجارية التي تستخدم في التجارة اإللكترونية؟ يذكرون  ✓

 الجدول من النص بأفعال توجيهية حسب الصيغ التالية: يملؤون  ✓

 ل ال تفع افعل

 ـ .......... 
 ـ .......... 

 ـ .......... 
 ..........  ـ

 لما ينبغي االستفادة من التجارة اإللكترونية؟  يبينون ✓
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 إخباري.نوعية النص مما يلي: وصفي ـ توجيهي ـ  يحددون ✓

                                 . قبل قراءة النص متهامن صحة توقع ونتأكدي ✓

 . مة في النص في جملالفكرة العا ونصيلخ ✓

 في مضمون النص.  آراءهم يبدون ✓
 قيمة أساسية اشتمل عليها النص.  نيحددو ✓

 يفسح المجال أمام المتعلم)ة( إلنجاز أنشطة التقويم في المدة الزمنية نفسها.  -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي ✓
وبات  الصع ليحدد انطالقا منها أنواع  في سجل خاص  األستاذ)ة( التعثراتيسجل  -

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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 الوحدة الرابعة:  المكون: الصرف والتحويل  األسبوع الخامس
 مجال الفالحة والصناعة والتجارة 

 الضمائر المتصلة –وصولة  ماألسماء ال موضوع التقويم:

   المدروسةوالتحويلية معرفة الظواهر الصرفية   -
 المدروسة  الصرفية والتحويلية الظواهر توظيف -

 المستهدفة بالتقويم:  اتالمهار
 
 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على: األهداف: 
 المدروسة. الصرفية والتحويلية  الظواهرمعرفة وتوظيف  -
 . المدروسة الصرفية والتحويلية الظواهر توظيف -
 . تشخيص التعثرات  -

 . موارد رقمية – ألواح -دفاتر  – صور   –كتاب المتعلم)ة(  الوسائل:
 : عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
وضعية  
 االنطالق 

انتباه - إلى موضوع الحصة: تقويم مكتسباتهم    المتعلمين والمتعلمات  يثير األستاذ)ة( 
 األسماء الموصولة والضمائر المتصلة  بخصوص 

 يوضح لهم:  -
 عة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛طبي ✓
 كيفية إنجاز هذه األنشطة؛   ✓

 وضعية اإلنجاز؛ ✓
 بنود شبكة التقويم.  ✓

 
 
 
 

إنجاز 
أنشطة  
 التقويم 

   كما يلي: التقويمينجز المتعلمات والمتعلمون أنشطة  -
 الموصول المناسب مكان النقط في الجمل التالية:  ماس يكتبون ✓

 اإللكتروني. جاء سعيد...... أصلح الجهاز 
 شتروا السلع. هؤالء التجار هم ...... ا

 رأيت التقنيات ........ يركبن السيارات. 
 المال" حسب المطلوب  الذي يدخرالجملة التالية: "هذا التاجر هو  يحولون ✓

 مثنى مؤنث: ......................... 
 ث: ......................... جمع مؤن
 ائر الرفع التالية: الفعل )أصبح( إلى ضم يسندون ✓

 ـ نون النسوة. ةواو الجماعألف االثنين ـ 
 تقويم أخرى إذا تبينت ضرورة ذلك. يمكن لألستاذ)ة( أن يضيف أنشطة  -
 يترك األستاذ)ة( الوقت الكافي إلنجاز أنشطة التقويم وينوع وضعيات اإلنجاز.  -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 اعي أو ثنائي أو فردي. تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جم ✓
الصعوبات   - أنواع  منها  انطالقا  ليحدد  خاص  سجل  في  التعثرات  األستاذ)ة(  يسجل 

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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 مجال الفالحة والصناعة والتجارة  المكون: التراكيب  األسبوع الخامس

 جزم المضارع   –نصب الفعل المضارع  موضوع التقويم:

   التركيبية المدروسةالظواهر  معرفة  -
 الظواهر التركيبية المدروسة  توظيف -

 المهارات المستهدفة بالتقويم:  

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على: األهداف: 
   .معرفة وتوظيف الظواهر التركيبية المدروسة -
 الظواهر التركيبية المدروسة  توظيف -
 . تشخيص التعثرات  -

 . موارد رقمية – ألواح-دفاتر  –  صور –رة  السبو كتاب المتعلم)ة(  الوسائل:
 : عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
 

وضعية  
 االنطالق 

 بما يناسب.  ستاذ)ة( انتباه إلى موضوع الحصةيثير األ -
 : يوضح لهم -

 طبيعة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛ ✓
   ؛ نشطةاأل هذه كيفية إنجاز ✓

 وضعية اإلنجاز؛ ✓

 بنود شبكة التقويم.  ✓

 
 
 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

 والمتعلمون في الدفاتر أنشطة التقويم التالية: ت ينجز المتعلما
ثنين، ووا الجماعة،  إلى ضمائر الرفع التالية: ألف االيسندون الفعل )أصبح(  ✓

 نون النسوة. 
 . مناسبف نصب وبحر  في الجمل التالية مكان النقط يملؤون ✓

 .... يصون على اللوحة اإللكترونية. 
 من األفضل .... تتأكد من تحصين أنظمة التشغيل. 

 تعرف على البائع ........ تتجنب الوقوع في المسروق 
 الجمل بالشكل التام.   هذه يضبطون ✓
 جملة تتضمن فعال مضارعا مجزوما.  يركبون ✓
 يلي:  فيما مناسبةمكان النقط جملة  يضعون ✓

 حرف نفي ونصب.  .: ..................

 فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. ...................: 

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ...................: 

 يترك األستاذ)ة( الوقت الكافي إلنجاز أنشطة التقويم وينوع وضعيات اإلنجاز.  -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي تصحح إنجازات المتعلمين -
ليحدد انطالقا منها أنواع الصعوبات   في سجل خاص  األستاذ)ة( التعثراتيسجل  -

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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الفالحة والصناعة مجال  :رابعةالوحدة ال اإلمالءالمكون:  األسبوع الخامس
 والتجارة 

 الهمزة المتطرفة –الهمزة المتوسطة على الياء  موضوع التقويم:

   الظواهر اإلمالئية المدروسة. معرفة -

 الظواهر اإلمالئية المدروسة.  توظيف -

   المهارات المستهدفة بالتقويم:

 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على:  :ألهدافا
     متطرفة(.الهمزة ال –الهمزة المتوسطة على الياء  ) اإلمالئية المدروسة. الظواهر   معرفة -
     الهمزة المتطرفة(. –الهمزة المتوسطة على الياء  )  الظواهر اإلمالئية المدروسة توظيف -
 تشخيص التعثرات.  -

 موارد رقمية  –  ألواح-دفاتر  –  صور –كتاب المتعلم)ة(   :الوسائل
 ثنائي، في مجموعات. : عمل فردي،  وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
 

وضعية  
 الق االنط

   يمهد األستاذ)ة( للحصة بما يراه مناسبا. -
 : يوضح لهم -

 طبيعة األنشطة التقويمية المطلوب إنجازها؛ ✓
   ؛ نشطةاأل هذه كيفية إنجاز ✓
 ؛وضعية اإلنجاز ✓
 بنود شبكة التقويم.  ✓

 
 
 
 

إنجاز أنشطة  
 التقويم 

  التالية: المتعلمون والمتعلمات أنشطة التقويم المقترحةينجز  -
 على كلمات صحيحة:  للحصول  بين الحروف يربطون ✓

 ـ فـ ـ ء   د /حـ ـ د ـ ا ـ ء ـ ق/ بـ ـ يـ ـ ء ـ ة     ة /ر ـ ء ـ      
 . أربع كلمات تتضمن همزة متطرفةيكتبون  ✓
 يشكلون الجملة التي تحتها خط في النص التالي:  ✓

 األسواق الممتازة 
السلع   يشتروا  كي  الممتازة  األسواق  إلى  الذهاب  الناس  من  كثير  يفضل 

 . يقصد األشخاص هذه المرافق من جميع األرجاء. لتي يحتاجونها ا

 يمكن لألستاذ)ة( أن يضيف أنشطة تقويم أخرى إذا تبينت ضرورة ذلك.  -
 التقويم وينوع وضعيات اإلنجاز. يترك األستاذ)ة( الوقت الكافي إلنجاز أنشطة  -

التصحيح 
وضبط  
 التعثرات 

 . اعي أو ثنائي أو فرديتصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات بشكل جم -
ليحدد انطالقا منها أنواع الصعوبات    في سجل خاص   األستاذ)ة( التعثراتيسجل   -

 ويقترح بناء على ذلك أنشطة دعم وتثبيت مناسبة. 
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الفالحة والصناعة مجال : لرابعةالوحدة ا التواصل الشفهي المكون:  الخامساألسبوع 
 والتجارة 

 سموع وإعادة إنتاجه شفهيا بلغة سليمةفهم الم موضوع التقويم:

 فهم المسموع واستثماره  -
 إعادة إنتاج المسموع شفهيا. -

 المهارات المستهدفة بالتقويم: 

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على: األهداف: 
 . فهم الموضوع الرئيس للنص المسموع -
 استثمار المكتسبات المعجمية واللغوية بكيفية سليمة في التواصل الشفهي.  -

 .صيغ متنوعة شفهيا فيدة إنتاج المسموع إعا -

 . استعمال لغة شفهية سليمة في التواصل الشفهي -

 موارد رقمية.  –  دفاتر-ألواح   –صور   –: كتاب المتعلم)ة(  الوسائل
 : عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

 ( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل: يهيئ األستاذ)ة
 صريح باألهداف؛تال -
 تحديد طبيعة األنشطة والمهام المطلوب إنجازها؛ -
 كيفية اإلنجاز؛تحديد  -
 . تحديد وضعيات اإلنجاز -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنفيذ 
أنشطة  
 التقويم 

   السماعي "الصبار" يسمع األستاذ)ة( النص -
 

بّارُ   اَلصَّ

ب  ن   ارُ اَلصَّ ُمدُ  ٱلَّتي ٱلنَّباتات   بَي ن   م  ،  ب َشك ل   ل ل َجفاف   تَص  راق ه   ل َضخاَمة   َمل حوظ  نُ  ٱلَّتي أَو  تَز   تَخ 

يَّة   نَ  َكم  ،  أَو   ل شُهور   ٱل ـماء   م  ه   َسنَوات  نَعُ  ٱلَّتي َوأَش واك  ن   َوٱلطُّيورَ  ٱلطُّفَي ل يات   تَم  ت صاص   م   ٱم 

ن   ٱل ـماء   ب ار   نَباتاتُ  تَس تَطيعُ  َوب َهذا  .ب ها ٱل ـُمَخزَّ  أَنَّ  َغي رَ  ؛ َطويلَة   ُمدَّة   تَعيشَ  أَن   ٱل كُب رى ٱلصَّ

ها فَإ نَّ  ، إ ل حاحا   زادَها إ ذا عََطشَ ٱل   ُ  َصفائ ح  ماش   في تَب دَأ ن ك   .َوٱلضُّمور   ٱال 

رُ  ه  ب ار   نَب تَةُ  تُز  م   في  عادَة   ٱلصَّ س  بيع   َمو  بَعُ  بَع دَما ٱلرَّ ن   ُجذوُرها تَش   ٱلسَّق ي ،  أَو   ٱل ـَمَطر   ماء   م 

لُ  ه   َوتَتََحوَّ هارُ  َهذ  َز  َل وان   ذاتُ  ٱأل  تَل فَة   ٱأل  ،  ٱل ـُمخ  فَر  َص  َمر   َكٱأل  َح  ُجوان ي    َوٱأل  ُر   ثََمرات   إ لى َوٱأل 

لُ  م    .َكثيَرة   َصغيَرة   بُذورا   تَح 

تَل فُ  ن   ب ار  ٱلصَّ  ثََمرات   َمذاقُ  َويَخ  َهة   م  رى ج  ُخ  ر   َحَسبَ  أل  بَة   َعناص   َعلَي ها يَعيشُ  ٱلَّتي ٱلتُّر 

تاجُ  .أَي ضا   ٱل بيئَة   ظُروف   بَ َوَحسَ  ٱلنَّباتُ  ه   َوتَح  نايَة   إ لى ٱلنَّب تَةُ  َهذ  ث لَ  ب ها ٱل ع   ٱلنَّباتات   باقي م 

رى ُخ  مايَة   ٱأل  ن   لَها ح  ل ي ات   ة  ٱل فَت اكَ  ٱل َحَشرات   بَع ض   م  ة   َوٱلطُّفَي  ارَّ يَّة   َكٱل َحَشَرة   ٱلض  ُمز   ٱل قُر 

ت   ٱلَّتي ٱل َخطيَرة   ب ار   نَبات   ب ُحقول   أَلَمَّ ب   َمناحي ُجل    في أَخيرا   ٱلصَّ   .ٱل ـَمغ ر 

بَحَ  نَ  َكثير   َوأَص  نايَة   إ لى يَميلونَ  ٱل فَالَّحين   م  ت مام   ٱل ع  ه  ب ار   َوٱال  ه  َوَغر   ب ٱلصَّ َنَّهُ  ؛  س  مُ  أل   في يُس ه 

يَة   ق ت صاد   تَن م  يَة   عُلَماءُ  َوتَنَبَّهَ  ؛  ٱل َوَطن ي    ٱال  َد و  يوت   ٱأل   ٱل عُصاَرةَ  أَنَّ  إ لى ٱلنَّبات يَّة   َوٱلزُّ

لََصةَ  ن   ٱل ـُمس تَخ  َهة   بُذور   م  ب ار   فاك  ذائ يَّة   فَوائ دُ  لَها ٱلصَّ ميل يَّة   غ  قائ يَّ َوتَج  نَ  ة  َوو  راض   م  َم   ٱأل 

 ، ي ات   تَأَسََّست   َول َهذا ٱل َخبيثَة  ع  يَّة  تَ  َجم  لُ  ن َمو  تَغ  ب ار   َعلى تَش  يَة   ب ُصن ع   ٱل خاص    ٱلصَّ َد و   ٱأل 

ي ات   َوٱل ـَمش روبات   يَّة   َوٱل ـُمَخلَّالت   َوٱل َحلَو   . ٱلشَّه 

 ،1المعلومات بنك الصبار، خروب، محمد ناصر، نقوال برهون،  محمود

 بتصرف 59/58ص .بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار
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وينجز التقويم كما    يفسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمين الستيعاب مضامين النص -

 يلي: 
 واستثماره  مستوى فهم المسموع
 البحث عن معاني الكلمة: تزهر  تعلمين والمتعلمات إلى يدعو األستاذ)ة( الم

 : خرنهم اإلجابة شفهيا الواحد تلو اآلويطلب م  حول مضامين النصة أسئليطرح 
 أستخرج من النص ما يجعل الصبار يصمد للجفاف.  -
 الصبار.  اأذكر بعض أسماء األمراض الخبيثة التي يمكن أن يعالجه -
 بين لماذا أصبح كثير من الفالحين يهتمون بغرس الصبار.  -

 شفهيا المسموع إعادة إنتاج مستوى 
 : التالية التقويمية  نشطةاأل إلى إنجاز ن والمتعلماتستاذ)ة( المتعلمييدعو األ -

 نسج كل متعلم)ة( شفهيا على غرار األساليب التالية:  ✓
أفكار   ✓ من  انطالقا  جديدا  نصا  مجموعات  في  والمتعلمات  المتعلمون  يركب 

 النص. 
 بلغة سليمة.   تتقاسم المجموعات نتاج عملها شفهيا -
 الحاجة. االستثمار بالزيادة والنقصان حسب  يتصرف األستاذ)ة( في أنشطة -
العمل   - إمكانات  بحسب  الشفهي  التعبير  تقويم  أنشطة  تصريف  األستاذ)ة(  يكيف 

 وشروطه. 
 .220 صفحةبالدليل يعتمد األستاذ)ة( شبكة رصد مستوى التحكم المدرجة  -
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 :  رابعةوحدة الال الكتابة  المكون:  األسبوع الخامس
 لفالحة والصناعة والتجارة امجال 

 التعبير الكتابي  موضوع التقويم:

 ( حواريأو سردي تكملة نص ) المستهدفة بالتقويم: المهارة

 تقويم قدرة المتعلم)ة( على:  األهداف:

 إنتاج نص كتابي بلغة سليمة.  -
 في كتابة الموضوع بكيفية سليمة.  استثمار الموارد المعجمية واللغوية -

 موارد رقمية.  – دفاتر -ألواح  –صور   –متعلم)ة( كتاب الالوسائل: 
 : عمل فردي، ثنائي، في مجموعات. وضعية اإلنجاز

 

 تدبير أنشطة التقويم المراحل

 
االستعداد 
إلنجاز  
 التقويم 

 يهيئ األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز أنشطة التقويم من خالل ما يلي من اإلجراءات: 
 قويم التعبير الكتابي؛األهداف من أنشطة تتحديد  -
 . تحديد طبيعة اإلنجاز المطلوب  -
 . واصفات المنتجمالتصريح ب -
 تحديد كيفية اإلنجاز ووضعياته.  -
 دة الزمنية لإلنجاز. متحديد ال -
 توضيح بنود شبكة التقويم.  -

 
 
 

تنفيذ 
أنشطة  
 التقويم 

ما    ه إنجازمن المتعلمين والمتعلمات  )ة( نص موضوع التعبير الكتابي ويطلب  األستاذيقترح   -
 يلي: 

  أو   من ... جمل  يتكونأو حواري،    سردي  نصتكملة  :  المطلوب إنجازها  المهمةيحدد لهم   -
 اللغوية المدروسة. الظواهر موظفامعتمدا أسلوب الوصف و أسطر

لهم مواصفات أساس يجب أن تتوفر في  - قبيل    تعبيرهم  نص   يحدد  أن يتضمن  الكتابي من 
 :  الموضوع المنتج

 عالمات الترقيم المناسبة.  ✓ . ةمقدمة وعرض وخاتم ✓
 توظيفا للمهارة المستهدفة. ✓ أفكارا مرتبة بشكل سليم.  ✓
  استثمارا للظواهر اللغوية المدروسة.  ✓

 المتعلمات والمتعلمين الموضوع.  يحرر -
 والمتعلمين المعرفي والوقت المخصص لإلنجاز. يراعي األستاذ)ة( مستوى المتعلمات  -

 
 التصحيح

 مين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي. تصحح إنجازات المتعل -
ا منها أنواع الصعوبات ويقترح  يسجل األستاذ)ة( التعثرات في سجل خاص ليحدد انطالق -

 مناسبة.  معالجةاء على ذلك أنشطة دعم بن
 رصد درجة التحكم للحكم على أداء المتعلمات والمتعلمين. شبكة  يستثمر األستاذ)ة(  -
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 لدعما
يقترح األستاذ)ة( ما يراه مناسبا من أنشطة داعمة تمكن المتعلمات والمتعلمين من تجاوز التعثرات 

 الملحوظة، ويسترشد في ذلك بما يلي: 
 

الدعم   - أنشطة  التقويم تبنى  عنها  كشف  التي  التعثرات  ونوع  طبيعة  من  انطالقا  والمعالجة 
 التشخيصي. 

