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دليـل الأ�ستـاذة والأ�ستـاذ



 الأ�ضتاذات والأ�ضاتذة الف�ضليات والأفا�ضل؛ 

ي�ضع فريق التاأليف هذه الوثيقة بني اأيديكم لتكون دليال لكم واإطارا منهجيا لتدبري عملية التعليم والتعلم، 

ولتكون كذلك موجها لكم يف ا�ضتعمال كتاب املتعلم)ة( وتوظيفه التوظيف الأمثل.

وهو يت�ضمن يف ق�ضمه الأول جمموعة من التوجيهات الرتبوية التي جاءت بها وزارة الرتبية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، رغبة منها يف الرتقاء بتعلم واكت�ضاب اللغة العربية 

باملدر�ضة البتدائية بناء على الدرا�ضات العلمية التي اأجريت يف هذا املجال.

ويت�ضمن يف ق�ضمه الثاين اإ�ضاءات منهجية وديداكتيكية تتعلق مبختلف مكونات مادة اللغة العربية، 

الثالث جميع جذاذات درو�ص وح�ض�ص الوحدتني الأوىل والرابعة باعتبارها  يف ما يت�ضمن ق�ضمه 

ا�ضتغالكم وم�ضتوى  بيئة  اأن تعملوا على جتويدها وفق  جذاذات مقرتحة، ميكنكم بخربتكم وحنكتكم 

وبخا�ضة  وتركيبها،  وترتيبها  التعلمات  لبناء  ت�ضوركم  وفق  تكييفها  اإطار  يف  ومتعلماتكم  متعلميكم 

يف عمليات املعاجلة والدعم والإغناء، هذا اإ�ضافة اإىل املالحق التي ت�ضم الن�ضو�ص ال�ضماعية جلميع 

الوحدات الدرا�ضية، والتي ت�ضتثمر خالل ح�ض�ص مكون التوا�ضل ال�ضفهي، كما ت�ضم جمموعة من 

الن�ضو�ص الإمالئية الق�ضرية التي ميكنكم ا�ضتغاللها يف ح�ض�ص تثبيت واإغناء الظواهر اللغوية.

وقد راعينا يف هذا الدليل توظيف املعجم الرتبوي املروج يف ال�ضاحة الرتبوية املغربية، كما راعينا 

توجيهات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي اخلا�ضة بالت�ضور 

ال�ضتماع  خاللها:  من  اللغات  تكت�ضب  التي  الأربع  املهارات  وا�ضتهدفنا  اللغات،  لتدري�ص  املوحد 

�ضار  اأن  بعد  خا�ضة  اللغة،  قواعد  تعلم  يف  التدرج  مبداأ  راعينا  كما  والكتابة.  والقراءة  والتحدث 

املتعلم)ة( ل يخو�ص ب�ضكل �رصيح يف هذه القواعد اإل ابتداء من ال�ضنة الرابعة.

الدرا�ضي  املنهاج  القواعد متا�ضيا مع توجيهات  التعلمات يف جمال  تب�ضيط  التاأليف على  وعمل فريق 

بهدف اإك�ضاب املتعلم)ة( البنيات اللغوية وتوظيفه الأ�ضاليب اللغوية، وتعد الأن�ضطة القرائية املنطلق 

الأ�ضا�ص لهذا الكت�ضاب، حيث يكت�ضفها ويوظفها يف �ضياقات لغوية اأ�ضيلة.

قواعد  اكت�ضاب  يف  اأ�ضا�ضية  مهارة  يعد  الذي  ال�ضفهي  التوا�ضل  بجانب  الهتمام  على  كذلك  وعمل 

واأدوات التوا�ضل وا�ضتعمالها يف و�ضعيات توا�ضلية خمتلفة، انطالقا من توظيف ال�ضور وتاأطريها 

با�ضتثمار  املتعلم)ة( على قراءة هذه ال�ضور والتعبري عن م�ضامينها وربطها  باأ�ضئلة وتعليمات حتث 

حوامل لغوية م�ضموعة ثم اإعادة اإنتاج الأفكار امل�ضتثمرة �ضفهيا.     

والله ويل التوفيق      

الـموؤلفون

تـقـديـم

طبعة  2020
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التوجيهات التربوية 
والبرنامج الدراسي  الخاص  

بمادة اللغة العربية 
للسنة الرابعة)*(

 )*( م�ستجدات املنهاج الدرا �سي لل�سنوات االأوىل والثانية والثالثة والرابعة من التعليم االبتدائي - وزارة الرتبية 
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي - مديرية املناهج - ماي 2019.
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1. مبادئ واعتبارات عامة

مع  البتدائي،  التعليم  من  ال�ضت  لل�ضنوات  العربية،  اللغة  مبادة  اخلا�ضة  والتوجيهات  الربامج  مالءمة  تعد 

امل�ضتجدات الرتبوية املختلفة، عملية �رصورية ت�ضتهدف تطوير اآليات تعليم هذه اللغة وحت�ضني تعلمها، وفق متطلبات 

املبادئ  ا�ضتح�ضار جمموعة من العتبارات، واعتماد عدد من  بالكفايات ومقت�ضياتها. لهذا الغر�ص مت  املقاربة 

مكوناتها،  تدري�ص  املادة، ومنهجية  البتدائية، وطبيعة  املدر�ضة  املتعلم)ة( يف  تفر�ضها خ�ضو�ضيات  التي  العامة 

والرغبة يف متكني املتعلم)ة( من الكفايات اللغوية املنا�ضبة لهذا ال�ضلك. ويف ما ياأتي جممل تلك املبادئ والعتبارات.

 مبداأ »اعتماد املداخل الثالثة للمنهاج«

- مدخل القيم: )قيم الدين الإ�ضالمي ال�ضمح؛ قيم الهوية احل�ضارية ومبادئها الأخالقية والثقافية؛ قيم املواطنة؛ قيم 

حقوق الإن�ضان ومبادئها الكونية(؛

- مدخل الكفايات: حيث يتم الرتكيز على متكني املتعلم)ة( من ا�ضتثمار تعلماته يف و�ضعيات لها دللة وظيفية يف 

حياته وجمتمعه، بحيث يتم اإ�ضفاء الفعالية على املمار�ضة التعليمية التعلمية، والهتمام بحاجات املتعلم)ة(؛ 

املت�ضم  القرار  واتخاذ  التمييز  على  القدرة  لكت�ضاب  املتعلم)ة(  تاأهيل  يتمثل يف  الختيار:  على  الرتبية  مدخل   -

بالوعي، والت�رصف ال�ضليم يف مواقف خمتلفة بناء على تفكريه ال�ضخ�ضي وحتليله اخلا�ص.

 مبداأ »التمركز حول املتعلم)ة(«

تعترب املقاربة بالكفايات املتعلم)ة( حمورا للتفكري والهتمام والعمل، وفاعال اأ�ضا�ضا يف الن�ضق التعليمي التعلمي، 

فاإن  ثم،  ومن  كفاياته.  لبناء  واجتاهاته  ومهاراته  وقدراته  معارفه  لتنمية  التعلم  يف  الوازن  اإ�ضهامه  خالل  من 

املمار�ضة البيداغوجية يف املدر�ضة وامل�ضامني واملحتويات امل�ضطرة يف برامج اللغة العربية يجب اأن تنطلق من الطفل 

وتعود اإليه، وتعتربه �رصيكا اأ�ضا�ضا وفاعال حيويا يف الو�ضعيات والأن�ضطة التعلمية املختلفة.

 مبداأ »التوظيف اللغوي«

يقت�ضي هذا املبداأ ا�ضتعمال اللغة العربية الف�ضيحة، يف التوا�ضل املدر�ضي اليومي، ويف جميع الأن�ضطة التعليمية 

التعلمية للمواد الدرا�ضية التي تقدم باللغة العربية، مبا يف ذلك باقي اأن�ضطة احلياة املدر�ضية، حتى تتاح للمتعلم)ة( 

فر�ص كافية للتمرن على ا�ضتعمال الن�ضق الف�ضيح للغة العربية، واكت�ضاب ملكة التعبري والكالم ب�ضال�ضة وي�رص، 

وتوظيفها  تعلمها  يتم  املبداأ،  هذا  ح�ضب  العربية،  فاللغة  ثم  ومن  ودالة.  �ضليمة  عربية  بلغة  الوظيفي  والتوا�ضل 

باعتبارها هدفا يف حد ذاته، و/اأو مادة اأداة بالن�ضبة ملواد درا�ضية اأخرى باعتبارها لغة التدري�ص الأوىل والأ�ضا�ص، 

واأداة للتوا�ضل يف احلياة.

اأوال : التوجيهات الرتبوية
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 مبداأ »الوحدات«

يت�ضمن برنامج كل �ضنة درا�ضية �ضت وحدات تتناول �ضتة جمالت درا�ضية، ي�ضتغرق تنفيذ الواحدة منها خم�ضة 

اأ�ضابيع، بحيث تخ�ض�ص الأ�ضابيع الأربعة الأوىل لتقدمي التعلمات وبنائها وتتبع اأداء املتعلمني واملتعلمات فيها ب�ضكل 

يخ�ض�ص  ثم  منا�ضبة؛  مركبة  مهام  اأو  متنوعة،  مالئمة  و�ضعيات  من  تنطلق  تعلمية  تعليمية  اأن�ضطة  عرب  يومي، 

الأ�ضبوع اخلام�ص لأن�ضطة التقومي والدعم املتعلقة بح�ضيلة الوحدة لت�ضخي�ص �ضعوبات التعلم والعمل على معاجلتها 

وحت�ضني املردودية التعلمية ب�ضاأنها.

 مبداأ »التكامل«

يتجلى هذا التكامل عرب م�ضتويني اأ�ضا�ضيني، هما: م�ضتوى املجال الذي تتمحور حوله خمتلف درو�ص الوحدة؛ 

مكونات  تتكامل  بحيث  للوحدة،  اخلم�ضة  الأ�ضابيع  عرب  املادة  مكونات  خمتلف  حل�ض�ص  الهيكلي  البناء  وم�ضتوى 

تتاآلف  بطريقة  والكتابة  والقراءة  والتحدث  ال�ضتماع  مهارات  بني  الوثيق  الربط  خالل  من  العربية  اللغة  مادة 

فيها املهارات اللغوية، وتدعم اكت�ضاب املتعلم)ة( لكل مهارة منها. وذلك بالإ�ضافة اإىل مراعاة اأهمية تكامل اللغة 

العربية مع املواد الدرا�ضية الأخرى.

 مبداأ »االإ�سمار والت�رصيح«

يقت�ضي هذا املبداأ مترير الظواهر الأ�ضلوبية والرتكيبية وال�رصفية والإمالئية ب�ضكل �ضمني يف ال�ضنوات الأوىل 

والثانية والثالثة ابتدائي، ويتم الت�رصيح بها يف ال�ضنوات الرابعة واخلام�ضة وال�ضاد�ضة ابتدائي، على اأن يتدرج هذا 

الت�رصيح نف�ضه من التح�ضي�ص والتلم�ص اإىل الكت�ضاب ثم اإىل الرت�ضيخ والتعميق.

 مبداأ »التدرج واال�ستمرارية«

ويتجلى ذلك يف تنامي هند�ضة الأن�ضطة اعتمادا على:

- التدرج يف بناء الكفايات: ح�ضب نوع القدرات من الب�ضيطة اإىل املركبة، وح�ضب امل�ضامني وطبيعة املنهجية 

وامل�ضتويات الدرا�ضية للتعليم البتدائي؛ 

مراعاة  الديداكتيكية  باملمار�ضة  واملتب�رص  ال�ضل�ص  الرتقاء  خالل  من  ديداكتيكيا:  اختيارا  باعتباره  التدرج   -

لقدرات املتعلمات واملتعلمني وتطور حاجاتهم الرتبوية؛

- التدرج داخل امل�ضتوى الواحد ومن م�ضتوى لآخر يف ما يخ�ص الن�ضو�ص والأن�ضطة.

 مبداأ »الرتكيز على الكيف«

تبعا  الأولويات  على  وكذا  الربنامج،  يف  امل�ضطرة  الكفايات  وعلى  التخرج،  ملمح  على  بالرتكيز  ذلك  ويتم 

خل�ضو�ضيات املتعلمات واملتعلمني يف كل �ضلك تعليمي، وجتاوز الرتاكم الكمي للم�ضامني املعرفية، مع احلر�ص 

على توفري حد لزم م�ضرتك بني جميع املتعلمات واملتعلمني.
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 مبداأ »التنويع البيداغوجي والديداكتيكي« 

من خالل :

امل�رصوع،  بيداغوجيا  اللعب،  بيداغوجيا  اخلطاأ،  بيداغوجيا  الفارقية،  )البيداغوجيا  البيداغوجيات  تنويع   -

بيداغوجيا حل امل�ضكالت...(؛

- تنويع الو�ضعيات التعلمية خالل بناء التعلمات واكت�ضابها اأو تقوميها ودعمها؛

ال�ضور،  مثل  اإليها  احلاجة  ح�ضب  وابتكارها،  ومركبة  ب�ضيطة  متنوعة  بيداغوجية  وو�ضائط  اأدوات  توفري   -

املدر�ضية،  واملكتبات  الرتبوية  واملعامل  القراءة،  وركن  الق�ضم،  وجملة  واجلداول،  القرائية،  واللوحات 

وو�ضائط رقمية، واأدوات عينية، وامل�ضاهد...

- نهج طرائق وتقنيات تن�ضيط متنوعة تنا�ضب باقي التوجيهات املتعلقة بالأداء الديداكتيكي �ضمن تخطيط قبلي 

تقنيات  متنوعة،  جلو�ص  و�ضعيات  جمموعات،  يف  وعمل  وجماعي  فردي  )عمل  التعلمات  تدبري  يي�رص 

خمتلفة...(

- ال�ضتعانة مبعينات ديداكتيكية متنوعة ت�ضهم يف بناء املفاهيم واكت�ضاب املهارات واإمناء الكفايات؛

النتائج  وربط  وا�ضتنتاج،  وا�ضتقراء،  ا�ضتق�ضاء،  من  الق�ضم  داخل  ال�ضرتاتيجي  التفكري  مهارات  تطبيق   -

بالأ�ضباب، وبحث عن حلول ابتكارية.

 مبداأ »املالءمة واإعطاء معنى للتعلمات«

اإن املتعلم)ة( يتفاعل بي�رص مع امل�ضامني التي ت�ضكل معنى بالن�ضبة اإليه، وتكون لها عالقة مبكت�ضباته؛ فمن املنا�ضب 

مبناها  باملتعلم)ة(، من حيث  لها عالقة  اعتماد حوامل  دالة ومهمات مركبة، عن طريق  اعتماد و�ضعيات  اإذن 

)�ضيغتها( وم�ضمونها، وذلك من اأجل:

- جعل التفاعل مع الو�ضعيات واملهمات املركبة تلقائيا حتى ل يكون احلامل عائقا؛

- جعل التعلم ذا جدوى بالن�ضبة للمتعلم)ة( ليبذل جهدا يف التعامل مع الو�ضعيات امل�ضكلة واملهمات املركبة املقرتحة 

عليه؛

- جعل املتعلم)ة( يتمثل القيم الإيجابية ملحيطه الجتماعي والثقايف وينخرط فيه ويف انفتاحاته الكونية اأو الإن�ضانية؛ 

- تزويد املتعلم)ة( بتغذية راجعة ومالحظات بناءة وم�ضتمرة ليكون التعلم ذا جدوى.

 مبداأ »التقومي والدعم املنتظمني«

يعترب اعتماد اآلية التقومي والدعم �ضريورة مالزمة للعملية التعليمية التعلمية، ل�ضمان التح�ضني امل�ضتمر للمردودية 
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العدل  قيم  وحتقيق  واملتعلمني،  املتعلمات  حاجات  مع  والديداكتيكية  البيداغوجية  املمار�ضة  وتكييف  الرتبوية، 

وامل�ضاواة والإن�ضاف، وتكافوؤ الفر�ص. وي�ضرتط يف التقومي اأن يكون مرتبطا بتغذية راجعة فورية وم�ضتمرة لكي 

ي�ضهم يف حت�ضني التعلم وحفز املتعلم)ة( اإىل بذل اجلهد للتمكن من املهارات املطلوبة.

 مبداأ »ن�سقية اللغة«

تعترب اللغة العربية ن�ضقا تاما ومن�ضجما، ولي�ص مكونات لغوية جمزاأة وم�ضتقلة، لأن ذلك التجزيء ما هو اإل 

ف�ضل منهجي وتقني لأغرا�ص مدر�ضية حم�ضة، اأما اكت�ضاب اللغة فيتم ب�ضكل ن�ضقي ومندمج ومتكامل ل يكون فيه 

الف�ضل بني مكوناتها. من هذا املنطلق عمد برنامج اللغة العربية يف املدر�ضة البتدائية اإىل تاأجيل الت�رصيح بالقواعد 

اللغوية حتى ال�ضنة الرابعة ابتدائي لتي�ضري تعامل املتعلم)ة( مع اللغة ب�ضكل وظيفي وتركيبي ي�ضتهدف بناء الكفاية 

اللغوية ب�ضكل �ضمويل، لأن املتعلم)ة( ميار�ص اللغة يف حياته اليومية باعتبارها اأن�ضاقا لغوية.

 مبداأ »التوليف من اأجل اال�ستثمار«

اللغوية واملعارف واملهارات والقدرات والقيم  املوارد  املكت�ضبة وتعبئة  التعلمات  اإيجاد متف�ضالت بني  يقت�ضي 

املالئمة حلل و�ضعيات ومهمات مركبة، على اأن يتم توليف التعلمات وتعبئتها ب�ضكل مندمج ومت�ضافر لأداء املهمة 

املطلوبة بنجاح.

 مبداأ »التفوي�ض التدريجي للم�سوؤولية«

امل�ضتهدفة،  املهارة  اأو  لال�ضرتاتيجية  الأ�ضتاذ)ة(  منذجة  ثم  التهيئة،  على  للم�ضوؤولية  التدريجي  التفوي�ص  يعتمد 

بحيث ي�ضخ�ص كيفية اإجناز ال�ضرتاتيجية املق�ضودة اأمام املتعلمات واملتعلمني، وا�ضفا ب�ضوت م�ضموع ما يجري 

يف ذهنه، وما ي�ضتعمله من عمليات عقلية وي�ضتعني به من معارف وموؤ�رصات اأثناء اإجنازها، لينخرطوا بعد ذلك 

يف ممار�ضة موجهة، ثم ممار�ضة م�ضتقلة للو�ضول اإىل تطبيق يعزز اإتقان املهارة وا�ضتخدامها يف مواقف جديدة.

2. عالقة االأهداف العامة وجماالتها باملقاربة بالكفايات 

اللغة العربية وتعلمها يف املدر�ضة  الفعل الرتبوي املوؤطر لتعليم  توجه هذه الأهداف العامة وجمالتها جمتمعة 

البتدائية وفق منظور املقاربة بالكفايات، التي تروم الإحاطة باجلوانب املعرفية واملهارية والقيمية، وفق نظرة 

�ضمولية ت�ضتدعي مراعاة التوازن بني بناء املعارف واملهارات والقيم واملواقف واإمناء الكفايات.

جمال القيم 

واملواقف

جمال 

املعارف

جمال 

املهارات
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واملتعلمني من ر�ضيد معجمي وظيفي ومن  املتعلمات  العربية متكني  اللغة  برنامج  ي�ضتهدف   : املعارف  جمال 

اأ�ضاليب وظواهر لغوية ومن معلومات علمية واجتماعية وثقافية مرتبطة باملجالت الدرا�ضية املربجمة التي تخدم 

مناء كفاية املتعلم)ة(.

ومهارات  ذهنية  ومهارات  لغوية  مهارات  على  املتعلم)ة(  تدريب  الربنامج  ي�ضتهدف  املهارات:  جمال 

ح�ص - حركية، وغريها من املهارات وال�ضرتاتيجيات التعلمية الالزمة لكت�ضاب الكفايات عموما والكفايات 

العربية  اللغة  وتوظيف  امتالك  يتطلبها  التي  اللغوية  التوا�ضلية  واملهارات  القدرات  ومن  خ�ضو�ضا،  اللغوية 

والتعليق  والرتكيب  والتحليل  والتطبيق  الفهم  من  التمكن  مثل  وذلك  الجتماعية،  واحلياة  املدر�ضية  احلياة  يف 

املعربة واحلوار واحلجاج والربهنة  التوا�ضلي، والقراءة  املوقف واملقام  والتلخي�ص والتعبري والتقومي ح�ضب 

اللغوية  الكفاية  ومناء  اللغة  اكت�ضاب  يف  امل�ضاهمة  واملهارات  القدرات  من  وغريها  �ضخ�ضي،  موقف  واتخاذ 

املتعلم)ة( على:  تدريب  احلديث عن �رصورة  فيمكن  التعلمية  لال�ضرتاتيجيات  بالن�ضبة  اأما  عموما. 

- بناء ا�ضرتاتيجيته ومنهجيته لال�ضتماع والقراءة والتحدث والكتابة )فهم امل�ضموع واملقروء، والتعبري ال�ضفهي 

والكتابي(؛

- بناء منهجية حلل الو�ضعيات - امل�ضكلة التي يواجهها يف املدر�ضة ويف احلياة العامة؛ 

وال�رصوط  واملوؤ�رصات  واملعايري  للموا�ضفات  اإنتاجه  مطابقة  مدى  من  والتحقق  الذاتي  التقومي  منهجية  بناء   -

املطلوبة منه؛ 

- بناء منهجية لتعديل اإنتاجه وتطويره يف �ضوء نتائج التقومي والتحقق؛

- تنمية ملكة الإبداع اللغوي والأدبي لديه من خالل ت�ضجيعه على املطالعة وعلى الإنتاج اللغوي يف م�ضتواه 

العمري والدرا�ضي.

جمال القيم واملواقف: اهتم الربنامج من خالل املجالت املحددة مل�ضامني الوحدات الدرا�ضية لكل �ضنة، ومن 

اللغة  مادة  مكونات  ملختلف  الديداكتيكية  واملقاربات  البيداغوجية  للممار�ضة  املوؤطرة  الرتبوية  التوجيهات  خالل 

العربية، بتوجيه النظر اإىل �رصورة جعل حمتويات الربنامج حاملة للقيم واملواقف والجتاهات الإيجابية املوجهة 

للفرد واملجتمع على حد �ضواء، ولذلك مت احلر�ص على اأن حترتم الن�ضو�ص والأن�ضطة وال�ضور والر�ضوم وغريها 

والوطنية  الإ�ضالمية  القيم  املتعلم)ة(  لدى  وتر�ضخ  املغربي،  للمنهاج  الأ�ضا�ص  الرتبوية  والتوجهات  الختيارات 

التفاعل مع  اأثناء  التعبري والتوا�ضل، ويف  اأثناء  تبني مواقف واجتاهات منا�ضبة يف  والإن�ضانية، واأن تدربه على 

الآخرين، ويف اأثناء التعامل مع الو�ضعيات املختلفة. وبذلك يتحقق مبداأ وظيفية اللغة يف حياة الفرد واملجتمع.

 االأهداف العامة التي ينتظر اأن يحققها برنامج اللغة العربية يف املدر�سة االبتدائية:

- تدريب املتعلم)ة( على احرتام بيئة التعلم واأوقاته، وعلى التعامل والت�رصف والتوا�ضل والتعبري ح�ضب قواعد 

اخلطاب واآداب التوا�ضل، وتكييف خطابه ح�ضب املقام واملوقف والظرف وال�ضياق؛
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- تدريبه على اتخاذ مواقف �ضخ�ضية والتعبري عن اآرائه ومتثالته بحرية حول الق�ضايا التي تعر�ص عليه، مع 

تعليل ذلك باحلجج والرباهني وال�ضتدللت املنا�ضبة؛

- تعريفه باحلقوق والواجبات والقواعد العامة، وحثه على التعبري عنها �ضفهيا وكتابيا؛

- تدريبه على ال�ضتقاللية وعلى التعلم والتقومي الذاتيني؛ 

- متكينه من اأن يكون �ضاحب قرار يف ما يخ�ص بيئته التعلمية؛

- تنمية اعتزازه باللغة العربية باعتبارها مكونا اأ�ضا�ضا من مكونات الهوية الوطنية؛

- تعزيز �ضعوره باأنه قادر على النجاح والنغما�ص يف جتارب جديدة تزيد من مهاراته وتو�ضع من مداركه.

3. بناء الكفاية اللغوية وتطويرها يف التعليم االبتدائي 

1.3. تنمية املهارات ال�سفهية

 اأوىل الربنامج احلايل للغة العربية اهتماما خا�ضا باملهارات ال�ضفهية، ويتجلى ذلك من خالل ما ياأتي: 

1.1.3. الو�سع االعتباري لل�سفهي 

يبتدئ اكت�ضاب اللغة يف ال�ضياق الطبيعي من ال�ضتعمال ال�ضفهي، مما يقت�ضي اإيالء الأهمية الالزمة لال�ضتماع 

املمار�ضة  حتظى  ذلك،  على  وبناء  اللغة.  لتعلم  اأ�ضا�ضيني  مدخلني  باعتبارهما  الف�ضيحة،  العربية  باللغة  والتحدث 

ال�ضفهية يف املدر�ضة البتدائية بن�ضيب وافر من زمن التعليم والتعلم؛ 

على  م�ضتقال  ذاته، ومكونا  حد  هدفا يف  باعتباره  )ا�ضتماعا وحتدثا(  ال�ضفهي  بالتوا�ضل  الهتمام  الأمر  يتطلب 

م�ضتوى احل�ض�ص واملوا�ضيع املدرو�ضة والتدبري الديداكتيكي املتبع يف تدري�ضه؛ كما يجب الهتمام به اأي�ضا لكونه، 

من جهة، اأداة لغوية تخدم تعليم وتعلم خمتلف مكونات مادة اللغة العربية، وباعتباره، من جهة اأخرى، كفاية 

الأ�ضتاذ)ة(  بني  التوا�ضل  يتم  خالله  من  اإذ  الأخرى؛  الدرا�ضية  املواد  اأغلب  وتعلم  تعليم  يف  ت�ضتثمر  م�ضتعر�ضة 

واملتعلمني واملتعلمات، والتوا�ضل يف ما بينهم اأي�ضا لكت�ضاب املعارف واملفاهيم والقيم واملواقف واملهارات املختلفة 

يف تلك املواد، التي ت�ضهم بدورها يف اإمناء القدرات واملهارات ال�ضفهية.