لألتقو - يتبين  حتى  الدعم  أنشطة  نتائج  تجاوز  م  من  والمتعلمين  المتعلمات  تمكن  مدى  ستاذ)ة( 
 مواطن الضعف في التعلم. 

الدعم بالقرين أو الدعم في مجموعات ليستفيد غير  تعتم - المتمكنين د صيغ متنوعة للدعم مثل 
 من رفاقهم ورفيقاتهم الذين تحكموا في المهارات المستهدفة بالتعلم. 

يستأتعتب - أمثلة  مجرد  المقترحة  األنشطة  أخرى  ر  أنشطة  يبدع  أن  وعليه  األستاذ)ة(،  بها  نس 
من  التقويم.  عنها  كشف  التي  التعثرات  ولطبيعة  المتعلمين  لمستوى  تستجيب  منوالها    على 

 مجرد استنساخ ألنشطة التعلم.األنشطة الضروري أال تكون هذه 
المعارف  تعتم - في  والمتعلمات  المتعلمين  تحكم  مستوى  لرصد  المعدة  البطاقات  مختلف  د 

 والمهارات.  
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 القسم الثالث  
   ملحقات

 

 
 : التالية ملحقات سم الثالث من الدليل القيشتمل ال 

 النصوص:
 . الخاصة بوحدات البرنامجالنصوص السماعية  -
 النصوص السماعية الخاصة بأسابيع التقويم )األسبوع الخامس من كل وحدة(.  -
 النصوص اإلمالئية.  -

 : وثائق مرجعية
 . استراتيجيات تنمية المفرداتوثيقة  -
 . استراتيجيات القراءة وثيقة  -
 . إنجازهبطاقة واصفة ألنشطة تخطيط مشروع الوحدة و -
 .تقنيات التنشيط وإجراءات تصريفها بطاقة واصفة لبعض  -

 :وشبكات التقويم بطاقات المالحظة
 بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة باألستاذ)ة(.  -
 داء القرائي الخاصة بالمتعلم)ة(.  بطاقة مالحظة األ -
 . )التقويم التشخيصي( شبكة تقويم األداء القرائي -
 شبكة رصد مستوى التحكم.   -
 التحكم. شبكة مستويات  -
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 : 1الملحق 

 النصوص السماعية المعتمدة 
 

 الوحدة األولى: مجال الحضارة المغربية
 

      

 

 

غْ  في ٱلش ايِ  شُْرِب  عاد ةُ   ق ديما   ِرِب ٱْلم 

 

ف      ب ةُ  ع ر  غار  ةٍ  ُمْنذُ  ٱلش اي   ٱْلـم  هُمْ  ط ويل ٍة، ف تْر  ق ه ، في ف ن انون   و  ال ت ذ وُّ لون   و   إ ال   ي ت ناو 
فيع ة   ٱأْل ْصناف   ن   ٱلر  ، ٱلش اي   م  دُ  ٱأْل ْخض ر  ي ْست ْور  ب ةُ  و  غار  ن   ي ْست ْهل كون هُ  ما ٱْلـم   ٱلش اي   م 

ر   نْ  ٱأْل ْخض  ل ترا م  يُباعُ ،إ ْنج  ب   في و  ْغر  نٍ  ٱْلـم  ي  دٍ  ب ث م  ة   ج   .اْلـُمْست ْهل كين   ل خاص 

ا     ل ةُ  ٱأْل د واتُ  أ م  ي   ٱلش اي   إ ْعداد   في ٱْلـمْست ْعم  ث مين ةٌ  أ نيق ةٌ  ف ه  ، أ ْغل ب   في و  اُد ٱأْل ْحيان  ٱْلب ر  ْند   و   ع 
نْ  ٱأْل ْغن ياء   ٍة، م  تُْشب   ف ض  لون   ٱل تي ٱْلف ناجينُ  هُ و  لُ  ال تي ت ْلك   ٱلش اي   فيها ي ت ناو  ليزُ  فيها ي ت ناو  ْنج   ٱإْل 
ة ، ه ي   ٱْلق ْهو  ْصنوع ةٌ  ٱأْل ْحيان   ب ْعض   في و  ن   م  ف   م  ز  ، ٱْلخ  لُ  ٱلش اي   أ ن   ع لى ٱْلـُمْمتاز   عاد ةً  يُت ناو 

ف ةٍ  كُؤوٍس  في ْخر  نْ  ب ٱلذ ه ب   ُمز   .رفيع  عٍ ُصنْ  م 

لُ     ب ةُ  ي ْغس  غار  عوا أ نْ  ق ْبل   ٱلش اي   ٱْلـم  ه   في ي ْشر  اد   في  ي ض عون   ثُم   ، إ ْعداد  ي ةً  ٱْلب ر  ةً  ك م   ع ظيم 
ن   ٱلن ْعناع ، ٱلسُّك ر   م  ن   و  م  مون   أ ن ُهمْ  ٱْلغ ريب   و  ت هُ  ي ْست ْطع  الو  ط ة   ح  ْشهورون   أ ن ُهمْ  ُرْغم   ٱْلـُمْفر   م 

مْ  ْيل ه  ْعت دال   إ لى ب م  ة   في ٱال  لون هُ  ما ن ْكه  نْ  ي ت ناو  ال .ش رابٍ  أ وْ  ط عامٍ  م  لُ  و  ب ةُ  ي ت ناو  غار  ع   ا ْلم   م 

ذاق   .عاد ةً  يُْؤك لُ  ش ْيءٍ  أ ي   ٱلش اي   ل ـم  ْند هُمْ  ٱلش اي   و  ْنها أ ْنواعٌ ع  ، ٱلش ايُ  م    ايُ الش  و    ب اْلع ْنب ر 

  .ة  ي  ر  طْ ع  الْ  شاب  عْ اأْل   ض  عْ ب  و   ناع  عْ الن  ب  

كان       ب ةُ  و  غار  صون   ٱْلـم  ص   ْقت هُ  ل لش اي   يُخ  هُمْ  ،ٱْلكاف ي   و  بون   جال سون   و   في عاد ةً  ٱلش اي   ي ْشر 
، ٱْله واء   ق ة   ٱأْل ْشجار   ت ْحت   ٱلط ْلق  ف ة   ٱْلباس  الل   وار  ْيثُ  ٱلظ   شُ  ح  رابي  تُْفر  توق ُد ٱلز   ل غ لْي   ارُ الن   و 
ت دورُ  ٱلش اي ، ماء   ه   في و  ل سات   ه ذ  ةٌ  أ حاديثُ  ٱْلج  ْوضوعاتٍ  ع نْ  ك ثير  ة   ت ت ع ل قُ  م   ب ٱلت  جار 

ة   ٱْلف الح  ق ضايا و  ي ةٍ  و   .ُمْخت ل ف ةٍ  ٱْجت ماع 
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 ٱْلغ ْزوانِيُّ  ا ْلف قيهُ 

 

ل ين   ُجموعُ ت د ف ق      ج   ٱْلـُمص  ع   باب   خار  ، ٱْلجام  مْ  يُْلقون   ٱلْك بير   ٱْلباب ، أ ْعتاب   إ لى  ب ن عال ه 

ي ْخُرجون   ةٍ  في و  ْحم  ت ةٍ  ز  د ثون   ب ْعضاً، ب ْعُضُهمْ  يُصاف حُ  ...صام  ي ت ح   ل مْ  اك أ ن م خاف ت ٍة، ب أ ْصواتٍ  و 

حوا ع   ي ْبر  ُدهُمْ  ل ب س   .ب ْعدُ  ٱْلجام  ٱْنحاز   ن ْعل هُ، أ ح  ، جان ب   إ لى و  د  ْسج  ق ف   ثُم   ٱْلـم  دُ  و   يُشاه 

جين   ق ف  ... ٱْلخار  و  رُ  و  هُ، ب ْعد ما آخ  ت ى ف راب عٌ  ثال ثٌ  ثُم   صاف ح  ماع ةً  صاروا  ح  هُمْ  ج   و 

رون   نْ »  نيٱْلغ ْزوا سي ٱْلف قيه   «ي ْنت ظ  في ُمص ال هُ  م  ه   و  تُهُ  ل ْبد تُهُ  ي د  ْسب ح  م    .و 

ْول هُ  ا ْلت ف ت       ماع ةُ  ح  خاط بوهُ  ٱْلج  مُ  ب ش أْن   و  غار   أ ْبنائ ه  ل ى ٱل ذين   ٱلص   ُهْم، ي ت و  ت ْحفيظ ُهمُ  ت ْعليم   و 

، ئ ن وا :ل ُهمْ  ف قال   ٱْلقُْرآن  آداب   ٱْلقُْرآن   أُل ق  ن ُهمُ  ف أ نا ا ْطم  ، و  ْعت داء  من   ٱأْل ْخالق  ،  ع لى ٱال    ٱْلغ ْير 

ع د م   ه مْ  ٱْحت رام   و  بار  عون   أ ن ُهمْ  ْعت ق دُ أ و ،ك  ي ْخش ْون   ك المي ي ْسم   .غ ض بي و 

ْوعود   ٱْلي ْوم   ظُْهر   في     سيُد" كان   ظ  فْ ح  لْ ل    ٱْلـم  مُ  "اْلم  نْ  ب ٱلط ل ب ة   ي ْزد ح  ،ٱأْل   ُمْخت ل ف   م   ْعمار 

د   ع لى ي ْجل سون   قاع  نْ  م  ش بٍ  م  ي ةٍ  خ  هُمْ   ٱأْل ْرض   ع لى ُمْست و  مْ  ع لى عُكوفٌ  و  ه   ا ْرت ف ع ت   .أ ْلواح 

و   ذ ل ك   ت شُقُّ  ٱأْل ْصواتُ  ةُ  ت زيُدهُ  ٱل ذي  ٱْلقائ ظ   ٱْلج  رار  ل   .ٱْشت عاالً  ٱلش ْمس   ح   ف ٱْهت ز   ٱْلف قيهُ  د خ 

ميعُ  ٱْرت   ٱْلج  إ ْجالالً، ل لش ْيخ   إ ْكباراً  ج  و  ع ل تْ  و  ُ  ٱلط ل ب ة   أ ْصواتُ  و  ت  ل ةً  ٱْلف ضاء ، ت ْمأل   ع لى ما ُمر 
ها نْ  أ ْلواح  ع ةً  ٱْلك ريم   ٱْلقُرآن   آيات   م  ً  ُمراج  ْفظا ح  أ   أ نْ  ق ْبل   و  ل ي ةُ  ت ْبد  ْفظُهُ، ت م   ما ٱْست ْظهار   ع م   ح 

ب ْدء   ل ي ة   و  ْحو   ع م  ت ٱأْل ْلواح ، م  ك  ديد ةٍ  آياتٍ  اب ة  و   .ج 

ج      ر  ن   ٱلط ل ب ةُ  خ  سيد   «م  داً » اْلم  داً  واح  دوا .واح  ق ص  ب   ل ْلع ْوم   ٱْلب ْحر   باب   و  ٱلل ع   ع لى و 
، ئ  ٱْختاروا ٱلش اط  هاتٍ  و  ْعزول ةً  واج  ت ى م  دٌ  ي راهُمْ  ال  ح  ر   ،  أ ح  ٱْست م   ع لى حون  ي ْمر   ٱأْل ْطفالُ  و 

ئ   ْم، إ لى ي عودوا أ نْ  ق ْبل   ٱلش اط  سيد  » إ لى  ل ْلع ْود ة   ٱْست ْعداداً  بُيوت ه  لوا ...«ٱْلـم  ُهمْ  ت ناو  ب د أوا  أ ْلواح   و 

ٱْلف قيهُ  يقرأونو   ي ْحف ظون   داً  يُراق بُُهمْ  و  داً،  واح  حُ  و   واح  ح   ة ، ل هُ  يُص  نُْطق   ٱْلق راء  ، و   ٱْلك ل مات 
ي   ْنت باه   ع لى مْ ُحثُّهُ و  أُ  ما  إ لى ٱال  كان   ،وني ْقر  س ون   ٱأْل ْطفالُ  و  ْدوى  يُح  ل   ب ج   ف ي زيدون   ٱْلف قيه ، ع م 

 ً ٱْمت ثاالً  ل هُ  ٱْحت راما ه   و  ر   .أل  وام 
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ك واتي   ا ْلح 

 

د      س نٌ  ت ن ه  ي ا ب ْعد ما ح  ل  قين   ح  ب د أ   ٱْلُمت ح  ْول هُ، و  مُ  إ لى  ي ت ط ل عُ  ح  ه  ة ، ُوجوه  م  ك   ثُم   ٱْلُمْبت س  ر   ك ت ف ْيه   ح 

راً  ب ق ل قٍ  م   أ نْ  ل  أ م   ع لى ب إ ْمعاٍن، إ ل ي   ناظ  ن ني ما، ت ْفسيراً  ل هُ  أُق د   ً  أ قُلْ  ل مْ  ل ك  د   .ش ْيئا س نٌ  ت ن ه  نْ  ح   م 

ديدٍ  ً  قال   ثُم   ج  با ديه   ُمخاط  كاياتٍ  أ ْخباراً  ل كُمْ  أ ْنقُلُ  أ ن ني أ ْعت ق دُ  إ ن ني" :ُمشاه  ح  ديد ةً  و  ُدكُمْ  ج   تُساع 

كُمْ  أُمورٍ  ف ْهم   ع لى  ".  ت ُهمُّ

ت ه   ل  قا     ْعروف ة   ب ن ْبر  ثال   س بيل   ع لى - أ نا ُخذوني :ٱْلم  فون ني إ ن كُمْ  - ٱْلم  ً  ت ْعر  يا ،  راو   ل ْلق ص ص 

ه   ف ةُ  ه ي   ه ذ  م   ل ك يْ  ٱْخت ْرتُها ٱل تي ٱلص   نْ  أ ت ْيتُ  ن ْفسي، ل كُمْ  أُق د   ه   م  بال   ه ذ  ٱْلُمْرت ف عات   ٱْلج   و 

ة   ر  ُس ل    .ٱْلُمجاو  ح   ي كُمْ أل  أُْفر  ه   قُلوب كُْم،  و  ْهن تي ه ي   ه ذ  ْهن ة   كان تْ  أ ن ها ك ما م  ْهن ة   أ بي م  م   أ ْجدادي  و 

نْ  نْ  ق ْبل ه ، م  م  ْولي  و  دين ةُ  ت ْنشُرُ  ح  أ نا ق ص ص ها، ٱْلم  ةً  ع ل ْيها أُْلقي  و  ل ةً  ن ْظر   ذ ل ك   أ ْفع لُ  ك أ ن ني شام 

نْ  كانٍ  م   .ت ف عٍ ُمرْ  م 

ع تُمْ  ل ق دْ      م  ْولي ت ج  ق  عين   ح  يالي أ ن   ُمت و  ع لى ع ل ْيه ، ٱْعت ْدتُمْ  ك ما ي زالُ  ال خ  ْكي ، في قُُدراتي و   ٱْلح 

ت ْبتُ  إ ن ي ه   في ر  ةُ  ُمتْع تُهُ  ل هُ  ُمْخت ل فٍ  ب ش ْكلٍ  ٱأْل ْشياء   ٱلل ْحظ ة   ه ذ  ٱلش ي  ق ةُ، ٱْلخاص  بُكُمْ  و   .ش ك  ال س تُْعج 

س نٌ  سك ت   د   ثُم   .ق ليالً  ح  ت ه   ل ْبس   إ ل ى ع م  أ ْمس ك   ٱْلغ ريب ة ، ع باء  أ   ع صاهُ  و  ب د  ضُ  و  ْند هُ  ما ي ْست ْعر   ع 

نْ  كاياتٍ  م  ت  فاق   ق ْبل   ح  ع   ٱال  ل  قين   م  ْول هُ، ٱْلُمت ح  كاي ة   ع لى ح  س  " ح  ْحراء   فار  ما "ٱلص   ب ه   لُ ت ْحف   و 

نْ   ...ٱأْل ْحداث   ع جائ ب   م 
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 ت الميذي

 

ه   إ لى ي ْنظُرُ  ال ٱأْلُْستاذ   أ ن   ْعل مواا ،أ ْبنائي      ٱأْلُْستاذ   سُلوك   ن  أ   ت ظُن وا  ف ال ٱْلغ ض ب ، ب ع ْين   ت ْلميذ 
ْبع ثُهُ  إ ن ما ٱْلكُْرهُ، أ و   ٱْلبُْغضُ  م  ةٌ  ه ي   و  ق   ل ْلُحب    صور  اد  ْسؤول ي ة   ٱلص  ٱْلـم  ٱأْلُْستاذُ  ٱْلكُْبرى، و   و 
ل ة   ْنز  فيق   ٱلط بيب   ب م  ه ، ٱلر  ريض  لُ  ب م  هُ  يُحاو  فاء  ي ة   ب كُل    ش  ة   ٱأْل ْدو  ة   ٱْلـُمر  ٱْلُحْلو  أُْستاذُكُمْ  ،و  لُ  و   أ و 

نْ  رُ  م  ، أ ْحس ْنتُمُ  إ ذا ب كُمْ  س ي ْفت خ  ق د ْمتُمْ  ٱلس ْير  ةً  أ ْعماالً  و  ط نُ  ب ها ي ْرقى صال ح   .ٱْلو 

دوا : ت الميذي    ، ت ع لُّم   ع لى ت ع و  ْلم  ي ة   ٱلل ذ ة   ف إ ن   ٱْلع  ْلم  ْحد ها ٱلْع  ه  ه   في ل ذ ةٍ  كُل   ت فوقُ  و  ياة ، ذ   ٱْلح 

كُل ما ْنسانُ  زاد   و  ْلماً، ٱإْل  ً  ٱْزداد   ع  ْست زاد ة   إ لى ش ْوقا ن   ٱال  ف ة ،  م  ْعر  ٱلن فيس   ٱلن فْس   ف ٱْبذُلوا  ٱْلـم   في و 
، ن ْشر   غ ْرس   ٱلت ْعليم  ٱلت ْهذيب   ٱلت ْرب ي ة   و  ة   ط ب قات   ب ْين   و  ْند   ؛ ٱأْلُم  نْ  في ت كونون   ماع  ل ة  م   ز 