2.1.3. االإطار املنهجي لتعليم اال�ستماع والتحدث

- �رصورة اإغناء اجلوانب املرتبطة بال�ضتماع والتحدث وتنويعها )حكايات، ن�ضو�ص، و�ضعيات تت�ضمن معارف 

ومهارات وقيما ومواقف(، مع النفتاح على حميط املتعلم)ة( واهتماماته مع مراعاة انفتاحاته الإن�ضانية؛

- اأهمية التمييز بني قراءة املكتوب وفهمه وبني التعبري ال�ضفهي حول مو�ضوع معني، والتمييز اأي�ضا بني قراءة 

يحكي،  اأو غريه،  نف�ضه  )يقدم  الكالمية  الأفعال  اأ�ضناف  توظيف  وفهمها، وبني  القرائية  الن�ضو�ص  اأنواع 

يعرب، يعتذر، ينهى، ين�ضح، يطلب، يناق�ص الآخر، يعلل، يعرت�ص...( اأو اأ�ضاليب الإنتاج اللغوي اخلا�ضة 

باأنواع اخلطاب امل�ضتهدف )الإخبار، الو�ضف، التوجيه، ال�رصد، التف�ضري، احلجاج(؛
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- تخ�ضي�ص التوا�ضل ال�ضفهي بتدابري تنظيمية وديداكتيكية خا�ضة، من خالل متييز منهجية تعليم مكون ال�ضتماع 

والتحدث عن منهجيات املكونات الأخرى لتعليم اللغة؛

ال�ضفهي: منهجية فهم  التوا�ضل  امل�ضتعملة يف  التقنيات وال�ضرتاتيجيات  املتعلمات واملتعلمني على  - الهتمام بتدريب 

الو�ضعية ال�ضفهية، من خالل التدريب على ال�ضتماع وتغيري اأ�ضكال اخلطاب واأمناطه، وتنويع منهجيات ال�ضتثمار 

البيداغوجي للتوا�ضل ال�ضفهي واإك�ضاب املتعلم)ة( ال�ضتقاللية )تدريجيا( يف التعامل مع الو�ضعيات ال�ضفهية؛ 

اأو  توجيهي،  اأو  و�ضفي  اأو  اإخباري  اأو  �رصدي  طابع  ذات  ن�ضو�ص  اإنتاج  تقنيات  على  املتعلم)ة(  تدريب   -

تف�ضريي اأو حجاجي وفق موا�ضفات و�رصوط معينة؛ 

- تدريبه على التقومي الذاتي لإنتاجه ال�ضفهي والتحقق من مطابقته للموا�ضفات وال�رصوط املطلوبة؛

- تدريبه على منهجيات تطوير اإنتاجه انطالقا من نتائج التقومي والت�ضخي�ص الذاتي اأو التباديل.

2.3. تنمية املهارات القرائية 

1.2.3. اأهمية القراءة 

القراءة عملية تفكري مركبة، ت�ضمل قراءة الرموز املكتوبة )الكلمات واجلمل والن�ضو�ص( وفهم معانيها. وتتجلى 

بالقراءة،  وال�ضتمتاع  والتذوق،  وال�ضتنتاج،  للمقروء،  ال�ضمنية  واملعاين  ال�رصيحة  املعاين  فهم  يف  مهاراتها 

والتحليل، وا�ضتثمار املادة املقروءة واإبداء الراأي فيها.

يكت�ضي تعليم القراءة وتعلمها اأهمية كربى يف حياة الإن�ضان، وذلك من منطلق اأنها ت�ضكل:

- مفتاحا للتعلم وحت�ضيل خمتلف العلوم واملعارف التي يتطلبها جمتمع املعرفة؛

- مفتاحا لتح�ضني تعلم اللغة العربية واملواد العلمية والجتماعية والفنية التي يتم تدري�ضها باللغة العربية؛

- اأ�ضا�ضا للنجاح الدرا�ضي وحتديد نوعية امل�ضتقبل التعليمي لالأطفال.

2.2.3. االإطار املنهجي لتعليم القراءة وتعلمها 

ظهر يف ال�ضنوات الأخرية اجتاه عام يف جمال التعليم املبكر للقراءة، يعتمد مفهوما يركز على مكونات حمددة 

للقراءة، وعلى مقاربات ملنهجية تدري�ضها يف امل�ضتويات الأوىل، لتمكني املتعلمات واملتعلمني من تنمية قدرتهم على 

القراءة بكيفية فعالة، وهذه املكونات هي:

الوعي ال�سوتي: ي�ضكل الوعي ال�ضوتي متهيدا للقراءة، ويتمثل يف متكن املتعلم)ة( من تعرف وحدات الأ�ضوات 

باأن كل كلمة  الوعي  اإىل  يوؤدي  بها، وا�ضتعمالها يف كلمات منطوقة. مبا  امل�ضموعة، ومتييزها، واللعب  اللغوية 

منطوقة ترتكب من وحدات �ضوتية �ضغرى مفردة، ولي�ضت وحدة �ضوتية واحدة. وتتوافق الأبحاث الرتبوية 

على تاأكيد اأهمية الوعي ال�ضوتي يف تي�ضري تعلم القراءة، لتاليف التعرث فيها لحقا.

امل�ضموع  ال�ضوت  بني  الربط  من  املتعلم)ة(  متكن  يف  يتجلى  االألفبائي(:  )املبداأ  واأ�سواتها  احلروف  بني  الربط 

واحلرف املكتوب وتر�ضيخ ذلك لي�ضبح اآلية لديه، ت�ضاعده على التهجي وقراءة املقاطع والكلمات.
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القراءة بطالقة: تتحدد يف متكن املتعلم)ة( من قراءة املقاطع والكلمات والن�ضو�ص بدقة و�رصعة منا�ضبة، وباإيقاع 

�ضوتي معرب عن معاين املقروء.

اكت�ساب املفردات: تتمثل يف متكن املتعلم)ة( من اكت�ضاب ر�ضيد معجمي من املفردات وا�ضتعمالها يف فهم امل�ضموع 

واملقروء، ويف التعبري ال�ضفهي والكتابي.

الفهم: يتجلى يف متكن املتعلم)ة( من مهارات فهم الن�ضو�ص املقروءة، وا�ضتخراج معانيها ال�رصيحة وال�ضمنية.

تتفاعل هذه املكونات جمتمعة يف تنمية مهارات القراءة. ولكل مكون منها مفهوم واآليات لتعليمه وتعلمه.

3.3. تنمية املهارات الكتابية 

تعمل كل مكونات اللغة العربية على تطوير قدرات املتعلم)ة( وموؤهالته الكتابية، من حيث تزويده باملكت�ضبات 

اأن�ضطة ومتارين وتطبيقات كتابية  الالزمة للتعبري الكتابي، �ضواء خالل التدرب على املهارات الكتابية اأو اإجناز 

الكتابي  التعبري  اأن�ضطة  اإجناز  خالل  من  اأو  الدرا�ضي،  للم�ضتوى  واملهارية  واللغوية  التعبريية  للقدرات  منا�ضبة 

والإن�ضاء.

التعليم البتدائي، لتمكني  ال�ضنة الأوىل من  الكتابي منذ  الكتابية الهتمام املبكر بالتعبري  تتطلب تنمية املهارات 

املتعلم)ة( من اإنتاج كلمات وجمل وفقرات ق�ضرية، منا�ضبة للمجال امل�ضموين ولنوع الن�ص امل�ضتهدف؛ فالأ�ضتاذ)ة( 

مطالب بالتدريب املتنامي للمتعلمات واملتعلمني على هذا النوع من الإنتاج )يف اأثناء ح�ضة من ح�ض�ص الكتابة(، 

ب�ضكل يراعي قدراتهم وح�ضيلتهم اللغوية املكت�ضبة، وهو ما ي�ضتدعي اعتماد مبداأي التب�ضيط والتدرج، متا�ضيا مع ما 

يتطلبه حتقيق الأهداف التعلمية امل�ضطرة.

يهدف برنامج اللغة العربية اإىل تدريب املتعلم)ة( بالتدريج على املهارات الكتابية املختلفة، من خالل مترينه 

على نوعني من الكتابة:

- النقل واخلط والإمالء والتطبيقات الكتابية؛

- التعبري الكتابي.

4.3. تعلم اللغة باعتماد اأنواع الن�سو�ض وال�سياقات الدالة 

1.4.3. تعلم اللغة باعتماد اأنواع الن�سو�ض 

مت اعتماد �ضتة اأنواع اأ�ضا�ضية من الن�ضو�ص النرثية املتداولة، وهي: الن�ص ال�رصدي، والإخباري، والو�ضفي، 

والتوجيهي، والتف�ضريي، واحلجاجي، كما مت اعتماد الن�ص ال�ضعري والأنا�ضيد. وقد تقرر تداول هذه الن�ضو�ص 

يف كل �ضنوات التعليم البتدائي بتفاوت وانتظام ح�ضب نوعها وتدرج تقدميها خالل الوحدات وال�ضنوات الدرا�ضية، 

وتناولها وتفعيلها من خالل ا�ضتخدام الأ�ضاليب والبنيات اللغوية املقررة، ب�ضكل م�ضمر و�ضمني على مدى ال�ضنوات 

الأوىل والثانية والثالثة ابتدائي، ثم ب�ضكل �رصيح ومقعد على مدى ال�ضنوات الرابعة واخلام�ضة وال�ضاد�ضة ابتدائي.
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الن�سو�ض النرثية

الن�ض ال�سعري الن�ض 

ال�رصدي

الن�ض 

االإخباري

الن�ض 

الو�سفي

الن�ض 

التوجيهي

الن�ض 

التف�سريي

الن�ض 

احلجاجي

ن�ضو�ص نرثية )�رصدية واإخبارية وو�ضفية وتوجيهية(، ون�ضو�ص �ضعرية.1 - 2 - 3

ن�ضو�ص نرثية )�رصدية واإخبارية وو�ضفية وتوجيهية وتف�ضريية وحجاجية(، ون�ضو�ص �ضعرية.4 - 5 - 6

ال�سنوات

نوع الن�ض

2.4.3.  تعلم اللغة يف ال�سياقات الدالة )جماالت درا�سية(

مت اعتماد �ضتة جمالت لكل �ضنة درا�ضية باعتبارها �ضياقات معرفية وتوا�ضلية واجتماعية ت�رصف من خاللها 

من  انطالقا  وذلك  للمتعلم)ة(،  العامة  احلياة  يف  اللغة  وظيفية  مبداأ  يحقق  ب�ضكل  اللغوية،  والتعلمات  املكت�ضبات 

عالقته بذاته وبالآخر ومبحيطه القريب والبعيد، وا�ضتح�ضارا مل�ضتجدات احلياة الثقافية والجتماعية والقت�ضادية 

املتعلم)ة(  املجالت من حمتويات معرفية جافة وخارجة عن حاجات  هذه  ترقى  والتكنولوجية وغريها؛ وبذلك 

باأن  التعلمية، علما  التعليمية  العملية  اإليه، باعتباره مركز  بالن�ضبة  اإىل جمالت حياتية وتوا�ضلية دالة  واهتماماته 

امل�ضمونية  املجالت  هذه  تنظيم  مت  وقد  وعامة.  كربى  اأفكارا  تلخ�ص  اإن�ضانية  مفاهيم  تتناول  املعتمدة  املجالت 

المتداد  وح�ضب  للمتعلم)ة(،  والجتماعي  والوجداين  الذهني  بالنمو  لعالقتها  تبعا  درا�ضية  �ضنة  كل  يف  وترتيبها 

املجايل، من البيت باعتباره املوؤ�ض�ضة املجتمعية الأوىل للمتعلم)ة(، اإىل امل�ضتوى العاملي والكوين باعتباره المتداد 

الإن�ضاين امل�ضتهدف يف اآخر املطاف، مرورا باملحيط املدر�ضي واملحيط الوطني واملحلي فالإقليمي واجلهوي.

4. اإ�سهام اللغة العربية يف اإمناء اأبعاد الكفايات يف التعليم االبتدائي 

ما يتطلع اإليه تعليم اللغة العربية وتعلمها بالتعليم االبتدائياالأبعاد

اال�سرتاتيجية

ا�ضتعمال اللغة العربية لأجل:

- حت�ضيل املعارف والتزود ببع�ص اخلربات املنا�ضبة مل�ضتوى املتعلم)ة( الدرا�ضي؛ 

- اكت�ضاب القيم الإ�ضالمية والوطنية والإن�ضانية وممار�ضتها يف حدود امل�ضتوى الدرا�ضي 

للمتعلم)ة(؛

- النفتاح على املحيط الطبيعي والجتماعي وما تزخر به احلياة العامة من عمل ون�ضاط 

واإبداع.

التوا�سلية

- التوا�ضل عن طريق اللغة العربية قراءة وكتابة وتعبريا؛ 

- التعبري ال�ضفهي بالن�ضق العربي الف�ضيح؛ 

- ا�ضتعمال ر�ضيد وظيفي ف�ضيح، يرتبط بحياة املتعلم)ة(، ويتو�ضع تبعا لتدرج جمالت 

الربنامج؛ 

- تعرف ر�ضم احلروف العربية، وقراءتها �ضمن كلمات وجمل ون�ضو�ص ب�ضيطة؛ 

- الر�ضم اخلطي للحروف العربية جمردة، و�ضمن كلمات وجمل وفقرات ق�ضرية؛ 

- ا�ضتعمال اللغة العربية لتح�ضيل املعارف واخلربات املنا�ضبة مل�ضتوى املتعلم)ة( الدرا�ضي؛ 
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- ا�ضتعمال اللغة العربية لإدراك القيم الإ�ضالمية والوطنية والإن�ضانية يف حدود م�ضتوى  

املتعلم)ة( الدرا�ضي، لتتاأ�ضل يف كيانه و�ضخ�ضيته؛

- التمكن من القواعد اللغوية، والقدرة على ا�ضتعمالها ب�ضكل �ضحيح يف الأن�ضطة اللغوية 

املنطوقة واملكتوبة، ويف التوا�ضل ال�ضليم مع الغري؛

املنهجية

- ا�ضت�ضمار البنيات الأ�ضلوبية وال�رصفية والرتكيبية والإمالئية للغة العربية، يف حدود 

م�ضتوى املتعلم)ة( الدرا�ضي، وعمره الزمني والعقلي؛ 

- قراءة املكتوب وفهمه وا�ضتثماره على م�ضتويات عدة؛

القدرة على احلكم  لتنمية  م�ضتوياته،  اللغوي والتمييز واملوازنة بني  املجال  ا�ضتيعاب   -

املنطقي؛ 

- الت�ضاوؤل وا�ضتخدام الفكر يف تتبع امل�ضاهد ومالحظتها، واملقارنة وال�ضتنتاج وال�ضتدلل؛

- املالحظة واملقارنة واحلكم، اكت�ضاف طرق وو�ضائل عمل جديدة؛ 

- متييز اأ�ضناف اخلطاب : الأدبي، العلمي، الجتماعي، ... اإلخ؛

التي  اخلارجية  والبحوث  الكتابية  الإجنازات  خالل  من  الوقت  و�ضبط  العمل  تنظيم   -

يتكلف املتعلم)ة( باإجنازها، والعتياد على ممار�ضتها.

الثقافية

- ا�ضتعمال ر�ضيد وظيفي ف�ضيح، يرتبط بحياة املتعلم)ة( وحميطه، ويتو�ضع تبعا لتدرج 

جمالت الربنامج؛

- ا�ضتعمال اللغة العربية لتح�ضيل املعارف والتزود باخلربات املنا�ضبة مل�ضتوى املتعلم)ة( 

الدرا�ضي؛

الندماج  عملية  يف  اأ�ضا�ضية  و�ضيلة  يعترب  الذي  الف�ضيح،  اللغوي  الن�ضق  ا�ضتيعاب   -

الجتماعي؛ 

- التعبري بوا�ضطة اللغة �ضفهيا وكتابيا يف موا�ضيع متنوعة، ترتبط بالواقع وتلبي احلاجات؛

- التعرف من خالل اللغة على القيم الإ�ضالمية والوطنية والإن�ضانية، لتمثلها يف ال�ضلوك.

- التفتح على العامل التكنولوجي والرقمي، ومتثله وفهم تطوراته من خالل اللغة.التكنولوجية

5. التنظيم البيداغوجي العام لربنامج مادة اللغة العربية 

تنتظم عرب �ضت وحدات  الفعلية،  للدرا�ضة  اأ�ضبوعا   34 العربية على مدى  للغة  ال�ضنوي  الربنامج  يتم ت�رصيف 

درا�ضية موزعة بالت�ضاوي على اأ�ضدو�ضي ال�ضنة الدرا�ضية؛ وت�ضم كل وحدة درا�ضية خم�ضة اأ�ضابيع، تخ�ض�ص اأربعة 

التقومي والدعم  تكوينيا هادفا، ويخ�ض�ص خام�ضها لإجراءات  تقوميا  تعلمات جديدة وبنائها وتقوميها  لتقدمي  منها 

والتدخل املبكر؛ اأما الأ�ضابيع الأخرى املكملة للربنامج ال�ضنوي، فهي الأ�ضبوع الأول املخ�ض�ص للتقومي الت�ضخي�ضي 

الأول، والأ�ضبوع  الأ�ضدو�ص  نهاية  املرحلي يف  للدعم  املخ�ض�ص  ال�ضابع ع�رص  ال�ضتدراكي، والأ�ضبوع  والدعم 

فيخ�ض�ص لإجناز  والثالثون  الرابع  الأ�ضبوع  اأما  الثاين؛  لالأ�ضدو�ص  املرحلي  للدعم  املخ�ض�ص  والثالثون  الثالث 

اإجراءات اآخر ال�ضنة الدرا�ضية.
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اأربعة  مدى  على  تكوينيا  تقوميا  وتقوميها  وبناوؤها  اجلديدة  اللغوية  واملكت�ضبات  التعلمات  اإر�ضاء  يتم  وهكذا 

متفرقة؛  اأ�ضابيع  �ضتة  خالل  املبكر  العالجي  التدخل  عمليات  واإمتام  ودعمها  تقوميها  ويتم  اأ�ضبوعا،  وع�رصين 

اإجراء  اأ�ضا�ضا يف  ي�ضتغل  دعم مرحلي خا�ص،  لإجراء  والثالثون  والثالث  ال�ضابع ع�رص  الأ�ضبوعان  ويخ�ض�ص 

وتفعيل اأن�ضطة احلياة املدر�ضية الداعمة للتعلمات )م�رصح مدر�ضي؛ اأنا�ضيد وحمفوظات؛ حكايات ومطالعات حرة؛ 

اأن�ضطة توظيف الإعالميات يف تعلم اللغة العربية؛ م�ضابقات تربوية؛ اأن�ضطة الأندية املدر�ضية؛ معار�ص؛ خرجات 

مدر�ضية...(.

6. الغالف الزمني املخ�س�ض للغة العربية 

الغالف الزمني االأ�سبوعيال�سنوات الدرا�سية

ع�رص �ضاعاتال�ضنة الأوىل

ت�ضع �ضاعاتال�ضنة الثانية

ثمان �ضاعاتال�ضنة الثالثة

�ضت �ضاعات ون�ضفال�ضنة الرابعة

�ضت �ضاعاتال�ضنة اخلام�ضة

�ضت �ضاعاتال�ضنة ال�ضاد�ضة

7. الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية 

تعليمية ومعينات  اعتماد و�ضائل  الدرا�ضية،  املواد  العربية، على غرار غريها من  اللغة  مادة  تدري�ص  يتطلب 

الرتبوية  الأهداف  حتقيق  تي�رص  �رصوط  يف  عمله  اإجناز  على  الأ�ضتاذ)ة(  مل�ضاعدة  ومتنوعة،  خمتلفة  ديداكتيكية 

امل�ضطرة يف الربنامج الدرا�ضي.

اإن الكتفاء بدليل الأ�ضتاذ)ة( وكتاب املتعلم)ة( والت�ضبث احلريف مب�ضامينهما وحمتوياتهما، ل ي�ضمن الدينامية 

ح�ضب  البيداغوجي  الت�رصف  على  والقدرة  واملبادرة  الإبداع  فر�ص  يتيح  ول  الالزمة،  التدبريية  واملرونة 

تعليمية منا�ضبة ومعينات  بو�ضائل  ال�ضتعانة  ال�رصوري  التعلمية، وبذلك �ضار من  التعليمية واحلاجات  املواقف 

ديداكتيكية مالئمة لتح�ضني جودة التمدر�ص، كامل�ضاهد وال�ضور والر�ضوم والبطاقات والو�ضائل ال�ضمعية الب�رصية 

واملوارد الرقمية والقوامي�ص ) ول �ضيما املوجه منها للتعليم البتدائي(  والق�ض�ص و املجالت الرتبوية واإنتاجات 

الر�ضمي  املنهاج  وثوابت  توجهات  واملعينات  الو�ضائل  هذه  كل  حترتم  اأن  �رصيطة  وغريها،  الرتبوية  النوادي 

املعتمد، و�ضمنها التقيد التام يف التدري�ص با�ضتعمال اللغة املقررة وحدها دون غريها من ال�ضتعمالت اللغوية، 

الربنامج  اأغرا�ص  املعلنة ول حتيد عن  الأهداف والكفايات  تنا�ضب  للمعاينة والفح�ص حتى  واأن تكون خا�ضعة 

الدرا�ضي امل�ضطر.
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8. التقومي والدعم 

مت اعتماد اأمناط التقومي والدعم املتداولة يف املدر�ضة البتدائية لت�رصيف برنامج اللغة العربية للتعليم البتدائي، 

اإذ جاءت برجمة التقومي الت�ضخي�ضي يف موقع اأداء وظيفته التوجيهية، وترك املجال مفتوحا ومرنا لربجمة اأن�ضطة 

التقومي التكويني واإجنازها ب�ضكل يومي، ق�ضد التتبع الفردي للمتعلمات واملتعلمني با�ضتثمار نتائج التقومي لتحقيق 

وظيفته التعديلية؛ اأما التقومي الإجمايل فيمكن اإجراوؤه يف نهاية كل اأ�ضدو�ص اأو عند اختتام ال�ضنة الدرا�ضية؛ وذلك 

ل�ضتثمار هذا النوع من التقومي يف حتقيق وظيفته اجلزائية اأو الإ�ضهادية. اأما الدعم الرتبوي )املندمج واملوؤ�ض�ضاتي( 

فقد اقرتحت ب�ضاأنه �ضيغ متنوعة )معاجلة فورية ومعاجلة مركزة ومعاجلة ح�ضب جمموعات �ضغرية( ل متنع من 

تفعيل هام�ص املبادرة والت�رصف ح�ضب احلاجة وال�رصورة، وح�ضب ظروف العملية التعليمية التعلمية يف الزمان 

واملكان وال�رصوط البيداغوجية املتوفرة.

ميكن تو�ضيح الوظيفية اخلا�ضة باأنواع التقومي والدعم املواكبة لإجناز الربنامج على النحو الآتي:

التقومي الت�سخي�سي والدعم اال�ستدراكي: ينجز يف الأ�ضبوع الأول من بداية ال�ضنة الدرا�ضية، وي�ضعى هذا التقومي 

اإىل ت�ضخي�ص حت�ضيل املتعلمات واملتعلمني يف بداية ال�ضنة الدرا�ضية، وفق الأهداف والكفايات املحددة يف املناهج 

الدرا�ضية املقررة يف امل�ضتويات الدرا�ضية ال�ضابقة، والتي تتاأ�ض�ص عليها التعلمات يف امل�ضتويات الدرا�ضية احلالية. 

وتركز اأن�ضطة الدعم ال�ضتدراكي على متكني املتعلمني واملتعلمات من لغات ومعارف وقدرات ومهارات توؤهلهم 

ملتابعة الدرا�ضة يف امل�ضتوى اجلديد دون �ضعوبات كربى.

التقومي التكويني والدعم الفوري املندمج يف الدر�ض، ينجز هذا التقومي عادة ب�ضيغتني:

- �ضيغة اأوىل ت�ضتعمل لدعم بناء التعلمات، حيث ير�ضد الأ�ضتاذ)ة( ال�ضعوبات التي تواجه املتعلمني واملتعلمات 

اأ�ضلوبا تربويا م�ضجعا يف دعم الذين يواجهون �ضعوبات، وتوجيههم اإىل تعرف  اأثناء الدر�ص، ويعتمد  يف 

�ضعوباتهم وا�ضتعمال ما ي�ضاعدهم على امل�ضاركة يف بناء تعلمهم؛

م الأ�ضتاذ)ة( يف نهاية احل�ضة مدى حتقق اأهداف  - �ضيغة ثانية ت�ضتعمل لتقومي مدى حتقق اأهداف التعلم، حيث ُيقوِّ

التعلم اخلا�ضة بالدر�ص، ويقدم يف �ضوء ذلك دعما م�ضرتكا لتذليل ال�ضعوبات العامة امل�ضرتكة اإن وجدت، 

وي�رصك املتعلمني واملتعلمات يف مناق�ضة التعرثات اخلا�ضة بكل جمموعة، ويوجه اأفرادها اإىل اإجناز مهمات 

ت�ضاعدهم على بلوغ الأهداف املرجوة من الدر�ص.

التقومي التكويني والدعم املربجمان يف اليوم االأخري من كل اأ�سبوع تربوي: يتناول تقومي مدى حتقق اأهداف التعلم 

الأ�ضبوعي، وين�ضب الدعم على تذليل ال�ضعوبات العامة امل�ضرتكة اإن وجدت، وال�ضعوبات اخلا�ضة بكل جمموعة 

بناء على نتائج التقومي.

التقومي والدعم اخلا�سان بكل وحدة درا�سية والوحدات ال�سابقة لها: تتناول اأن�ضطة التقومي والدعم اإجناز اأن�ضطة 

ا�ضتثمار ح�ضيلة التعلم اخلا�ضة بكل وحدة، من خالل متارين تركيبية لتطبيق ح�ضيلة التعلم خالل الأ�ضبوع اخلام�ص 

ودعم  التعلم،  اأهداف  ح�ضيلة  حتقق  مدى  فح�ص  على  الأ�ضبوع،  هذا  خالل  التقومي،  وين�ضب  وحدة،  كل  من 
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التمكن منها با�ضتعمال اأن�ضطة مالئمة. وهو ما يتيح اجلمع بني ت�ضفية ال�ضعوبات بالن�ضبة ملن بقيت لديه �ضعوبات، 

واإغناء التعلم بالن�ضبة ملن حقق الأهداف املطلوبة.

التقومي والدعم يف اإطار اأن�سطة احلياة املدر�سية: تتيح اأن�ضطة التقومي والدعم يف اإطار احلياة املدر�ضية اخلروج 

باأن�ضطة التعلم من حجرة الدرا�ضة اإىل ف�ضاء املوؤ�ض�ضة وحميطها الثقايف والفني، وتتميز هذه الأن�ضطة بالنفتاح على 

الأن�ضطة احلرة املالئمة للطفل يف التعليم البتدائي.