ْسؤول ي ة ، ة   س عاد ة   ف إ ن   ،ٱْست ط ْعتُمْ  ما أ ْطفال كُمْ  ع ل  موا ٱْلـم  د   ٱأْلُم  ذ بين   ب ع د  نْ  ٱْلـُمه   .أ ْبنائ ها م 

ُحكُمْ  :ت الميذي د   أ ْنص  ي   ٱْلـُمطال ع ة ، ع لى ب ٱلت ع وُّ ذاءُ  ف ه  ، غ  د ةٌ  ٱلنُّفوس  ُمْرش  ، ط ريق   إ لى و  ق    ٱْلح 

ي ةٌ و   ْنه ج   إ لى داع  ، م  ْدق  ْلت كُنْ  ٱلص   ْطبوعات   في ُمطال ع تُكُمْ  و  ي ة   ٱْلـم  ْلم  ٱأْل د ب ي ة   ٱْلع    .و 

ْقت كُْم، ا ْغن موا      ال  و  ي  عوا و  ْنهُ  تُض  ْقت   ض ياع   ف إ ن   ل ْحظ ةً، م  غ ر   في ٱْلو   في  ٱلن د مُ  ي ْعقُبُهُ  ٱلص  
، ب ر  ياعُ ٱْلك  ض  ْقت  ٱلْ  و  ةٌ  و  سار  ريٌر، ن د مٌ  ي تْب عُها كُْبرى خ  ن ا ضاع   إ ذا  أل  ن هُ  م  نُ  ن فيسٌ  ش ْيءٌ  م   يُْمك 
ع   ن ُرد هُ  أ نْ  ، م  ن   ٱأْل ي ام  ل ك  ْقت   ض ياع   و  ، ض ياع   ي ْعني ٱْلو  ه ذا ٱْلعُْمر  نُ  ال و  دُّهُ، يُْمك  ل وْ  ر   في ب ذ ْلنا و 

ْلئ   س بيل ه   ْقت   أل  ن   ه باً،ذ   ٱأْل ْرض   م  نُ  ٱْلو  ن   أ ثْم  أ ع زُّ  ٱلذ ه ب ، م  ْنهُ  و  ْلت ْعل موا ؛ م   ٱْلكُْبرى ٱلل ذ ة   أ ن   و 
ْنسانُ  ي كون   أ نْ  ه ي   ةً  ٱإْل  ل ةً  قُو  ، في خال دٍ  أ ث رٍ  ذات   عام  ٱللُ  ٱْلعال م  ت عالى حان هُ سُبْ  و   إ لى ي ْهديكُمْ  و 

راط    .مٱْلـُمْست قي  ٱلص  
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 ٱأْل ْطفالِ  ِهواياتُ 

 

ْفل ةُ  ت ْعت ب رُ     ً  ن ْفس ها ُمنى ٱلط   د ة   ل لت  ْلميذ ة   ن موذ جا فُ  ٱل تي  ٱْلـُمج  مُ  ْيف  ك   ت ْعر  ْقت ها  تُن ظ   راس ة   ب ْين   و   ٱلد  

ه وايات ها ة   في و  ،  ق راء  جال ت  تاب ة   ٱْلـم  ك  ، و  ٱْست ْعمال   ٱْلق ص ص  ك ة   ٱْلحاسُوب ،  و  ٱْلـُمشار   في و 

ُد ؛ ٱأْل د ب ي ة   ٱْلـُمساب قات   ك   تُؤ  سُ  أ ن ها و  ْقت   في ت ْلك ه وايات ها تُمار   ت كون   أ نْ  ب ْعد   يْ أ   «ٱْلـُمخ ص ص   ٱْلو 

بات ها أ ْنه تْ  ق دْ  ي ة   واج  س  ْدر  ل ي ة   ٱْلـم  ْنز  ٱْلـم  ْسم ، مْ از  ح  ش قيقُها ي ْهوى ب ْين ما .و  ت ْركيب   ٱلر   ٱْلـُمك ع بات   و 

ي ة ، ْيثُ  ٱْلْبالْستيك  ْنها ي ْصن عُ  ح  د ةً  أ ْشكاالً  م  بُّ  ف ُهو   ؛ُمت ع د   د   أ نْ  يُح  س   س ت ه   ْكل  ش   يُج  ْدر  ٱْلب ناي ة   م   ٱل تي و 

ْفلُ  يولي  فيها، ي ْسكُنُ  مُ  ٱلط   ً  أيضا  حاز  ً  ٱْهت ماما نُزوالً  ٱأْل ْجن ب ي ة ؛ ٱللُّغات   ب ت ع لُّم   الف تا ْغب ت ه   ع لى و   ر 

تْ  س ةٍ  ب إ ْلحاق ه   وال د تُهُ  قام  ْدر  ي ة   ٱللُّغ ت ْين   ل ت ع لُّم   ب م  ْنكليز  ي ة  و   ٱإْل  ْنس  ْقتٍ  في ٱْلف ر  ٍد،  و  ق دْ  واح  ر   و   أ ْظه 

ت ى ، ح  س ب   ٱآْلن  يُّزاً  ت ه ،ُمع ل  م   ح  ً  ت م  حا د   ُمْفردات   ٱْستيعاب   في واض  ق واع  د ةٍ  ع لى لُغ ةٍ  كُل    و     ...     ح 

د   ف ُهو  ي ميُل إ لى اْست ْخدام        ْند  هذا اْلح  م   ال ت ق ُف ع  ه واياُت حاز  ب إْصرار  و  ياط ة  و  أ د وات  الخ 

د بال غ   ه   ع لى  ي ْعت م  ه   إ ْصالح   في ن ْفس  الب س  قائ ب ه   م  ح  ق ة   و  ز  ة   ٱْلـُمم  ْبر  ْيط   ب ٱإْل  ٱْلخ  ، و  ق ص   ٱْلـم   و 

 ً غال با حُ  ما و  ة ، أ داء   في ي ْنج  م  ل ك يْ  ٱْلـُمه  ْرف ةً  ي ت ع ل م   و   ٱلت ْحصيل   جان ب   إ لى ب ل  ٱْلـُمْست قْ  في ُمفيد ةً  ح 

راسي، تْ  ٱلد   ر  ق هُ  أ نْ  وال د تُهُ  ق ر  ْرش ة   تُْلح  ياط ةٍ  ب و  الل   خ  ْيف ي ة   ٱْلعُْطل ة   خ  ل تْ  أ نْ  ب ْعد   ٱلص   في ف ش 

ه   ص ْرف   واي ة   ت ْلك   ع نْ  ٱْنت باه   .ٱْله 

ق دْ      ب ٱأْل د وات   ت ْفكيك   ه واي ةُ  ت ْبدو  و  ة   ائ ي ة  ٱْلك ْهر  ز  ٱأْل ْجه  ل ْكتُرون ي ة   و  ْفل ة   ل دى  ٱإْل   أ ْمراً  آية   ٱلط  

 ً ي ا ل    في عاد  ُدهُ  ما  ظ  نْ  ن ْشه  ٍ  ت ق دُّمٍ  م  ي  ض   ت ْكنولوج  د ةً  أ ْشكاالً  ف ر  نْ  ُمت ع د    كُل    في ٱأْل د وات   ت ْلك   م 

، ال داها ل ها يهاي ْشت ر ٱل تي ٱأْل ْلعاب   ع ش رات   ف ُرْغم   ٱْلبُيوت   ل ت ْلت ق ط   ت ْرميها ما سُْرعان   أ ن ها إ ال   و 

ْذياع   ٱْلهات ف   ٱْلـم  ة   و  ح  ْرو  ٱْلـم  ت ْقضي و  ً  و  ْقتا ها، في ط ويالً  و  ص  ف   ت ف حُّ ل ة   ثُم   أ ْجزائ ها، ك   و   ُمحاو 

ةً  ت ْركيب ها ر   .ل لن ظ ر   الف تٍ  ب ش ْكلٍ  أُْخرى م 

 مذكور  غير  الكاتب اسم  2019/03/14 بتاريخ عليه أطلع 2013/08/12 بتاريخ أنجز  Balagh.com –كوم .غالبال  : موقع عن

 
 
 
 

 األسبوعان األول والثاني:



 
 

203 
 

 
 
 
 
 

       

 

دين ةُ  ا لد اْخل ةُ   ٱْلب ْحرِ  أ ْمواجِ  ُركوبِ  م 

 

دين ةُ  ت ق عُ     نوب   أ ْقصى في "ٱلد اْخل ة  " م  ب ، ٱْلغ ْرب ي    ٱْلج  ْغر  ه ي    ل ْلم  ذا و  ْوق ع  ٱلْ  ب ه  ع تْ  ٱل ذي  ـم   ُوض 

ئ   ع لى فيه   ي  ،  ٱْلـُمحيط   شاط  ْمن   تُْعت ب رُ  ٱأْل ْطل س  هات   ض  ل ي ة   ٱْلُجْغراف ي ة   ٱْلواج  ي ة   ٱلس اح   ٱْلعال م 
ل ة   ْند   ٱْلـُمف ض  ن   ٱْلع ديد   ع  نْ  ٱلسُّي اح   م  هات   ُمْخت ل ف   م  ، ج  ً  ٱْلعال م  ُخصوصا ْند   و  سي ع   ب ْعض   ُممار 
ياضات   ي ة   ٱلر   نْ  ٱْلب ْحر  ثْل   م  ة   م  ياض  ج   ر 

لُّ ْمواج   ع لى ٱلت ز 
ة   "أ و   ٱْلب ْحر   أ  ج  ْكم   ". ٱلر 

دُ     نْ  ك ثيرٌ  ي ْقص  ة   هُواة   م  ياض  ن   ٱأْل ْمواج   ُركوب   ر  أ ْبناء   ٱأْل جان ب   ٱلسُّي اح   م  ط ن   و   ٱْلو 

فين   ه   ٱْلـُمْحت ر  ذ  ياض   ل ه  دين ة   ٱْلـُمْمت ع ة   ة  ٱلر   نْ  .ٱلد اْخل ة   م  ة   إ تْقان   أ ْجل   م  ياض  ج   ر 
لُّ  ع لى ٱلت ز 

ه ي   ٱأْل ْمواج ، ةٌ  و  ياض  ةٍ  أ ْلواحٍ  ب ٱْست ْعمال   ت ت مُّ  ر  ْخصوص  ،  م  ها ل ذ ل ك  غ ْير  ن   و  سائ ل   م   ٱأْلُْخرى ٱْلو 

ثْل   ب   م  ي ة   اجات  ٱلد ر   ش ْكل   تُْشب هُ  ٱل تي ٱْلق وار   .ٱْلع ج الت   ثاُلث ي ة   ٱلن ار 

عُ      ت ْرج  ه   ن جاح   أ ْسبابُ  و  ة   ه ذ  ياض  ي ة   ٱلر   ْوق ع   ُوجود   إ لى ٱْلب ْحر  ي  د   ٱْلـم  دين ة   ٱْلج   ٱلد اْخل ة   ل م 
ياح   هُبوب  و   ب ة   ٱلر   ة   ٱلس ن ة ، طيل ة   ٱْلـُمناس  يار  ز  ن   ٱلْك ثير   و  ،  ل ه ذا  عامٍ  كُل   ٱلس ي اح   م  ض   ٱْلغ ر 

ف  رٍ  ٱأْل مان   إ لى إ ضاف ةً  سين   ٱْلـُمت و  مُ  ب ْعد   ل ْلُممار  ٱلت ْوجيهات   ٱلت داريب   ت ل ق يه  نْ  و  ف   م  بين   ط ر   ٱْلـُمد ر  
ه   ن جاح   ع لى ٱلس اه رين   ة   ه ذ  ياض  ض   ُرْغم   ٱْلـُمْمت ع ة ، ٱلر    ج   ت ع رُّ

ل   عال ي ةٍ  أ ْمواجٍ  إ لى ٱْلـُمت ز 
، بال  ن   ك ٱْلج  ل  ج   ل ك  ر   ٱْلـُمت ز  س كُ  ٱْلـماه  ْوح ، ظ ْهر   ع لى ب ٱلت واُزن   ي ت م 

ٱلت عاُمل   ا لل  ع   ب ذ كاءٍ  و   ت ق لُّبات   م 

سُْرع ت ها ٱأْل ْمواج    .و 

ف رُ     دين ةُ  ت ت و  س   س ْبع   ع لى ٱلد اْخل ة   م  دار  ةٍ  م  ص  ص   ياضات   في ُمت خ  ي ة ،ٱْست ْعداداً  ٱلر    ٱْلب ْحر 
ْست ْقبال   ن   ٱْلُهواة   ال  ط ن   م  ه ، ٱْلو  ج  خار  ه   و  ذ  دين ة   ب ه  ئ ي ة   ٱْلـم  ميل ة   ٱلش اط  ً  ٱْلج   ٱْلـُمتْع ة   ع ن   ب ْحثا
ٱلن شاط   فُ  ؛ و  ي ْعت ر  نْ  ٱْلك ثيرُ  و  ه   هُواة   م  ة   ه ذ  ياض  ت عون   ب ما ٱلر   نْ  ب ه   ي ت م  ٍ  ن شاطٍ  م  ي  ه   في ب ْحر   ه ذ 
دين ة ، ُحْسن   ٱْلـم  ْست ْقبال   و  ل ة ، ٱال  ٱْلـُمعام  نْ  و  م  نْ  ه ُؤالء   و  ك   م  ة   ٱْلبُطول ة   في يُشار  ه   ٱْلـُمن ظ م  ذ   ب ه 

دين ة   ن   ٱْلـم  ل  يين   ٱأْل ْبطال   م  ح  ٱأْل ْبطال   ٱْلـم  ي ين   و   .ٱْلعال ـم 
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جالُ : الوحدة الرابعة ةِ  م  ناع ةِ  ٱْلِفالح  ٱلص ِ ةِ  و  ٱلت ِجار   و 

 
 

    

 

ْيع ةُ  د   ٱْلحاجِ  ض  م  ِ  ُمح   ٱلتُّهاِمي 

 

دٌ  ٱْلحاجُ  كان       م  ْيع ةً  ي ْمل كُ  ُمح  ع ةً  ض  ع   أ ْوالد  ) في واس  ث   ،(جام  ر  ها، ُمْعظ م   و  ٱْشت رى أ ْرض   و 
ن   ك ثيراً  ْكتارات   م  ن   ٱْله  ْنهُ، ي ْست دينون   كانوا ٱل ذين   ٱلسُّك ان   م  ت ى ف يُدينُُهمْ  م  ق   إ ذا ح   ٱلد ْينُ  ٱْست ْغر 

، ُهمْ  ٱأْل ْرض  ض  لوا ديون ه ، ُمقاب ل   ع ْنها ٱلت ناُزل   في ف او  ، ف ت ناز  هين  ن ُهمْ  ُمْكر  ل ك   ي ْسكُنون   ظ لُّوا و 

ْيع ة   ي ْحُرثون ها ٱلض  دٍ  ٱْلحاج   ل صال ح   و  م  مُ  ع نْ  ي ْرضى هُو   كان   .ُمح  ل ه  لوهُ  ٱل ذي ع م   ل وْ  ك ما واص 

ْم، في ت زالُ   ال ٱأْل ْرضُ  كان ت   ه  ْلك  كانوا م  ل ت ه   ع نْ  راضين   و  مُ  كان تْ  ٱل تي ُمعام  ن   ب ش ْيءٍ  ت ت س   م 

ي ة  ٱأْل ْري    .ل ُهمْ  جاراً  لُ زاي   ال أ ن هُ  ل وْ  ك ما ح 

ٱْنت ق ل       دٌ  ٱْلحاجُ  و  م  ن   ُمح  ْيع ة   م  ْغب ةُ  ت ْحذوهُ  ٱلض  ر   ي رى أ نْ  في ٱلر  ْنتاج   طي  ب ةً  ب واد   في ٱلس ن ة   إل  
ة ، ٱلس ناب ل   فيها ٱْلـُمْخض ر  رافٌ  ن عاجٌ  و  خ  أ ْبقارٌ  و  ت روحُ  ت ْغدو و  ةً  و  ْزهُو  بيع ، م  ب ت   ب ٱلر  ح  ص   و 
داً  ٱْلحاج   م  ميعُها عائ ل تُهُ  ُمح  نْ  .  ج  ق  ها  ف م  ه ، أ نْ  ح  أ نْ  ت ت ن ز  ر   و  ة   ٱْلب ناي ة   ُجْدران   تُغاد  ر  ةً  ٱْلفاخ  ر   م 
هاد   في ل ت ْنط ل ق   س ن ةٍ  كُل   ٱْله ضاب   ٱْلو  ة   ت ْنع مُ  و  ٱْله واء   ب ٱْلُخْضر  ياة   س أ م   ت ْدف نُ و ن ق ي  ،ٱل و   في ٱْلح 

ي ة   عال م   ٱْله واء   ٱْلُحر   .ٱلط ْلق   و 

دٌ  ٱْلحاجُ  كان       م  دُ  ُمح  ْول ةٍ  في ُمتْع ةً  ي ج  ُمها ج  ساءُ  يُن ظ   ، ُرؤ  ةً، ب ْغل ةً  ل ها ي ْرك بُ  ٱْلف ال حين  ج   ُمس ر 

ة   يار  ي ةٍ  ل ز  نْ  ناح  ه   ن واحي م  ْنط ق ةُ  ت كُن   ل مْ  .أ ْرض  ْيع ة ، ع ن   ب عيد ةً  ي زوُرها  ٱل تي ٱْلـم  ع   ٱلض  م   ذ ل ك   و 

لُ  ف ُهو   ً  ي ْرك ب   أ نْ  يُف ض   فين   ُمحاطا ة ، ع لى ب ٱْلـُمْشر  يُهي  ؤون   ٱْلف الح  و   ل هُ  و  هُو   ٱْلج  ةً  ي زوُرهُمْ  و  ر   م 
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ناع ةِ  أُُسِس  ِمنْ  ا لد ْوالبُ   ٱلص ِ

 

ي لْ      كانٍ  في ت عيشُ  أ ن ك   ت خ  ٍش  م  لٍ  موح  ْيثُ  ُمْنع ز  ال ق طاراتٌ  ال   ح  ال س ي اراتٌ  و  اجاٌت، و   د ر 