وتنجز اأن�ضطة التقومي والدعم يف اإطار احلياة املدر�ضية �ضمن الأن�ضطة الثقافية والفنية والريا�ضية، والأندية 

املدر�ضية واملعامل الرتبوية التي يت�ضمنها م�رصوع املوؤ�ض�ضة، ومن بني الأندية التي ت�ضكل ف�ضاء داعما ملهارات 

وال�ضلوك  املواطنة  نادي  امل�رصح؛  نادي  القراءة؛  نادي  الكتاب؛  نادي  والكتابة:  والقراءة  والتحدث  ال�ضتماع 

املدين؛ الإذاعة املدر�ضية ... وين�ضب التقومي على ت�ضخي�ص مدى الإقبال على القراءة احلرة، وا�ضتثمار ح�ضيلة 

والقراءة  والتحدث  ال�ضتماع  مهارات  ممار�ضة  الدعم  ويتناول  الأن�ضطة.  من  النوع  هذا  يف  املكت�ضب  التعلم 

والكتابة.

9. بع�ض خ�سائ�ض برنامج امل�ستوى الرابع االبتدائي

البناء والتثبيت والرتكيز والتو�ضع التدريجي  الثالثة والرابعة مرحلة و�ضطى يغلب عليها طابع  ت�ضكل ال�ضنتان 

ومو�ضوعات  حماور  من  امل�ضتهدفة  والتوا�ضلية  اللغوية  الكفايات  وتطوير  امل�ضتهدفة،  اللغوية  للمكت�ضبات  الأفقي 

برناجمي ال�ضنتني اللتني ت�ضكالن ج�رص عبور بني ال�ضلك الأول وال�ضنتني اخلام�ضة وال�ضاد�ضة.

وميثل امل�ضتوى الرابع من التعليم البتدائي مرحلة حا�ضمة يف هذا ال�ضلك، اإذ اإن التعلمات املخ�ض�ضة له ت�ضكل 

بداية الت�رصيح بالقواعد اللغوية وال�ضتئنا�ص بها، بعدما اكت�ضب املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية يف ال�ضنوات الثالث 

ال�ضابقة ب�ضكل م�ضمر، كما يتميز هذا امل�ضتوى بكونه بداية للوعي باأنواع الن�ضو�ص القرائية والأ�ضاليب اللغوية. كما 

ي�ضري التعبري الكتابي ممار�ضة اأ�ضبوعية من خالل مراحل دقيقة ومنظمة.

ثانيا: الربنامج الدرا�سي ملادة اللغة العربية لل�سنة الرابعة

جعل  بغية  ون�ضو�ضها  واأهدافها  طرقها  تتنوع  حيث  الرابعة،  ال�ضنة  برنامج  يف  بقوة  القراءة  مكون  يح�رص   

املتعلم)ة( يكت�ضب املهارات القرائية املختلفة.

وبذلك يوا�ضل بناء تعلماته من خالل ن�ضو�ص وظيفية نرثية و�ضعرية ون�ضو�ص اأخرى م�ضرت�ضلة و�ضماعية. 

التعبري �ضفهيا وكتابيا ويتعود ال�ضتغال على  ا�ضتئنا�ضية، ويوا�ضل  اللغوية بطريقة  بالقواعد  كما ي�رصع يف الوعي 

امل�ضاريع التي تك�ضبه مهارات ال�ضتغال مع اجلماعة.
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1. كفاية اللغة العربية بال�سنة الرابعة من التعليم االبتدائي

ن�ض الكفاية

يكون املتعلم)ة(، يف نهاية ال�ضنة الرابعة من التعليم البتدائي، قادرا على حل و�ضعيات 

ما  كلماتها  فهم ن�ضو�ص م�ضموعة ترتاوح  اإجناز مهمات مركبة من خالل  اأو  م�ضكلة و/ 

بني 200 و250 كلمة، وفهم ن�ضو�ص مقروءة ترتاوح كلماتها ما بني 250 و300 كلمة، 

والتوجيه  والو�ضف  والإخبار  ال�رصد  طابع  عليها  يغلب  وكتابية  �ضفهية  ن�ضو�ص  واإنتاج 

والتف�ضري واحلجاج، وذلك بتوظيف ر�ضيده املعريف واملعجمي والقيمي، وما اكت�ضبه من 

بنيات لغوية بطريقة �رصيحة. 

2. بطاقة و�سفية لربنامج اللغة العربية لل�سنة الرابعة 

1.2. املكونات الدرا�سية ملادة اللغة العربية 

يتكون برنامج اللغة العربية من املكونات الآتية:

مكونات مادة اللغة العربية لل�سنة الرابعة

القراءة

التوا�سل ال�سفهي

الظواهر اللغوية

ال�رصف والتحويل

الرتاكيب

الإمالء

الكتابة

التطبيقات الكتابية

التعبري الكتابي )الإن�ضاء(

م�رصوع الوحدة
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2.2. الغالف الزمني االأ�سبوعي 

ال�سنة الرابعة

توزيع املدد واحل�س�ضعنا�رصهااملكونات

القراءة

120 د=30x4الن�ص الوظيفي/الن�ص ال�ضعري

30 د=30x1الن�ص امل�ضرت�ضل

30 د=30x1الن�ص ال�ضماعيالتوا�سل ال�سفهي

الظواهر اللغوية

30 د=30x1ال�رصف والتحويل

30 د=30x1الرتاكيب

30 د=30x1الإمالء

الكتابة
45 د=45x1التطبيقات الكتابية

45 د=45x1التعبري الكتابي )الإن�ضاء(

30 د=30x1م�رصوع الوحدةم�رصوع الوحدة

6 �ساعات ون�سفاملجموع

3.2. م�سامني جماالت الربنامج الدرا�سي لل�سنة الرابعة

يتكون برنامج اللغة العربية لل�ضنة الرابعة من �ضت وحدات، تتمحور كل وحدة منها حول جمال من املجالت 

الآتية:

حماور امل�سامني الفرعية على �سبيل التمثيل ال احل�رصاملجاالت

1
احل�سارة 

املغربية

احل�ضارة  مظاهر  تنوع  املغربية،  للح�ضارة  التاريخية  الأ�ض�ص  املغربية،  احل�ضارة  مفهوم 

املغربية، اأ�ضول وروافد احل�ضارة املغربية، عالقة احل�ضارة املغربية باحل�ضارات املتفاعلة 

معها تاريخيا، اإ�ضهامات احل�ضارة املغربية يف احل�ضارة الإن�ضانية الكونية، مميزات الهوية 

املغربية وخ�ضو�ضياتها، الطفولة يف املوروث احل�ضاري املغربي واأهميتها، دور الرجل 

واملراأة املغربيني يف بناء ال�رصح احل�ضاري الوطني، القيم الإ�ضالمية والوطنية والإن�ضانية 

املوؤطرة للح�ضارة املغربية...

2

احلياة 

الثقافية 

والفنية

الثقافة والفن رافدان  ال�ضعوب،  الثقافة والفن يف حياة  الثقافية والفنية، دور  مفهوم احلياة 

)املغربية  والفنية  الثقافية  احلياة  مظاهر  والعاملية،  الوطنية  احل�ضارة  روافد  من  اأ�ضا�ضيان 

الوطنية واجلهوية واملحلية(، مناذج من اإنتاجات ثقافية وفنية مغربية يف املعمار والآداب



19

2

يف  الثقافية  املوؤ�ض�ضات  والفنية،  الثقافية  احلياة  جمال  يف  الطفل  موقع  واملو�ضيقى،  والفكر 

للحياة  املوؤطرة  القيم  املغربية يف جمالت خمتلفة،  الثقافية  الإبداعات  من  املجتمع، مناذج 

اإبداعات طفولية عاملية  والفن،  الثقافة  ن�ضائية مغربية يف جمال  اإ�ضهامات  والفنية،  الثقافية 

ومغربية يف الثقافة والفن، تنمية احل�ص الثقايف والفني لدى الطفل من خالل اأن�ضطة احلياة 

املدر�ضية، القيم والقواعد املوؤطرة للحياة الثقافية والفنية...

الهوايات3

الفراغ  ا�ضتثمار وقت  اأهمية  )اأدبية، فنية، ريا�ضية..(،  الهوايات  اأنواع  الهواية،  مفهوم 

ملمار�ضة  الطفل  توجيه  مف�ضلة،  هوايات  اإىل  الطفل  ميول  مف�ضلة،  هواية  ممار�ضة  يف 

الدرا�ضي و�ضلوكهم داخل  الأطفال  الإيجابي على حت�ضيل  الهوايات  تاأثري  مفيدة،  هوايات 

املدر�ضة والبيت، الهواية ال�ضخ�ضية واجلماعية، فائدة الهوايات يف اإن�ضاء عالقات اجتماعية 

و�ضداقات جديدة، دور الهوايات يف التخفيف من التوتر و�ضغوطات العمل...

4

الفالحة 

وال�سناعة 

والتجارة

تعرف عامل الفالحة وال�ضناعة والتجارة، اأهمية الفالحة وال�ضناعة والتجارة يف القت�ضاد 

التجارية،  الأعمال  من  مناذج  وال�ضناعية،  الفالحية  الإنتاجات  بع�ص  تعرف  الوطني، 

العوامل  تاأثري  وع�رصية،  تقليدية  فالحية  اأن�ضطة  والتجارة،  وال�ضناعة  الفالحة  اأنواع 

الطبيعية واجلغرافية يف الإنتاج الفالحي، التجارة اللكرتونية... 

الغابة5

مكونات الغابة، اأهمية الغابة ودورها يف خمتلف املجالت، اأنواع الغابات، الأخطار التي 

تهدد الغابة، حماية الغابة من الأخطار التي تهددها، ا�ضتغالل الغابة كم�ضدر للطاقة، مناذج 

من الغابات، اأنواع الأ�ضجار يف الغابات... 

ال�سياحة6

الوطني،  القت�ضاد  يف  ال�ضياحة  دور  ال�ضياحة،  فوائد  ال�ضياحة،  اأنواع  ال�ضياحة،  تعريف 

ت�ضنيف ال�ضياحة، وكالت الأ�ضفار، تنظيم الرحالت والأ�ضفار، املناطق ال�ضياحية باملغرب، 

الطفل وال�ضياحة...

4.2. مكونات مادة اللغة العربية لل�سنة الرابعة 

1.4.2. مكون القراءة

تثمينا وتر�ضيدا للمكت�ضبات القرائية للمتعلمني واملتعلمات خالل ال�ضنوات الثالثة الأوىل من التعليم البتدائي، 

يعترب مكون القراءة يف ال�ضنة الرابعة مدخال اأ�ضا�ضا لفهم اللغة وا�ضتعمالها يف التعامل مع خمتلف اأنواع الن�ضو�ص 

مهارات  با�ضتثمار  وا�ضتخدامها،  املعلومات  واكت�ضاب  الأدبية،  اخلربة  من  ال�ضغار  القراء  متكني  بغية  املكتوبة، 

القراءة بطالقة وبناء املعنى، عرب توظيف ا�ضرتاتيجيات املفردات والفهم القرائي، اإ�ضافة اإىل التحليل والرتكيب 

. 
واإبداء الراأي يف املقروء)1(

اأربع  الذي ق�ضى  املتعلم)ة(  القرائية لدى  الكفايات  التحكم يف  اإىل قيا�ص مدى   ،)PIRLS( القرائية الكفايات  الدولية لتطوير  الدرا�ضة  ترمي   )1(
)بوزن  الأدبية  اكت�ضاب اخلربة  اأ�ضا�ضيني هما  القراءة يف هدفني  اأغرا�ص  املرجعي  الإطار  البتدائي. يح�رص  بالتعليم  التمدر�ص  �ضنوات من 

%50(؛ ا�ضتخال�ص املعلومات وا�ضتخدامها )بوزن %50(. ويركز التقومي على �ضنفني اثنني من الن�ضو�ص: ن�ضو�ص حكائية / اأدبية )800 
اإما من �ضنف اختيار من  باأ�ضئلة،  الدرا�ضة خم�ضة ن�ضو�ص مذيلة  اإخبارية معلوماتية )900 كلمة(. ويبلغ عدد كل منهما يف  كلمة( واأخرى 

متعدد، اأو اأ�ضئلة مفتوحة بهدف قيا�ص مدى فهم املقروء لدى التالميذ. تنق�ضم �ضريورة الفهم املعنية بالتقومي اإىل 4 عمليات اأ�ضا�ضية لها اأوزان 

خمتلفة ح�ضب اأهميتها يف الإطار املرجعي: الرتكيز على معلومة �رصيحة يف الن�ص وا�ضتخراجها ومتثل ن�ضبة %20، القيام با�ضتنتاجات مبا�رصة 

ومتثل ن�ضبة %30؛ تاأويل الأفكار واملعلومات ودجمها متثل ن�ضبة %30، فح�ص وتقومي حمتوى الن�ص ولغته وعنا�رصه ومتثل ن�ضبة 20%. 
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 موجهات مكون القراءة

تدبر الأن�ضطة القرائية يف خم�ص ح�ض�ص اأ�ضبوعيا تبعا ملا ياأتي:

- ي�ضتثمر ن�ص وظيفي واحد يف اأربع ح�ض�ص يف الأ�ضابيع الثالثة الأوىل للوحدة؛ 

- ي�ضتثمر ن�ص �ضعري واحد يف اأربع ح�ض�ص يف الأ�ضبوع الرابع من كل وحدة؛

- تخ�ض�ص احل�ضة اخلام�ضة من كل اأ�ضبوع من الأ�ضابيع الأربعة الأوىل للن�ص امل�ضرت�ضل؛

- يراعى اجلانب الوظيفي للغة يف تنمية مهارات القراءة؛

- تنوع طبيعة الن�ضو�ص الوظيفية: ال�رصدية والإخبارية املعلوماتية والو�ضفية والتوجيهية والتف�ضريية واحلجاجية؛ 

- يدرج ن�ص يف الأ�ضبوع اخلام�ص من كل وحدة ي�ضتهدف التقومي الإجمايل؛

الكلمة )ال�ضتقاق(،  الكلمة، وعائلة  التدريب على ا�ضرتاتيجيات املفردات: خريطة  القرائي يف  ي�ضتثمر الدر�ص   -

و�ضبكة املفردات، واملعاين املتعددة، ومفاتيح ال�ضياق، وال�ضفة امل�ضافة، ف�ضال عن التح�ضي�ص با�ضتعمال القامو�ص؛

- ي�ضجع املتعلمون واملتعلمات على القراءة الذاتية واملطالعة احلرة، با�ضتثمار ركن القراءة يف الف�ضول الدرا�ضية 

اأو مكتبة املدر�ضة اأو ف�ضاءات اأخرى منا�ضبة.

 اأهداف القراءة

لتطوير �ضريورة الفهم وتنميتها، يهدف الدر�ص القرائي يف ال�ضنة الرابعة اإىل اأن:

- يقراأ املتعلم)ة( ن�ضو�ضا بدقة و�رصعة )بطالقة(؛

- يرثي ر�ضيده املعجمي با�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات املفردات؛ 

- ي�ضتخرج معلومات �رصيحة من ن�ص مقروء؛ 

- ي�ضتخرج معلومات �ضمنية من ن�ص مقروء؛

- يحدد الفكرة العامة يف الن�ضو�ص التي يقروؤها؛ 

- يحدد الأفكار الرئي�ضة يف الن�ضو�ص؛

- يقارن بني م�ضامني الن�ضو�ص املقروءة؛ 

- يحلل املقروء ويحدد عنا�رصه؛ 

- يلخ�ص الن�ص القرائي؛ 

- يحدد اأ�ضلوب الن�ص وبنيته؛ 

- يتذوق البعد الفني للن�ص؛ 

- يحدد راأي وموقف الكاتب؛ 

- يبدي راأيه يف املقروء؛

- يحدد املغزى العام للن�ص، ويكت�ضب قيما اإيجابية.
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2.4.2. مكون التوا�سل ال�سفهي

يعترب التوا�ضل ال�ضفهي يف ال�ضنة الرابعة امتدادا ملكت�ضبات املتعلمات واملتعلمني يف مكون ال�ضتماع والتحدث يف 

ال�ضنوات الثالث الأوىل. وي�ضتثمر التوا�ضل ال�ضفهي يف املواد الدرا�ضية املختلفة من اأجل اكت�ضاب املعارف وتنمية 

القدرات واملهارات والقيم، واإمناء �ضخ�ضيته.

 موجهات مكون التوا�سل ال�سفهي

تدبر اأن�ضطته با�ضتثمار ن�ص �ضماعي واحد يف ح�ضتني على مدى اأ�ضبوعني )ح�ضة يف كل اأ�ضبوع(. يتوخى من 

الن�ص ال�ضماعي اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على فهم امل�ضموع وحتليله ومناق�ضته واإعادة اإنتاجه.

 اأهداف التوا�سل ال�سفهي 

يهدف مكون التوا�ضل ال�ضفهي اإىل اأن:

- يحرتم املتعلم)ة( اآداب التوا�ضل املتعلقة بالإن�ضات والتحدث يف مواقف التحاور والنقا�ص؛

- يفهم املعاين الفرعية وال�ضمنية للن�ضو�ص امل�ضموعة؛

- يعيد ما �ضمعه باأ�ضلوبه ال�ضخ�ضي؛ 

- يحدد الفكرة العامة يف الن�ضو�ص التي ي�ضتمع اإليها؛ 

- يلخ�ص الن�ضو�ص امل�ضموعة؛

- يتحاور مع رفاقه بلغة عربية ف�ضيحة؛

- يطلب معلومات واإر�ضادات بلغة عربية ف�ضيحة ومي�رصة؛

- يتوا�ضل �ضفهيا با�ضتعمال ر�ضيد معجمي وظيفي ح�ضب �ضياقات توا�ضلية؛ 

- يعرب عن مواقفه واأفكاره يف املو�ضوعات امل�ضموعة ويعللها؛ 

- يناق�ص �ضفهيا ما ي�ضمعه من اأفكار ومعلومات.

3.4.2. الظواهر اللغوية

تعد الظواهر اللغوية من بني مرتكزات مادة اللغة العربية، حيث تقوم على اأ�ضا�ص جمموعة من القواعد ال�ضابطة 

لل�ضيغ ال�رصفية والرتاكيب وكيفية ر�ضم الكلمات، وهي متكن املتعلم)ة( من ال�ضتعمال ال�ضليم للغة العربية.

 عنا�رص وموجهات الظواهر اللغوية

- ت�ضمل الظواهر اللغوية العنا�رص الآتية: ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء؛ 

- تخ�ض�ص لكل عن�رص ح�ضة واحدة اأ�ضبوعيا؛

- يبتدئ الت�رصيح بالظواهر اللغوية وبالقواعد ال�ضابطة ل�ضتعمالها؛
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- يتدرج الت�رصيح بهذه الظواهر من التح�ضي�ص والتلم�ص فالكت�ضاب، دون الإغراق يف تفريع القواعد اللغوية 

املدرو�ضة ور�ضد ال�ضتثناءات اللغوية؛

- يبقى التدرب على املفاهيم والقواعد جمرد و�ضيلة ل غاية؛

- يتخذ الن�ص القرائي الوظيفي غالبا منطلقا اأ�ضا�ضا لدرو�ص ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء.

 اأهداف الظواهر اللغوية

تهدف الظواهر اللغوية املدرو�ضة اإىل اأن:

- يتعرف املتعلم)ة( الظواهر ال�رصفية والرتكيبية والإمالئية املقررة؛

- ي�ضتثمر القواعد اللغوية اأثناء الإجنازين ال�ضفهي والكتابي؛

- يح�ضن اأداءه التوا�ضلي �ضفهيا وكتابيا.

4.4.2. مكون الكتابة 

يويل برنامج ال�ضنة الرابعة ملكون الكتابة اأهمية خا�ضة باعتباره حمطة لإدماج املكت�ضبات ال�ضابقة، وفر�ضة للتعامل 

مع اللغة يف �ضياقات كتابية خمتلفة، ت�ضمح بتوظيف التعلمات املرتبطة بالظواهر اللغوية والقواعد ال�ضابطة لها. 

 عنا�رص وموجهات ظواهر مكون الكتابة

يت�ضمن مكون الكتابة التطبيقات الكتابية والتعبري الكتابي )الإن�ضاء( وم�رصوع الوحدة.

• التطبيقات الكتابية

- تخ�ض�ص لها ح�ضة واحدة كل اأ�ضبوع؛

- يعتمد فيها ن�ص ق�ضري مرتبط باملجال ل�ضبط بع�ص كلماته اأو جمله بال�ضكل تبعا للظواهر املدرو�ضة؛

- يعتمد مبداأ التدرج يف �ضبط الكلمات اأو اجلمل املختارة بال�ضكل التام؛

- يف�ضح املجال للتمارين الكتابية لتطبيق القواعد اللغوية؛

- يتدرب املتعلمون واملتعلمات على الإنتاج بتوظيف الظواهر املدرو�ضة.

• التعبري الكتابي )االإن�ساء(

- تخ�ض�ص له ح�ضة واحدة كل اأ�ضبوع؛

- تخ�ض�ص اأن�ضطة كتابية للتمرن على مهارات الكتابة التفاعلية؛

- تنجز اأن�ضطة التعبري الكتابي )الإن�ضاء( بتوظيف مهارات التعليق والتلخي�ص والتو�ضيع والتحويل والتعبري احلر 

اأو املوجه )واقعي اأو تخيلي(؛
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- يوجه املتعلمون واملتعلمات اإىل العناية ب�ضالمة اللغة وو�ضوح امل�ضامني يف التحرير الإن�ضائي، مع تدريبهم 

على ذلك، وتقومي منتجاتهم باعتماد معايري وموؤ�رصات دقيقة ومعلنة؛ 

املجال  وف�ضحها  املقررة،  الدرا�ضية  املجالت  مب�ضامني  ارتباطها  الكتابي  التعبري  مو�ضوعات  يف  يراعى   -

للمتعلم)ة( با�ضتثمار احل�ضيلة املعرفية واملعجمية ومهارات التحرير املكت�ضبة؛

- تتدرج املو�ضوعات املطلوب اإنتاجها يف ال�ضنة الرابعة على م�ضتوى ال�ضكل وامل�ضمون، من وحدة اإىل اأخرى؛ 

ويتم الرتقاء بها تدريجيا يف ال�ضنتني اخلام�ضة وال�ضاد�ضة ابتدائي.

 اأهداف الكتابة 

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

وتتمثل هذه الأهداف يف ما يلي:

- يكتب املتعلم)ة( ما ميلى عليه من كلمات وجمل ون�ضو�ص ق�ضرية مراعيا مقايي�ص اخلط؛

- يركب، كتابة، جمال وفقرات ق�ضرية بالإكمال والو�ضل والرتتيب وال�ضتبدال والتحويل؛ 

- يعلق كتابة على م�ضهد اأو حدث اأو قول؛

- يعلق كتابة بجمل ب�ضيطة على م�ضاهداته وم�ضاعره واهتماماته باحرتام مراحل الكتابة التفاعلية؛

- يعرب كتابة بجمل ب�ضيطة عن مو�ضوع من اختياره ذي �ضلة باملجال.

وخ�ضو�ضيات  الكتابي،  الإنتاج  حمطات  خمتلف  يف  وتوظيفها  اللغوية  الظواهر  ا�ضتثمار  مراعاة  مع  وذلك 

اإدراج مهارات الكتابة، كالتعليق والتلخي�ص والتو�ضيع والتحويل والتعبري احلر اأو املوجه، على نحو ما هو حمدد 

يف الفقرة املخ�ض�ضة للتعبري الكتابي )الإن�ضاء( اأعاله.

5.4.2. م�رصوع الوحدة

ومهاريا،  ووجدانيا  معرفيا  واملتعلمات  باملتعلمني  لالرتقاء  ومنهجيا  بيداغوجيا  اإطارا  الوحدة  م�رصوع  يعترب 

حيث يقوم املتعلمون واملتعلمات من خالله ببناء فهم معمق حول الق�ضايا واملو�ضوعات التي ينبغي معاجلتها واتخاذ 

قرارات ب�ضاأنها، والتي تكون ذات عالقة مبجالت الوحدات. 

التعلم حيوية  الوحدة، ت�ضبح عملية  �ضياق تعلمات م�رصوع  اإجنازها يف  املطلوب  الأن�ضطة واملهام  فمن خالل 

وديناميكية، وت�ضاعد على انخراط املتعلمني واملتعلمات يف حل م�ضكالت اأو الإجابة عن ت�ضاوؤلت اأ�ضيلة مرتبطة 

مبحيطهم املادي والب�رصي وبواقعهم املعي�ص، فيعربون اأثناء ذلك عن معارفهم ومهاراتهم ويتو�ضلون اإىل منتج 

باملحتوى ويكت�ضبون  اأو حتى خارجها، وهكذا يعمقون معرفتهم  املوؤ�ض�ضة  يقدمونه لغريهم داخل  اأو عر�ص  عام 

مهارات البحث والتفكري النقدي والبتكار والتوا�ضل والتعاون.

- يدبر م�رصوع واحد يف كل وحدة درا�ضية؛
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- تخ�ض�ص له ح�ضة واحدة يف الأ�ضبوع؛

- يعترب اإطارا بيداغوجيا لالرتقاء باملتعلم)ة( وجدانيا ومعرفيا ومهاريا؛

- يتخذ اآلية خلدمة التكامل بني خمتلف مواد املنهاج الدرا�ضي، من جهة، وفر�ضة للتعامل مع اللغة العربية يف 

كليتها، وتتويجا ملختلف الأن�ضطة املنجزة والتعلمات املكت�ضبة، من جهة ثانية؛

وتنظيمها  والبيانات  املعلومات  وجمع  والتخطيط  الختيار  على  قدراتهم  بتنمية  واملتعلمني  للمتعلمات  ي�ضمح   -

وا�ضتثمارها يف اإجنازه؛

- يذكي فيهم احل�ص التعاوين وروح النتماء واملبادرة وامل�ضوؤولية. 
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3. الربنامج الدرا�سي لل�سنة الرابعة

ل
جا

مل
ا

ع
و
سب

�
الأ
ا

مكّون القراءة
مكّون 
التوا�سل

ال�سفهي

مكّون الكتابةمكّون الظواهر اللغوية

م�رصوع الوحدة
االإمالءالرتاكيبال�رصف والتحويل

التطبيقات 
الكتابية

التعبري 
الكتابي

)االإن�ساء(

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم اال�ستدراكي1

ية
رب

ملغ
 ا
رة

سا
�

حل
- ا

 1

2
الن�ص الوظيفي )1(

الن�ص 

ال�ضماعي  

)1(

اجلملة الـمفيدة )1(اأق�ضام الكلمة )1(
عالمات الرتقيم 

)1(

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

توليد الأفكار 

)1(
التخطيط

اإنتاج م�رصوع 

عن مظهر من 

مظاهر احل�سارة 

املغربية :

- ي�ضف فيه معلمة 

عمرانية من معامل 

احل�ضارة املغربية.

- ي�ضف �ضعوره 

اإزاء املعلمة.

الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 1(

3
الن�ص الوظيفي )2(

اأق�ضام الكلمة )2(
اجلملة الـمفيدة  

)2(
عالمات الرتقيم 

)2(

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

توليد الأفكار 

)2(
)كتابة 
مسودة( الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 2(

4
الن�ص الوظيفي )3(

الن�ص 

ال�ضماعي  

)2(

الفعل واأزمنته )1(
عنا�رص اجلملة 

الفعلية )1(

التاء الـمربوطة  

)1(

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

توليد الأفكار 

)3(
)المراجعة 
والتنقيح( الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 3(

5
الن�ص ال�ضعري

الفعل واأزمنته )2(
عنا�رص اجلملة 

الفعلية )2(

التاء الـمربوطة 

)2(

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

توليد الأفكار 

)4(
)العرض 
والنشر( الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 4(
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حول الظواهر 

اللغوية

كتابة ن�ص 

اإر�ضادي )2(
الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 4(

تقومي ح�سيلة الوحدة اخلام�سة ودعمها : ت�سفية ال�سعوبات وتعميق التعلمات27

حة
يا
�س

ال
- 6
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الن�ص الوظيفي )1(

الن�ص 

ال�ضماعي  

)1(

الإ�ضافة اإىل ا�ضم 

ظاهر و�ضمري )1(

العطف بالواو 

والفاء وثم )1(

دعم �ضنوي عام 

لتثبيت الظواهر 

الإمالئية 

واإثرائها

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

التلخي�ص
اإنتاج م�رصوع عن 

ال�سياحة :

 - ي�ضف �ضفرا 

قام به.

- يكتب معلومات 

عن مكان يف�ضل 

ق�ضاء عطلة ال�ضيف 

فيه.

- ي�ضف موقعا �ضياحيا 

بالقرب من مدينته اأو 

قريته.

يجمع معلومات عن 

ال�ضياحة يف املغرب 

ويتبادل مع رفاقه ما 

جمعه.

- ي�ضف املدن 

ال�ضياحية املغربية

الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 1(

29
الن�ص الوظيفي )2(

الإ�ضافة اإىل ا�ضم 

ظاهر و�ضمري  )2(

العطف بالواو 

والفاء وثم )2(

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

التحويل
الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 2(
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الن�ص الوظيفي )3(

الن�ص 

ال�ضماعي  

)2(

دعم �ضنوي عام 

لتثبيت الظواهر 

ال�رصفية

دعم �ضنوي عام 

لتثبيت الظواهر 

الرتكيبية

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

التو�ضيع
الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 3(

31

الن�ص ال�ضعري

تطبيقات كتابية 

حول الظواهر 

اللغوية

التعليق

الن�ص امل�ضرت�ضل )جزء 4(

تقومي ح�سيلة الوحدة ال�ساد�سة ودعمها : ت�سفية ال�سعوبات وتعميق التعلمات32

تقومي ح�سيلة االأ�سدو�ض الثاين ودعمها - اأن�سطة احلياة املدر�سية33

اإجراءات نهاية ال�سنة34
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إضاءات منهجية 
وديداكتيكية 

تهم مادة اللغة العربية
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1. اأ�سابيع التقومي والدعم 

موجهات وحمددات للتعامل مع اأ�سابيع تقومي ودعم التعلمات

لقد اأفرد املنهاج الدرا�ضي لل�ضنة الرابعة البتدائية للغة العربية فرتة خم�ض�ضة ح�رصيا للتقومي والدعم متمثلة يف:

- اأ�ضبوع للتقومي الت�ضخي�ضي والدعم العالجي اأو ال�ضتدراكي؛

- الأ�ضبوع اخلام�ص من كل وحدة من الوحدات الدرا�ضية، والذي يخ�ض�ص لتقومي ثم دعم التعلمات امل�ضتهدفة 

خالل الوحدة؛

- اأ�ضبوعني لتقومي ودعم تعلمات كل اأ�ضدو�ص من الأ�ضدو�ضني.

ي�ضتهدف تخ�ضي�ص اأ�ضبوع يف بداية ال�ضنة الدرا�ضية لتقومي تعلمات ال�ضنة ال�ضابقة للوقوف على مدى حتكم املتعلمات 

واملتعلمني يف الكفاية النهائية لهذه ال�ضنة ومدى متكنهم من التعلمات الأ�ضا�ص التي متت خاللها، والتي تعد مكت�ضبات قبلية 

للتمكن من موا�ضلة التعلمات امل�ضتهدفة خالل ال�ضنة الرابعة البتدائية. لذا ينبغي الرتكيز خالل هذا الأ�ضبوع، بعد اأن�ضطة 

تقوميية تر�ضد التعرثات، على تقدمي اأن�ضطة للدعم العالجي ق�ضد معاجلة التعرثات املر�ضودة يف التعلمات الأ�ضا�ص.

ي�ضتهدف تخ�ضي�ص اأ�ضبوع يف نهاية كل وحدة لتقومي ودعم تعلماتها الك�ضف عن التعرثات وال�ضعوبات امل�ضجلة 

خالل الأ�ضابيع الأربعة التي ت�ضبقه والتي تبنى خاللها التعلمات، وذلك ق�ضد معاجلتها لتفادي تراكمها على مدى 

زمني طويل. 

لذا ينبغي التعامل مع الأن�ضطة املقدمة خالل اأ�ضابيع تقومي ودعم تعلمات الوحدات مبنطق وطريقة خمتلفة عن 

تلك املعتادة يف تقدمي فقرات الربنامج الدرا�ضي، طريقة تفر�ضها خ�ضو�ضيات واأهداف هذه الفرتة. ويتج�ضد هذا 

التعلمات على م�ضتوى تدبري الزمن والف�ضاء، وعلى م�ضتوى اعتماد  الختالف عن احل�ض�ص العتيادية لتقدمي 

اأهداف وطرق تن�ضيط خا�ضة بالدعم واملعاجلة على اخل�ضو�ص.

اأنها  اإذا كانت اأن�ضطة تقومي التعلمات تعرف نوعا من التوحيد على م�ضتوى كل الف�ضول الدرا�ضية بالنظر اإىل 

الدعم  اأن�ضطة  فاإن  للوحدة،  املر�ضودة  التعلمية  الأهداف  من  متعلم)ة(  كل  متكن  مدى  على  الوقوف  اإىل  تهدف 

لها  ف�ضل  جماعة  كل  اأن  اعتبار  على  التقومي،  عملية  عنها  تك�ضف  التي  بالنتائج  رهينة  تبقى  التعرثات  ومعاجلة 

مكت�ضبات ودرجات حتقق لالأهداف خمتلفة ومتباينة، بل اإن هذا الختالف يكون بني اأفراد جماعة الف�ضل نف�ضه. 

لكل ذلك، ف�ضل فريق التاأليف الكتفاء باقرتاح خطوات منهجية وحمددات لتدبري اأن�ضطة اأ�ضابيع تقومي ودعم 

تعلمات الوحدات، بالإ�ضافة اإىل اقرتاح مناذج من هذه الأن�ضطة ق�ضد ال�ضتئنا�ص بها. وذلك اإميانا منه باأن ل جدوى 

من اأن�ضطة للدعم واملعاجلة اإذا كانت غري مبنية على تعرثات حقيقية تك�ضف عنها العملية التقوميية؛ فالأ�ضتاذ)ة( هو 

الذي ينبغي اأن ي�ضتثمر نتائج تقومي متعلميه ويقرتح تخطيطا لأن�ضطة املعاجلة والدعم تتالءم مع هذه النتائج، خا�ضة 

واأنه يف تتبع م�ضتمر للتعلمات عن طريق التقومي والدعم الفوري املندمج.
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اأ�ضتاذ)ة( تكييفها ح�ضب  اأن�ضطة املعاجلة والدعم ميكن لكل  التقومي ثم  اأن�ضطة  لتدبري  يف ما يلي نقرتح موجهات 

خ�ضو�ضيات جماعة الق�ضم.

خطوات منهجية:

- اإعداد اأن�ضطة، �ضفهية اأو كتابية اأو عملية، خا�ضة بتقومي تعلمات املكونات اخلا�ضة باملادة املدر�ضة تهدف اإىل 

قيا�ص درجة حتكم املتعلمات واملتعلمني يف الأهداف، مع احلر�ص على البتعاد عن املنطق اجلزائي للتقومي 

لأن الهدف من هذه الأن�ضطة هو الك�ضف عن التعرثات الفردية )اخلا�ضة بكل متعلم( واجلماعية )امل�ضجلة لدى 

كل املتعلمني اأو جماعة منهم(؛

- ا�ضتثمار نتائج الأن�ضطة التقوميية يف ت�ضجيل نوع التعرثات املر�ضودة يف كل مكون من مكونات املادة الدرا�ضية، 

وذلك باعتماد �ضبكات للتفريغ؛

- ت�ضنيف التعرثات ح�ضب املكونات وح�ضب ترددها داخل جماعة الف�ضل، ثم تفييء املتعلمات واملتعلمني اإىل 

جمموعات ح�ضب حاجاتهم من الدعم واملعاجلة؛

- التخطيط لأن�ضطة خا�ضة بالدعم واملعاجلة )حتديد الأهداف، الفئة امل�ضتهدفة، اقرتاح اأن�ضطة...(، ثم اإجنازها 

وت�ضحيحها؛

- ت�ضجيل التعرثات التي مل يتم التمكن من معاجلتها خالل الأ�ضبوع اخلام�ص ق�ضد ال�ضتغال عليها يف فرتات الدعم 

الالحقة )خا�ضة خالل اأ�ضبوع تقومي ودعم الأ�ضدو�ص(. 

اقرتاح للتدبري الزمني:

اأن�سطة املعاجلة والدعماأن�سطة تقوميية

اليوم 6اليوم 5اليوم 4اليوم 3اليوم 2اليوم 1

القراءة

الفهم  الطالقة/  التوقع/ 

ا�ضتثمار  والتحليل/ 

املقروء والرتكيب

الظواهر اللغوية

توظيف وا�ضتعمال 

الظواهر اللغوية ب�ضكل 

�ضليم يف الإنتاج ال�ضفهي 

والكتابي

)ال�رصف والتحويل/ 

الرتاكيب/ الإمالء: 

عالمات الرتقيم 

وهمزات الو�ضل 

والقطع...( 

القراءة
التوا�ضل 

ال�ضفهي

الظواهر 

اللغوية

التعبري 

الكتابي

2. القراءة

تدبر ثالث ن�ضو�ص وظيفية ون�ص �ضعري واحد اإ�ضافة اإىل الن�ص امل�ضرت�ضل، وهي الن�ضو�ص القرائية املربجمة 

املالحظة  على  الأوىل  احل�ضة  خالل  الرتكيز  يتم  منها؛  ن�ص  لكل  ح�ض�ص  اأربع  يف  درا�ضية،  وحدة  كل  خالل 
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والتوقع، وخالل احل�ضة الثانية على الفهم، وخالل الثالثة على التحليل، بينما تخ�ض�ص احل�ضة الرابعة للرتكيب 

وتقومي املقروء.

وقد اأعطى املنهاج مكون القراءة مكانة مركزية يف اكت�ضاب اللغة العربية. وقد ركز على ا�ضرتاتيجيات قرائية 

تنمي الكت�ضاب املبكر لفعل القراءة وبناء معنى املقروء من خالل مراحل كربى ثالث:

1. ما قبل القراءة، وترتكز على التوقع باعتباره ن�ضاطا ي�ضمح للمتعلم)ة( بتوقع ما �ضيتحدث عنه الن�ص من 
خالل التقاط موؤ�رصات »حتيط بالن�ص«: )مالحظة �ضور اأو ر�ضوم ترافق الن�ص القرائي(، قراءة العنوان... 

واأثناء هذه املرحلة يتمكن املتعلم)ة( من بناء فكرة اأولية حول م�ضمون الن�ص تعترب فر�ضية ومتثال حول املقروء.

2. اأثناء القراءة، وي�ضتغل املتعلم)ة( يف هذه املرحلة على:

تنمية مهارة فك الرموز من خالل اأن�ضطة الطالقة )قراءة حوامل لغوية من مقاطع وكلمات وجمل ون�ضو�ص 

بدقة و�رصعة تعربان عن معاين املقروء(؛

تنمية الر�ضيد املعجمي: توجيه املتعلم)ة( اإىل توظيف ال�ضرتاتيجية املنا�ضبة للكلمة )خريطة الكلمة؛ �ضبكة املفردات؛ 

عائلة الكلمة )ال�ضتقاق(؛ ال�ضفة امل�ضافة؛ املعاين املتعددة؛ مفاتيح ال�ضياق ؛ ال�ضتئنا�ص با�ضتعمال القامو�ص(.

تنمية القدرة على الفهم: التدرب من خالل تعليمات واأ�ضئلة على ا�ضتخراج معلومات �رصيحة يف�ضح عنها الن�ص 

نة ما بني �ضطور الن�ص، وي�ضت�ضفها القارئ من  ب�ضكل وا�ضح؛ تعليمات واأ�ضئلة ل�ضتنباط معلومات �ضمنية مت�ضمَّ

القائمة بني املعطيات الواردة يف الن�ص وحتليلها. ولتمكني املتعلمني واملتعلمات من  خالل حماولة فهم العالقات 

من  امل�ضتهدف  املقطع  حتديد  ا�ضرتاتيجية  الآتية:  ال�ضرتاتيجيات  توظيف  ميكن  املذكورين  الفهم  م�ضتويي  اكت�ضاب 

ال�ضوؤال اأو التعليمة واإعادة قراءته؛ ا�ضرتاتيجية اخلريطة املعرفية التي متكن من مو�ضعة املعلومة امل�ضتهدفة يف هيكل 

الأفكار الواردة يف الن�ص؛ ا�ضرتاتيجية »توقف وفكر« التي ت�ضتهدف الوقوف عند مقطع من الن�ص من اأجل التفكري 

يف ما يحيل عليه.

املقروء ويعيد ترتيب  املتعلم)ة(  ي�ضتثمر خاللها  الرتكيب:  تنمية  املرحلة  القراءة، وت�ضتهدف هذه  بعد  ما    .3
كما  خطاطة...  اأو  جمل  عرب  اأ�ضا�ص،  اأفكار  يف  املقروء  تلخي�ص  خالل  من  بينها  ويربط  فيه  الواردة  الأفكار 

ت�ضتهدف تنمية القدرة على تقومي املقروء: من خالل ملء الفراغات البي�ضاء يف الن�ص )التو�ضع يف بع�ص مواقف 

الن�ص اأو اإبداء الراأي يف معلومة اأو فكرة قدمها، التعبري عن اأ�ضاليب لغوية اأو اأفكار...(، ويختتم املتعلم)ة( هذه 

املرحلة باإبداء راأيه يف ح�ضيلته مما قراأه وعالقتها بانتظاراته ومبا توقعه يف مرحلة ما قبل القراءة.



31

بطاقة مالحظة األداء القرائي 
)تقويم ذاتي(

هاَرُة َ ٌطَنَعمَاملمْ الُمَتَو�سِّ

روَف ُنْطقًا �َضليمًا. اأَْنِطُق اٱحْلُ

اأَْنِطُق اٱْلَكِلماِت ُنْطقًا �َضليمًا.

ْبَط  اٱْلَكِلماِت. اأُراعي �ضَ

َع اٱْلَوْقِف. اأُراعي َموا�ضِ

ِل. َع اٱْلَو�ضْ اأُراعي َموا�ضِ

َتنْيِ اأَْو َثالَث َمّراٍت. ل اأُعيُد ِقراَءَة اٱْلَكِلَمِة اٱْلواِحَدِة َمرَّ

�ضاٍل َوِبدوِن َتْقطيِع اٱْلَكِلماِت. اأَْقَراأُ باٱ�ْضرِتْ

ًة. َ ْوتي ِلَتكوَن ِقراَءتي ُمَعربِّ َة )َنْغَمَة( �ضَ ُع َنرْبَ اأَُنوِّ

ديَدِة. ُ يف ِقراَءِة اٱْلَكِلماِت اٱجْلَ ل اأََتَعرثَّ

قيِم. ْ ُ َطريَقَة ِقراَءتي ِبَح�َضِب َعالماِت اٱلرتَّ اأَُغريِّ

تن�ضخ هذه البطاقة وت�ضهر اأمام الـمتعلمني والـمتعلمات.

ميكن ا�ضتعمال الرموز)   -    -   ( بدل من ) نعم - متو�ضط - ل (.
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بعيد عن املعيارقريب من املعيارحتقق متو�سط للمعيارحتقق جيد للمعياراملعيار

نطق احلروف 

والكلمات نطقا 

�سليما

ينطق احلروف    

والكلمات نطقا �ضليما 

دون اأخطاء.

ينطق احلروف    

والكلمات نطقا �ضليما مع 

اأخطاء نادرة ل تزيد 

على خطاأين.

ينطق احلروف    

والكلمات نطقا �ضليما 

مع اأخطاء قليلة ل 

تزيد على اأربعة 

اأخطاء.

ينطق احلروف    

والكلمات نطقا غري 

�ضليم مع وجود 

اأخطاء كثرية 

تتجاوز اأربعة  

اأخطاء.

�سحة ال�سبط

يقراأ الكلمات  واجلمل 

مع مراعاة ال�ضبط 

ال�ضليم دون اأخطاء.

يقراأ الكلمات  واجلمل 

مع مراعاة ال�ضبط 

ال�ضليم مع وجود اأخطاء 

نادرة

يقراأ الكلمات  

واجلمل مع وجود 

اأخطاء قليلة غري 

موؤثرة يف املعنى.

يقراأ الكلمات  

واجلمل قراءة غري 

�ضليمة مع وجود 

اأخطاء كثرية مربكة 

للمعنى.

مراعاة 

موا�سع الوقف 

والو�سل، 

وتوظيف لغة 

اجل�سد

يلتزم بجميع موا�ضع 

الوقف والو�ضل، 

ويوظف لغة اجل�ضد 

يف قراءته دائما.

يلتزم مبعظم موا�ضع 

الوقف والو�ضل، 

ويوظف لغة اجل�ضد يف 

قراءته غالبا.

يلتزم ببع�ص 

موا�ضع الوقف 

والو�ضل ويوظف 

لغة اجل�ضد يف قراءته 

اأحيانا.

ل يلتزم مبوا�ضع 

الوقف والو�ضل 

ويوظف لغة اجل�ضد 

يف قراءته نادرا. 

قراءة 

الن�سو�ض 

قراءة جهرية 

ومتثل املعنى 

ومنط املقروء

يلون اأداءه القرائي 

بح�ضب مقت�ضيات 

مقام الن�ص 

التوا�ضلي، مما يدل 

على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف 

قراءته دائما.

يلون اأداءه القرائي 

بح�ضب مقت�ضيات مقام 

الن�ص التوا�ضلي، مما 

يدل على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف قراءته 

غالبا.

يلون اأداءه القرائي 

بح�ضب مقت�ضيات 

مقام الن�ص 

التوا�ضلي، مما يدل 

على فهمه للمقروء 

ومتثله للمعنى يف 

قراءته اأحيانا.

ل يلون اأداءه 

القرائي بح�ضب 

مقت�ضيات مقام 

الن�ص التوا�ضلي، 

ولكن هذا التلوين 

يربك املعـنى ول 

يدل على فهمه 

للمقروء.

�رصعة القراءة

يقراأ ب�رصعة طبيعية، 

ل تربك ال�ضامع بل 

تو�ضح له املعـنى 

دائما.

يقراأ ب�رصعة طبيعية، 

ولكنها ل تتنا�ضب مع 

تدرجات الن�ص مما قد 

ل يو�ضح املعنى اأحيانا.

يقراأ الن�ص قراءة 

�رصيعة، مما يربك 

ال�ضامع ويفقد الن�ص 

معناه.

يقراأ الن�ص ببطء 

�ضديد، مما يفقد 

الن�ص معناه وي�ضتت 

ذهن ال�ضامع.

بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة باألستاذ )ة(
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3. التوا�سل ال�سفهي/ الن�سو�ض ال�سماعية

تدبر اأن�ضطته با�ضتثمار ن�ص �ضماعي واحد يف ح�ضتني على امتداد اأ�ضبوعني. يتوخى من الن�ص ال�ضماعي اإك�ضاب 

املتعلم)ة( القدرة على فهم امل�ضموع وحتليله ومناق�ضته واإعادة اإنتاجه، على اأن توزع املهارات امل�ضتهدفة يف در�ص 

التوا�ضل ال�ضفهي وفق ما يلي:

ح�سة االأ�سبوع االأول :

- اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على التقاط الكالم امل�ضموع؛

- القدرة على فهم وحتليل امل�ضموع؛

- القدرة على مناق�ضة وا�ضتثمار امل�ضموع.

ح�سة االأ�سبوع الثاين:

تخ�ض�ص لالإنتاج ال�ضفهي من خالل:

- الن�ضج على غرار اأ�ضاليب الن�ص وبنياته اللغوية؛

- التو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اإنتاج ن�ص جديد وت�ضخي�ص مواقف الن�ص.

وميكن اعتماد طرق �ضتى من اأجل حتقيق هذا بحيث يف�ضح املجال اأمام املتعلمني واملتعلمات للتحدث عن طريق:

- تنظيم موائد م�ضتديرة للنقا�ص؛

- لعب اأدوار؛ 

- تنظيم مناظرات تالميذية اأو عر�ص ملقاطع من الأفالم ذات ال�ضلة باملو�ضوع...

4. الظواهر اللغوية

يتم التعامل مع الظواهر اللغوية ب�ضكل �رصيح ومقعد يف ثالث ح�ض�ص كل اأ�ضبوع تخ�ض�ص لل�رصف والتحويل 

بناء  اأ�ضبوعني:  التعامل مع كل ظاهرة لغوية مربجمة من خالل ح�ضتني على مدى  والرتاكيب والإمالء. ويتم 

الظاهرة يف الأ�ضبوع الأول وتثبيتها واإغناوؤها يف الأ�ضبوع الثاين.

يتم بناء ال�ضتنتاجات املتعلقة مبختلف هذه الظواهر عرب املراحل الآتية:

- املالحظة والكت�ضاف: مرحلة لتلم�ص الظاهرة اللغوية يف �ضياق لغوي اأ�ضيل )ن�ص اأو جملة(؛

- التحليل وال�ضتنتاج: مرحلة لر�ضد وا�ضتخراج التفا�ضيل املتعلقة بالظاهرة، وهذه التفا�ضيل هي ما متكن من 

بناء القاعدة، التي تعمم تلك التفا�ضيل املر�ضودة، ب�ضكل تدريجي مع املتعلمات واملتعلمني؛

- التطبيق: مرحلة يتدرب خاللها املتعلم)ة( على تطبيق القاعدة �ضفهيا وكتابيا يف �ضياقات لغوية م�ضابهة لتلك التي 

اكت�ضف الظاهرة فيها.
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5. التعبري الكتابي

الذي  الأفكار  توليد  )با�ضتثناء مو�ضوع  اأ�ضبوعني  الكتابي يف ح�ضتني على مدى  للتعبري  ي�ضتثمر كل مو�ضوع 

مهارات  املتعلم)ة(  اإك�ضاب  الكتابي  التعبري  اأن�ضطة  وت�ضتهدف  الأوىل(.  الوحدة  خالل  ح�ض�ص  اأربع  يف  ي�ضتثمر 

الأفكار، والتو�ضيع، والتحويل، وتكملة ن�ص، والتعليق، والتلخي�ص...( من  )توليد  الكتابي  الإنتاج  وتقنيات 

خالل ا�ضرتاتيجية الكتابة التفاعلية )كتابة يتفاعل فيها املتعلمون واملتعلمات يف ما بينهم يف اإطار العمل يف جمموعات 

ومع املدر�ص )ة( من اأجل اإنتاج كتابي معني( وتنتظم مراحلها كالآتي:

- احل�سة االأوىل: مرحلة التخطيط ويتم خاللها تو�ضيح املطلوب والتح�ضري ملو�ضوع الكتابة )املناق�ضة مع املتعلمني 

والتخطيط مبعيتهم لكيفية البحث عن معلومات وق�ضا�ضات ور�ضوم حول املو�ضوع وتوجيههم اإىل جمعها 

من م�ضادر مالئـمة مل�ضتواهم(، وميكن اأن تقدم اأن�ضطة هذه املرحلة يف جمموعات؛ ومرحلة كتابة امل�ضودة 

التي تتمثل يف حماولة اأولية لالإنتاج الكتابي وفق ما مت التخطيط له لإجناز املطلوب يف التعليمة.

ما  �ضوء  يف  وتنقيحه  الأويل  اإنتاجه  مبراجعة  املتعلم)ة(  يقوم  اإذ  والتنقيح  املراجعة  مرحلة  الثانية:  احل�سة   -

اأ�ضدقائه  اإنتاجات  يبدي راأيه يف  اأ�ضتاذته، كما  اأو  اأقرانه واأ�ضتاذه  به من مالحظات من طرف  مت تزويده 

و�ضديقاته، وميكن اأن تقدم اأن�ضطة هذه املرحلة يف جمموعات �ضغرية اأو بثنائيات؛ ومرحلة العر�ص ويتم 

اأن يتم  اأمام جمموعة الف�ضل، وميكن  النهائية  الكتابي املنجز يف �ضيغته  خالل هذه املرحلة عر�ص الإنتاج 

العر�ص باأ�ضكال خمتلفة )عر�ص �ضفهي، عر�ص على �ضبورة املجلة احلائطية...(

6. م�رصوع الوحدة

يتم التعاطي مع م�رصوع للوحدة خالل كل وحدة من الوحدات ال�ضت يف اأربع ح�ض�ص وفق املنهجية الآتية:

اختيار امل�رصوع والتخطيط الإجنازه خالل احل�سة االأوىل:

- ال�ضتغال ب�ضكل تعاوين يف اإطار جمموعات.

- حت�ضري لئحة من امل�ضاريع املتنوعة واملنا�ضبة ح�ضب ميول املتعلمات واملتعلمني وحاجاتهم لت�ضكل منطلقا للعمل.

- جعلهم يختارون منها ما ينا�ضبهم، مع اإدخال التعديالت التي تبدو لهم �رصورية.

- حتفيز املتعلمني على اقرتاح م�ضاريع وم�ضاعدتهم على �ضياغتها وح�رص مو�ضوعها وجمالها واختيار ما هو 

منا�ضب منها )تقنية الع�ضف الذهني مثال(.

- احلر�ص على اأن تتوفر يف امل�رصوع الذي وقع عليه التوافق خ�ضائ�ص من بينها: التوافق مع حماور املنهاج 

الدرا�ضي والوحدة الدرا�ضية، وال�ضتجابة لهتمامات املتعلمني واملتعلمات والتوافق مع اإمكاناتهم، والقابلية للتنفيذ.

- توجيه املتعلمني واملتعلمات اإىل اإعداد ت�ضميم اأو خطة حتدد اأهداف امل�رصوع ومراحله وو�ضائل تنفيذه واآجالها 

وتنظيم العمل...



35

- توجيههم اإىل حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ امل�رصوع )ب�رصية وتقنية ومادية...(

- جعلهم يقرتحون اآليات التنفيذ والتتبع، ويناق�ضونها يف ما بينهم لكي يتوافقوا حولها.