أ ن هُ  ْيك    ع لى ٱلس ْيرُ  ع ل ْيك   و  كانٍ  أ ي    إ لىق د م  ُدهُ  م  ْنسان   حالُ  كان تْ  ه ك ذا !ت ْقص  ل   ٱإْل   في ٱأْل و 

ة ،  ٱْلعُصور   ُمْنذُ  ٱْلغاب ر  نين   آالف   و  أ   ٱلس   ْنسانُ  ب د  ٱْشت غ ل   ٱأْل ْكواخ ، في ي ْست ق رُّ  ٱإْل  راع ة ،  و   ب ٱلز  

ٱْست ْخد م   ي وانات   و  ْمل   ت ن قُّالت ه   في ٱْلح  ح  ه   و  وائ ج  ل ة   (ٱلد ْوالب   ب ٱْخت راع  و   .ح  ط ت  ) ٱْلع ج  د ن ي ةُ ٱلْ  خ   م 

ةً  ةً  ُخْطو  ب ار  ل ك يْ  ؛ج  ح   و  ي ةُ  ل ك   ت ت ض  ً  ض عْ  ٱْلع ج الت   ٱْست ْخدام   أ ه م  تابا د ة   ع لى  ث قيالً  ك  ْنض   ٱْلـم 
ها، ف ْوق   وٱْدف ْعهُ  صاٍص  أ ْقالم   ث الث ة   ت ْحت هُ  ض عْ  ثُم   س ْطح  ةٍ،مُ  ر  ر  ظ   د و  الح   ي ْند ف عُ  ٱل تي ٱلسُّهول ةُ  و 

تابُ  ب ها جُ  حين ما ٱْلك  ْحت كاك   .ت ْحت هُ  ٱأْل ْقالمُ  تُْدر  ْنهُ  أ ق لُّ  ألولىٱ ل ة  اْلحا في ف ٱال   .ثانية  ٱلْ  ل ة  الحا في م 

ق ْبل       ْنسانُ  كان   ٱلد ْوالب   ٱْخت راع   و  لُ  ٱإْل  ه   ي ْحم  ، ت ْدجين   في ب د أ   ثُم   ، أ ْشياء   ب ن ْفس  ي وانات   ٱْلح 

ثْل   صان   ٱلث ْور   م  ٱْلح  ذ   ،... و  أ خ  ُمها و  ْمل   في ي ْست ْخد  ب ش ْكلٍ  .ٱأْل ْشياء   ح  ٍ  و  ي  أ   ت ْدريج  ْنسانُ  ب د   ٱإْل 

ر    ٱأْل ْحمال   ي ْنقُلُ  ش ب ي ةٍ  أ ْلواحٍ  ب ج  ي وانات   ب ُمساع د ة   خ   .ٱْلح 

ل ت ْسه     الق   يل  و  رُ  ٱْنز  ْحو  ُم،  م  ي ُت، أ وْ  يُش ح  كان   يُز  ْنسانُ  و  مُ  ٱْلق ديمُ  ٱإْل  ي وانات   ُدْهن   ي ْست ْخد   ٱْلح 
ذا ، ل ه  ض  ع   ٱْلغ ر  م  ، ُمرور   و  ن  م  أ تْ  ٱلز  ةٌ  ت ْحسيناتٌ  ط ر  ْيثُ  ٱلد واليب ،  ت ْصميم   ع لى ك ثير  دُ  ح   ن ج 
طار   ٱْلي ْوم   ٱأْل صاب   ٱإْل  ْصنوع ةً  ع  و  ن   م  ، م  ديد  ْول ها ٱْلح  ح  طاراتُ  و  ي ةُ، ٱإْل  ط اط  ةً  ٱْلـم  ن تيج  ه   و  ذ   ل ه 

ف   ٱلد ْوالبُ  أ ْصب ح   ٱلت ْحسينات   أ ْكف أ   أ خ  ل   و  أ ْطو  نُ  ل ذا .عُْمراً  و   ٱلد ْوالب   ٱْخت راع   إ ن   ٱْلق ْولُ  يُْمك 

يات ه ، ت ْطوير   في ْنسان  ٱإْل   ع لى ٱَّل    ن ع م   أ ْكب ر   إ ْحدى ل ْيس   ح  ن   و   ٱْلعال م   أ ن   قُْلنا إ ذا ٱْلـُمبال غ ة   م 

 .ٱلد ْوالب   ب ُمساع د ة   ب سُْرع ةٍ  ٱآْلن   ي ت ق د مُ 
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جالُ الوحدة الخامسة:    ٱْلغاب ةِ  م 

 

    

    

ةُ  ـر   كـورو  ش ج 

 

ةٌ  أ ْشجارٌ  هُناك       ن ةٌ  ق ديم  ةٌ  ُمس  ر  ُمع م   هاتٍ  في و  نْ  ع ديد ةٍ  ج  ة   غابات   م  ي ة ، ٱْلكُر   هُو   ك ما ٱأْل ْرض 
ب   في ٱْلحالُ  ْغر  ب ل   تُجاه   أ ْزرو ْنط ق ة  ب م   ٱْلـم  ْيثُ  ه ْبري، ج  دُ  ح  ةٍ  أ ْكب رُ  توج  ر  ةٍ، ش ج  ر   يُقالُ  ُمع م  

ةٍ  أ ْقد مُ  إ ن ها ر  فُ  إ ْفريْقيا، في ش ج  تُْعر  ة  " ب ٱْسم   و  ر  ن رالُ  ل ُمْكت ش ف ها ن ْسب ةً  "كورو ش ج   كورو، ٱْلج 
ْند ما ه   ي طوفُ  كان   ع  ْنط ق ة   ب ُجنود  ، أ ي ام   ٱْلـم  ْست ْعمار  ه ي   ٱال  ن رال   ه ذا  تُْشب هُ  ش ْكل ها في  و   ٱل ذي ٱْلج 
ك   إ ْحدى في ٱْليُْسرى ي د هُ  ف ق د   عار  ج   ٱْلـم  ب ،ل ذ ل ك   خار  ْغر  ل ت   ٱْلـم  م  هُ، ح   ٱأْلُْخرى ه ي   ف ب د تْ  ٱْسم 

ك أ ن ها تْ  و  راع ها ب ت ر  ةُ  ت ْبلُغُ  ؛ ٱْليُْسرى  ذ  ه  ه   دائ ر  ة   ذ  ر  طولُها أ ْمتاٍر، ث مان ي ة   ن ْحو   ٱلش ج   ن ْحو   و 

أ ْرب عين   ٱثْن ْين   تْراً  و   .م 

ْنط ق ة   في ي عيشُ      ة   م  ر  نْ  ك ثيرٌ  ٱلش ج  د ة   م  ن   ٱلن اس   ت ْخشى ال بات تْ  ٱل تي ٱأْل ْطل س   ق ر   ٱلسُّكان   م 
ل  ي  ين   ح  ٱلسُّي اح   ٱْلـم  ،ٱل   و  ن   ع ل ْيها ي ف دون   ذين  ٱْلك ثيرين  ب   م  ْغر  أوروبا ٱْلـم  اليات   و  ٱْلو  د ة ، و   ٱْلـُمت ح 
مْ  مالُ  ف ي ْست ْهويه  دون   ج  ي ج  ،و  ةً  ُمتْع ةً  ٱْلغابات  ل ي في ك بير  ه   ب شُمـوخ   ٱلت م  ة   ه ـذ  ر  د ة   ٱلش ج  ب ٱْلق ر   و 

، هُنا ٱأْْل ْشجار   ب ْين   ت ْقف زُ  ٱل تي هُناك  ٱلسُّي احُ  و  ة   ل ها يُق د  مون   و  م  ةً  ٱأْل ْطع  خاص   ٱْلفول   ُحبوب   و 

ب ْعض   ٱلس ودانـ ي  ؛  .ٱْلـُمك س رات   و 

فُ      ْنط ق ةُ  ت ْعر  ن   ٱْلق ريب ةُ   ٱْلـم  ة ، م  ر  ل ة   ٱلش ج  ه ن   ب ْعض   ُمزاو  ثْل   ٱْلـم  ْصنوعات   ب ْعض   ب ْيع   م   ٱْلـم 
ي ة   ل  ي ة  ٱْلـم   ٱلت ْقليد  د ة   ح  ٱْلـُمْست ْور  نْ  و  ق   م  ناط  ةٍ  م  ر  ثْل   ُمجاو  ة ، م  نيْفر  ْت، خ  رير  م  ميد ْلْت، و  ب ْعض   و   و 
د مات   ة   ٱْلخ  ْعروض  ،  ع لى ٱْلـم  ار  و  مير   ت أْجير   السيما ٱلزُّ ٱْلب غال   ٱْلح  ٱْلُخيول   و  بال غ   ُمقاب ل   ل ُهْم، و   م 

ت ٍة، مال ي ةٍ  نْ  ه ي  و   ُمت فاو  ح التُ  ت ْحتاُجهُ  ما أ ه م    م  ة   ر  ه   ٱْلفُْرج  ٱلت ن زُّ  ٱْلك ثيرين   ت ْست ْهوي ٱل تي و 

ةً  ٱأْل ْطفال   ٱلن  ساء   خاص  نْ  .و  م  تْ  هُنا و  ْعلو ٱْنت ش ر  ةٌ  ماتٌ م  كاالت   في ك ثير  ة   و  ياح  ْول   ٱلس   ة   ح  ر   ش ج 

ك ذ ل ك   كورو، ْول   و  د ة   ح  لُ  ت كادُ  يٱل ت ٱْلق ر  و  ي واناتٍ  إ لى ت ت ح  ار   أ ليف ةٍ  ح  و    .ل لزُّ
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ةُ  ر   ٱْلب ل وطِ  ش ج 

 

بُّ          ة   نُح  ه  ن أْكُلُها ٱْلْبل وط   فاك  ْسلوق ةً، أ وْ  ن ي  ئ ةً  و  ن   م  ل ك  رْ  ل مْ  ناو  ً  نُف ك  ها، في ي ْوما أ ْين   أ ْشجار  ُد و   توج 

ه   ...؟ نا :أ ْنواعٌ ٱأْل ْشجارُ  ه ذ  ْنها ي ُهمُّ ة ،  دائ مُ  هُو   ما م  هُو   ٱْلُخْضر  ُر،  ٱْلب ل وطُ  و  ٱْلب ل وطُ  ٱأْل ْخض   و 

ٱْلب ل وطُ  ٱْلفل ين يُّ  ي  و   .ٱْلق ْرُمز 

ا      لُ  ٱلن ْوعُ أ م  رُ  ٱْلب ل وطُ  ف ُهو   ٱأْل و  يُع دُّ  ٱأْل ْخض  ن   و   ٱْلب ْحر   ص عيد   ع لى ٱْنت شاراً  ٱأْل ْكث ر   ٱأْل ْشجار   م 

ط   س  ةٍ  ٱْلغ ْرب ي  ، ٱْلـُمت و  ساح  ةٍ  ب م  داً  ك بير  ب ، في  ج  ْيثُ  ٱْلمْغر  ُد ح  ق   ُجل   في يوج  ناط  ب   ٱلْم  ْغر   .ٱْلم 

يُْعت ب رُ  د   و  ْور  ل   ٱْلم  ش ب   ٱأْل و  ف رُ  أ ن هُ  ك ما ٱلت ْدف ئ ة ، ل خ  ي  ة   ٱْلك أل    يُو  ف ةٍ  ل ْلماش  ةٍ  ب ص  ت ى دائ م   في ح 

ي ة ؛ ٱلظ روف   أ ْصع ب   نْ  ٱْلـُمناخ  م  ل تْ  كُل  ه   ه ذا  أ ْجل   و  ال ك ثيراً، أ ْشجاُرهُ  ٱُْستُغ  ا ؛ ت زالُ  و  م  د ي  م   يُؤ 

ت ها، ت راُجع   إ لى ساح  ها م  ت ق لُّص    .و 

نْ  ٱلث اني ٱلن ْوعُ وأما        ه م  ي زُ  ،ٱْلف ل ين يُّ  ٱْلب ل وطُ  ف ْهو   ٱأْل ْشجار   ه ذ  ي ت م  ، ٱلن ْوع   ع ن   و   ف ت كونُ  ٱلس اب ق 

ن   س ميك ةٍ   ب ق ش رٍ  ُمغ ل ف ةً  ُجذوعُهُ  ، م  ْنتاج   تُْست غ لُ   ٱْلف ل ين  ناع ة ، ل إْل  ٱلص   ُد  و  يوج  ةٍ  الن ْوعُ   ه ذا   و   في  ب ك ثْر 

ق   ناط  ي ة   ٱْلم  ط  س  ساحاتٍ  ف تُغ ط ي  ٱْلغ ْرب ي ة ، ٱْلُمت و  ةً  م  ت ْحت لُ  أ ْيضاً، ك بير  ْنها و  ة   غاب ةُ  م  ْعمور   ٱْلـم 

بُع   ً  ٱلرُّ  .ت ْقريبا

ا     أ م  ، ٱْلب ل وطُ  فُُهو   ٱلثال ثُ  ٱلن ْوعُ و  يُّ هُو   ٱْلق ْرُمز  ر  ٱأْل   ب ٱْلب ل وط   ش بيهٌ  و   ل ت شابُه   ن ظ راً  ْخض 

ما، ي ْنمو ش ْكل ْيه  ن  ٱلن ْوعُ  ه ذا  و  ،  م  ْوض   بُْلدان   ب كُل    ٱْلب ل وط  س ط ٱْلب ْحر   ح   ع لى ٱْلغ ْرب ي    ٱْلـُمت و 

ساحاتٍ  ْحدود ةٍ  م  ً  م  ق   ن ْسب ي ا ناط  ، ب م  يف  سُفوح   ٱلر  ط   ٱأْل ْطل س   و  س  نوب   ٱْلـُمت و  ة   ج  يُس...تاز  مُ و   اه 

يُّ  ٱْلب ل وطُ  ي ةٍ  أ ْجواءٍ  ت ْوفير   في ٱْلق ْرُمز  ي ةٍ  ب ي ولوج  ُمناخ  ع ةٍ  و  ْبه   ُمت ن و   ْبه   ٱْلجاف ة   ش  ش  ْطب ة   و   .ٱلر 

هُناك   نْ  أُْخرى  أ ْنواعٌ و  ر   م  رُ  ٱْلب ل وط   ش ج  ب   في  ت ْنت ش  ْغر  ت ْمت دُّ  ٱْلـم  ل   إ لى و  ة   ٱلدُّو  ر   االً ش م ٱْلـُمجاو 

 ً ش ْرقا ه  .و  ه ذ  ً  ٱأْل ْنواعُ و  ساحاتُها ت ك ونُ  عُموما ْضراء   غاباتٍ  م  ةً  خ  ث ْرو  ُمفيد ةً  غ ن ي ةً  ن بات ي ةً  و   .و 

 (بالمغرب النباتية الثروة) فنان محمد - تاتو بن محمد
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جالُ دة السادسة: الوح ةِ  م  ياح   ٱلس ِ

 

       

 

 

يفِ  ق ْلبِ  في  ٱلر 

 

 

ةُ  كان ت        لُ  ٱلس يار  ب ل ي ة ، ٱلط ريق   في ب نا ٱلصُّعود   تُواص  ه ي   ٱْلج  ى و  ، ت ت ل و  ن ْحنُ  ك ٱلث عابين   و 
قُ  بال   ن ْخت ر  يف   ج  ت ى ٱلر  ْلنا ح  ة ، إ ْقليم   د خ  ٱْنط ل   ٱْلُحس ْيم  دين   ْقناو  رين   صاع  د  ُمْنح  بال   ب ْين   و   ٱْلج 

ٱْله ضاب   ٱلسُّهول   و  ْديان   و  ٱْلو  دُ  .و  شاه  نْ  ٱلط بيع ة   م  ْول نا م  ةٌ  ح  ال ب ةٌ، ُمثير  ن ْهرُ  خ  ي ة  " و  ْلو   ٱل ذي  "ٱْلـم 

قُ  بال   ي ْخت ر  يف   ج  ي شُقُّ  ب ُرْفق ت نا، ٱلر  ً  ط ريق هُ  و  ْيراتٍ  صان عا ، ْعض  ب   في بُح  ُد ٱلسُّهول  ن ج   أ ْنفُس نا و 
ق دْ  يان   غاباتُ  ع ل ْينا أ ط ل تْ  و  ْند  ٱْلف ل ين   ٱلس   ن ْوب ر   و  ٱلص  ٱأْل ْرز   و  نْ  و  ، ف ْوق   م  م  رُ  ب ْين ما ٱْلق م   ت ْنت ش 

نا،  في ٱلسُّفوح   ع لى أ مام  ف ضات   و  ، ٱلل ْوز   أ ْشجارُ  ٱْلـُمْنخ  ٱل بُْرتُقال  ُحق و  ٱْلُخض ر   ُحبوب  ٱلْ  ولُ و   و 

ٱْلق طاني  .و 

عين   ط وابير   شاه ْدنا       لون   ٱْلـُمزار  ع ، في ي ْعم  زار  ل ف ت   ٱْلـم  نا و   ب ٱلسُّكان   ل قائ نا في ن ظ ر 
، ب ل ي ين  ق ٍة، ه ك ذ أ ْصحابُ  أ ن ُهمْ  ٱْلج  ْرنا ٱل تي ٱْلـُمُدن   ُمْخت ل ف   في ل قيناهُمْ  ار  ر   "أ ْكنول   "ْين  ب   ب ها م 
ْستْ  ت ْرك  ها، "أ ْجدير  " و   "أ ْنوال  "و  " تاْوريْرت  "و   "  و  غ ْير  ت ى و  ْلنا ح  ص  ة   إ لى و  م  ْقليم   عاص   ٱإْل 

ة  " ي    ٱْلقُْطب   "ٱْلُحس ْيم  ياح  نْ  ع ل ْيها ٱْلواف دين   ٱلسُّي اح   ي ْجلُبُ  ٱل ذي ٱلس   ْصقاع   كُل    م 
، أ   ٱْلعال م 

دين   ة  ٱل قاص  اح  ْست ْجمام   ر  ٱال  ل   ع لى و  ئ ها أ ْجم  ع ة ، ش واط  ة   أ ن   ك ما ٱْلواس  ياح  ب ل   س   في ت ق لُّ  ال ٱْلج 

ي ت ها ، ع لى أ ه م   ئ  ْنها ٱلش واط  م  ه   و  ُق، ه ذ  ناط  ةً  ٱْلـم  خاص  ْند ما و   .ٱلثُّلوجُ  ت ْكسوها ع 