- دعوتهم اإىل توزيع الأدوار واملهام بينهم بدقة.

تنفيذ امل�رصوع واإجنازه يف ح�ستني:

- ال�ضهر على اأن ينفذ املتعلمون واملتعلمات م�رصوع الوحدة وفق اخلطة التي حددوها.

- م�ضاعدتهم من خالل وقفات لل�ضبط والتتبع على جتاوز العوائق وحفزهم على اقرتاح البدائل املنا�ضبة.

- اقرتاح �ضيغ عليهم، ق�ضد تنظيم العمل، واأ�ضاليب متكنهم من التوظيف الأمثل للموارد املتوفرة لديهم.

تقدمي امل�رصوع وعر�سه يف احل�سة االأخرية:

عر�ص كل جمموعة لإنتاجها ب�ضكل ي�ضمح لكل اأفرادها امل�ضاركة يف العر�ص، وينبغي التدرج مع املتعلمني اإىل 

التعاقد حول معايري حمددة وم�ضبوطة ينطلقون منها لتقومي ذاتي مل�رصوع الوحدة، مع احلر�ص على توجيههم اإىل 

الرتكيز على ما يلي:

- تقومي م�ضار اإعداد م�رصوع الق�ضم.

- ت�ضخي�ص ال�ضعوبات التي واجهتهم.

- اقرتاح بدائل وحلول ميكن ال�ضتفادة منها عند اإجناز م�ضاريع لحقة.

- ت�ضخي�ص العوائق التي اعرت�ضتهم على م�ضتوى توظيف املوارد و�ضبط اآجال التنفيذ.
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نماذج لبطاقات تقديم 
الحصص والدروس



37

جذاذة تطبيقية للتقومي الت�سخي�سي والدعم اال�ستدراكي-الوقائي

مكونا القراءة والتعبري

تدبريها وحتليلها االأن�سطة التعليمية / التعلمية الـمراحل

يف  يتعرثون  الذين  املتعلمني  اأ�ضماء  ت�ضجيل 

اأن�ضطة  خالل  من  التاأكد  بغية  ال�ضفهي  التعبري 

ناجتة  اأهي  واأ�ضبابه،  التعرث  هذا  من  اأخرى 

يف  نق�ص  عن  اأم  اللغة  اكت�ضاب  يف  نق�ص  عن 

معلومات املو�ضوع؟ 

طرح اأ�ضئلة متهيدية:

ما هي الأزهار والورود التي حتبونها؟

الأزهار  فيها  تهدى  التي  املنا�ضبات  هي  ما 

والورود؟

الورود  اأ�ضماء  من  ممكن  عدد  اأكرب  نذكر 

والأزهار.

التهيئة

موا�ضلة  ت�ضجيل املتعرثين يف التعبري ال�ضفهي 

واأعدل الالئحة يف �ضوء الأداء الأخري.

يتاأمل املتعلمون ال�ضور الثالث ويتناف�ضون يف 

التعبري عنها بتعابري متباينة.

قراءة 

ال�سور

وجمالت  املتعرثين  لئحة  تنقيح  اأوا�ضل 

تعثرهم

معناه  ويربطون  العنوان  املتعلمون  يقراأ 

بال�ضور لعلهم يتوقعون م�ضمون الن�ص.

اأ�ضجل بع�ص مقرتحات املتعلمني على ال�ضبورة 

يف انتظار التاأكد منها.

املالحظة 

والتوقع

ت�ضجيل تعرثاتهم ح�ضب نوعها:

الطالقة والتهجي؛ النطق ال�ضحيح؛ القراءة؛

التفاعل مع املقروء؛ التلعثم؛ اإعادة املقطع اأكرث 

من مرة؛ مراعاة عالمات الرتقيم... 

قراءة الن�ص باأكمله مع التفاعل مع م�ضمونه؛ 

يقراأ املتعلمون الن�ص قراءة �ضامتة م�ضاحبة؛

ثم  قراءة �ضامتة  الن�ص  فقرات  املتعلمون  يقراأ 

قراءة جهرية فردية؛ 

يدونون الكلمات املبهمة اأو ي�ضطرون حتتها.

القراءة

اأ�ضئلة  التجاوب مع  اأ�ضماء املتعرثين يف  ت�ضجيل 

الفهم ال�رصيح؛

ت�ضجيل  اأ�ضماء املتعرثين يف التجاوب مع اأ�ضئلة 

الفهم ال�ضمني 11و12؛

ينجزون الأن�ضطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 

�ص8
اأفهم واأحلل

ت�ضجيل اأ�ضماء املتعرثين ح�ضب جمال تعرثهم؛
ينجزون الأن�ضطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 

�ص8.
اأركب واأقوم

ت�ضجيل اأ�ضماء املتعرثين ح�ضب جمال تعرثهم؛
ينجزون الأن�ضطة  الواردة يف كتاب املتعلم)ة( 

�ص8.
اأعرب

التقومي  نتائج هذا  فيه  لكل متعلم)ة((  يدون  ) �سفحة  الت�سخي�سي  التقومي  لنتائج  االأ�ستاذ)ة( دفرتا  يخ�س�ض 

ونتائج اأن�سطة الدعم باالإ�سافة اإىل ما يالحظه يف م�ساره التعلمي طول ال�سنة الدرا�سية.

مقرتح ال�ستثمار ن�ض التقومي الت�سخي�سي واإعداد اأن�سطة داعمة.

أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العالجي
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اأن�سطة الدعم اال�ستدراكي:

 يتجاوزن التعرثات املالحظة من خالل تخ�ضي�ص كل فئة باأن�ضطة بنائية 
َّ

1- اأعد اأن�ضطة داعمة كفيلة بجعل متعلمي
طيلة اأيام الدعم ال�ضتدراكي.

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

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

اأمثلة الأن�سطة مقرتحة املهارة

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

 - ُيْغنون جمال انطالقا من كلمات معرو�ضة  )ي�ضتح�ضن تكوين جمل ذات طابع هزيل(:

 خرجت ندى اإىل احلديقة؛ خرجت ندى اإىل احلديقة مع اأختها؛ خرجت ندى مع اأختها اإىل 

احلديقة؛ خرجت ندى مع اأختها �ضباحا اإىل احلديقة؛ خرجت ندى مع اأختها ليلى �ضباحا اإىل 

احلديقة؛

 - يتناف�ضون على قراءة جمل ق�ضرية  تت�ضمن كلمات جديدة ب�رصعة مقبولة؛

الطالقة

اأكتب جمال ا�ضتفهامية وتعجبية وتقريرية...واأطلب منهم قراءتها.

- متى خرجت ندى اإىل احلديقة؟

- خرجت ندى اإىل احلديقة �ضباحا.

- يا لها من وردة جميلة !

التفاعل مع 

املقروء
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بطاقات دروس
الوحدة األولى

األسدوس األول
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احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�ض الوظيفي 1 : علماوؤنا املغاربةالقراءة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم فقرة اأو فقرتني من ن�ص »علماوؤنا املغاربة« بطالقة.

- ي�ضتنتج دور العلوم يف الرقي بالأمم.

- يتعرف بع�ص العلماء املغاربة ويعتز بهم وبعلمهم.

- يتعرف مقاطع ال�رصد ومقاطع الإخبار.

- يعتز باحل�ضارة املغربية.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- تقدم الإن�ضان وطور حياته بعد اأن عا�ص يف كهوف ومنازل متوا�ضعة، فكيف ح�ضل ذلك؟

- من �ضاهم يف تطور حياتنا؟

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

- نذكر بع�ص العلماء الذين ا�ضتهروا باأعمالهم واخرتاعاتهم.

املالحظة 

والتوقع

- مباذا توحي مالب�ص ال�ضخ�ضني يف اللوحة؟

- من منهما الأ�ضتاذ ومن املتعلم؟ كيف تو�ضلت اإىل ذلك؟

- لنتخيل حوارا بينهما.

- اأتعرف على بع�ص العنا�رص املوجودة يف اللوحة.

- اأ�ضيف اإىل العنوان كلمة اأو كلمتني لعله يبوح يل مبا �ضيتحدث عنه الن�ص.

- ما م�ضمون الن�ص الذي تتوقعونه؟

- ما هي العبارات وعنا�رص ال�ضورة التي اعتمدناها لتخمني مو�ضوع الن�ص؟

- اأدون بع�ص التوقعات يف جانب من ال�ضبورة.

- �ضيكون مو�ضوعنا خالل الأ�ضابيع اخلم�ص القادمة هو احل�ضارة املغربية، علما اأن الثقافة تعد 

الركيزة الأوىل للح�ضارات

القراءة

- اأقراأ الن�ص باأكمله بتفاعل تام مع م�ضمونه واأبرز مواقف ال�رصد والإخبار .

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءتي واأحر�ص على اأن ي�ضريوا 

باأ�ضابعهم اإىل الكلمات التي اأقروؤها؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص قراءة فردية �ضامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص؛

- اأتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص، بالتناوب، قراءة م�ضموعة �ضبيهة بقراءتي؛

اأواكب قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص )�ضفحة لكل   -

متعلم(، اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص ومواقف التقومي املختلفة.
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- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص ب�ضوت منخف�ص قراءة ثنائية؛

املعلقة  القرائي  اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء  ا�ضتنادا  القرائي )ثنائيا(  اأداءهم  - يقومون 

جانب ال�ضبورة.

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص

التقومي

- من هم العلماء املذكورون يف الن�ص؟

- مباذا كانوا يتميزون؟

- ماذا بقي عالقا باأذهاننا من هذا الن�ص؟

احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل:

- ملاذا جاء العنوان ب�ضيغة »علماوؤنا ومل ياأت ب�ضيغة العلماء املعاربة؟

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

- كيف ميزنا املغاربة من غريهم؟ ما جمالت اهتمام ابن البناء املراك�ضي؟ ماذا بقي عالقا يف 

اأذهاننا من احل�ضة الأوىل؟

قراءة الن�ض

- اأقرا الفقرتني اخلا�ضتني بابن البناء املراك�ضي وال�رصيف الإدري�ضي بتفاعل مع م�ضمونهما مبا 

يوؤدي اإىل العتزاز والفخر بهذين العاملني ومكانتهما؛ 

- اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.

ت�ضو�ص على اجلماعة(  قراءة هام�ضة )ل  الفقرة ب�ضوت منخف�ص،  يقراأ كل متعلم ومتعلمة   -

بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

- اأحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي الذي يرافقني 

دائما)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص التقومي املختلفة.

- يقومون اأداءهم القرائي ثنائيا ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�ضبورة.

الفهم

ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  اأ�رصح   -

املفردات: )�ضبكة املفردات؛ خريطة الكلمة؛ عائلة الكلمة )ال�ضتقاق(؛ املعاين املتعددة؛ مفتاح 

ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة( رائد – الرحالة – �ضتى – برع – علوم الفلك – دوران الأر�ص.

»اخرتع«  كلمة  على  قيا�ضا  »ابتكر«  اأ�رصة  من  مفردات  عن  واملتعلمات  املتعلمون  يبحث   -

دون اخلو�ص يف طريقة ال�ضتقاق ول يف الأوزان والقواعد، بل اأكتفي باجلانب الوظيفي 

للكلمات...

هوؤلء  ا�ضتغال  مبجالت  املرتبطة  يدر�ضونها  التي  املواد  بع�ص  تعرف  اإىل  املتعلمني  اأدعو   -

العلماء.

- اأدعوهم لإيجاد العالقة بني الريا�ضيات واحل�ضاب والهند�ضة.
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احل�سة الثالثة

التقومي

- ما هو الدافع الذي دفع بخالد اإىل البحث يف مو�ضوع العلماء املغاربة؛

- كيف منيز بني اجلمل التي ت�ضكل جزءا من تقرير خالد وباقي الن�ص؛

- نحدد الفقرات اخلا�ضة بكل عامل ون�ضتنتج العامل الذي خ�ضه خالد بقدر كبري من املعلومات.

- نحدد يف الفقرة اخلا�ضة بابن البناء ما يبني نبوغه وعلمه الكبري؛

- نبني �ضحة قول الأ�ضتاذ)ة(: اإن علماء املغرب مل يكونوا يكتفون بعلم واحد؛

- يحددون املدينتني اللتني ينتمي اإليهما العاملان ابن البناء والإدري�ضي؛

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل:

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

- من هو العامل الذي كنتم �ضتبحثون عن اأعماله لو �ضاركتم خالدا يف بحثه؟

- اأين عا�ص ابن البناء؟ نخمن جميعا؛ ما هي مهنة والد ابن البناء املراك�ضي؟

- ما هي بع�ص العلوم التي كان ي�ضتغل بها ابن البناء؟ ال�ضمواأل املغربي؟ ابن زهر؟  ال�رصيف 

الإدري�ضي؟

قراءة الن�ض

- اأقراأ الن�ص قراءة وا�ضحة تت�ضم بالف�ضاحة والتفاعل مع امل�ضامني املختلفة، 

- يقراأ املتعلمون اجلزء الأخري من الن�ص )ابن زهر وال�ضمواأل املغربي(؛

- اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.

للجميع  ي�ضمح  بحيث  بالتناوب؛  هام�ضة  ثنائية  قراءة  منخف�ص،  ب�ضوت  املتعلمون،  يقراأ   -

بالقراءة والتقومي يف الوقت نف�ضه؛

جانب  املعلقة  القرائي  االأداء  مالحظة  �سبكة  اإىل  ا�ضتنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

ال�سبورة.

الفهم

- اأُ�ضريِّ نقا�ضا بني املتعلمني واملتعلمات حول كلمة »جمال« الواردة يف اجلملة )فقرر اأن يبحث 

يف هذا املجال( ،وكلمة »املجالت« الواردة يف اجلملة )لقد ا�ضتفاد اأجدادنا من علوم هوؤلء 

العلماء يف جمالت البناء والطب والبيطرة...(؛

- اأدعوهم اإىل البحث عن عائلة كلمة: مثَّل؛

- ي�رصحون عبارة: »ردحا من الزمن » من خالل مقارنة نهايتي الفقرتني الثانية والثالثة.

- ي�رصحون كلمة »خبري« انطالقا من عائلة الكلمة:)خربة، اختبار، خمترب، ...(؛

- يركبون كلمة )حديث( يف جملتني مبعنيني خمتلفني.

التقومي

اأُقوم مدى متلك املتعلمني للن�ص من حيث املعارف والبناء والقيم و...من خالل:

- احلديث عن كل عامل من العلماء على حدة؛

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

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

- تثمني املغاربة لعلمائهم الأقدمني...؛
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ض�ص ال�ضابقة باحل�ضة الرابعة من خالل:

- ما العلوم امل�ضرتكة بني هوؤلء العلماء؟

- ما تاأثري علوم العلماء املغاربة على حياة الإن�ضان ب�ضفة عامة؟

- ما قيمة اإطالق ا�ضم البناء على مكان يف �ضطح القمر؟

قراءة الن�ض

- يقراأ املتعلمون الن�ص باأكمله قراءة �ضليمة معربة؛

- يقراأ املتعرثون الذين ميكن اأن يكونوا قد جتاوزا بع�ص التعرثات؛ 

- يقراأ جميع املتعلمني، ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بالتناوب؛ بحيث ي�ضمح للجميع بالقراءة 

والتقومي يف الوقت نف�ضه)يقراأ املتعلم �ص، يف حني ي�ضتمع اإليه املتعلم �ص وهو يقوّم قراءته، 

بعد ذلك يقراأ  �ص ويقّوم �ص قراءته ، وهذا ا�ضتنادا اإىل �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة؛

- يقراأ املتعلمون الن�ص قراءة اأخرية �ضامتة فردية. 

التقومي 

والرتكيب

- َي�ضلون بني العلماء الغربيني والعلماء املغاربة ح�ضب اهتمام كل عامل؛

- يذكرون علماء من جن�ضيات اأخرى ويبينون جمالت نبوغهم؛

- يعبئ املتعلمون اجلدول بال�ضفحة 12 ويعلقون عليه؛

- يكملون خطاطة الن�ص؛

- يحددون طبيعة الن�ص: و�ضفي:) و�ضف اأ�ضياء( ، �رصدي: )حكى ق�ضة(، اإخباري:)اأخرب 

باأخبار ما(.

- يعربون بجمل �ضليمة عن الأفكار الرئي�ضية بعد حتديد الفقرات؛

- يلخ�ضون الن�ص ويعطونه عناوين اأخرى؛

- يبدون اآراءهم يف العلم والعلماء ب�ضفة عامة؛

- يبدون اآراءهم يف العلماء املغاربة ويف املتعلم خالد.

- يقارنون توقعاتهم وانتظاراتهم من الن�ص مبا ت�ضمنه فعال.
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التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 1 :

 املدن املغربية العتيقة
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

-  اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على التقاط امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على فهم وحتليل امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على مناق�ضة وا�ضتثمار امل�ضموع.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

املالحظة 

والتوقع

النوافذ  )نوع  عنا�رصها  خمتلف  وذكر  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  واملتعلمني  املتعلمات  اأدعو   -

والزليج والنقو�ص وال�ضبابيك ...

- يربطون عنوان الن�ص بال�ضورة ليتوقعوا م�ضمون الن�ص.

الت�سميع االأول

اأُ�ضمع الن�ص مبراعاة �رصوط القراءة النموذجية املعربة.

َعتيَقُة ُة المْ ِرِبيَّ غمْ َ ُدُن املمْ ُ َاملمْ

اـ اإِّنها َعتيَقٌة، َكما توَجُد ِبِه ُمُدٌن َحديَثٌة ِمْن َحْيُث َت�ضاميُم  ُة ُمُدٍن َقدمَيٍة ِجدًّ   توَجُد ِبامْلَْغِرِب ِعدَّ

ُلها َعِن  َد ُمُدنًا َعتيَقــــًة ل َيكاُد َيْف�ضِ ْن جَنِ ْدَفِة اأَ �َضواِرِعها َوَحدائِقها َوِبناياِتها... َوَلْي�َص ِمَن ال�ضُّ

ِة اْلَقدمَيِة، َوَرْغَم َحديِثنا َعْن ُمُدٍن َحديَثٍة َواأُْخرى  ديَثِة �ِضوى �ضوٍر ِمَن اْلأَ�ْضواِر الّتاريِخيَّ امْلُُدِن احْلَ

يٌّ  : ِق�ْضٌم َعتيٌق اأَْو َقدمٌي، َو ِق�ْضٌم َع�رْصِ دينٍة واحَدٍة َتْنَق�ِضُم اإِىل ِق�ْضَمنْيِ َعتيَقٍة، َفاإِنَّ اْلأَْمَر َيَتَعلَُّق مِبَ

اأَْو َحديٌث . 

ا َي�ْضَمُح  اأَْفِنَيِتها امْلَْفتوَحِة َعلى ال�ّضماِء؛ مِمّ ُز امْلَناِزل فيها ِبِكرَبِ ِم�ضاحاِتها، ِباْلإِ�ضاَفِة اإىِل         َتَتَميَّ

ىل َجميِع اْلُغَرِف َوامْلَراِفِق. َوَقْد َيِجُد امْلَْرُء ِبداِخِل َمناِزِل امْلُُدِن  ْم�ِص اإِ ِة ال�ضَّ ِبُدخوِل اْلَهواِء َواأَ�ِضعَّ

ِب َو�َضْقِي َنباتاِت اْلَبْيِت. ْ ا ِبْئرًا ُت�ْضَتْعَمُل ِمياُهها يف ال�رصُّ اْلَعتيَقِة اأَ�ْضجارًا َوَنباتاٍت ِللّزيَنِة َوُرمبَّ

ِة  ليَلِة، َكما ُهَو �َضاأُْن اأَِزقَّ ِتها الظَّ ُز ِب�ضيِق اأَِزقَّ ِة، َفَتَتَميَّ ُة ِلْلُمُدِن اْلَعتيَقِة امْلَْغِرِبيَّ     اأّما اْلَهْنَد�َضُة اْلعامَّ

ِهما. اأَّما اأَْبواُب  اَهنْيِ ُمَتعاِك�َضنْيِ اإِّل اْحَتّكا ْبَبْع�ضِ رُّ ِبها �َضْخ�ضاِن يف اجتِّ تي ل َيكاُد مَيُ فا�َص اْلَعتيَقِة الَّ

. ْخَتِلِف امْلَوادِّ َلُة مِبُ وابُّ امْلَُحمَّ اْلأَ�ْضواِر َفغاِلبًا ما َتكوُن عاِلَيًة ِلَتُمرَّ ِمْنها الدَّ

ِلْلَحّداديَن َوَهذا   
ٌّ

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

ِهْم. ِللنَّّجاريَن َوذاَك ِلْلَعّطاريَن َواْلآَخُر ِلاْلأَ�ضاِكَفِة َوَغرْيِ

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

احل�سة االأوىل :  )فهم امل�سموع وا�ستثماره(
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امْلري�َضِة  َوباُب  مي�ِص  اخْلَ باُب  ِباأَْبواِبها:  �َضال  َوَمديَنُة   
ِّ

الّتاريِخي ِب�ضوِرها  تاروداْنَت  َمديَنُة  ها  اإِنَّ

َمْكنا�َص  َوَمديَنُة  ِتِه،  َواأَِزقَّ اّلحِها   مِبَ باِط   الرِّ وَمديَنُة  �َضْبَتَة...(  وباُب  غرٌي-  �ضَ )َمْر�ضى 

ِة   هرِي،  َوَمديَنُة فا�َص، َنَعْم فا�ُص اْلَقَرِوّينَي، فا�ُص امْلَْدَر�َضِة اْلبوْعناِنيَّ ِب�ضوِرها َوباِب َمْن�ضوٍر ال�ضَّ

هرَيِة، َوَمديَنُة �َضْف�ضاُوَن  ْعَظِم َوَكني�َضِتها ال�ضَّ �ْضِجِدها اْلأَ َوَمْدَر�َضِة اْلَعّطاريَن، َوَمديَنُة ِتْطواَن مِبَ

ِتها  ِبُكُتِبيَّ ُمّراُك�َص  َمديَنَة  َنْن�ضى  اأَْن  دوَن  ويَقِة،  ال�ضَّ  
ِّ

َوَحي اْلأَْنَدُل�ِص   
ِّ

َكَحي اْلَعتيَقِة؛  اْلأَْحياِء  ذاُت 

َواأَْبواِبها: باِب اأَْغماَت وباِب ُدّكاَلَة...

فريق التاأليف

- اأطلب منهم تدوين كلمات �ضعب عليهم فهمها؛

- اأطرح �ضوؤال اأو �ضوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�ص؛ 

-ما اأنواع املدن باملغرب؟

-اأذكر بع�ص مميزات املدن العتيقة.

- اإذا تعذر اجلواب، اأحث املتعلمني على ح�ضن الإن�ضات للتقاط خمتلف الأفكار يف الت�ضميع 

الثاين.

الت�سميع الثاين

اأُ�ضمعهم الن�ص مرة ثانية؛

-  اأحث املتعلمني على �رصح الكلمات التي مت تدوينها من طرفهم بتوظيف ا�ضرتاتيجيات خمتلفة؛

-  اأطرح اأ�ضئلة للفهم وميكن اإعادة ت�ضميع اجلزء الذي ا�ضتع�ضى على فهم املتعلمني.

- ما الذي يف�ضل الـمدن العتيقة عن احلديثة؟

- ما بع�ص مميزات الـمنازل بالـمدن العتيقة؟ ما عالقة ذلك بال�ضورة؟

- لـماذا مل تكن الأفنية م�ضقوفة يف البيوت التقليدية؟

- لـماذا كانت الأزقة �ضيقة يف املدن العتيقة؟ وما اأ�ضهر مدينة بهذه الهند�ضة؟

- ما الـمثال الذي قرب به الكاتب اإلينا �ضورة �ضيق الأزقة؟

- ما بع�ص مميزات الـمدن العتيقة اخلا�ضة بتنظيم احلرف؟

- ما املدن العتيقة املذكورة يف الن�ص؟

- ما املاآثر اخلا�ضة بكل مدينة؟

- يربط املتعلمون بني الكلمات: عتيقة؛ ع�رصية؛ حديثة؛ تقليدية.

يذكرون الكلمات الـمفاتيح الـمتحكمة يف الن�ص.  -

الفهم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأُهيئ املتعلمني للخو�ص يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص الوظيفي:

- ما العلوم التي كانت منت�رصة بني العلماء املغاربة؟

- ما العلم الذي يهتم باحليوانات وتكاثرها وعالجها...؟

- من اأو�ضل اإلينا هذه املعلومات؟

املالحظة 

واالكت�ساف

- يقراأ املتعلمون اجلمل الآتية:

     عالج البيطري الفر�ص.  -   اهتم العامل بالنبات.   -    األف املوؤرخ كتابا عن املغرب.

- ما الفرق بني كلمات اجلمل؟

التحليل

يفكك املتعلمون اجلمل اإىل كلمات: 

األف

عالج

اهتم

كتابا

بـ

الـموؤرخ

العامل

عن

النبات

الـمغرب

الفر�صالبيطري

- ميالأ الـمتعلمون اجلدول انطالقا من الكلمات التي ح�ضلوا عليها بعد حتليل اجلمل.

 

�ساٌن َنباٌت َجماٌدَحَيواٌناإِنمْ
قاَم ِبِه 

ُخ وؤَرِّ ُ اٱملمْ
َعاِلُ قاَم ِبِه اٱلمْ

َقاَم ِبِه 

َطِرُي  َبيمْ اٱلمْ
َكِلماِت َ اٱلمْ ِبُط َبنيمْ َيرمْ

        

- ما نوع الكلمات الدالة على الإن�ضان واحليوان واجلماد والنبات؟

- ما نوع الكلمات الدالة على ما قام به البيطري واملوؤرخ والعامل؟

- ما نوع الكلمات الأخرى؟

ح�سة من 30 دقيقةاأق�سام الكلمة  )1(ال�رصف والتحويل

االأهداف : 

- مييز املتعلم)ة( بني اأق�ضام الكلمة.

- يتعرف بع�ص خ�ضائ�ص كل ق�ضم منها.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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اال�ستنتاج

- تكون الكلمة ا�سما اأو فعال اأو حرفا.

- اال�سم يدل على اإن�سان اأو حيوان اأو جماد اأو نبات : خالد – اأ�ستاذ - بنات – قطة – كتاب – 

�سجرة...

- الفعل يدل على حدوث عمل اأو طلب حدوثه : كتَب – ير�سم – ِاجل�ض.

ـِ – ِمنمْ – َعلى... - احلرف لي�ض ا�سما وال فعال : يف - ب

التطبيق

على االألواح:   

- مييزون بني الفعل وال�ضم واحلرف يف اجلمل الآتية.

يلعب الطفل – يلعب الطفل بالكرة – كتبت االأ�ستاذة - كتبت االأ�ستاذة على ال�سبورة.

كتابة:  

- يكملون اجلمل الواردة بال�ضفحة 13 من كتاب املتعلم.