دٍ  فُْنُدق   شُْرف ة   ع لى ت ق فُ       م  س  ٱلْ  ُمح  ل    خام  ليج   ع لى ٱْلـُمط  ة ، خ  دٌ  إ ن هُ  ٱْلُحس ْيم  ْشه  ي   م  ياح   س 
قُبال ت هُ  رائ ٌع، دٌ  و  ن   ع د  ل   م  ناز  عاتٍ  ش ْكل   ع لى ٱْلـم  مُّ ي ٍة، ت ج  ياح  كان   ت زيدُ  س  ماالً  ٱْلـم  ب هاًء، ج   و 

في ه   ت ْبدو  ٱلل ْيل   و  ْدنا .ب هيجٍ  ب نورٍ  ت ْسط عُ  نُجومٌ  ك أ ن ها ٱْلبُيوتُ  ه ذ  ع   ق ص  ة ، ُمْنت ج  ٱْلت ق ْينا ٱْلُحس ْيم   و 

ْسؤولين   ب ب ْعض   بوا ٱل ذين   ٱْلـم  ح  حوا ب نا ر  ش ر  ْعنى ل نا و  ة   م  ة  " ت ْعني ٱل تي ٱْلُحسيم   . "ٱْلُخزام 
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ْفرو  في نُْزه ة    ص 

 

ديق ةٌ  لي كان تْ     دين ت نا ع نْ  ب عيد ةٌ  ص  ن ةُ، ل ال   ٱْسُمها م  ْنها ط ل ْبتُ  آم  ْول ةٍ  ت قوم   أ نْ  م  ي ةٍ  ب ج  ياح   إ لى س 
ْفرو، ه   ص  ت ْلع ب   ل ن ت ن ز  ع نا و  ديق ت ي   أ نا م  ص  ل ة ، لُْعب ة   و  ج  ها ٱْلح  غ ْير  ن   و  ب   م  ت  عُنا كان تْ  ٱل تي ٱللُّع   تُم 

جاء تْ  ... ن ةُ  ل ال   و  ع   آم  ت ها م  ها ٱأْل ْضحى عيد   ثاني ي ْومٍ  في أُْسر  ت واب ل ها، ب ل ْحم  ع ْدنا و  ص   إ لى و 

ط ب ْخنا ٱأْل ْرب ع ةُ، ن ْحنُ  ٱلس ْطح ، نا و  ، ط عام  أ تْ  هُناك  ب د  د ةٍ  كُلُّ  و  ن ا واح   ت ذوق   أ نْ  ٱأْلُْخرى ت ْسأ لُ  م 

ق  ٱْلـ ر  واء   م  ٱلش    .و 

في     ع تْ  ٱْلغ د   و  م  د تي ج  نْ  ل نُْزه ةٍ  جارات ها ج  ، ن ْوعٍ  م  ر   ،"بوس ْرغين  " ع لي  سيدي إ لى آخ 
ع ْدنا ماع ةٍ  في هُناك   إ لى ص  ن   ج  ، ٱلن  ساء   م  ٱأْل ْطفال  لُ  و  ي ة   ن ْحم  ٱلص وان ي   ٱأْل ْغط  الل   و  ٱلس    ؛ و 
ب ل   ت س ل ْقنا ت ه   إ لى ٱْلج  ْيثُ  ق م  ن   ي قي إ ن هُ  يُقالُ  ٱل ذي ٱلض ريحُ  ح  ، م   ت ْلك   في ش ْيءٍ  كُلُّ  كان   ٱْلُجنون 

ً  ٱلط ريق   ب ل   تُْرب ةُ  : أ ليفا أ ْحجاُرهُ، ٱلص ْفراُء، ٱْلج  أ ْزهاُرهُ، و  تُهُ  و  ْدر  س  ك ةُ، و  أ ْغناُمهُ  ٱْلـُمش و   و 

د ةُ، نْ  ٱْلب ْلد ةُ  ب د ت   ثُم   ...ٱلش ار  الل   م  س ط   ب ْيضاء   ٱلض ريح   ناف ذ ة   شُب اك   خ  ة ،  و   ف قال ت   ٱْلُخْضر 

أ ةٌ  ه ي   ٱْمر  ك أ ن ها ٱلض ريح ، إ لى تُشيرُ  و  ُجلٍ  ع نْ  ت ت ك ل مُ  و  ٍ  ر  ي  ْفرو :ح  هُ  ص  ْرآة   أ مام   ...ك ٱْلـم 

قال تْ  ة   : أُْخرى و  ه   في ك ٱلسُّْبح   .ي د 

أ   هُ، ي ْسدلُ  لل ْيلُ ٱ  ب د  ْعنا س تائ ر  م  ْرنا أ ْمت ع ت نا ف ج  ق ر  جوع   و  س تْ  .ٱْلب ْيت   إ لى  ٱلرُّ تي  أ ح  ن ةُ  ل ال   زائ ر   آم 

تُها أُْسر  ةٍ، ب ُمتْع ةٍ  و  تْني ك بير  ش ك ر  ه ي   ك ثيراً، و  د  عُني و  عُ تُو  د   تُو   .ص ديق ت ي   و 
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 السماعية الخاصة بأسابيع التقويم: النصوص 2الملحق 
 

 الخامس   األسبوع - الوحدة األولى

 

ْغِربِ  ٱْلعُْمرانِ  فُنونُ   بِٱْلـم 

ْحرُ  ي ْكُمنُ     ب   س  ْغر  ع   في ٱْلـم  ه   ت ن وُّ ر  ناظ  ،  م  سُك ان ه  ه ْند س ة   و  ،  ه  أ ْبن ي ت   و  دين ةُ  ٱْلعُْمران ي ة  ب ي ةُ  فٱْلـم  ْغر  س طُها ٱْلـم   ي ت و 

دٌ  ْسج  ٌع،  م  جُ  جام  ْول هُ  ت ْند ر  سُ  ٱْلق بابُ  ح  دار  ٱْلـم  وانيتُ  ٱْلقُْرآن ي ةُ،  و  ح  ن اع   و    .ٱلصُّ

إ ذا يُّ  ٱلد ْورُ  كان   و  ئيس  د   ٱلر  ْسج  ةُ  هُو   ل ْلم  ، إ قام  ي  نُهُ  ما  ف إ ن   ٱلش عائ ر  ن اع   إ ْبداعُ هُو   يُز  يُّ  ٱلصُّ ْند س  يُّ  ٱْله  ْسالم   ٱإْل 

ف ةٍ  ٍة، ب ص  ٱلط اب عُ  عام  ب يُّ  و  ْغر  ف ةٍ  ٱْلـم  ةٍ  ب ص   .خاص 

ا    ب يُّ  ٱْلب ْيتُ  أ م  ْغر  يُّ  ٱْلـم  ر  ،  ٱْلح ض  يُّ لٌ  ف إ ن هُ  ٱلت ْقليد  ْنز  ب ي   م  ،  في ع ر  ه  ْفهوم  حُ  م   ي ْجلُب   أ نْ  فيه   يُّ ٱْلع رب   ي ْطم 

، إ لى ٱلس ماء   ف هُ  ي ْبني  ل ذ ل ك   ب ْيت ه  ي تُْركُ  ،غال باً  ُمْست طيلٍ  ب ش ْكلٍ  غُر  عاً  ٱْلف ضاء   و   ٱلش ْمس   ب نور   ُمضاءً  واس 

ر   اْلق م   .و 

جُ  وهناك ن   ن ماذ  ي    ٱْلب ناء   م  ْعروف   ٱلص ْحراو  بات   ٱْلـم  ة   ب ٱْلق ص  ر  نوب ،  في ٱْلـُمْنت ش  نُ   ٱْلج  نْ  ت ت ك و   غال باً،  طاب ق ْين   م 

يُحيطُ  ب ة   و  ي  نُ  ، عال ي ةٍ  ُجْدرانٍ  ذو سورٌ  ب ٱْلق ص  يُز  هات   و  رٌ  ٱْلعُْليا  ٱْلواج  ي ةٌ  ُصو  ن   ه ْند س  ، م  ث غ راتٌ  ٱآْلُجر  ي  ق ةٌ  و   ض 

ةٌ  ْوشوم  ن   ب ش بابيك   م  ديد   م  ه   .ٱْلح  نُ  ه ذ  ساك  ن ةُ ٱلْ  ٱْلـم  ص  مْ  ع لى يُحاف ظون   سُك اناً  ت أْوي ـُمح  ه  ي ت ك ل مون   ت قاليد   و 

ي ة ،  لُ  ٱأْل مازيغ  أ ْجم  ه   و  بات   ه ذ  دُ  ٱْلق ص  ف ت يْ  طول   ع لى توج  ،  ض  س  ه   داد   راف د  ،  واد   و  ك ون  ت رى م   ي ْجري ٱلن ْهر   و 

أ ْشجار   ت ْحت ها ه   و  ٱْلُورود   ٱْلف واك  ة  ٱْلع   و  ر  وان ب ها، ت ْنبُتُ  ط  ه ك ذا ب ج  ب   و  ْغر  ْظه رٍ  أ ْلفُ  ف ل ْلم  ْظه رٍ  م  م   تُثيرُ  كُلُّها و 

ح   ْعجاب   ٱْلف ر  ٱإْل   .و 
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 بالكتاب  ع الق تي

ْلتُ  ما     رُ  ز  ي  داً  أ ت ذ ك رُ  ب أ ن ني دائ ماً  أُفاخ  ل   عُْنوان   ج  تابٍ  أ و  أْتُهُ  ك  د ث   ؛طُفول تي في  ق ر  نٍ  ُمْنذُ  ذ ل ك   ح  م   لي  كان   ز 

ن   ْند ئ ذٍ  ٱْلعُْمر   م  دْ  إ لى  ط ريقي  في  كُْنتُ  .س ن واتٍ  ع ْشرُ  ع  س ة  ٱْلـم  ،  ر  ْبت دائ ي ة  تاباً  كان   .ع ل ْيه   ع ث ْرتُ  حين   ٱال   ك 

ْخماً  ق   ض  ز  ،  ُمم  نْ  ٱلص ف حات  م  الفٍ  دون   و  ،  ع لى  ُمْلقىً  ؛ غ  صيف  كان ت   ٱلر  ْنهُ  ٱأْلولى ٱلص ف حاتُ  و   ُمب ل ل ةً  م 

ْيت   ن س ْيتُ ب ٱلز  س ة   ٱْلي ْوم   ذ ل ك   في .  ْدر  ْكتُ و   كُل ي اً،  ٱْلـم  ة   ل ْهف ةٍ  ب كُل    ٱْنه م  ق راء  ق ي    ٱْلك ْنز   ه ذا في  ر   ب ْين   ٱل ذي ٱْلو 

 ، ل مْ  ي د ي  فُ  أ كُنْ  و  ن    ت ْلك   في أ ْعر  ة ،  ٱلس   ر  ق ع   ما أ ن   ٱْلـُمب ك   تابُ  هُو   ي د ي   ب ْين   و  ي وان  " ك  ظ   ٱْلح  أ ن هُ  ، "ل ْلجاح   و 

ل   س ي كونُ  تابٍ  أ و  ْجرى  غ ي  رُ يُ  ك  ياتي م   . ٱأْل ب د   إ لى  ح 

ْنهُ،  ع ْود ة    ال ط ريقاً  س ل ْكتُ     تاب ة   ط ريق   م  ٱْلكُتُب   ٱْلك  ٱلنُّصوص   ، و  ْعر    و  ٱْلق ص ة  وٱلش   كاي ة  و  ٱْلح   ل وْ  وٱلل  ، و 

ي روني  ْليون   ٱْلي ْوم   خ  ةٍ  م  ر  تاب   :ن ْفس هُ  ٱلط ريق   َل ْخت ْرتُ  م  إ     .ا ْلك  دُ  ن يو  ك   ر   ل وْ  أ نْ  أُؤ  دٌ  ي ْومٌ  م  ل مْ  واح  أْ  و   فيه   أ ْقر 

ْمسين   ةً  خ  ْفح  نْ  ٱأْل ق ل   ع لى ص  تاٍب،  م   .أ ب داً  ُمْرتاحاً  أ كون   ل نْ  ف إ ن ي  ك 

نُ  ن ع ْم،     حُ  أ نْ  يُْمك  ر ٍ نْ  ع ل ناً،  أُص  م  لٍ  دون   و  ج  نٌ  ب أ ن ني خ  ة   ُمْدم  إ ن ني ل ْلق راء  سُ  و   ه ذا في غ ريب ةً  عاد ةً  أُمار 
ن   م  ه ي   ، ٱإْلل ْكتُرون ي    ٱلز  أُ  أ   أ ن ني و  تاباً   ي ْوٍم،  كُل   ب ن ْفسي أ ْخت لي حين  ْقر  ت ى أ وْ  ن ْصف هُ  أ وْ  ٱأْل ق ل    ع لى ك   .ُربُع هُ  ح 
ك ثيراً  أ   أ نْ  ، ب ص ري  ُضْعف   ُرْغم   أ ن ي ي ْحُدثُ  ما و  ل  ٱلْ  ن ْصف   أ ْقر  ،  ب ع ْيني ُجم  ن ة  ن ْصف ها ٱْلواه  ر   و   ب ق ْلبي،  ٱآْلخ 

ُخصوصاً  نْ  كان تْ  إ ذا و  أْتُها ٱل تي ٱْلكُتُب   ب ْعض   م  أُعيدُ  ساب قاً، ق ر  ت ها و  نْ  ق راء  ديٍد،  م  ال ج  لُّ  و  ْنها أ م   .م 
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 الخامس   األسبوع- الثالثةلوحدة ا

حُ  ْسر   ٱْلع رائِِس  م 

حُ     ْسر  ،  م  نْ  ن ْوعٌ ٱْلع رائ س  ْنواع   م 
ي  ، ٱلت ْعبير   أ  ح  ْسر  بُّهُ  ٱْلـم  دُ  ال إ ذْ  ك ثيراً  ٱأْل ْطفالُ  يُح   ب ها ل ْيس   د ْول ةٌ  توج 

ها  ت ْلب سُ  ع رائ سُ  ط ن ي ة   أ ْزياء  ة ،  ٱْلو  ي ز  دُ  ال  ماك   ٱْلـُمم  ْحبوب ةٌ  ع روسٌ  أ وْ  ُدْمي ةٌ  ب ه   ل ْيس   ب ْيتٌ  يوج  ة   في  م   ٱأْلُْسر 

ْفل ةٌ،  ت ْعش قُها ت ْحكي ط  كاي ةً  ل ها  و  ،  ق ْبل   ح  ُرها أ وْ  ٱلن ْوم  ك أ ن ها تُحاو  ي   كائ نٌ  و   .ب ْيت   في ح 

ح   ُجْمهور   ع د دُ  ا ْزداد      ْسر  ،  م  ا ٱْلع رائ س  م  ،  ت ْطوير   إ لى ْلف ن انين  ٱ د عا  م  ف  رُ  ف صار   أ ْشكال ه  غار   ٱلت ْسل ي ة   يُو   ل لص  

 ، بار  ٱْلك  رُ  و  ر   يُم  ي ة ،  ٱأْل ْفكار   ل ُهمُ  و  ضُ  ٱلت ْرب و  ي ْعر  مُ  و  ب ر   ٱلش ْعب ي ة   ٱْلبُطوالت   ع ل ْيه  ٱْلع  ْنسان ي ة ،  ٱأْل ْخالق ي ة   و  ٱإْل   و 

ب ذ ل ك   ث    و  حُ  لُ يُم  ْسر  ْفل   ٱْلع رائ س   م  ْير   ل لط   هٍ  ُمع ل مٍ  خ  ج   ُمو   .و 

ْفلُ  ي ت ع ل مُ     ف   ٱلط   عار  ٱلدُّروس   ٱْلـم  نْ  و  الل   م  ح   خ  ْسر  ي ة   ط ريق   ع نْ  ٱْلع رائ س   م  ح ،  ٱلت ْسل  ر  ٱْلـم  ا و   ب ُخصوص   أ م 

ح   ف ي ْست جيبُ  ٱْلك بير   ٱْلُجْمهور   ْسر  مُ  أ ْيضاً  رائ س  ٱْلع   ل م  ي ْنس ج  ع   و  ي    ٱْلع ْرض   م  ح  ْسر  ،  ب ش ْكلٍ  ٱْلـم   أ ن   ب ُرْغم   تام ٍ

، ت ةُ ثاب   ٱْلع روس ة   ل   ٱأْل ْلوان   ٱلظ   د ةٌ،  و  ن   جام  ْجه   أ ْجزاء   ت ْحريك   ل ك  ل   أ وْ  ٱْلو  فاص  ،  م  ْسم  مُ  ٱْلج  د   يوه  قيق ة   ٱْلـُمشاه   ب ح 

دُ  ما  .يُشاه 

ها ٱْلع روس ةُ  د يتُؤ      ح   ع لى د ْور  ْسر  د ةً  ٱْلـم  ب   ٱْلب ش ري    ٱلص ْوت   ع لى ُمْعت م  ع   ٱْلـُمت ناس  ها م  ْجم  كات ها،  ح  ر  ح   و 

ع لى ْوت ها  ت غ يُّر   و  واق ف   ب ت غ يُّر   ص  ٱأْل ْحداث   ٱْلـم  ا .و  ح   في  أ م  ْسر  ديث   ٱْلع رائ س   م  ل ي ة   ف إ ن   «ٱْلح   ْحريك  ت   ع م 

ديث ةٍ  ب طُُرقٍ  ت ت مُّ  ٱْلع رائ س   د   ت ْجع لُ  ح  مُ  ٱْلـُمشاه  كُ  ما  أ ن   ي ْجز  ر  هُ  ي ت ح  ي   أ مام  ي ةٌ  كائ ناتٌ  ب ٱْلف ْعل   ه  ةٌ  :ح  مام   ح 

أ ْرن بٌ  ت طيُر،  هُ،  ي ْقف زُ  و  ُك،  أ وْ  ت ْبكي ف تاةٌ  أ وْ  أ مام  كُلُّ  ت ْضح  ه   أ ْسالك   أ وْ  ُخيوط   ب ت ْحريك   ي ت مُّ  ذ ل ك   و  ،  ه ذ   ٱْلع رائ س 

لُ  ق دْ  وال ي إ لى ت ص  ْيط  أ ْرب عين   ح  سُْرع ةٍ  ب راع ةٍ  في اً خ   .و 
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ب ارُ   ا لص 

ب ارُ     نْ  ا لص  فاف   ت ْصُمدُ  ٱل تي  ٱلن باتات   ْين  ب   م  ْلحوٍظ،  ب ش ْكلٍ  ل ْلج  ة   م  نُ  ٱل تي  أ ْوراق ه   ل ض خام  ي ةً  ت ْخت ز  ن   ك م   م 

ه   س ن واٍت،  أ وْ  ل شُهورٍ  ٱْلـماء   أ ْشواك  ف ْيل يات   ت ْمن عُ  ٱل تي و  ٱلطُّيور   ٱلطُّ ن   و  ن   ٱْلـماء   ٱْمت صاص   م  ز  ب   .ب ها ٱْلـُمخ   ه ذاو 

ب ار   ن باتاتُ  ت ْست طيعُ  ها إ ْلحاحاً، ف إ ن   زاد ها  إ ذا  ٱْلع ط ش   أ ن   غ ْير   ط ويل ةً؛ ُمد ةً  ت عيش   أ نْ  ٱْلكُْبرى ٱلص  فائ ح   ت ْبد أُ  ص 

ماش   في ْنك  ٱلضُّمور   ٱال   .و 

ب ار   ن ْبت ةُ  تُْزه رُ     م   في عاد ةً  ٱلص  ْوس  بيع   م  نْ  ُجذوُرها ت ْشب عُ  ب ْعد ما ٱلر  ط ر   ماء   م  لُ  ٱلس ْقي ،  أ و   ٱْلـم  و  ت ت ح  ه   و   ه ذ 

،  ٱْلـُمْخت ل ف ة   ٱأْل ْلوان   ذاتُ  ٱأْل ْزهارُ  ر   ك ٱأْل ْصف ر  ٱأْل ْحم  ٱأْلُْرُجوان ي    و  راتٍ  إ لى  و  لُ  ث م  ةً  بُذوراً  ت ْحم  غير  ةً  ص    .ك ثير 

ي ْخت ل فُ     ذاقُ  و  رات   م  ب ار   ث م  نْ  ٱلص  ةٍ  م  ه  ُْخرى ج  س ب   أل  ر   ح  س ب   ٱلن باتُ  ع ل ْيها ي عيشُ  ٱل تي ٱلتُّْرب ة   ع ناص  ح   و 

ت ْحتاجُ  .أ ْيضاً  ٱْلبيئ ة   ظُروف   ه   و  ناي ة   إ لى ٱلن ْبت ةُ  ه ذ  ثْل   ب ها  ٱْلع  ماي ةً  ٱأْلُْخرى ٱلن باتات   باقي  م  نْ  ل ها ح   ب ْعض   م 

ش رات   ة   ٱلطُّف ْيل ي ات  و   ٱْلف ت اك ة   ٱْلح  ار  ة   ٱلض  ش ر  ي ة   ك ٱْلح  ة   ٱْلقُْرُمز  طير  ب ار   ن بات   ب ُحقول   أ ل م تْ  ٱل تي  ٱْلخ   أ خيراً  ٱلص 

ناحي ُجل    في ب   م  ْغر    .ٱْلـم 

أ ْصب ح      ن   ك ثيرٌ  و  ناي ة   إ لى ي ميلون   ٱْلف ال حين   م  ْهت مام   ٱْلع  ٱال  ب ار   و  غ ْرس   ب ٱلص  مُ  أل  ن هُ  ؛  ه  و  ي ة   في يُْسه   ت ْنم 

ْقت صاد   ط ن ي    ٱال  ت ن ب ه   ؛ ٱْلو  ي ة   عُل ماءُ  و  يوت   ٱأْل ْدو  ٱلزُّ ة  أ ن   إ لى ٱلن بات ي ة   و  ة   ٱْلعُصار  نْ  ٱْلـُمْست ْخل ص  ة   بُذور   م  ه   فاك 

ب ار   ذائ ي ةٌ  ف وائ دُ  ل ها  ٱلص  ت ْجميل ي ةٌ  غ  قائ ي  و  و  ن   ةٌ و  ، اض  ٱأْل ْمر م  بيث ة  ذا ٱْلخ  ل ه  ي اتٌ  ت أ س س تْ  و  ْمع  ي ةٌ  ج  و  لُ  ت ْنم   ت ْشت غ 

ب ار   ع لى ي ة   ب ُصْنع   ٱْلخاص    ٱلص  ْشروبات   ٱأْل ْدو  ٱْلـم  ي ات   و  ل و  ٱْلح  ل الت   و  ٱْلـُمخ  ي ة   و   . ٱلش ه 
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 ؟ ٱْلغاب ة   أ صاب   ماذا

ط ب      ،  كُل   ٱْلب ش رُ  ح  ق   ٱْلغابات  أ ْحر  ْنها، ت ب ق ى ما  و  ،  غ ْيرُ  ي ْبق   ف ل مْ  م  ماد  ق ْبل   ٱلر   كُل    في ٱلن يرانُ  ت ْند ل ع   أ نْ  و 

، ي واناتُ  ع ق د ت    ٱْلغابات  الً، ٱْجت ماعاً  ٱْلح  ق دْ  عاج  س تْ  و  ة   أ ح  ة   ب ض رور  ٱْنت هى  ف ْوراً،  ٱْلغاب ة   ُمغاد ر   ٱْجت ماعُها و 

ة   ب قرار   ْجر  ،  إ لى ٱْله  دين ة  تْمام   ٱْلـم  إل   بُ  ذ ل ك   و  ي وانٍ  كُل    ع لى ي ج  ،  ش بيهاً  ع لُهُ ي جْ  ق ناعاً  ي ْلب س   أ نْ  :ح  ْنسان  أ نْ  ب ٱإْل   و 

ْشي   يُتْق ن   ،  ع لى  ٱْلـم  ي قوم   ٱثْن ْين  ه   ب ت ْقليم   و  إ ْخفاء   أ ظاف ر  ،  و  أ نْ  أ ْنياب ه  م   و   .إ ْنسانٌ  ب أ ن هُ  ٱْلب ش ر   يوه 

س      ه   في ٱْلق ْردُ  ه م  ن   :ن ْفس  ن   أ ْقوى أُْصب ح   س ْوف   ٱآلن   م  أ   ٱأْل س د   م  ن   ْدهىو  ع   ٱلث ْعل ب   م  أ ْسر  ن   و  ،  م  ر   ذ ل ك   ٱلن م 

ْنسان   أُْشب هُ  أ ن ني  د ٍ  إ لى ٱإْل  ع   .ب عيدٍ  ح  س   ما  ٱأْل س دُ  س م  ،  في  غ ْيظ هُ  ف ك ت م   ٱْلق ْرُد،  ب ه   ه م  ه  أ شار   ن ْفس   ع لى  و 

ي وانات   ة   ٱْلح  حيل   ب ض رور  ، إ لى  ٱلر  دين ة  ل   ٱْلـم  هُو   ٱأْل س د   ٱْلق ْردُ  ت أ م  ،  ع لى  ي ق فُ  و  ي ُردُّ  ٱثْن ْين  هُ  و   إ لى ٱأْل ْشق ر   ش ْعر 

راء   ل    ٱْلو  حاو  ،   إ ْخفاء   ٱأْل س دُ  و  هُو   أ ْنياب ه  كُ  و  ل ق   ٱل ذي ٱْلق ْرد   ع لى  ي ْضح  ق ط ع   ذ ْقن هُ،  ح  ل ب س    ذ ْيل هُ  و  ْرواالً  و   س 

ق ميصاً،  ا و  ٱْلف ْهدُ  رُ ٱلن م   أ م  حا ف ق دْ   و  ْند ما ك ثيراً  ف ر  أ يا ع  دين ة   ش باب   ر  ط ط ة   ث ياباً  ي ْلب سون   ٱْلـم   أ وْ  ٱأْل ْلوان   ُمخ 

 . ل ْون ُهما تُْشب هُ  ُمن ق ط ةً 

س ت      ةُ  ه م  ديث   أ ن   ي ْبدو : ٱلل بوء  ْير   ع ن    ٱْلح  ناً،  ي عُدْ  ل مْ  ٱْلخ  ،  ف ق د   ٱْلعال م   اه ذ أل  ن   ُمْمك  ف ق د   غابات ه  ع ها و   ل ْون    م 

 ، ب د أ   ٱأْل ْشجار  ْنسانُ  و  ثُ  ٱإْل  ه   ٱْلـمال   ع ن   ي ْبح  حيد   ٱْله د ف   ب ٱْعت بار  ،  في ٱْلو  يات ه  د   ح  ئاتٍ  إ لى ف ع م    س ك ن ي ةٍ  ت ْجز 

ع ةٍ  نْ  ٱْرتاح   ب ْعد ما  واس  ل ْون   ٱأْل ْشجار   ك ثاف ة   م  ،  هاو  ب ذ ل ك   ٱأْل ْخض ر  و    ب ٱْلبيئ ة   أ ض ر   و  ٱْلج  ت   ،   و   ٱأْل ْمراضُ  ف ك ثُر 

تْ  ت غ ي ر  ، أ ْحوالُ  و  ق ل   ٱلط ْقس  ط ُر، و  غ زا  ٱْلـم  ن تُ  و  ْسم  ساحات   كُل   ٱإْل  ْنها  ٱْخت فى  ٱل تي ٱْلـم  ٱأْل   ٱْلعُْشبُ  م   ْشجارُ و 

ض ت   ٱْنق ر  ي واناتُ  و  ٱل  ٱْلح  ض   طُّيورُ و  ر  م  ْنسانُ  و   .ٱإْل 
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 السادسة األسبوع الخامس من الوحدة 

 

 أ ْغمات   إِلى ٱلط ريقِ  في 

ع ني    م  ْهرجانُ  ج  اكُش   م  ْعر   ُمر  ب   ٱأْلُد باء   ب ب ْعض   ل لش   كين   ٱْلع ر  ج في ٱْلـُمشار  ْهر  ، ٱْلـم  وا ان   أ قوم   أ نْ  ع ل ي   ف أ ل ح 

ةٍ  يار  ي ةٍ  ب ز  ياح  د   ل ق ْبر   س  ْبتُ  ."أ ْغمات  " بـ  ٱْلـُمْعت م  ح  ة ،  ر  قُْلتُ  ب ٱْلف ْكر  ةٍ  في ت ْرغ بون   إ ذ نْ " : ل ُهمْ  و  يار  ي ةٍ  ز  ياح   س 

ي ةٍ  ةً  كان تْ  ٱل تي "أ ْغمات  " لـ أ ث ر  م  نوب   عاص  ب   ل ج  ْغر  اكُش   ق ْبل   ٱْلـم  ل ك   ن ع ْم، " :قالوا ُمر  ْبنا "ٱلشُّْكرُ  و  ك  ةً  ر   س ي ار 

باح   في ،  ص  دين   ٱْلغ د  ع   ٱت  جاه   في "أ ْغمات  "قاص  ٱأْل ْطل س   أوريك ة   ُمْنت ج  في ٱْلك بير   و  ثُ  ب د أْتُ  ٱلط ريق   و  د    أُح 

ها "أ ْغمات  " تاريخ   ع نْ  ٱأْلُد باء   ُرف قائي  آث ر  م   . و 

ْلنا    ص  ة   ٱْلب ْدء   ع لى ُرف قائي  ف أ ل ح   "أ ْغمات  " و  يار  د   "  ق ْبر   ب ز  الً،  "ٱْلـُمْعت م  ْبتُ  أ و  قُْلتُ  ط ل ب ُهْم،  ف أ ج   أ ن   أُْخب ُركُمْ  "و 

ع   تاْشفين   ْبن   يوس ف   م  راء   ب ْعض   ج  ،  أُم  ْنُهمُ  ٱأْل ْند لُس  م  دُ  و  ْسك ن ه   في ٱْلـُمْعت م  م   ب ْعد ما ، "أ ْغمات  " بـ م   ٱأْل ْند لُس   ض 

ب   إ لى ْغر  ها  ٱْلـم  ْون   أ ْنتُمْ  و  د   ض ريح   أ ن   ت ر  ي نٌ  ٱْلـُمْعت م  ميل ٍة، ب قُب ةٍ  ُمز  ةٍ  ل ها ج  ْبق   ش بيه  ،  ٱأْل ْصل   ط  اكُش  ها ب ُمر   و 

ْون   أ ْنتُمْ  د   ُجثْمان   ك ذ ل ك   ت ر  ها ق صيد ةٍ  ن ب  جا إ لى ي ْرقُدُ  ٱْلـُمْعت م  ُد،  ن ظ م  أ ْوصى ٱْلـُمْعت م  ه   ع لى تُْكت ب   أ نْ  و   .ق ْبر 

ْجنا    ر  ن   خ  ْدنا   ٱلض ريح ، م  هاتٍ وق ص  ي ةً  ج  ْنها  "أ ْغمات  " ب   أُْخرى أ ث ر  ،  ٱلس ور   ب قايا  م  امُ  ٱْلق ديم  م  ح   ٱْلب ْلد ة   و 

ها في نُ  ٱل ذي  ٱْلق ديم   ع ْهد  نْ  ي ت ك و  فٍ  ث الث   م  ةٍ  غُر  ، ه ذا  إ لى  إ ضاف ةً  ف سيح  ام  م  عي  اُْنظُروا  ٱْلح  ه   م   ٱلس اق ي ة   ه ذ 

مُ  ٱل تي ٱْلكُْبرى ْوق ع   ت ْقس  ،  إ لى "أ ْغمات  " م  ْين  ه ذا ش ْطر  ْهريجُ  و  ط اراتُ " و   ٱلص   دُ  ٱل تي "ٱْلخ  ك   هار   تُؤ  ْزد   ٱال 

 .أل  ْغمات   ٱْلعُْمران ي  

 بتصرف – 14-16 .ص  2010 سبتمبر  64 : عدد  الثقافية دبي  عدنان ياسين
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 اإلمالئية  ص: النصو3الملحق 

 مجال الحضارة المغربية 

 
األسبوع  
 الرابع 

ةُ  ة  ِزيار  ْعل م  م   
ْجموع ةُ  ت  اْلم  ب ي ٍة. اْختار  ْغر  ي ٍة م  ٍة ح ضار  ْعل م  ة  م  يار  اْلفت يات  ب ز  ن  اْلف تْي ة  و  ْجموع ةٌ م  ْقتاً   قام  م  و 

ْند  ن هاي   ع  . و  ة  ْعل م  ْت ل ُهْم شُروحاً ع ن  اْلم  ي ةٌ ق د م  ي اح  د ةٌ س  ق ْد راف ق تُْهْم ُمْرش  ة ، و  يار  ة   ل لز   يار  ة  الز  
د ة  ع لى الت ْوضيحات  ال تي أ ْدل ْت بها.   ت م  شُْكُر اْلُمْرش 

 مجال الحياة الثقافية والفنية

 
األسبوع  
 الثاني 

 في الخزانة البلدية 

َهت   زانَة   إ لى ٱل ُمتَعَل  ماتُ  تََوجَّ ،  ٱل خ  يَّة  تَق بَلَت ُهنَّ  ٱل بَلَد  َحبا  " :لَُهنَّ  َوقالَت   ٱل قَي  َمةُ،  فَٱس  ،  َمر   ب كُنَّ

نَ  لَم  زانَةَ  أَنَّ  ا ع  بار   بَي تُ  ٱل خ  ،  ٱل ك  ن   ٱل عُقولُ  فيه   تَتَغَذ ى َوٱلصَّغار  َدَب   فُنون   كُل    م   ٱأل 

 ، فَة  نَ  فَالَ  َوٱل َمع ر  ر  ياَرة   َعن   تَتَأَخَّ فَق   َهذا ز  ن   ٱل َمر  ين   م  َخرَ  ح   .ِل 

 
األسبوع  
 الرابع 

 ف ْوُز إِْكرام  
ت س لُّ  ْند   ع  و  ب ت ف ُوٍق،  اأْل ْسئ ل ة   كُل    ع ْن  أ جاب ْت  ال تي  إ ْكراٍم  ب ف ْوز   الث قاف ي ةُ  اْلُمساب ق ةُ  ها  ا ْنت ه ت   م 

ك ذا  أُْستاذات ها و  ْت إ لى ف ْضل  أ سات ذ ت ها و  ة  أ شار  ي ت ها. اْلجائ ز  ْيها في ت ْكوين  ش ْخص   أ ب و 

 مجال الهوايات

 
األسبوع  
 الثاني 
 

ْيلِ   ُركوُب اْلخ 
ُممار   ع لى  ي ْدأ ُب  واي ٍة  ه  إ لى  ت ن قٍُّل  سيل ة   و  ْن  م  ف ْجأ ةً  ْيل   اْلخ  ُركوُب  ُل  و  ن   ت ح  م  ك ثيٌر  س ت ها 

ة    اح  ب الر  ُر  تُْشع  أل  ن ها  ؛  أ ْن الن اس  ي ْنب غي  ْيل   اْلخ  ُب  راك  و   . أْنين ة  الطُّم  و  الت أ ُمل   ع لى  ُد  تُساع  و 
 . ر  خاط  نُباً ل ْلم  ي ت أ ن ى في الس ْير  ت ج  ، و  ْيل  أْس  اْلخ  ْن ُوجود  ال  لجام  ع لى ر   ي ت أ ك د  م 

 
  األسبوع
 الرابع 

ليدِ  ْحلُُق ع لى اْلج   الت ز 
واي ةُ   الثُّلوُج  ه  ت ْكسو  حين   ْم  ه  غ ْير  و  اأْل ْطفال   فُؤاد   ت ْست ْهوي  ةٌ  ياض  ر  ليد   اْلج  ع لى  ْحلُق   الت ز 

أ   لون   ج   يُؤ  ب ْل   ، ب الت فاُؤل  ي ْشعُرون   سيها  ُممار  ت ْجع ُل  د ؤوٍب  ب ش ْكٍل  ل تُها  ُمزاو  و   . بال  ْحياناً  اْلج 
ت ى ي تُْركون  شُؤوناً ح  . أ ْعماالً، و  ْحلُق  اْلُمْمت ع ة   ال ت فوت ُهْم أ يام  الت ز 

 مجال الفالحة والصناعة والتجارة 

 

األسبوع  
 الثاني 
 

 اْلِحداد ةُ التقليدية 

القرية،  سوق  في  داد ة   اْلح  يزاولون  الذين  األوائل  الحرفيين  من  ي   ت ْقل يد  د اًد  ح  له    ُموسى 
مساعدون مهرة يهيئون له المحترف باكرا؛ ألن الزبناء يقصدونه كي يصلحوا أدواتهم  

والمنجل،    ووسائلهم كالفأس  على  الفالحية  ويكافئهم  وحزم،  برأفة  معهم  ويتعامل 
 ويساندهم في وقت الشدائد. جهودهم، 