- ي�ضححون جماعة ويعللون اإجاباتهم التي ل �ضك اأنها �ضتكون خمتلفة من حيث املعاين.

التقومي والدعم

- اأدعم املجالت التي قد يكون بها تعرث وخا�ضة ما يلي:

- قد يخلط املتعلمون بني احلروف امل�ضتهدفة يف الدر�ص وحروف اللغة العربية التي داأبوا على 

جتزيء كلماتها وتقطيع اأ�ضواتها.

- خلط بني ال�ضم والفعل.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأُهيئ املتعلمني للخو�ص يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص الوظيفي:

- ماذا قرر خالد بعد حديث الأ�ضتاذة؟ 

- من هو ال�رصيف الإدري�ضي؟ كيف هي كتب ابن البناء؟

- مباذا اهتم املغاربة؟

املالحظة 

واالكت�ساف

- يقراأ املتعلمون اجلمل:

- قرر خالد اأن.              - ال�رصيف االإدري�سي عال مغربي.      -  كتب ابن البناء مفيدة.

- قرر خالد اأن يبحث يف املو�سوع.         - اهتم املغاربة.        – ا�ستطاع اأن.  

- ما الفرق بني اجلملتني املبتدئتني بكلمة )قرر(؟

التحليل

- ما ذا نفهم من اجلملة الأوىل؟ ومن الثانية؟

- اأكمل اجلملة الأوىل بكلمات اأخرى لت�ضري مفيدة.

- اأ�ضع عالمة ×  اأمام اجلمل ناق�ضة املعنى.

- ُنن�ضئ جمال غري مفيدة ثم ن�ضريها مفيدة.

اال�ستنتاج
- اجلملة املفيدة لها معنى تام : اإذا دخلت الق�سم حييت اجلميع – در�ض اليوم مفيد...

- اجلملة غري املفيدة ال معنى لها : اإذا دخلت الق�سم - جئت من – �سعيد – اأنا...

التطبيق

 على االألواح:

- اأكتب على لوحي )م( : مفيدة اأو )غ م( غري مفيدة ، حني �ضماعي للجمل.

    اأنا تلميذة جمدة - اأنا تلميذة – يقطف الولد – اأريد اأن.

- الن�ضاط 1 من كتاب املتعلم )ة(  بال�ضفحة 14

 كتابة: الن�ضاط 2 من كتاب املتعلم )ة(  بال�ضفحة 14

التقومي والدعم

- اأدعم املجالت التي قد يكون بها تعرث وخا�ضة ما يلي:

    اجلمل التي يكون فيها الفاعل �ضمريا مت�ضال اأو م�ضترتا : منُت - �ضافرُت

    اجلمل التي يكون فيها املفعول به �ضمريا مت�ضال :  َكَتَبْتها -  ر�ضمُتها.

ح�سة من 30 دقيقةاجلملة املفيدة  )1(الرتاكيب

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( خا�ضية اجلملة املفيدة.

- مييز بني اجلملة املفيدة وغري املفيدة.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأُهيئ املتعلمني للخو�ص يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص الوظيفي:

- الكلمات التي تنق�ضم اإىل ا�ضم وفعل وحرف، توجد بينها رموز اأخرى. ما دورها؟

- ما الفرق بني اجلملتني:

   )توقف القطار، و�ضكت اأفراد الأ�رصة...( و)توقف القطار و�ضكت، اأفراد الأ�رصة...(

والبُن، كان يف الق�ضم...(
ُ
   )ح�رص الأ�ضتاُذ، والبُن كان يف الق�ضم...( و )ح�رص الأ�ضتاذ 

املالحظة 

واالكت�ساف

- اأقراأ ويقراأ املتعلمون الن�ص بال�ضفحة 15؛

- اأين ذهب اأفراد الأ�رصة؟ ملاذا قراأ الأب �ضورة الفاحتة؟

- ما دور الرموز املكتوبة باللون الأحمر؟

التحليل

النقطة؟ والنقطتني؟ متى نكتب عالمة ال�ضتفهام؟ ومتى نكتب  الفا�ضلة؟ وما دور  - ما دور 

عالمة التعجب؟

- متى يكون توقفنا خالل القراءة اأطول؟ عند النقطة اأم عند الفا�ضلة؟

- كيف يكون كالمي عند عالمة ال�ضتفهام؟ وعند عالمة التعجب؟

- اأين نكتب املزدوجتني؟

- يكتب املتعلمون عالمات الرتقيم اخلا�ضة باجلمل الآتية:

-اأين منزلك؟ -ما اأعظم هذه القنطرة! -قال له: »اأهال و�ضهال.«، فقال ال�ضيف: » �ضكرا لكم 

يا �ضيدي.«

- ُين�ضئ املتعلمون جمال يوظفون فيها خمتلف عالمات الرتقيم.

اال�ستنتاج

- ت�ساعدين عالمات الرتقيم على القراءة اجليدة.

- تف�سل الفا�سلة بني جملتني ق�سريتني، لهذا اأتوقف قليال عندها، واأتوقف طويال عند النقطة 

الأنها تقع يف اآخر جملة تامة املعنى، واأرفع �سوتي عند عالمة اال�ستفهام )اأين حمفظتي؟(، 

واأتعجب عند عالمة التعجب )ما اأجمل علم وطني!(. اأما ما يوجد بني مزدوجتني»...« فهو 

قول �سخ�ض معني.

ح�سة من 30 دقيقةعالمات الرتقيم   )1(االإمالء

االأهداف : 

- اأن يتعرف املتعلم دور عالمات الرتقيم؛.

- اأن يتفاعل املتعلم مع املقروء من خالل تفعيل تعلماته اخلا�ضة بعالمات الرتقيم..

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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التطبيق

كتب اأيوب هذا الن�ص، اإل اأنه ن�ضي خم�ص عالمات ترقيم. اأكتب ما ن�ضيه اأيوب.

قدمت اجلدة، اإنها ب�ضو�ضة كالعادة. قبلُتها وقلت: » ما اأجمل األغازك يا جدة هل لديك اليوم 

األغاز جديدة؟«

قالت: »اأنت تقراأ وتكتب، فهل تعرف الذي يكتب ول يقراأ

فكرُت طويال ثم قلت: ما اأ�ضعب هذا اللغز! فجميع الذين يكتبون، يعرفون القراءة.«

�ضحكت طويال وقالت: »اأمل تتو�ضل اإىل اجلواب   اإنه القلم، القلم يكتب ول يقراأ.«  

ي�ضخ�ص املتعلمون املواقف، ليتبينوا  التعجب من ال�ضتفهام والنقطة من الفا�ضلة ...التقومي والدعم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأطرح جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف الإمالء 

وال�رصف والتحويل والرتاكيب، مثل:

- ما عالمة الرتقيم التي ينبغي اأن تكون يف اآخر اجلمل الآتية؟

-اأين حمفظتي؟  يا له من �ضور كبري! قلت لأ�ضتاذي : » �ضباح اخلري يا �ضيدي.«-  علمت اأن 

العلماء املغاربة كانوا عظاما.  

اإجناز التمارين

- يقراأ الـمتعلمون الن�ص وي�ضيفون اإليه عالمات الرتقيم. . ،  ؟  !  :  »   «   

ت�ضفح خالد كتبه اإىل اأن ح�ضل على ما كان يبحث عنه، ف�ضاح:»ما اأعظم الـمغاربة! «

�ضاألته اأمي :»ما بك يا خالُد؟ لـماذا ت�رصخ « فقال   ابن بطوطة رحالة �ضهري وطارق بن زياد 

فاحت عظيم، وال�رصيف الإدري�ضي جغرايف مقتدر. بهوؤلء  يا اأمي �ضاأفاجئ زمالئي غدا

3- ي�ضتخرجون – �ضفهيا- من الن�ص جملة مفيدة تبتدئ با�ضم واأخرى تبتدئ بفعل.

4- ي�ضكلون اجلملة الأوىل من الن�ص.

5- ي�ضوغون –كتابة- من الكلمات الآتية جملة مفيدة تبتدئ بفعل: بـ/علماء / الفتاة/ تعتز/ بالدها

6- ميلوؤون اجلدول من الن�ص. 

حرفا�سمفعل

اإجناز التمارين
- ينجز الـمتعلمون الأن�ضطة يف 10 دقائق.

- اأقدم للمتعرثين الـم�ضاعدة الالزمة من اأجل فهم الـمهمة الـمنوطة بهم.

- ينجز الـمتعلمون الـمطلوب على ال�ضبورة م�ضحوبا بالتربيرات الالزمة.الت�سحيح

- اأقدم دعما فوريا متى ظهرت احلاجة اإليه.التقومي والدعم

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

الهدف : 

- ي�ضتثمر الـمتعلم)ة( ما اكت�ضبه يف الدرو�ص اللغوية لإجناز متارين تطبيقية مرتبطة بالظواهر اللغوية الـمدرو�ضة.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

ت�سلية 

- يقراأ املتعلمون الن�ص قراءة تت�ضم بالطالقة؛

َل  ما َو�ضَ
ّ
ِن«. َوَلـ ُل اإِىل اٱل�ّسجمْ �سَ تحيٌل. ُيرمْ ماُر َخَطاأً َفَحَكَم َعَلْيِه اٱْلأَ�َضُد مِبا َيلي: »اٱلعفو ُم�سمْ ِاْرَتَكَب اٱحْلِ

ُو.  َعفمْ »َالمْ ُهَو  ْكُم  اٱحْلُ َف�ضاَر  ْقَطِة  اٱلنُّ َمكاَن   َ َوَغريَّ اٱْلَوَرَقَة  اأََخَذ  ْجِن،  اٱل�ضِّ باِب  اإىِل  ماِر  ِباٱحْلِ ْعَلُب  اٱلثَّ

ْطَلَق �رَصاَحُه. ّجاِن، َفاأَ ماَر اإىل اٱل�ضَّ ِن«. �َضلََّم اٱْلَوَرَقَة َواٱحْلِ جمْ ىل اٱل�سِّ ُل اإِ �سَ َتحيٌل ُيرمْ ُم�سمْ

ْجِن ِبَتْغيرِي َمكاِن ُنْقَطٍة. ماُر ِمَن اٱل�ضِّ  َوَهَكذا جَنا اٱحْلِ

- ي�رصحون: ال�ضجان –م�ضتحيل – العفو.

- يبدي املتعلمون اآراءهم يف �ضلوك الثعلب )الذكاء، التزوير، العطف...(

- ين�ضئون جمال يتغري معناها بتغيري عالمات الرتقيم.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

اإنتاج جمل  اأهيئ املتعلمني بحفزهم على ا�ضتعمال مكت�ضباتهم اللغوية ور�ضيدهم املعجمي يف   -

مرتبطة بالـمجال.

- اأقراأ ن�ص الـمو�ضوع واأطلب قراءته من طرف بع�ص املتعلمني.

    ا�ستعر�ست �سور اأ�رصتي، فراقني منظر االأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف احلفالت.

- اأطرح اأ�ضئلة حول الفهم وحتديد الكلمات املفاتيح، ثم اأ�ضئلة للتو�ضع يف الن�ص، من قبيل:

- ما ال�ضيء الذي راق املتحدث يف ال�ضور التي ا�ضتعر�ضها؟

- متى يرتدي النا�ص الأزياء التقليدية؟

- هل ميكن اأن نرتديها يف غري ذلك؟

- ما الختالف الذي ميكن اأن جنده يف الأزياء التقليدية؟

املالحظة 

والتخطيط

- اأطلب من املتعلمني واملتعلمات حتديد الأفكار التي يريدون التعبري عنها مع ال�ضتعانة باجلدول 

يف كتاب املتعلم)ة( �ص. 17.

امل�ضتخرجة من ن�ص املو�ضوع يف  املفاتيح  الكلمات  اإىل النطالق من  املتعلمني  انتباه  اأوجه   -

حتديد مفردات مرتبطة بها، ثم اإنتاج تعابري مرتبطة بهذه املفردات.

- اأحر�ص على تقدمي امل�ضاعدة للمتعلمني الذين يواجهون �ضعوبات يف التخطيط لإنتاج الأفكار 

ح�ضب املطلوب يف اجلدول.

التقومي والدعم
اأ�ضجل التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل مو�ضوع املعاجلة 

والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ح�سة من 45 دقيقةالتخطيط لتوليد االأفكارالتعبري الكتابي

الهدفان : 

- يخطط املتعلم)ة( لإنتاج اأفكار انطالقا من قراءته لن�ص مو�ضوع.

- ينتج جمال تعرب عن اأفكار مرتبطة بكلمات مفاتيح يف ن�ص املو�ضوع مع ا�ضتثمار مكت�ضباته املعجمية 

واللغوية يف هذا الإنتاج.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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الن�ض امل�سرت�سل
فرو�سية واأزياء، فنون ومعمار 

اجلزء االأول: فرو�سية                   
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( ن�ص فرو�ضية واأزياء، فنون ومعمار بطالقة.

- يكت�ضبون معارف عن ح�ضارة وطنهم.

- يعتزون بح�ضارة وطنهم.

- يتعرفون بع�ص مميزات اأ�ضلوب الإخبار واأ�ضلوب الو�ضف.

االأ�سبوع االأولالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يحدد الأ�ضتاذ)ة( اأهداف احل�ضة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

- يثري انتباههم اإىل بع�ص مميزات املغرب احل�ضارية التي ت�ضد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�ص عليهم ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة؛

- يناق�ضون م�ضمونها ويحثهم على ِذكر بع�ص األعاب الفرو�ضية وموا�ضفات احل�ضان.

التوقع

-يقروؤون عنوان الن�ص الأم وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- ُت�ضجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�ضبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�ص 

ومعاجلته.

القراءة

- اأقرا اجلزء الأول باأكمله اأو اأ�ضمعه لهم من خالل جهاز �ضمعي؛

ت�ضو�ص على اجلماعة؛  يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة؛ ل   -

بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

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

دائما  يرافقني  الذي  للتقومي  املخ�ض�ص  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�ضجيل  على  اأحر�ص   -

)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ضاأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص الدعم.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة. 

التي يلجوؤون  التعابري اجلديدة وال�ضعبة موظفني ا�ضرتاتيجيات املفردات املختلفة  - ي�رصحون 

اإليها يف القراءة الوظيفية:

  �ضاربة اإىل ال�ضمرة، وترحيب منقطع النظري، م�ضومة ب�رصوج...، يحاكون.

- ينجز املتعلمون الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

الرتكيب 

والتقومي
- ينجزون الأن�ضطة اخلا�ضة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم
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اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�ض الوظيفي 2 : االأزياء يف وطنيالقراءة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم فقرة اأو فقرتني من ن�ص »الأزياء يف وطني« بطالقة؛

- ي�ضتنتج اختالف الأزياء يف وطنه؛

- يتعرف بع�ص الأزياء ويعتز بهذا اجلزء من ح�ضارة وطنه؛

- يتعرف اأ�ضماء الأزياء يف ربوع الوطن من خالل الأو�ضاف املقدمة له؛

- يعتز باحل�ضارة املغربية.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- مال ب�ضنا تختلف وقد تت�ضابه يف بع�ص الأحيان، ملاذا؟

- ملاذا نرتدي مالب�ص خفيفة �ضيفا واأخرى خمالفة �ضتاء؟ وماذا تعرفون عن الأزياء يف املغرب؟

املالحظة 

والتوقع

  اأدعو املتعلمني اإىل ما يلي :

- مالحظة ال�ضورتني وِذْكِر خمتلف عنا�رصهما؛

- و�ضف املالب�ص من حيث الألوان والأ�ضكال والت�ضاميم؛

- ملاذا الرتكيز على املالب�ص الن�ضوية؟

- ِذْكُر ما يعرفونه من اأ�ضماء املالب�ص املغربية بلغة عربية ف�ضيحة؛

- قراءة العنوان بتمعن وتاأمل ال�ضورتني والتعبري عنها بجملة اأو جملتني؛

- توقع مو�ضوع الن�ص؛

- ِذْكُر العبارات وعنا�رص ال�ضورة التي مت اعتمادها لتخمني مو�ضوع الن�ص؟

القراءة

- اأقراأ الن�ص باأكمله بتفاعل تام مع م�ضمونه واأبرز مواقف الو�ضف والإخبار. 

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءتي واأحر�ص على اأن ي�ضريوا 

باأ�ضابعهم اإىل الكلمات التي اأقراأها؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص قراءة فردية �ضامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص

- اأتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص، بالتناوب، قراءة م�ضموعة �ضبيهة بقراءتي؛

اأواكب قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص )�ضفحة لكل   -

متعلم(، اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص ومواقف التقومي املختلفة.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص ب�ضوت منخف�ص قراءة ثنائية؛

احل�سة االأوىل
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يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب 

ال�ضبورة.

يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص.

التقومي

- ما هو امل�ضرتك بني زي الرجال وزي الن�ضاء يف منطقتنا ال�ضحراوية؟

- مل ُيذَكْر ا�ضما الزيني، نبحث عن ا�ضميهما.

- يعيد  املتعلمون و�ضف الزي اخلا�ص بالرجال، ثم الزي اخلا�ص بالن�ضاء باأ�ضاليبهم اخلا�ضة.

احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل:

- ما هي املدن املغربية التي ينت�رص فيها اللبا�ص الف�ضفا�ص؟

- ما هي ميزة هذا النوع من اللبا�ص؟ ما هي الأو�ضاف التي ُو�ضف بها؟

- ماذا بقي عالقا يف اأذهاننا من احل�ضة الأوىل؟

قراءة الن�ض

اإىل  يوؤدي  بتفاعل مع م�ضمونها مبا  ال�رصق  الو�ضطى ومنطقة  باملنطقة  الفقرة اخلا�ضة  اأقراأ   -

العتزاز والفخر بجميع الأزياء التقليدية املغربية؛

- اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.

ت�ضو�ص على اجلماعة؛  قراءة هام�ضة؛ ل  الفقرة ب�ضوت منخف�ص،  يقراأ كل متعلم ومتعلمة   -

بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته ) تقومي تباديل(؛

- اأحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي الذي يرافقني 

دائما )�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص التقومي املختلفة.

- يقومون اأداءهم ذاتيا وثنائيا ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

الفهم

ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  اأ�رصح   -

املفردات )�ضبكة املفردات؛ خريطة الكلمة؛ عائلة الكلمة )ال�ضتقاق(؛ املعاين املتعددة؛ مفتاح 

ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة(: مزرك�ضا – خميطا –ف�ضفا�ضا . املفردات...

- اأحثهم على اإيجاد الفرق بني معاين اجلمل:

- ي�ضوُد ارتداء الـمالحف يف ال�ضحراء املغربية؛

- ي�ضودُّ الأفق بال�ضحب؛

د املتعلم قبل كتابة املو�ضوع.  - ُي�ضوِّ

- اأحدد الفرق بني زي الرجال وزي الن�ضاء يف و�ضط املغرب؛

- اأذكر بع�ص املدن الواقعة و�ضط املغرب؛

التقومي
- اأ�ضمي الزيني املو�ضوفني؛

- مت و�ضف زي الن�ضاء يف و�ضط املغرب بالنعومة. اأ�ضتنتج طبيعة زي الرجال.
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأربط اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل:

- ما هي املنطقة التي ينت�رص فيها الزي الف�ضفا�ص؟

- ماذا ي�ضفي هذا الزي على املغاربة يف اجلنوب؟

- اأحد الزيني مزرك�ص والثاين به زخرفة. اأميز بينهما؟

- اأ�ضمي اأزياء اأق�ضى جنوب املغرب واأزياء و�ضطه.

قراءة الن�ض

- يقراأ املتعلمون الن�ص بالتناوب متناف�ضني على الأداء اجليد.

- اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.

- يقراأون قراءة ثنائية هام�ضة بالتناوب؛ ي�ضمح للجميع بالقراءة والتقومي يف الوقت نف�ضه؛

- اأحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي الذي يرافقني 

دائما)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص التقومي املختلفة.

جانب  املعلقة  القرائي  االأداء  مالحظة  �سبكة  اإىل  ا�ضتنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

ال�سبورة.

الفهم

- مل يتم ذكر الأزياء يف الن�ص، ولكن مت الكتفاء بو�ضفها؛ ي�ضف كل متعلم لأ�ضدقائه لبا�ضا يف 

جملة اأو جملتني دون اإ�ضارات ويحاولون تعرفه:

• اأ�ضعها على راأ�ضي، ملتوية .
• ي�ضبه الأ�ضطوانة، لونه اأحمر، يحب اجللباب الأبي�ص.
• �رصوال ف�ضفا�ص، ل يعيق حركاتي، يلب�ضه الرجال.

نف�ضه: »يزيُن �ضدَره جيٌب  املعنى  بقاء  الآتية ونحر�ص على  اجلملة  كلماٍت يف  نغري مكان   -

كبرٌي«.

، �ضيادة، م�ضدود. - نتعرف الدخيل يف الكلمات الآتية: �ضاد، ي�ضود، �ضوؤدد، �ضدٌّ

التقومي

م مدى متلك املتعلمني للن�ص من حيث املعارف والبناء والقيم من خالل: اأُقوِّ

- ما هي الأزياء املو�ضوفة يف الفقرتني اخلا�ضتني ب�رصق املغرب و�ضماله؟ 

- ما هو اللبا�ص الأكرث انت�ضارا يف املغرب بالن�ضبة للرجال؟ وبالن�ضبة للن�ضاء؟

- ملاذا مل يتم ذكر القفطان يف اأية منطقة من مناطق املغرب؟

- اإعادة و�ضف املالب�ص يف خمتلف مناطق املغرب بطرق اأخرى؛

- ي�ضف اأحد املتعلمني مالب�ص زميل اأو زميلة له ، ويحاول الآخرون تعرف املو�ضوف.

- اختالف الأزياء املغربية من منطقة لأخرى، هل هو عامل اإيجابي اأم �ضلبي؟

- يقراأ اأحد املتعرثين فقرة اأو فقرتني لأقف على التطور احلا�ضل يف اأدائه. 
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ض�ص ال�ضابقة باحل�ضة الرابعة من خالل:

- - تذكر املتعلمني واملتعلمات لالأزياء املغربية ومكان انت�ضارها؛

- و�ضف املتعلمني بع�ص املالب�ص التقليدية والع�رصية؛

- ا�ضتنتاج غنى املوروث الثقايف املغربي من خالل تنوع الأزياء؛

قراءة الن�ض

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة جهرية تت�ضم بالطالقة والتفاعل وال�ضالمة و.. على 

اأن يكون املتعرثون م�ضتهدفني يف هذه احل�ضة اأكرث من غريهم من خالل احلر�ص على نطق 

الكلمات بطريقة �ضحيحة واأن يوظفوا لغة اجل�ضد ويتمثلوا املعنى.

القرائي  االأداء  مالحظة  �سبكة  موؤ�رصات  اإىل  ا�ضتنادا  وثنائيا  ذاتيا  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

املعلقة جانب ال�سبورة.

- يقروؤون الن�ص قراءة اأخرية �ضامتة فردية ل ي�ضمع لها هم�ص.

الفهم

- اأ�ضاأل املتعلمني واملتعلمات اأ�ضئلة متدرجة من حيث الرتكيب.

- على ماذا يدل تنوع املالب�ص التقليدية باملغرب؟

- ما هو اللبا�ص امل�ضرتك بني ن�ضاء املغرب ُكلِِّه؟ 

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

ْكُل...(. ِفِه. )َاْلأَْلواُن؛ َال�ضَّ ُع يف َو�ضْ َتَو�ضَّ - اأَْختاُر ِزّيًا من هذه الأزياء، َواأَ

ُر ِباٱ�ْضِتْمراٍر. َة َتَتَطوَّ - اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�صِّ ما َيُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱْلأَْزياء اٱمْلغِرِبيَّ

- ين�ضئون –�ضفهيا-  فقرة ق�ضرية متجد الأزياء التقليدية املغربية؛

- يعيدون ما جاء يف الن�ص باأ�ضاليبهم اخلا�ضة.

- يحددون نوع الن�ص: و�ضفي اأو �رصدي اأو اإخباري، ويعللون اإجابتهم؛

- يلخ�ضون الن�ص؛

- يعطون عنوانا اآخر للن�ص من كلمتني اأو ثالث؛

- يقارنون التوقعات التي توقعوها يف بداية احل�ضة الأوىل مع ما اأف�ضح عنه الن�ص؛

- يحدد التعلمات اجلديدة التي اكت�ضبوها بعد قراءة هذا الن�ص.

- ما هو واجبنا حتو الرتاث املغربي واحل�ضارة املغربية؛
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- التذكري مب�ضمون الن�ص عن طريق اأ�ضئلة للفهم يتم من خاللها ا�ضتح�ضار اأفكاره.

- اإعادة ت�ضميع الن�ص.

اإعادة االإنتاج
 -ينتج املتعلمون الن�ص من جديد باعتماد اأ�ضاليبهم اخلا�ضة.

 -يلخ�ضون الن�ص �ضفهيا باعتماد الأفكار الرئي�ضية.

ا�ستثمار 

امل�سموع 

وتقوميه

 - يحددون طبيعة الن�ص: و�ضفي اأو اإخباري اأو �رصدي اأو توجيهي، ويربرون اإجابتهم.

اكت�ضبوها يف هذه احل�ضة ويركبونها يف  التي  املفاتيح(  )الكلمات  امل�ضطلحات  اأهم   - يذكرون 

جمل وتعابري خا�ضة.

 - يركبون جمال على غرار:

 وغالبا ما جند مدنا عتيقة ال يكاد يف�سلها عن املدن احلديثة �سوى �سور من االأ�سوار.

 اأما الهند�سة العامة للمدن العتيقة املغربية، فتتميز ب�سيق اأزقتها الظليلة.

 ال يكاد مير بها �سخ�سان يف اجتاهني متعاك�سني اإالاحتكا ببع�سهما.

 - يناق�ضون يف موائد م�ضتديرة ح�ضب رغباتهم وبتي�ضري ومي�رص منهم املوا�ضيع الآتية:

 تعاي�ص الديانات باملدن املغربية العتيقة )وجود املالح وامل�ضاجدو...(؛

 اأهمية ال�ضكن باملدن العتيقة اأو باملدن احلديثة؛

 ما ي�ضتهوي ال�ضياح عند زيارة مدننا العتيقة.

التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 1 :

 املدن املغربية العتيقة
احل�سة الثانية من 30 دقيقة

االأهداف: 

- اأن ين�ضج املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية على غرار اأخرى؛

- اأن يتو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اأن ينتج ن�ضا جديدا؛

- اأن ي�ضخ�ص بع�ص مواقف الن�ص.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

احل�سة الثانية : )االإنتاج ال�سفهي(
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يحددون اأق�ضام الكلمة املوجودة باجلمل الآتية؟

- األب�ص الزي املغربي – اأ�ضع طربو�ضا على راأ�ضي – اأكتب بالقلم الأزرق

التمارين

اأتذكر

اأكمل اجلمل مبا هو منا�ضب.

اأكمل اجلملة بحرفاأكمل اجلملة بفعلاأكمل اجلملة با�سم

 اأر�ضم.....القلم. ..... اخلياط القفطان اأحبُّ . .......

اأخرج ....ال�ضاحة......الـمهند�ص القنطرة.الأزياء الـمغربية....

اأثبت تعلماتي

- اأقراأ الن�ص

وقفت الأم مع طفليها وهم يتاأملون �ضومعة الكتيبة يف �ضمت، قال اأحدهما : » اإن عظمة اأجدادنا 

تظهر من عظمة اآثارهم. التقطوا �ضورا وانطلقوا ب�رصعة اإىل اأماكن ومعامل اأثرية اأخرى«

- اأ�ضتخرج من الن�ص ا�ضمني وفعلني وحرفني. 

حرفانفعالنا�سمان

االإجناز
- ينجز املتعلمون الأن�ضطة يف خم�ص ع�رصة دقيقة.

- اأقدم امل�ضاعدة ملن هو يف حاجة اإليها، وخا�ضة الذين مل ي�ضتوعبوا التعليمات واملهام.

الت�سحيح
- يتم الت�ضحيح على مراأى املتعلمني، بحيث يتوىل اأحدهم نف�ضه لالإجابة؛

- يعللون اإجاباتهم؛

- اأقدم الدعم الفوري متى ظهرت احلاجة اإليه من خالل اإعادة البناء اأو التو�ضيح اأو ...التقومي والدعم

ح�سة من 30 دقيقةاأق�سام الكلمة  )2(ال�رصف والتحويل

الهدف : 

-  توظيف املفاهيم املرتبطة باأق�ضام الكلمة.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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ح�سة من 30 دقيقةاجلملة املفيدة  )2(الرتاكيب

الهدف : 

- توظيف املفاهيم املرتبطة اجلملة املفيدة.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يحددون اجلمل املفيدة مما يلي:

   قررت اأن  –  قررت اأن اأقراأ الق�سيدة ال�سعرية  –  ال يوجد  – ال يوجد اأحد يف ال�ساحة.

التمارين

اأتذكر

1 - اأكون ثالث جمل مفيدة من كلمتني فقط.
      ال�ضماء/ يجري / �ضافية/ الأطفال/ حتت/ املاء/املغرب/ الكتاب/ ممتع/ احلكايات / اأحب.

اأثبت تعلماتي

3 - اأقراأ الن�ص

االأ�ستاذة: �ضاهم املغاربة يف تطور العلوم. فهل تعرفون بع�ص العلماء املغاربة املعا�رصين؟

اأحمد: املهدي املنجرة.

�سارة: اأعرف �ضهيلة بوعطرة عاملة الكيمياء ال�ضهرية.

خالد: اأعرف كمال الودغريي، املهند�ص يف الت�ضالت وعلوم الف�ضاء.

مروة: ر�ضيد اليزمي.

1. اأ�ضنف اأجوبة املتعلمني الأربعة اإىل جمل مفيدة واأخرى غري مفيدة؟

2. اأُكمل اجلمل غري املفيدة مبا يجعلها ذات معنى.

- اأعرف املهدي املنجرة العامل املغربي ال�ضهري. 

-اأعرف ر�ضيد اليزمي العامل املغربي الذي طور البطاريات امل�ضتعملة يف الهواتف النقالة.

3. مبن ِمن املتعلمني يح�ضن القتداء يف �ضياغة الأجوبة؟ لـماذا؟

4. مبن ِمن العلماء �ضتقتدون م�ضتقبال؟ لـماذا؟

االإجناز
- ينجزون الن�ضاط يف ع�رص دقائق؛

- اأتوىل تقدمي الدعم لـم�ضتحقيه.

الت�سحيح
- يتم الت�ضحيح على مراأى املتعلمني، بحيث يتوىل اأحدهم نف�ضه لالإجابة؛

- يعللون اإجاباتهم؛

- اأقدم الدعم الفوري متى ظهرت احلاجة اإليه من خالل اإعادة البناء اأو التو�ضيح اأو ...التقومي والدعم
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ح�سة من 30 دقيقةعالمات الرتقيم   )2(االإمالء

الهدف : 

- توظيف عالمات الرتقيم بطريقة ت�ضهل القراءة والتفاعل مع املقروء.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- - ما الفرق بني اجلملتني؟

املطر غزير                     املطر غزيٌر؟

- ما الذي جعلنا نفهم اأن اجلملة الثانية �ضوؤال؟

التمارين

ن�ساط على االألواح.

اأتذكر

اأ�ضع عالمات الرتقيم الـمنا�ضبة واأقراأ.

قلت لزميلتي ما اأجمل هذه اللوحة   األوانها غامقة  واإطارها مذهب  من ر�ضمها

فردت ب�رصعة  اإنها لوحة الر�ضام املغربي  اأحمد ال�رصقاوي

اأثبت تعلماتي

1- اأقراأ واأ�ضع عالمات الرتقيم يف الفراغات. 

اأعجبني لغز جدتي 

يف ال�ضباح     وبينما نحن يف ال�ضاحة     قلت لأ�ضدقائي        اأنتم حت�ضنون القراءة والكتابة     فهل 

تعرفون �ضديقا لكم يكتب ول يقراأ          ملا عجزوا قلت          اإنه �ضديقنا القلم         قالوا جميعا          

ما اأ�ضد ذكاءك           وغاب عنهم اأن جدتي هي الذكية

وقبل اأن ندخل اإىل حجرة الدر�ص    بادرتنا ليلى قائلة       ما ال�ضيء الذي نراه ثالث مرات يف 

الليل      ول نراه اإل مرة واحدة يف النهار    

2- فقرة اإمالئية:

دخلت الأ�ضتاذة بزيها التقليدي اإىل قاعة الدر�ص. قالت �ضعاد: »يا له من زي!«   فردت 

الأ�ضتاذة: » وملاذا تعجبون من لبا�ضنا التقليدي؟ ينبغي اأن نفخر به.« 

االإجناز

- اأملي عليهم الفقرة كلمتني، كلمتني.

- اأعيد عليهم اجلملة مرتني، وثالثة عند ال�رصورة؛

- يعيد اأحدهم اجلملة قبل كتابتها لأتاأكد من و�ضولها �ضليمة اإىل م�ضامعهم؛ 

- ل اأ�ضري على اأماكن عالمة ال�ضتفهام والتعجب واأكتفي بتنبيههم اإىل وجود اإحدى عالمات الرتقيم؛

- يقراأ اأحدهم الن�ص بعد كتابته متفاعال مع املقروء؛

- ي�ضححون على �ضوء ما كتب على ال�ضبورة.الت�سحيح

- اأقدم دعما فوريا متى ظهرت احلاجة اإليه.التقومي والدعم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأطرح جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف الإمالء 

وال�رصف والتحويل والرتاكيب، مثل:

- ما عالمة الرتقيم التي ينبغي اأن تت�ضمنها اجلمل الآتية؟

    اأين يعي�ص الن�رص؟      ما اأروع هذا الزي !    قال لأمه: »لن اأن�ضى ف�ضلك علي«

اإجناز التمارين

1. اأقراأ الن�ص واأعيد اإليه عالمات الرتقيم التي �ضقطت منه. )! ؟ .(

ما اأجمل االأزياء املغربية

هل تعجبكم الأزياء املغربية 

الطربو�ص  اأع�ضق  املغربيني  والقفطان  اجللباب  اأع�ضق  كبريا.  ع�ضقا  اأع�ضقها  كذلك  اأنا  نعم، 

اأع�ضق ح�ضور احلفالت والأعرا�ص حيث يرتدي املغاربة ذكورا  الأحمر بخيوطه ال�ضوداء. 

واإناثا اأزياءهم التقليدية، فتختلط الألوان الفاحتة بالألوان الغامقة، ومتتزج الت�ضميمات العتيقة 

بالع�رصية

2- ي�ضتخرجون من الن�ص الكلمات املت�ضادة.

3- ين�ضُئون مما يلي ثالث جمل مفيدة تبتدئ بفعل وي�ضعون عالمات الرتقيم املنا�ضبة.   

اجلمل املرتبةاجلمل املبعرثة

.............القطة/ رقية/ اأطعمت

.............القطة/ كل / رقية/ تالعب/ يوم

.............ال�ضبت / يوم/ �ضافر/ علي/هل

4- ي�ضكلون اجلملة الأخرية من الن�ص.

الت�سحيح
- يتم الت�ضحيح على مراأى املتعلمني، بحيث يتوىل اأحدهم نف�ضه لالإجابة؛

- يعللون اإجاباتهم؛

- اأقدم الدعم الفوري متى ظهرت احلاجة اإليه من خالل اإعادة البناء اأو التو�ضيح اأو ...التقومي والدعم

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

الهدف : 

- ي�ضتثمر املتعلم)ة( ما اكت�ضبه يف الدرو�ص اللغوية لإجناز متارين تطبيقية مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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الن�ض امل�سرت�سل
فرو�سية واأزياء، فنون ومعمار 

اجلزء الثاين: يف معر�ض االأزياء                   
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( ن�ص فرو�ضية واأزياء، فنون ومعمار بطالقة.

- يكت�ضبون معارف عن ح�ضارة وطنهم.

- يعتزون بح�ضارة وطنهم.

- يتعرفون بع�ص مميزات اأ�ضلوب الإخبار واأ�ضلوب الو�ضف.

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يحدد الأ�ضتاذ)ة( اأهداف احل�ضة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

- يثري انتباههم اإىل بع�ص مميزات املغرب احل�ضارية التي ت�ضد اإليها الرحال من دول بعيدة؛

- يعر�ص عليهم ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة؛

- يناق�ضون م�ضمونها ويحثهم على ِذكر بع�ص اأنواع الأزياء املغربية ال�ضهرية.

التوقع

- يقراأ املتعلمون عنواين الن�ص الأم واجلزء الثاين ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- ُت�ضجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�ضبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�ص 

ومعاجلته.

القراءة

- اأقرا اجلزء الثاين باأكمله اأو اأ�ضمعه لهم من خالل جهاز �ضمعي؛

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة؛ ل ت�ضو�ص على اجلماعة؛ بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

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

دائما  يرافقني  الذي  للتقومي  املخ�ض�ص  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�ضجيل  على  اأحر�ص   -

)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ضاأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص الدعم.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة. 

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�ضعبة موظفني ا�ضرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها 

يف القراءة الوظيفية:

    ت�ضفي، مل�ضة، األوان زاهية...

- ينجز املتعلمون الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

الرتكيب 

والتقومي
- ينجزون الأن�ضطة اخلا�ضة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

النطالق  ن�ص  من  ا�ضتخرجوها  التي  املفاتيح  بالكلمات  التذكري  خالل  من  املتعلمني  اأهيئ   -

هذه  من  انطالقا  اأنتجوها  التي  الأفكار  وببع�ص  ال�ضابقة  الكتابي  التعبري  ح�ضة  يف  املدرو�ص 

الكلمات.

    ا�ستعر�ست �سور اأ�رصتي، فراقني منظر االأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف احلفالت.

الت�سويد

- اأعر�ص جمموعة من ال�ضور املختلفة لأ�ضخا�ص يلب�ضون مالب�ص تقليدية، ثم اأحفز املتعلمني 

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

ت�ضاميمها،  األوانها،  ق�ضرية،  طويلة،  وت�ضابهها،  )اختالفها  الن�ضاء  األب�ضة  و�ضف   •
خياطتها، تطريزها اأكمامها...(؛

• و�ضف األب�ضة الرجال )اختالفها وت�ضابهها، طويلة، ق�ضرية، األوانها، ت�ضاميمها،...(؛
و�ضف األب�ضة الأطفال. )طويلة، ق�ضرية، األوانها، ت�ضاميمها، ...(؛  •

• عالقة هذه الأزياء مبالب�ص اأجدادنا؛
الإعجاب باختالف الأزياء التقليدية املغربية.  •

ال�ضتعانة  مع  عنها  التعبري  يريدون  التي  الأفكار  حتديد  واملتعلمات  املتعلمني  من  اأطلب   -

بالعبارات املقدمة لإنتاج ن�ص من 7 اأ�ضطر ب�ضكل ثنائي.

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

اإعجابي – اأُعجبُت – القفطان ذو اللون الواحد – املزرك�ص – زخرفة على ال�ضد –زخرفة – 

حتتاج مرتديته اإىل حزام – خطوط متوازية - زخرفة تزين �ضدره - ل يزاحمه اأي لبا�ص 

اآخر – القفطان �ضيد الأزياء – اجللباب - لبا�ص احلفالت لدى الرجال – منه الأبي�ص ومنه... 

- منه الطويل و... - منه ما يلب�ص يف املناطق الباردة - ال�ضوف – الأثواب الناعمة...

ح�ضب  اجلمل  اإنتاج  يف  �ضعوبات  يواجهون  الذين  للمتعلمني  امل�ضاعدة  تقدمي  على  اأحر�ص   -

املطلوب.

التقومي والدعم
اأ�ضجل التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل مو�ضوع املعاجلة 

والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ح�سة من 45 دقيقةتوليد االأفكار: كتابة م�سودةالتعبري الكتابي

الهدف : 

- يرتجم املتعلم)ة( تخطيطه اإىل كتابة اأولية للمو�ضوع؛

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�ض الوظيفي 3 : بالد الوحدة واحلريةالقراءة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم ن�ص »بالد الوحدة واحلرية« بطالقة؛

- ي�ضتنتج اختالف �ضعي اأجداده للعي�ص يف وحدة وحرية؛

- يتعرف بع�ص اأجماد بالده ويعتز بهم؛

- يكت�ضب مهارات قرائية؛

- يعتز باحل�ضارة املغربية.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- اأ�ضتعني بخريطة كبرية للمغرب.

- ما الذي يجمع بيننا نحن املغاربة؟ 

- ماذا تعرفون عن تاريخ املغرب؟         

املالحظة 

والتوقع

- كم عدد كلمات العنوان؟       

- ماذا اأفهم منها؟                                     

- ما املق�ضود بالعبارات املدونة على اخلريطة؟

- . مباذا توحي عنا�رص ال�ضورة؟

واحلدود  واجلبال  )املدن  اخلريطة  على  مكانها  نعرف  التي  الكربى  واملعامل  املدن  ما   -

والأنهار و...(

- اأبحث عن خريطة كلمة »الوحدة«.

- ماذا نعرف عن املغرب؟ وماذا �ضوف يتناول الن�ص يف نظركم؟

القراءة

- اأقراأ الن�ص باأكمله بتفاعل تام مع م�ضمونه واأبرز مواقف الإخبار واحلما�ص. 

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الن�ص قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءتي واأحر�ص على اأن ي�ضريوا 

باأ�ضابعهم اإىل الكلمات التي اأقراأها؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص قراءة فردية �ضامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص

- اأتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص، بالتناوب، قراءة م�ضموعة �ضبيهة بقراءتي؛

اأواكب قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص )�ضفحة لكل   -

متعلم(، اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص ومواقف التقومي املختلفة.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص ب�ضوت منخف�ص قراءة ثنائية؛
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يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب 

ال�ضبورة.

التقومي

- من املتحاورون يف الن�ص؟

- ما مو�ضوع حوارهم؟

- ما الكلمات التي احتفظتم بها قراءة هذا اجلزء؟

احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل املحاور الآتية.

- ما هي املدن املغربية التي ينت�رص فيها اللبا�ص الف�ضفا�ص؟

- ما هي ميزة هذا النوع من اللبا�ص؟ ما هي الأو�ضاف التي ُو�ضف بها؟

ماذا بقي عالقا يف اأذهاننا من احل�ضة الأوىل؟

قراءة الن�ض

اإىل  يوؤدي  بتفاعل مع م�ضمونها مبا  ال�رصق  الو�ضطى ومنطقة  باملنطقة  الفقرة اخلا�ضة  اأقراأ   -

العتزاز والفخر بجميع الأزياء التقليدية املغربية؛

- اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.

ت�ضو�ص على اجلماعة؛  قراءة هام�ضة؛ ل  الفقرة ب�ضوت منخف�ص،  يقراأ كل متعلم ومتعلمة   -

بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته ) تقومي تباديل(؛

- اأحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي الذي يرافقني 

دائما )�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص التقومي املختلفة.

- يقومون اأداءهم ذاتيا وثنائيا ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

الفهم

ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  اأ�رصح   -

املفردات )�ضبكة املفردات؛ خريطة الكلمة؛ عائلة الكلمة )ال�ضتقاق(؛ املعاين املتعددة؛ مفتاح 

ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة(: اأ�ضالف ، دخالء، يذود.

- كلمة وقتئذ، مكونة من كلمة »وقت« واملقطع )ئذ(، اأدخل املقطع ذاته على الكلمتني: �ضاعة 

ويوم وحني.

- اإذن ماذا تعني كلمة وقتئذ؟

- اأجد الدخيل يف الكلمات الآتية: ال�ضيد، الأ�ضياد، ال�ضد، ال�ضوؤدد، ال�ضادة.

- اأ�رصح معنى الدخالء انطالقا من الن�ضاط ال�ضابق؛ 

- ي�ضتخرجون من الن�ص ما ات�ضف به اأجدادنا املغاربة من �ضيم واأخالق ح�ضنة؛

- ي�رصحون التعابري: دعاة �ضلم، هواة حروب، كانوا اأ�ضودا حينما يعتدى عليهم؛

التقومي
- ملاذا �ضاحت �ضلوى: اأنا فخورة باأجدادنا، اأنا مغربية اأعتز مبغربيتي؟

- على ماذا يدل طرد املغاربة لال�ضتعمار؟
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل:

- ما �ضبب طمع الدول يف ا�ضتعمار املغرب؟ 

- على ماذا يدل طرد املغاربة للم�ضتعمرين با�ضتمرار؟

- ما هي الدول التي تدخلت يف املغرب )بالتتابع(؟

قراءة الن�ض

اأقرا فقرة من الن�ص بتفاعل مع م�ضمونه مبا يوؤدي اإىل العتزاز والفخر بالوطن وتاريخه   -

اأو  اأ�ضمعها املتعلمني من خالل جهاز �ضمعي؛

اأحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني ن�ضخة �ضوتية من اأدائي املتميز.  -

اجلماعة؛  ت�ضو�ص على  ل  هام�ضة؛  قراءة  منخف�ص،  ب�ضوت  الفقرة  ومتعلمة  متعلم  كل  يقراأ   -

بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

اأحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي الذي يرافقني   -

دائما)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات لأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص الدعم.

يقومون اأداءهم )ثنائيا( من خالل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة جانب ال�سبورة.

الفهم

ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  اأ�رصح   -

ال�ضياق؛  مفتاح  املتعددة؛  املعاين  )ال�ضتقاق(؛  الكلمة  الكلمة؛ عائلة  )�ضبكة ؛خريطة  املفردات 

ال�ضفة امل�ضافة(: وطئت ، �ضيدوا، يكدر �ضفو حياتهم.

- الفعل )اأخذ( له معان عدة، نتعرف بع�ضها يف اجلمل الآتية:

- اأخذ املغاربة بطرق الفينيقيني يف التجارة؛

- اأخذ املطر يت�ضاقط؛

- اأخذت القلم من حمفظتي؛

- اأخذت جدي اإىل امل�ضجد.

- ن�ضتعمل التعبري: »ما لبث اأن ...« يف جمل مفيدة من اأحداث حياتنا اليومية؛

من  يهربون  وطنهم،  حول  يدورون  وطنهم«:  عن  يذودون  لـ:«  ال�ضحيح  املعنى  نختار   -

وطنهم، يبحثون عن وطنهم، يدافعون عن وطنهم.

التقومي
اأي م�ضتعِمر هزمه املغاربة يف معارك: الهري واأنوال وبو غافر و�ضيدي بو عثمان.  -

نبحث عن معارك اأخرى انت�رص فيها املغاربة يف خمتلف ربوع الوطن.  -
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضتني الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل:

- اأذكر اخل�ضال احلميدة التي كان املغاربة الأقدمون يت�ضفون بها؟

- كيف كان حظ القرطاجيني مع املغاربة؟

- ما ال�ضتفادة التي اأفادت املغاربة كثريا من خالل احتكاكهم مبختلف الدول  ؟

قراءة الن�ض

تت�ضم  جهرية  قراءة  الن�ص  واملتعرثات-  املتعرثين  وخا�ضة   – واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

بالطالقة والتفاعل وال�ضالمة و.. على اأن يكون املتعرثون م�ضتهدفني يف هذه احل�ضة اأكرث 

اجل�ضد  لغة  وتوظيف  �ضحيحة  بطريقة  الكلمات  نطق  على  احلر�ص  خالل  من  غريهم  من 

ومتثل املعنى.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة.

يقروؤون الن�ص قراءة اأخرية �ضامتة فردية ل ي�ضمع لها هم�ص.

الرتكيب 

والتقومي

اأ�ضاأل املتعلمني واملتعلمات اأ�ضئلة متدرجة من حيث الرتكيب.

تعود الأحفاد الإن�ضات اإىل جدهم وهو يحكي لهم حكاياته. ما الذي يدل على ذلك؟  -

عربت �ضلوى عن اعتزازها بوطنها املغرب وباأجدادها، كيف تعربون اأنتم عن اعتزازكم   -

بوطنكم؟

ما هي الفكرة التي اأراد اجلد اأن يو�ضلها لأحفاده؟  -

ما هي الفكرة الرئي�ضية يف الن�ص؟  -

اأخل�ص الن�ص يف خم�ص جمل؛  -

اأعطي الن�ص عنوانا اآخر؛  -

نقارن بني ما توقعناه  قبل القراءة وما تو�ضلنا اإليه بعدها.  -

اأحدد طبيعة هذه احلكاية:  -

اأ�ضتخرج من الن�ص عبارة تدل على اأن املغاربة كانوا دائما يطردون امل�ضتعمر.  -

تاريخيةكوميديةلغــز اأعرب عن اجلمل الآتية بعبارات اأخرى:   -

يكدر �ضفو عي�ضهم/ يزخر باخلريات/ كانوا اأ�ضودا حينما يعتدى عليهم/ مل يكونوا هواة حروب.   

اأن�ضج عبارة مثل:»...لكن املغاربة ما لبثوا اأن طردوهم وحرروها.«     -

اأحدد الدول التي ا�ضتفاد منها املغاربة يف املجالت التالية.   -

ا�ستغالل املعادن�سناعة اخلزفالري والفالحةتنظيم التجارةالكتابةتنظيم االإدارة 
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التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 2 :

ملاذا هذه احل�سون والقالع؟
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

-  اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على التقاط امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على فهم وحتليل امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على مناق�ضة وا�ضتثمار امل�ضموع.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

املالحظة 

والتوقع

- اأدعو املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�ضورة وذكر خمتلف عنا�رصها )البوابة ال�ضخمة  

والنقو�ص والربجني ...

- اأدعوهم للحديث عن هذه املعلمة مكانها؛

- يتوقعون الدور الذي كانت تلعبه هذه املن�ضاآت؛

- يربطون عنوان الن�ص بال�ضورة ليتوقعوا م�ضمون الن�ص.

الت�سميع االأول

ي�ضمع الأ�ضتاذ)ة( الن�ص مراعيا القراءة النموذجية املعربة.

ِقالُع؟ �سوُن َوالمْ ُ مِلاذا َهِذِه احلمْ

نوا فيِه، َوما زاَل اْلَكثرُي ِمَن اْلآثِاِر َي�ْضَهُد َعلى ما َبَلغوُه ِمْن  َبَرَع اأَْجداُدنا امْلَغاِرَبُة يف امْلِْعماِر َوَتَفنَّ

ٍم يف َهذا امْلَجاِل. َتَقدُّ

ميها  ُن َهِذِه امْلَديَنَة َوحَتْ �ضِّ َد اأَ�ْضواًرا َكبرَيًة حُتَ  َمديَنَة ُمّراُك�َص َو�َضيَّ
ُّ

   َبنى يو�ُضُف ْبُن تا�َضفنَي امْلُراِبِطي

نوُد ُحماُة اْلَوَطن.  �ضوَن ِلَيْقُطَنها اجْلُ ِمْن َهَجماِت اْلأَْعداِء، َوَبنى اْلِقالَع واحْلُ

ِة. َكما َبنى �َضَبَكًة ِمَن  اِحِليَّ ، مَتَّ َت�ْضييُد ُح�ضوٍن اأُْخرى ِبامْلُُدِن ال�ضَّ
ِّ

�َضِن امْلَريني     َويف َعْهِد اأَبي احْلَ

ها. باِط َوَغرْيِ ديَدِة َوالرِّ ِة ِبُكلٍّ ِمْن اآ�َضفي َواجْلَ واِطِئ امْلَْغِرِبيَّ ِة َعلى طوِل ال�ضَّ فاِعيَّ اْلِقالِع الدِّ

َيْهُجموَن  اْلأَْعداَء غاِلبًا ما  َة، َوِلأَنَّ  اْلَبْحِريَّ دوَد  َيْعَتلوَن َهِذِه اْلِقالَع ِلرُياِقبوا احْلُ نوُد     كاَن اجْلُ

ِو اْلَقْلَعِة  ِن اأَ �ضْ را�َضِة اإِذا َراأى �َضفينًة ِلْلَعُدوِّ ُمْقِبَلًة، اأَ�ْضَعَل الّناَر َفْوَق ُبْرِج احْلِ َلْياًل، َفاإِنَّ ُجْنِديَّ احْلِ

َلْيه،  ِلرياها ُجْنِديٌّ اآَخَر ِمْن ُبْرٍج اآَخَر، َفُيباِدُر اإِىل اإِ�ْضعاِل الّناِر ِبَدْوِرِه ِلرَياها  َمْن ُهَو اأَْقَرُب اإِ

َعِن  َبعيدًا  َيكوُن  َقْد  الَّذي  ْلطاِن  ال�ضُّ ىل  اإِ َل  َت�ضِ َحّتى  ُبْرٍج  اإىِل  ُبْرٍج  ِمْن  اْلإِ�ضاَرُة  َتْنَتِقُل  َوَهَكذا 

 . ِة ِلَطْرِد اْلَعُدوِّ ئاِت اْلكيلوِمرْتاِت،  َفَياأُْمُر اجْلنوَد ِباإِْعداِد اْلُعدَّ واِحِل مِبِ ال�ضَّ

ها ِلَيْنَت�رِصَ يف ُربوِع وا�ِضَعٍة ِمَن امْلَْغِرِب. َوكاَن َنْقُل َخرَبِ ُقدوِم اْلأَْعداِء َي�ْضَتْغِرُق َلْيَلًة اأَْو َبْع�ضَ

ْوُع ِمَن امْلِْعماِر  ِلْلُح�ضوِن َواْلِقالِع يف ِحماَيِة اْلِبالِد، َفَقِد اْنَت�رَصَ َهذا النَّ
ِّ

ئي�ِضي ْوِر الرَّ َوَنَظرًا ِللدَّ

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

احل�سة االأوىل:  )فهم امل�سموع وا�ستثماره(

االأهداف: 

- اأن ين�ضج املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية على غرار اأخرى؛

- اأن يتو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اأن ينتج ن�ضا جديدا؛

- اأن ي�ضخ�ص بع�ص مواقف الن�ص.
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باِط  َوالرِّ َمْكنا�َص  ُمُدِن  َفاأَ�ْضواُر  اْلَعتيَقِة،  امْلُُدِن  ِمَن  َمديَنٌة  ِمْنُه  َتْخلو  ل  اإْذ  امْلَْغِرِب،  ُربوِع   يف 

واحي َمديَنِة ِتْزنيَت َوَبقايا َقْلَعِة  ِن تا�ضنوْلَت ِب�ضَ َوفا�َص �ضاِهَدٌة َعلى َذِلَك، َكما َت�ْضَهُد اأَْطالُل ِح�ضْ

ِة يف ِحماَيِة اْلَوَطِن. ْقِنيَّ اُك�َص َعلى اْعِتماِد َهِذِه التِّ  ُمرَّ
ْ

َقي تا�ْضغيموَت َجنوَب �رَصْ

رَبِ كاَنْت َطويَلًة؟   تي َي�ْضَتْغِرُقها اْنِت�ضاُر اخْلَ َة الَّ َلِكْن، اأَل َتَرْوَن اأَنَّ امْلُدَّ

مقتب�ص من ن�ص لالأ�ضتاذ حممد املنوين، املطالعة والن�ضو�ص، �ص  120- مطبعة املعارف اجلديدة

 اأطلب تدوين كلمات �ضعب عليهم فهمها؛

 اأطرح �ضوؤال اأو �ضوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�ص.