 
األسبوع  
 الرابع 

 ِ  ت ِحي ة  ِلْلف الحِ الت ْقليِدي 
الت ْقل  ُل  اْلف الُح  م  ي ت ح  يُّ  اْلخ ريف   أْعباء   يد  في  إ ْذ  شاق ٍة،  ْرف ٍة  أُ  ح  في  ي ْبد  و   ، اأْل ْرض  ْرث   ح 

نْ  بيع  ي ن ق يها م  في الص يْ   سوءِ   الر  ة . و  ار  ب   اأْل ْعشاب  الض  ْنهُ اْلح  يُزيُل م  ْرع  و  ف  ي ْحُصُد الز 
ديء   ي بيع   الر  ُ اأْل ْكياس  ل  أل  ر  في  ُجْزءا  ف ي م  ي ْحت ف ظ  ب اْلُجْزء  اآْلخ  ْنها، و  خابِئ  م  ٍة.  م   خاص 

 مجال الغابة

 
األسبوع  
 الثاني 
 

ْول ة  في غاب ِة "ب ْنسليماْن"  ج 
ُد   ل  ب نا ُمْرش  و  ه   ت ج  ه ذ  ن ْوب ر  و  ُر الص  : ه ذا ش ج  دين ة  "ب ْنسليمان"، ف قال  غاب ة  اْلف ل ين  ب ض واحي م 

ل  إ تْالف   أ ْشجاُر الْ  ْن حاو  كُلُّ م  ، و  ْعي  اْلجائ ر  ت ها ف ي ْمن عون  الر  راس  ه ؤالء  ي قومون  ب ح  ب لوط  و 
ت ى ت ْبقى اْلغاب ة ُُمت ن ف سا ًط ب ها ح  ب . أ ْشجار  ْغر  ْن كُنوز  اْلم   يعيا وك ْنٌزا م 

 
األسبوع  
 الرابع 

دائِقِ   ِصيان ةُ اْلح 
دا يان ة  اْلح  وائ ز  ل أْل ْفراد  كالت الي: ل ت ْحسين  ص  ْت ث الث ةُ ج  ص  ، ُخص  ي ة  س  ْدر   ئ ق  اْلم 

ة  س ف ٍر.  - ر  تْب ة  اأْلولى ت ْذك   ل ل ذ ْين  ي فوزان  ب الرُّ
-  . ق  ْحل ةً إ لى إ ْحدى اْلف ناد  تْب ة  الث ان ي ة  ر   ل ل ت ْين  ت فوزان  ب الر 
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تْب ة  الثال ث   - ن  اْلكُتُب . ل ل واتي ت فُْزن  ب الرُّ ْجموع ةٌ م   ة  م 

 مجال السياحة 

 
األسبوع  
 الثاني 

ْحل ةِ  ْوِعُد الر ِ  م 
شُؤون    ع ْن  ْسؤوُل  اْلم  السُّياح   أ ْعل ن   ُد  أ ح  ف س أل هُ   ، ل  ج  يُؤ  ل ْن  د   ْوع  اْلم  أ ن   ي ة   ياح  الس   ْحل ة   اٍلر  

ل يْ  ف الت باطُُؤ  الق ةُ؟  ْنط  اال  "مت ى  "ف قال   ب ُجْرأ ةٍ:  سار ٍ  ب ٍر  ب خ  تُْنب ُئ  اْمُرٌؤ  أ ْنت   و  ْحموداً،  م  س  
ُدني اْبت عاُدك  ع ن  الت شاُؤم   ْسؤوُل: "يُْسع  الق ةُ س ت كوُن ب ْعد  ق ليٍل  اْلم  ْنط  ، ف اال  سُّكُك  ب الت فاُؤل  ت م   و 

 "ُ إ ْن شاء  للا  

 
األسبوع  
 الرابع 
 

 ا ألذاُن يُْبِهُر السُّياح  
ا ْمراء  كان   اْلح  ْلد  و  د   ْسج  م  قُْرب   اْلب ْيضاء   ب الد ار   ة   اْلق ديم  دين ة   اْلم  في  لون   و  ي ت ج  لسُّياُح 
ق ا ه ذا؟  والص  ما  لوا  ف ت ساء  الص الة ،  ع لى  ي   ح  يُنادي  هُو   و  ن   ذ   اْلُمؤ  ل س ماع   ف اْند ه شوا   ، ل ة 

ي ةُ  ياح  الس   د ةُ  نين     ف أ جاب تُْهُم اْلُمْرش  ي  ُئ اْلُمْؤم  يُه  ْقت  الص الة   ْعالُن ع ْن ُدخول  و  اإل  قائ ل ةً: "إ ن هُ 
د   ْسج  ه  إ لى اْلم  جُّ داء  الص الة ". ل لت و   أل 
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 تنمية المفردات ت: استراتيجيا4الملحق 

ة للكلمات )كلمات ذات معنى  استراتيجيات تمكن من فهم النصوص، ومعرفة الحقول الداللية والمعجمي
شبكة المفردات،  واحد أو معاني متعددة(، فضال عن خصائصها واستخدامها في سياق الكالم. وتشمل:  
 صفة المضافة.وخريطة الكلمة، وعائلة الكلمة )االشتقاق(، والمعاني المتعددة، ومفاتيح السياق، وال

المفردات للمتعلم)ة(، وشبكة  المعرفي  الرصيد  الفهم، من خالل مساعدته على  : إغناء  قدرته على  تنمية 
 اكتساب قدر من الكلمات ذات الصلة بإحدى كلمات النص.

 . أضع كلمة مثل: "مرض" وسط دائرة على السبورة - الخطوات: 
 المفردات ذات الصلة بالكلمة المفتاح. أطلب من المتعلمات والمتعلمين ذكر جميع  -
 رى من النص.أطلب من كل متعلمة ومتعلم وضع شبكات أخ -
تمكن من إغناء الرصيد المعجمي للمتعلم)ة(، من خالل تعرفه كلمة وضدها ونوعها مع  خريطة الكلمة:  

 تركيبها في جملة مفيدة. 

المفردة   - الخطوات:  االشتغاانطلق من جملة من جمل النص تتضمن  عليها مثل    ل المطلوب 
 كلمة "وجد" في الجملة " من جد وجد، ومن زرع حصد".

 ن المتعلمات والمتعلمين قراءة الجملة، وشرحها. أطلب م -
 أختار المفردة المقصودة "وجد" على سبيل المثال.  -
 أطلب منهم البحث عن مرادف الكلمة وضدها.  -
 أطلب منهم ذكر نوعها )فعل، اسم، حرف(.  -
 م توظيفها في جملة. أطلب منه -
ومت - متعلمة  كل  يتكلف  بحيث  النص،  من  أخرى  كلمات  استعمال  منهم  علم  أطلب 

تحت   إليه  توصلوا  ما  يتقاسمون  ثم  النص،  من  يختارها،  لكلمة  خريطة  بإعداد 
 إشراف األستاذ)ة( وتوجيهه. 

واستخدام معلومة    تمكن المتعلم)ة( من تعرف مشتقات صرفية من كلمة معينة،   عائلة الكلمة )االشتقاق(:
 يقدمها النص الكتساب معلومة أخرى تغني معجمه. 

 ن جمل النص تتضمن المفردة التي سيتم االشتغال عليها. أختار جملة م - الخطوات 
أكتب الكلمة المقصودة )مثال: كلمة "معدودة" من الجملة "ويتضاعف وزنها بعد   -

 أسابيع معدودة" الموجودة في النص( على السبورة. 
 أطلب من المتعلمات والمتعلمين البحث عن فعلها.  -
 أسألهم عن مرادفها )حسب(.  -
 .على منوال "معدودة" أي "محسوبة" أطلب منهم صياغتها -
 أرسم جدوال على السبورة وأدون فيه كما في المثال:  -

 
أو   - المتعلمات والمتعلمين االشتغال على كلمات أخرى في مجموعات  أطلب من 

 فرادى بحيث يختارون كلمات توجد في النص ويولدون منها مشتقات. 
المتعددة للكلمة    :المعاني  أن  على  متعدبناء  استخدام  معاني  المتعلم)ة(  من  يطلب  العربية،  اللغة  في  دة 

السياق لفهم معنى كلمة داخل جملة من جمل النص، لذلك تقوم استراتيجية المعاني المتعددة على "جرد  
 معان متعددة للكلمة الواحدة، وهو ما يوصف لغويا بالمشترك اللفظي. 

وأ - الخطوات  النص  من  معهأنطلق  أشتغل  جملة  معان ختار  على  التالية:  م  الجملة  )مثل  يها 
 أمسكت الجدة بيد ليلى، وأخذتها إلى ظل شجرة كبيرة(. 



 
 

216 
 

 أطلب منهم قراءتها مع التركيز على الكلمة المقصودة "أخذ" ومعناها في الجملة.  -
 أوضح لهم أن لفعل "أخذ" معاني متعددة.  -
 أرسم على السبورة جدوال كما يلي:   -

 
 في كل جملة.  حسب سياقهاأطلب منهم شرح كلمة "أخذ"  -

 
السياق السياق.    :مفاتيح  خالل  من  يفهم  واحد  معنى  لها  التي  الكلمات  على  االستراتيجية  هذه  تطبق 

معنى   الستيعاب  ذكاءه  مستعمال  المقروء  مع  التفاعل  على  المتعلم)ة(  مساعدة  استخدامها  من  والغرض 
 كلمة من خالل سياق الجملة. 

 المقروء. انطلق من النص  - الخطوات 
 لمتعلمات والمتعلمين فحوى النشاط. أشرح ل -
أطلب منهم شرح بعض المفردات مركزا على توضيح أهمية ذكر معناها المحدد   -

 بحسب السياق. 
 أرسم جدوال على السبورة ألشتغل انطالقا منه على الكلمة المقصودة.  -
 جه انتباههم إلى مالحظة الكلمات المحيطة بالكلمة المستهدفة.وأ -
فأدعوه - التفكير  إلى  معم  ال  ي  أنها  اعتبار  على  بالسياق  عالقتها  في ضوء  ناها 

 تحتمل معاني أخرى. 
من   - كلمة  معاني  لجرد  المفردات  بمعجم  االستعانة  ومتعلمة  متعلم  كل  من  أطلب 

المعجمي.   الشرح  خالل  من  معانيها  وشرح  جملة،  في  ووضعها  النص،  كلمات 
 )مثال: تعلق: أحب، التصق، رغب(. 

 
 

المضافة أن   تقوم:  الصفة  ويمكن  )كلمة + صفة(،  معينة  كلمة  لتخصيص  المتعلم)ة( صفة  إضافة  على 
 ينطلق من فقرة إلضفاء صفات على كلمات معينة. 

 أنطلق من النص المقروء.  - الخطوات: 
أبين للمتعلمات والمتعلمين أن الصفة إضاءة للمعنى )أقول مدينتي: كبيرة، جميلة،   -

 . نازلة(  وأقول: مدينتي طالعة أعامرة وال 
 أدعوهم إلى اختيار كلمات أخرى وإضافة الصفة المناسبة لكل منها.  -
إل - بالبحث عن صفات وإضافتها  كلمات أخرى مقترحة مثلما هو األمر    ى أكلفهم 

 في الجدول التالي: 

 
أوجه المتعلمات والمتعلمين إلى االشتغال على كلمات أخرى من النص فرديا أو   -

 وعات. في مجم
  –المناهج    ة دليل األستاذ واألستاذ)ة( للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي مديري-ربية  )عن وثيقة: اللغة الع 

2018 ) 
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 استراتيجيات القراءة  : 5الملحق 

القارئ   يستعملها  التي  والتقنيات  والمعرفية  الذهنية  العمليات  في مجموع  القراءة  استراتيجيات  "تتمثل 
ل فهم المقروء واستثماره" وتتوزع هذه االستراتيجيات  أهدافه من القراءة بكيفية فعالة من أج لتحقيق  

 على مراحل ثالث هي: مرحلة قبل القراءة، ومرحلة أثناء القراءة، ومرحلة ما بعد القراءة. 
 

 القراءة  لاستراتيجيات ما قب 
خالل   التوقع من  استراتيجيات  هما:  متداخلين  نمطين  التوقع من خالل    ، ة رالصو وتشمل  واستراتيجيات 

 ان. العنو
الصورة:  ▪ خالل  من  التوقع  عالمات    استراتيجيات  بصريا،  التقاط  على  المتعلم)ة(  تعويد  أساسها 

و القرائي،  بالنص  يحيط  ما  خالل  من  فرصة  تشومشيرات  الحال،  هذه  في  والصور  الرسوم  كل 
 حظه من صور.اللتوقع فرضيات القراءة اعتمادا على ما 

الصورةوتوظف   التوقع من خالل  األستاذ)ة( م   استراتيجيات  ا يراه مناسبا  بكيفيات متنوعة يختار منها 
 لوضعية ولطبيعة موضوع التعلم: 

للصورة - شاملة  كليتها    مالحظة  في  الصورة  مالحظة  والمتعلمين  المتعلمات  من  يطلب  حيث 
الربط   لقطة شاملة مع الحرص على  أسئلة تستهدف الصورة من حيث هي  ذلك بطرح  وإتباع 

يمكن المتعلمات والمتعلمين من  م)ة(. وقد تتم االستعانة بجدول أو مخطط  بينها وبين واقع المتعل
 تدوين توقعاتهم بكيفية منظمة إما فرديا أو ثنائيا أو في مجموعات. 

للصورة   - بؤرية  على  مالحظة  التركيز  إلى  والمتعلمين  المتعلمات  انتباه  األستاذ)ة(  يوجه  حيث 
نص يمكنها أن تشكل منطلقا لبناء فرضيات  عالمات دقيقة في الصورة ذات عالقة بموضوع ال 

القراءة. ويحرص دائما على ربط الصورة بتوقع القراءة. ويمكن االستعانة هنا أيضا بجدول أو  
مخطط يمكن المتعلمات والمتعلمين من تدوين توقعاتهم بكيفية منظمة إما فرديا أو ثنائيا أو في 

 مجموعات. 
صورة من  تخيل المتعلم)ة( لحدث أو أمر مرتبط بال  وتقوم على أساس مالحظة إسقاطية للصورة -

دون أن يكون موجودا فيها؛ وغالبا ما تتم باإلجابة عن أسئلة من قبيل: "تخيل أنك توجد في هذا  
األستاذ ستفعل؟(. يحرص  ماذا  يمكنه    )ة(المكان:  كما  القراءة،  وتوقع  الصورة  بين  الربط  على 

المتعلمات إما  والمتعلمين من تدوين توقعاتهم بكيفية م  االستعانة بجدول أو مخطط يمكن  نظمة 
 فرديا أو ثنائيا أو في مجموعات. 

العنوان ▪ التوقع من خالل  الربط  استراتيجيات  يمكن توظيفه عبر  لذا  إضاءة للنص،  العنوان  : يشكل 
تنفيذ  يمكن  الصورة.  خالل  من  التوقع  وبين  بينه  الجمع  يتم  وقد  قراءته،  يتوقع  ما  وبين  بينه 

  ،شطة متنوعة يختار منها األستاذ)ة( ما يراه مناسبا يجيات التوقع من خالل العنوان بواسطة أناسترات
 ولعل أبرزها هذه االستراتيجيات:  

إذ يطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة عنوان النص    تكملة العنوان باعتباره إضاءة للنص -
ا بالصورة  عالقة  في  به  يوحي  قد  ما  وإبراز  وشرحه  بما  وقراءته  تكملته  ثم  للنص  لمصاحبة 

يرونه مناسبا من الكلمات )التكملة تكون قبل العنوان أو بعده(. يطرح األستاذ)ة( ألجل المساعدة  
ال أو  الكلمة  "ما  مثل:  سؤاال  ذلك  خطاطة  على  يوظف  وقد  العنوان؟"،  لتكملة  المناسبة  كلمات 

قونها على المخطط، ثم يقومون  شمسية، حيث يدون المتعلمات والمتعلمون تكملة العنوان، ويلص
 بفحصها في آخر الحصة.  

يطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة عنوان النص وتوقع حدث    توقع حدث من خالل النص -
 سيقع فيه. 
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ب  - العنوان  فقرات النص ربط  الترابط    ، فقرة من  العنوان إليجاد  النشاط استثمار  والهدف من هذا 
لى  ألستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين عا  دلة في النص؛ لذلك يعو الممكن بينه وبين جملة أو فقرة دا

 ويتبع ذلك بأسئلة مناسبة تساعدهم على ذلك. ، مالحظة عنوان النص
ي استراتيجيات يمكن اعتمادها ليتوقع المتعلم)ة( نتيجة أو حدثا  وهاستراتيجيات توقع نتيجة أو نهاية  ▪

 القراءة أو عند نهايتها. ومن األنشطة التي تنفذ بها:  سيقع عند نهاية النص، على أن يتم اختباره خالل
إذ يوجه اهتمام المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص، ويتم ربطه    توقع نتيجة أو نهاية للنص -

أ بها هذا النص باعتبارها مشيرا مساعدا على توقع نهاية النص أو نتيجة أو حدث  بأول جملة يبد
 يقع فيه.  

التوقعات عند نها - النصفحص  بما    ية  نهاية النص  المتعلمات والمتعلمين عند  بحيث يتم تذكير 
وضعوه من توقعات في البداية، وفحص مدى صحتها عند النهاية، ويمكن أن يتم ذلك من خالل  

 ة، مثل: "ما النهاية التي كنتم تتوقعونها؟" طرح أسئل
 استراتيجيات أثناء القراءة 

ة المفردات لدى المتعلم والمتعلمة وإغنائها عبر الدوام اعتمادا على  يتطلب تطوير الفهم القرائي، تنمي     
النصوص القرائية. ويتم ذلك بتوظيف أنشطة أساسها تفاعل المتعلم)ة( مع المقروء، وممارسة األستاذ)ة(  

 دور المسير.  
العالقا": استعمال السيااستراتيجيات أثناء القراءةوتشمل "      ت بين الجمل/  ق لفهم المقروء/ استنتاج 

المراقبة الذاتية للفهم/ استخراج المعاني الصريحة والضمنية/ إعادة القراءة/ التوقف والتفكير/ استخراج  
 البنية العامة للنص/ استنباط التأويالت الممكنة. 

ع      االشتغال  هو  القراءة  أثناء  الموظفة  االستراتيجيات  في  األساس  تنمية  إن  أجل  من  المعاني  لى 
القرائيالمفردا الفهم  ويقوم  القرائي؛  الفهم  وتعزيز  استراتيجيات    على  ت  والمتعلمات  المتعلمين  إكساب 

 .تمكنهم من القراءة والفهم عندما يقومون بالقراءة المستقلة أو الحرة خارج األقسام
 : الفهم القرائي فيما يلي ت استراتيجياتتحدد 
   استراتيجيات تنمية المفردات -
تجعلهم يبحثون  من لدن المتعلمين والمتعلمات، مع توجيههم بأسئلة    " قراءة"إعادة ال  ةاستراتيجي -

   عن الجواب في النص؛ 
وتأمل  استراتيجية - في "توقف  والتفكير  واالنتباه  القراءة  أثناء  بالتوقف  تسمح  استراتيجية  وهي   "

   وين اإلجابات؛التساؤالت وتدبعض 
الذهنية   - أو  المعرفية  مخططات  الخرائط  عن  عبارة  بصريا  وهي  المعلومات  لتنظيم  تستعمل 

 وتضطلع بدور كبير في ترسيخ األفكار وتلخيص النصوص ...  
 ما بعد القراءة  تاستراتيجيا 

والذهاب أبعد من النص ذاته.  يقتضي تطوير الفهم القرائي، تجاوز النص نحو اإلنتاج، والتفكير والتعبير، 

 لذلك تشمل هذه االستراتيجيات: 
النص - إنتاج  ممإعادة  على  :  قدرته  وتعزيز  المتعلم)ة(،  لدى  التعبير  مهارة  تطوير  من  يمكن  ا 

 إعادة إنتاج النص عبر تلخيصه أو هيكلته. 
: وهو نشاط للفهم القرائي لما بعد قراءة النص، يقوم على هيكلته وتنظيم عناصره  هيكلة النص -

 وأجزائه.  
 ( 2018 –المناهج  ة رابعة من التعليم االبتدائي مديريدليل األستاذ واألستاذ)ة( للسنة ال -)عن وثيقة: اللغة العربية 
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 بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة باألستاذ)ة( :6 الملحق

 
 بعيد من المعيار  قريب من المعيار  في مستوى المعيار  يفوق المعيار  المعيار 

 

نطق الحروف  
والكلمات نطقا  

 سليما.

ينطق الحروف  
والكلمات نطقا  
سليما دون  

 خطاء. أ

ينطق الحروف  
والكلمات نطقا  
سليما مع أخطاء  

على  نادرة ال تزيد 
 خطأين.

ينطق الحروف  
والكلمات نطقا سليما  
مع أخطاء قليلة ال  
تزيد على أربعة  

 أخطاء. 

ينطق الحروف  
والكلمات نطقا غير  
سليم مع وجود أخطاء  
كثيرة تتجاوز سبعة  

 أخطاء. 
 
 

 صحة الضبط 

يقرأ الكلمات  
ا  والجمل مراعي
الضبط السليم  
 دون أخطاء.

يقرأ الكلمات  
والجمل مراعيا  
الضبط السليم مع  
وجود أخطاء  

 نادرة. 

يقرأ الكلمات والجمل  
مع وجود أخطاء قليلة  
غير مؤثرة في  

 المعنى. 

يقرأ الكلمات والجمل  
قراءة غير سليمة مع  
وجود أخطاء كثيرة  
 مربكة للمعنى. 

 

مراعاة مواضع  
الوقف 
والوصل،  
ة  وتوظيف لغ
 الجسد. 

يلتزم بجميع  
مواضع الوقف  
والوصل،  
ويوظف لغة  

جسد في قراءته  ال
 دائما. 

يلتزم بمعظم  
مواضع الوقف  

والوصل، ويوظف  
لغة الجسد في 
 قراءته غالبا. 

يلتزم ببعض مواضع  
الوقف والوصل،  
ويوظف لغة الجسد  
 في قراءته أحيانا. 

ال يلتزم بمواضع  
الوقف والوصل،  
ويوظف لغة الجسد  

 نادرا. 

 

قراءة 
النصوص 
قراءة جهرية  
وتمثل المعنى  

 المقروء. ونمط 

يلون أداءه  
القرائي بحسب  
مقتضيات مقام  
النص التواصلي،  
مما يدل على  
فهمه للمقروء  
وتمثله للمعنى  
 في قراءته دائما. 

يلون أداءه القرائي  
بحسب مقتضيات  
مقام النص  

التواصلي، مما  
يدل على فهمه  
للمقروء وتمثله  

قراءته   للمعنى في
 غالبا. 

يلون أداءه القرائي  
مقام   بحسب مقتضيات

النص التواصلي، مما  
يدل على فهمه  
للمقروء وتمثله  
للمعنى في قراءته  

 أحيانا. 

ال يلون أداءه القرائي  
بحسب مقتضيات مقام  
النص التواصلي،  

ولكن هذا األداء يربك  
المعنى وال يدل على  

 فهمه للمقروء. 

 
 

 سرعة القراءة

رعة  يقرأ بس
طبيعية، ال تربك  
السامع بل  

توضح له المعنى  
 ائما. د

يقرأ بسرعة  
طبيعية، ولكنها ال  
تتناسب مع  

تدرجات النص  
مما قد ال يوضح  
 المعنى أحيانا. 

 
يقرأ قراءة سريعة مما  
يربك السامع ويفقد  

 النص معناه. 

يقرأ النص ببطء شديد 
مما يفقد النص معناه  

 ن ويشتت ذه
 السامع. 
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 بالمتعلم)ة( داء القرائي الخاصة بطاقة مالحظة األ :7حق المل
 

 نادرا  قليال دائما  المعيار  

    أنطق اْلُحروف  نُْطقا سليما.  1

    لكلمات نطقا سليما. أنطق ا 2

    أراعي صحة الضبط.  3

    أراعي ف قراءتي مواضع الوقف.  4

    أراعي في قراءتي مواضع الوصل.  5

    تي تلوينات تعبيرية متنوعة. قراء  أستعمل في 6

    . أقرأ باسترسال ودون تقطيع 7

    أتعثر في قراءة الكلمات الجديدة. ال  8

    نص باحترام المعاني المعبر عنها. أقرأ ال 9

    بحسب ما تتطلبه عالمات الترقيم.  غير طريقة قراءتي للنصأ 10

 

 إنجازهدة ومشروع الوح بطاقة واصفة ألنشطة تخطيط  :8الملحق 

 الخطوات وإجراءات التنفيذ 
 والتخطيط له  اإلعداد للمشروع الحصة األولى:  

 : تحديد المشروع
موضوعا - ليقترحوا  والمتعلمات  المتعلمين  أمام  المجال  أكثر  فتح  الوحدة؛    أو  لمشروع 

 في مجموعات(؛ و )يمكن أن ينفذ ذلك من خالل عمل ثنائي أ
واق تلصق على السبورة، أو كتابتها على السبورة  تسجيل اقتراحاتهم على بطاقات أو أر  -

 مباشرة.  
 يرونه قابال لإلنجاز؛ أو أكثر  التداول بين المتعلمات والمتعلمون ليختاروا موضوعا -
 ة بلغة واضحة.  صياغة موضوع مشروع الوحد  -

 : التخطيط للمشروع
األستاذ)ة( - لتخ   يشرك  به  القيام  ينبغي  ما  تحديد  في  والمتعلمين  مشروع  المتعلمات  طيط 

 الوحدة بالتركيز على عناصر مثل: 
 تحديد الهدف من المشروع.  ✓
 تحديد وسائل العمل وانتقاء أنسبها.   ✓
 تحديد صيغ وأشكال العمل.   ✓
 تحديد اآلجال الزمنية إلنجاز المشروع.   ✓
 تحديد مراحل المشروع ...  ✓
 تحديد الشكل النهائي للمشروع.  ✓
 معايير تقويم المشروع.  االتفاق على ✓

 المتعلمات إلى مجموعات متكافئة من حيث عدد أعضائها؛و المتعلمون يتوزع -
 ؛ عة مسيرا ألعماها ومتحدثا باسمهاتنتخب كل مجمو -
 ؛ يثاق العمل ليضبط العالقات بينهمالمجموعة بنود ميحدد أعضاء   -
 ؛ روع الوحدةإنجاز مش يتم بفضلهاالمهام التي س يحددون -
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المجموع  يتفقون - بين  المهام  هذه  توزيع  من  على  بشق  مجموعة  كل  تضطلع  بحيث  ات 
 مشروع الوحدة؛ 

 طبيعة هذه المهام وكيفية اإلنجاز ووسائله ...   يوضح األستاذ)ة( -
المبادرة إلى البحث عن المعطيات وجمع المعلومات والبياناتالمجموعا  يحث -  ، ت على 

 عند اإلنجاز؛ تستثمروالعمل على تنظيمها لكي 
المجم  يؤكد - بين  التنسيق  ضرورة  )يمكعلى  منسقو  وعات  بذلك  يضطلع  ن  ن 

 ؛ المجموعات(
فيها   يوجه - بما  المعلومات  مصادر  استثمار  أهمية  إلى  والمتعلمات  المتعلمين  انتباه 

 ؛ نولوجيات الحديثة كلما أمكن ذلكالتك
وإنشاء    يؤكد - والنحت  الرسم  مثل  متنوعة  تعبيرية  أشكال  توظيف  ضرورة  على 

 ؛ كتسبة في الوحدة أو خارجهاية الممجسمات، واستغالل الموارد اللغو
واعتماد العرض الشفهي كلما كان ذلك ممكنا مع    ،لى أهمية تنويع أشكال التقديمع   يشدد -

 الحرص على تنويع وضعيات اإلنجاز؛  
االتفاق   يدعو - يتم  ما  تسجيل  إلى  ومتعلمة(  )متعلم  والمتعلمين  المتعلمات  من  متطوعين 

 ؛دعت الضرورة إلى ذلكة إليه كلما عليه ليشكل مرجعا يمكن العود
 في إنجاز المشروع.   للبدء تنسق المجموعات بينها خالل أيام األسبوع  -

 بداية اإلنجاز الحصة الثانية: 
المتعلمات والمتعلمون إلى مجموعات )المجموعات سبق أن كونوها في الحصة   - يتوزع 

 السابقة(؛
لومات  ومع  يتناوب أعضاء كل مجموعة على عرض ما تمكنوا من جمعه من معطيات -

 ؛وأشرطة ومقاالت صحفيةوصور 
بينها بحسب   - فيما  المعطيات والوثائق  المجموعات بتوجيه وإرشاد من األستاذ)ة(  توزع 

 طبيعة المهمة المنوط بكل مجموعة إنجازها؛
ويتتبع األستاذ)ة(    ،تشرع المجموعات في إنجاز مشروع الوحدة بناء على ما تم تخطيطه -

 ؛د الضرورة أو كلما طلب منه ذلكعنعمليات اإلنجاز متدخال 
 تنسق المجموعات بينها خالل أيام األسبوع لمتابعة إنجاز المشروع.  -

 تتمة اإلنجاز الحصة الثالثة: 

من جديد إلى المجموعات نفسها التي سبق أن انضموا إليها المتعلمات و نويتوزع المتعلم -
   الحصتين السابقتين؛في 

م  تقدم كل مجموعة عرضا مختصرا حول - بالتركيز على عناصر محددة  أنجزته  ن  ما 
عليها حصلت  التي  الوثائق  ...  قبيل:  عليها،  التغلب  وكيفية  واجهتها  التي  الصعوبات   ،

 على التنسيق بين المجموعات تجنبا ألي تداخل بين ما تقوم به(؛ األستاذ)ة(  )يسهر
 ؛طهالمجموعات ما بدأته في الحصة السابقة وبناء على ما تم تخطي مُ ت  تُ  -
 ؛ عند الضرورة أو كلما طلب منه ذلكيتتبع األستاذ)ة( عمليات اإلنجاز متدخال  -
 ؛عات رأيهاه باقي المجموتقدم كل مجموعة لمحة مختصرة عن عملها لتبدي في -
عليها - االتفاق  بعد  مناسبة  تراها  التي  التعديالت  إدراج  على  مجموعة  كل    تحرص 

في صيغتها    االتي كلفت بهلمهمة  اتتمة    وتعمل على  ،وانطالقا من توجيهات األستاذ)ة(
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 ؛ النهائية
تنسق المجموعات بينها خالل أيام األسبوع لوضع اللمسات األخيرة على المشروع بغية   -

 تقديمه في الحصة المقبلة.  

 العرض والمناقشة الحصة الرابعة: 

المتعلمين والمتعلمات على تنظيم تقديم أعمال المجموعات - وعلى    ،يتعاقد األستاذ)ة( مع 
 والمدة التي سيستغرقها؛ ،والوسائل التي سيتم االستعانة بها  ،صيغ التقديم

 ؛ قد معهم على كيفية تقويم المشروعيتعا -
بكيفية مريحة - المجموعات  نتائج عمل  تقديم  تمكن من  بكيفية  التعلم  فضاء  وتتيح    ،يُنظ م 

 لمتعلمات والمتعلمين التتبع الواضح للعرض؛ الباقي 
األستاذ)ة - وتسجيل  يحث  العروض  تتبع  ضرورة  إلى  المجموعات  باقي  أعضاء   )

 المالحظات؛ 
بتقديم   - سيضطلع  الذي  الفريق  أعضاء  تحديد  على  بينهم  والمتعلمات  المتعلمون  يتفق 

 ؛ هؤالء منسقا يدير مجريات التقديممشروع الوحدة فيعين 
التي - بالكيفية  الوحدة  مشروع  بالتناوب  الفريق  أعضاء  عليه  يقدم  مستعملين  توافقوا  ا 

 ؛الوسائل الالزمة )مسلط عاكس، ...(
يقترح األستاذ)ة( أن يضطلع أحد المتعلمين أو المتعلمات من المتتبعين بضبط زمن تقديم   -

 مشروع الوحدة؛ 
يوقف المتعلم)ة( المكلف بضبط زمن التقديم العرض فور انقضاء الوقت المخصص لذلك   -

 ؛شروع وتقويمهتقال إلى مناقشة الم ليتم االن
الجوانب   - حول  مالحظاتهم  إلبداء  والمتعلمات  المتعلمين  أمام  المجال  األستاذ)ة(  يفتح 

 التالية:  
الصعوبات التي واجهتهم في مختلف مراحل مشروع الوحدة وكيفية التغلب عليها،   ✓

 )الحصول على المعطيات، ....(؛
التغل ✓ وكيفية  مجموعة  كل  داخل  العمل  اعترضت  التي  عليها الصعوبات  ب 

االنسجام  )العال المهمة، مدى  انجاز  قدرة كل عضو على  بين األعضاء،  بين قات 

 ؛ أعضاء المجموعة...(
 ؛ن المجموعات وكيفية التغلب عليهاالصعوبات التي واجهت التنسيق بي ✓

 يدعو المتعلمين والمتعلمين إلى ذكر ما استقادوه من المشروع.  -
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 تصريفها إجراءات ولبعض تقنيات التنشيط بطاقة واصفة  :9الملحق 

 العمل في مجموعات
 اختيار الموضوع الذي سيشكل مركز اهتمام عمل المجموعات؛ -
 تكوين مجموعات متكافئة من المتعلمات والمتعلمين انطالقا من معيار مناسب؛   -
الناطق باسم  -المجموعةمساعدة المتعلمين والمتعلمات على توزيع المهام داخل المجموعة )منسق   -

 المجموعة(؛
 تنظيم فضاء التعلم بكيفية تسهل عمل المجموعات وتيسر عملية اإلشراف عليه؛ -
 تقديم اإلرشادات والتوجيهات الضرورية إلنجاز عمل كل مجموعة: كيفية اإلنجاز ومدته ونتائجه؛ -
 توفير الوسائل والموارد الالزمة لعمل المجموعات.  -

 دراسة حالة 
صلة   - ذات  المتعلم)ة(  واقع  من  حالة  أو  اقتراح  )درس  التعلم  بموضوع  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

 مجموعة دروس( أو االنطالق من النص القرائي أو صورة أو حدث لتقديم حالة ما؛
 توضيح ما غمض في الحالة ومساعدة المتعلمات والمتعلمين على فهم أحداثها؛ -
 وعات محدودة العدد؛تنظيم المتعلمات والمتعلمين في مجم -
 لتفكير في الحالة وتقديم آراء وانطباعات في شأنها؛تخصيص الوقت الكافي ل  -
 حث المجموعات على اقتراح الحل أو الحلول التي تراها مناسبة؛ -
المعروضة   - للحالة  األمثل  الحل  على  االتفاق  قصد  الحلول  لمناقشة  والمتعلمين  المتعلمات  دعوة 

 عليهم؛ 
 علمات والمتعلمون بمواضيع التعلم؛ربط ما اقترحه المت -
 هم على استخالص بعض النتائج القابلة للتعميم. مساعدت -

 تمثيل أو محاكاة األدوار 
 أو صورة( وتحويله إلى حوار بسيط يستطيع المتعلمون تذكره؛االنطالق من نص قرائي ) -
 تؤديها؛شرح مضمون النص/الحوار بالتركيز على الشخصيات واألدوار التي  -
 وت مسموع ومعبر؛قراءة نص الحوار على المتعلمات والمتعلمين بص -
 مطالبة بعض المتعلمات أو المتعلمين بترديد الحوار حتى يرسخ في األذهان؛ -
 تشجيع البعض منهم على التطوع لتمثيل األدوار بكيفية معبرة، ومساعدتهم على القيام بذلك؛ -
 تقديم مالحظاتهم حول األدوار التي تم تشخيصها أمامهم؛حث المتعلمات والمتعلمين على   -
 تم استنتاجه بموضوعات التعلم؛ربط ما   -
 مساعدتهم على استخالص بعض النتائج القابلة للتعميم.   -

 اتخاذ القرار 
 مشكلة تتطلب اتخاذ قرار محدد في صيغة حكاية أو صورة أو حدث؛-اقتراح وضعية  -
 تقديم توضيحات بالتركيز على إبراز المشكلة التي تطرحها؛   -
 ين القيام به )اتخاذ القرار المناسب والمالئم(؛تحديد المطلوب من المتعلمات والمتعلم -
المتعلمين والمتعلمات إلى مجموعات متكافئة العدد، ليشرعوا في مناقشة الحالة، والتداول   - توزيع 

 ا؛حول أنسب القرارات الممكن اتخاذه
تعاون أعضاء كل مجموعة على تقديم نتاج مداوالتهم مع التركيز على ذكر السبب في للوصول   -

 لقرار المقترح؛إلى ا
 فتح نقاش عام ومنظم حول القرارات المقترحة.  -
التدرج مع المتعلمات والمتعلمين إلى استخالص بعض النتائج القابلة للتعميم على وضعيات أخرى   -

 . وربط ما تم استنتاجه بموضوعات التعلم لحصةمماثلة للوضعية موضوع ا 
 

 