       - ما دور هذه احل�ضون والأبراج؟

       -  من �رصع يبنيها باملغرب؟ منذ متى �رُصع يف بنائها؟

الت�سميع الثاين

- ت�ضميع الن�ص مرة ثانية؛

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

- طرح اأ�ضئلة للفهم، ميكن اإعادة ت�ضميع اجلزء الذي ا�ضتع�ضى على فهم املتعلمني:

- التاأكد من فهم الأفكار الرئي�ضية قبل الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�ضئلة مبا�رصة؛

- ترتيب الأفكار ح�ضب ورودها يف الن�ص يف جدول يعد لهذا الغر�ص.

ترتيبها ح�سب م�سمون الن�ضالفكرة

اأ�ضئلة ت�ضتدعي ا�ضتح�ضار عنا�رص من الن�ص لتربير اجلواب عنها )ميكن العمل ب�ضكل جماعي(.

ُذكرت �ضخ�ضيتان بارزتان اهتمتا ببناء الأبراج واحل�ضون. من هما وما انتماوؤهما؟  -

ما املدن التي بنيت بها هذه املن�ضاآت؟ ملاذا هذه املدن حتديدا؟ )اأ�ضتعني بخريطة وطننا(.  -

ما الغاية من هذه الأبراج واحل�ضون؟  -

كيف كان ينتقل اخلرب عربها؟  -

ما احل�ضن والقلعة املوجودتان قرب تزنيت ومراك�ص؟  -

)قلعة  الربج.  اأو  احل�ضن  اأو  القلعة  با�ضم  عالقة  لها  التي  املغربية   القرى  اأو  املدن  ما   -

ال�رصاغنة،...(

الفهم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- ما الفرق بني اجلملتني؟

- در�ص حدو تاريخ بالده.                   - تدر�ص �ضلمى تاريخ بالدها.

- متى در�ص حدو تاريخ بالده؟ ومتى در�ضته �ضلمى؟

املالحظة 

واالكت�ساف

- يقراأ املتعلمون  وي�ضتخرجون  بع�ص اجلمل املفيدة 

برفق.  الباب  واأغلق  �ضفراء،  عمامة  راأ�ضه  على  وو�ضع  اأبي�ص،  جلبابا  اجلد  لب�ص  بالأم�ص 

وملا ركب احل�ضان، �ضاألته:»اإىل اأين يا جدي؟«  فقال: »غدا تنظم القرية مهرجانا تت�ضابق فيه 

اخليول، اجلميع ينتظر هناك. خذ هذا املفتاح يا عمر واأغلق ال�ضطبل.« ُقْلُت: »ومتى �ضتعود 

يا جدي؟«  قال: »�ضاأعود غدا بحول الله.«، فودعته قائال: »رافقتك ال�ضالمة.«

- متى لب�ص اجلد اجللباب؟ ومتى ركب احل�ضان؟ 

- متى تنظم القرية املهرجان؟ ومتى �ضيعود اجلد؟

- مباذا اأمر اجلد عمر؟

التحليل

ميالأ  املتعلمون اجلدول.

اأحداث تقع االآن اأو غدااأحداث وقعت باالأم�ض

- يف ماذا ت�ضرتك الأحداث الأربعة الأوىل؟

- يف ماذا ت�ضرتك الأحداث الأربعة الأخرية؟

- اأ�ضتخرج الأحداث التي اأمر اجلد عمر بها.

- كيف اأميز امل�ضارع من املا�ضي؟

ح�سة من 30 دقيقةالفعل واأزمنته )1(ال�رصف والتحويل

االأهداف : 

- اأن يتعرف املتعلم دللة الفعل املا�ضي وامل�ضارع والأمر؛

- اأن يوظف الأزمنة الثالثة يف تعابريه.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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اال�ستنتاج

1- احلدث الذي وقع قبل فرتة اأو باالأم�ض اأو قبله، ي�سمى الفعل املا�سي )باالأم�ض ر�سمُت زهرة - 

ذهبنا اإىل ال�ساطئ االأ�سبوع املا�سي – خرجتم اإىل ال�ساحة منذ فرتة...(

2- احلدث الذي يقع االآن اأو بعد فرتة اأو غدا... ي�سمى الفعل امل�سارع. )اأنا االآن اأر�سم - بعد قليل 

تخرجون اإىل ال�ساحة - غدا نذهب اإىل املتحف –...(. امل�سارع يقبل حرف » �سـ « يف اأوله : 

)اأكتب �ساأكتُب(، )اأعوُد �ساأعوُد(.

3- احلدث الذي ناأمر غرينا به ي�سمى فعل االأمر: افتح الباب، خذي كتابا، العبوا يف هدوء.

التطبيق

- ميالأ املتعلمون  اجلدول بالأفعال: 

ُم – تبحثني – ُاخرج -خذ - ملعٌب -لِعَب �سُ رمْ
ُتبمْ – يخرُج – اأَ    خرج – يلعبون – ُاكمْ

فعل االأمرفعل م�سارعفعل ما�ض
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأهيئ املتعلمني للدخول يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص الوظيفي 

لإنتاج جمل فعلية :

- ماذا فعل اجلد يف بداية �ضهرة الأ�رصة؟

- وماذا فعل بعد ذلك؟

ما ق�ضم الكلمة التي ابُتدئت به اجلملتان؟

املالحظة 

واالكت�ساف

 َيْقَراأُ املتعلمون.

َنَة. ْح�ضِ غاُر اٱْلأَ البيَب، َواٱْمَتطى اٱل�ضِّ جاُل اٱجْلَ �ضاُء اٱْلَقفاطنَي. ِاْرَتدى اٱلرِّ ّياُح اٱْلَقَريَة، َلِب�َضِت اٱلنِّ زاَر اٱل�ضُّ

ًة. َورًا َتْذكاِريَّ ميُع �ضُ َواأَِخريًا اٱْلَتَقَط اٱجْلَ

ْدَوِل. ُمون اٱلنَّ�صَّ اإِىل ُجَمٍل َتْبَتِدُئ ِبِفْعٍل َوُيْدِرُجونها يف اٱجْلَ - ُيَق�ضِّ

َلُة ممْ ُ ُلَاجلمْ ِفعمْ ِلَالمْ ِفعمْ ُلَقاَم ِباٱلمْ ِفعمْ ِه اٱلمْ َوَقَع َعَليمْ

ّياُح اٱْلَقْرَيَة ّياُحزاَرَزاَر ال�ُضّ اٱْلَقْرَيَةاٱل�ضُّ

�ضاُء اٱلنِّ

ِاْرَتَدى

ِ اٱلَّذي َيقوُم ِباٱْلِفْعِل. تي َتْبَتِدُئ ِبِفْعٍل.  2. ُيْطِلُقون اٱ�ْضًما َعلى اٱْلُعْن�رصُ ْمَلِة اٱلَّ 1. ُيْطِلُقون اٱ�ْضًما َعلى اٱجْلُ

ِ اٱلَّذي  َيَقُع َعَلْيِه اٱْلِفْعُل. 3. ما َحَرَكُة اآِخِر َحْرٍف يف اٱْلفاِعِل؟     4. ُيْطِلُقون اٱ�ْضًما َعلى اٱْلُعْن�رصُ

ْمِثَلٍة ِلْلُجْمَلِة اٱْلِفْعِليَِّة. 5. ما َحَرَكُة اآِخِر َحْرٍف يف اٱمْلَْفعوِل ِبِه؟      6. ياأتون ِباأَ

اال�ستنتاج

ُل( فمْ ُم اٱلطِّ �سُ ٍل : ) َيرمْ ُة ِبِفعمْ ِليَّ ِفعمْ َلُة اٱلمْ ممْ ُ َتِدُئ اٱجلمْ - َتبمْ

ُل( فمْ ُم اٱلطِّ �سُ َفاِعَل: ) َيرمْ فوًعا َوُي�َسّمى اٱلمْ ِل َمرمْ ِفعمْ - َيكوُن اٱلَّذي َيقوُم ِباٱلمْ

َدًة( ُل َورمْ فمْ ُم اٱلطِّ �سُ ُعوَل ِبِه،)َيرمْ فمْ َ �سوًبا َوُي�َسّمى اٱملمْ ُل َمنمْ ِفعمْ ِه اٱلمْ ذي َيَقُع َعَليمْ - َيكوُن اٱلَّ

التطبيق

. َة ِبَخطٍّ ْمَلَة اٱْلِفْعِليَّ 1. ُيحيُطون اٱجْلُ

َي�ْضَبُح اٱْلأَْطفاُل.  اٱْلأَْطفاُل َي�ْضَبحوَن.   َر�َضَم اٱْلَفّناُن َلْوَحًة راِئَعًة.     َاْلَفّناُن َر�َضَم َلْوَحًة راِئَعًة.

َت اٱْلفاِعِل. ًعون َعاَلَمَة × حَتْ 2. ي�ضَ

ميُع. /  ِا�ْضَتْيَقَظ اٱجْلَ ميُم اٱْلُقْفطاِن َجِميٌل.  ِبيُّ ِجْلَباَب اأَبيِه. /   َت�ضْ      ِا�ْضَتفاَد خاِلٌد ِمْن َبْحِثِه  /  َيْرَتدي اٱل�ضَّ

-اأتدخل يف خمتلف مراحل الدر�ص لتقومي التعلمات ودعمها متى ظهرت حاجة اإىل ذلكالتقومي والدعم

ح�سة من 30 دقيقةعنا�رص اجلملة الفعلية   )1(الرتاكيب

االأهداف : 

- تعرف عنا�رص اجلملة الفعلية

- توظيف بنية اجلمل الفعلية يف تعبري �ضفهي وكتابي.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأهيئ املتعلمني للدخول يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص الوظيفي، 

من قبيل:

- ما هي اأكرب فائدة للعلماء املغاربة الذين در�ضناهم يف ن�ص القراءة؟ )بناء احل�ضارة املغربية(

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

املالحظة 

واالكت�ساف

-يقراأ املتعلمون اجلمل ويحددون الكلمات التي تنتهي بتاء.

1.اأنا معجبة باحل�ضارة.                                          
2. اأنا معجبة باحل�ضارة املغربية.

3. اأنا معجبة باحل�ضارة املغربية والإن�ضانية.
4. اهتم عامل الريا�ضيات باملثلثات والأقرا�ص.

التحليل

- اأتدرج مع التالميذ يف اأن�ضطة ل�ضتنتاج عنا�رص الظاهرة اللغوية:

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

- اأميز بني طريقة نطق التاء يف كلمة ” احل�ضارة “ يف اجلملة الأوىل واجلملة الثانية.

- اأميز بني طريقة نطق التاء يف كلمة ” املغربية“ يف اجلملة الثانية وكلمة ” املغربية“ يف اجلملة الثالثة.

- اأقراأ اجلملة الأخرية، هل نطقت التاء يف كلمتي ”املثلثات“ وا�ضحة اأم ا�ضتبدلتها بهاء؟ كيف 

هي تاوؤها؟

اال�ستنتاج

لرتكيب  ال�ضبورة  على  تدريجيا  التحليل  عملية  خالل  امل�ضتنبطة  ال�ضتنتاج  عنا�رص  تدون   -

ال�ضتنتاج النهائي:

- التاء يف اآخر الكلمة ثالثة اأ�سكال: اإما مب�سوطة ) ت ( اأو مربوطة )ة (، )ــة(

َقها هاًء. ح�سارة  /  ح�ساره ذا ا�ستطعت ُنطمْ بوَطًة اإِ ُتُب اٱلّتاَء َمرمْ - اأَكمْ

التطبيق
تتم عملية تقومي اأهداف احل�ضة انطالقا من تطبيقات �ضفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

اإجناز الأن�ضطة املوجودة بكتاب املتعلم �ص. 29

الت�سحيح

تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات 

واملتعلمني.

ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
اأ�ضجل التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل مو�ضوع املعاجلة 

والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ح�سة من 30 دقيقةالتاء املربوطة   )1(االإمالء

الهدفان : 

- يتعرف املتعلم)ة( التاء املربوطة.

- ير�ضم املتعلم)ة( التاء املربوطة ر�ضما �ضحيحا.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يحددون الفرق بني اجلمل التالية:

   - ير�ضم الولد.           - الولد ر�ضام.           - ت�ضتمع البنت.       - البنت م�ضتمعة.

اإجناز التمارين

َتُه �َضْطٌر.     1- يْقَراأُون اٱلنَّ�صَّ َوي�ْضُكُلون ما حَتْ

َكبرَيًة  اأَ�ْضواًرا  ُت�ضاِهديَن  اٱْلآَن  اأَْنِت  حفيدتي،  يا  َوقاَل:»ِا�ضمعي  َكِبرَيٍة،  ِو�ضاَدٍة  َعلى  دُّ  اٱجْلِ َكاأَ  ِاتَّ

ُهْم  فيَدُة:»اإِنَّ ِت اٱحْلَ َد ُكلَّ َهذا ؟«  َردَّ َرِت َيْوًما يِف َمْن �َضيَّ ًة. َهْل َفكَّ َوَقناِطَر َقدمَيًة َوُق�ضوًرا تاريِخيَّ

اأَْجداُدنا ُبَناُة اٱمْلَْجِد َواٱْلَوَطِن...«

ُ ونَزماَن ُكلِّ واِحٍد ِمْنُهما. وا�ّص وُيُينيِّ ُدون  - �ضفهيا- ِفْعلنِي َلُهما َعالَقٌة ِباٱحْلَ 2- ُيَحدِّ

ْدَوَل. 3- ميلوؤون  اٱجْلَ

�ُض ممْ
أَ ومْ َغَدًاَاالمْ

آَن اأَ َاالمْ

.............زاَر اٱل�َضاِئُح اٱْلـَم�ْضِجَد.

ُت�ضاِهديَن اأَ�ْضوارًا..............

.............. دُّ ِكُئ اٱجْلَ َيتَّ

4- َي�ْضَتْخِرُجون – �ضفهيا-  ِمَن اٱلنَّ�صِّ َكِلَمًة ِبها تاٌء َمْب�ضوَطٌة. َويْذُكروُن مِلاَذا مَلْ ُتْكَتْب َمْربوَطًة.

َمِل اٱْلِفْعِلَيِة اٱْلِفْعَل َواٱلفاِعَل َواٱمْلَْفعوَل ِبِه. 5- ي�ْضَتْخِرُج ون ِمَن اٱجْلُ

َمُل ُ ُلَاجلمْ ِفعمْ فاِعُلَالمْ عوُل ِبِهَالمْ فمْ َ َاملمْ

َم اٱْلـُمَهْنِد�ُص َق�رْصًا. مَّ �ضَ

َاْلـُمَهْنِد�ُص باِرٌع.

َم اٱْلـُمَهْنِد�ُص اٱْلباِرُع َق�رْصًا. مَّ �ضَ

 َق�رْصًا َجمياًل.
ُّ

ُم اٱْلـُمَهْنِد�ُص اٱْلـَمْغِرِبي مِّ ُي�ضَ

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

الهدف : 

- ي�ضتثمر الـمتعلم)ة( ما اكت�ضبه يف الدرو�ص اللغوية لإجناز متارين تطبيقية مرتبطة بالظواهر اللغوية 

الـمدرو�ضة.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية



77

- ينجزون املهمة الكتابية يف 15 دقيقة االإجناز 

- يتخذ الت�ضحيح �ضبغة ثنائية اأو جماعية على �ضوء ما اتفقت عليه جماعة الف�ضل.الت�سحيح

التقومي والدعم
- اأدون اأ�ضماء املتعرثين الذين مل ي�ضتجيبوا للدعم الفوري داخل احل�ضة لأ�ضتهدفهم بدعم خا�ص 

يف ح�ض�ص اأخرى.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

التي قاموا بها خالل الأ�ضبوع املا�ضي، ويجري  - يذكر الأ�ضتاذ املتعلمني واملتعلمات باملهمة 

معهم نقا�ضا حول اأهم الأفكار 

    يقروؤون من جديد ن�ض املو�سوع لتاأطري عملهم وااللتزام مبا هو مطلوب؛

- ا�ضتعر�ضت �ضور اأ�رصتي، فراقني منظر الأزياء التقليدية املختلفة التي يرتدونها يف احلفالت.

املالحظة 

والتخطيط

- يقراأ املتعلمون اأعمالهم الكتابية وينقحونها؛

- يتبادلون الأفكار ثنائيا ويتعاونون يف جتويد اإنتاجاتهم؛

- اأقدم امل�ضاعدة ملن هو يف حاجة اإليها من خالل اإقداره على تنقيح عمله وتوجيهه اإىل ذلك؛

من خالل

مدى تطابقها مع ما هو مطلوب؛  •

احلديث عن منا�ضبة تاأمل ال�ضور )وقت راحة، قراءة جملة لالأزياء....(؛  •

هل حتدثنا عن حتدثنا عن م�ضمون ال�ضور؟ وهل تخيلنا باقي الألب�ضة؟  •

األب�ضة الن�ضاء )اختالفها وت�ضابهها، طويلة، ق�ضرية، األوانها، ت�ضاميمها، خياطتها، تطريزها   •
اأكمامها...(؛

األب�ضة الرجال )اختالفها وت�ضابهها، طويلة، ق�ضرية، األوانها، ت�ضاميمها، تطريزها...(؛  •

األب�ضة الأطفال. )ماذا ت�ضبه؟ طويلة، ق�ضرية، األوانها، ت�ضاميمها، تطريزها...(؛  •

ح�سة من 45 دقيقةاملراجعة والتنقيحالتعبري الكتابي

الهدفان : 

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

- يتملك اآليات جتوِيد اإنتاجه وتنقيحه.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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عالقة هذه الأزياء مبالب�ص اأجدادنا؛  •

الإعجاب باختالف الأزياء التقليدية املغربية؛  •

العرتاف بعراقة احل�ضارة املغربية.  •

يحر�ضون على اإغناء اإنتاجاتهم من خالل:

توظيف ما مت تعلمه يف ح�ض�ص القراءة من تعابري واأفكار.  •

توظيف جمل فعلية ق�ضرية )فعل وفاعل ومفعول به...(؛  •

توظيف جمل ا�ضمية ق�ضرية )مبتداأ وخرب و ...(  •

و�ضف املالب�ص واألوانها وت�ضاميمها وكيف تبدو...  •

ت�ضبيهها باأ�ضياء اأخرى اأو ت�ضبيه مرتديها ...  •

التقيد بالأ�ضطر املحددة من 7 اإىل 10 اأ�ضطر؛  •

التحقق من جودة االإنتاج الكتابي.

يقارن املتعلمون اإنتاجاتهم مبا هو مدون بال�ضفحة 31 من كتاب املتعلم)ة(.
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الن�ض امل�سرت�سل
فرو�سية واأزياء، فنون ومعمار 

اجلزء الثالث: الفولكلور املغربي                   
احل�سة الثالثة من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( ن�ص فرو�ضية واأزياء، فنون ومعمار بطالقة.

- يكت�ضبون معارف عن ح�ضارة وطنهم.

- يعتزون بح�ضارة وطنهم.

- يتعرفون بع�ص مميزات اأ�ضلوب الإخبار واأ�ضلوب الو�ضف.

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يحدد الأ�ضتاذ)ة( اأهداف احل�ضة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

- يرث انتباههم اإىل بع�ص مميزات الفولكلور املغربي؛

- يعر�ص عليهم ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة؛

- يناق�ضون م�ضمونها ويحثهم على ِذكر بع�ص األعاب الفرو�ضية وموا�ضفات احل�ضان.

التوقع

-يقروؤون عنوان الن�ص الأم وعنوان اجلزء الثالث ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- ُت�ضجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�ضبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�ص 

ومعاجلته.

القراءة

- اأقرا اجلزء الثالث باأكمله اأو اأ�ضمعه لهم من خالل جهاز �ضمعي؛

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة؛ ل ت�ضو�ص على اجلماعة؛ بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

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

دائما  يرافقني  الذي  للتقومي  املخ�ض�ص  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�ضجيل  على  اأحر�ص   -

)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ضاأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص الدعم.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة. 

- ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�ضعبة موظفني ا�ضرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها 

يف القراءة الوظيفية:

    خم�ضبو، اأخذت بلبي، اإيقاع...

- ينجز املتعلمون الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

الرتكيب 

والتقومي
- ينجزون الأن�ضطة اخلا�ضة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم
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احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�سيد الوطنيالن�ض ال�سعري

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم الن�ضيد الوطني املغربي »بطالقة؛

- يفهم معانيه ويتفاعل مع م�ضمونه؛

- يت�ضبع ببع�ص اآداب التعامل مع الن�ضيد والعلم الوطنيني؛

- ين�ضده ويتمثل معانيه؛

- يعتز مبواطنته وباحل�ضارة املغربية.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- اأو�ضح للمتعلمني واملتعلمات اأن لكل وطن علم ون�ضيد وطني يعزف يف منا�ضبات خمتلفة؛

من  بالغاية  ذلك  اأربط  اأخطاء  ؛ ويف حال وجود  الوطني  الن�ضيد  ترديد  بع�ضهم  من  اأطلب   -

در�ص اليوم؛

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

املالحظة 

والتوقع

تكون  قد  احلال  هذه  ويف  والعنوان،  ال�ضورة  من  انطالقا  الق�ضيدة  مو�ضوع  يتوقعون   -

توقعاتهم �ضائبة.

- اأثني على ذلك واأ�ضجعهم على امل�ضي يف تعرف معانيه.

القراءة

- اأن�ضد الق�ضيدة دون حلن )قراءة �ضعرية( اأو اأ�ضمعها للمتعلمني من خالل جهاز �ضمعي؛

- اأبرز جيدا كلمات: الأحرار، الأنوار، ال�ضوؤدد، للعال عنوان، بالروح باجل�ضد، لبى نداك، 

نور ونار، ن�ضهد الدنيا، ب�ضعار الله الوطن امللك.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الق�ضيدة قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءتي واأحر�ص على اأن ي�ضريوا 

باأ�ضابعهم اإىل الكلمات التي اأقراأها؛

- اأ�ضع اأمام املتعلمني العلم الوطني، واأطلب منهم اإن�ضاد الق�ضيدة )دون حلن( خماطبني العلم؛

- يقراأ املتعلمون الق�ضيدة هم�ضا بطريقة ثنائية، بحيث ُي�ضمح لكل فردمن الثنائي بقراءة ثم تقومي 

قراءة جلي�ضه والإ�ضارة اإىل مواطن اخلطاإ؛

- يدون املتعلمون الكلمات اجلديدة وال�ضعبة يف دفاترهم اأو ي�ضطرون حتتها بقلم الر�ضا�ص؛

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات فقرات الن�ص قراءة فردية �ضامتة؛

- يدون املتعلمون الكلمات غري املفهومة على دفاترهم اأو ي�ضعون حتتها �ضطرا بقلم الر�ضا�ص

- اأتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط واأواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم؛

اأواكب قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص )�ضفحة لكل   -

متعلم(، اأعبئ فيها املعلومات التي اأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص ومواقف التقومي املختلفة.

يقومون اأداءهم )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة جانب ال�ضبورة.

التقومي
- اأين يكون عنوان الن�ص اأو الق�ضيدة؟ ن�ضتعني بهذه املعلومة لنفهم معنى:ع�ضت يف الأوطان 

للعال عنوان.
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احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل:

- من يذكرنا بعنوان الن�ص؟

- ما هي الكلمات التي �ضححنا فهمها اأو نطقها؟

قراءة الن�ض

- اأن�ضد الق�ضيدة اإن�ضادا �ضعريا دون تلحني؛

- يتناوبون على القراءة مع احلر�ص على تنغيم الكلمات بح�ضب املعنى والتوقف متى كان ذلك 

�رصوريا، على اأن اأوا�ضل ت�ضجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

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

الفهم والتحليل

- اأ�ضاألهم عن معاين بع�ص الأبيات، واأ�ضتغل الفر�ضة ل�رصح املفردات ال�ضعبة التي قد يكونوا 

دونوها على دفاترهم؛

- اأبني لهم يف البداية اأن املخاَطب هو الوطن؛

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

- اأ�ضاألهم :  

ملاذا نطلق على املغرب بلد احلرية والوحدة؟  •
من هو منبت الأحرار؟ اين ينبت الأحرار؟ املغرب وطني هو منبت الأحرار.  •

من هو م�رصق الأنوار؟ اين م�رصق الأنوار ؟ املغرب وطني هو م�رصق الأنوار.  •
اأي التعابري يوافق معنى ال�ضوؤدد؟ الفرو�ضية، ال�ضيادة وال�رصف، ال�رص والهم�ص.  •

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

املنتدى: املكان الذي يجتمع يف النا�ص. ووطني منتدى الأ�ضياد.  •
نبحث عن كلمات من اأ�رصة حمى: يحمي حماية ِحمى ...  •

منتدى ال�ضوؤدد وحماه: وطني اأنت مكان التقاء الأ�ضياد واأنت من يحمي ال�ضوؤدد.  •
حاميا حلمى  واأدامك  والأ�رصاف  الأ�ضياد  مكانا لجتماع  الله  اأدامك  منتداه وحماه:  دمت   •

ال�ضوؤدد.

- يعني متعلم بيتا �ضعريا من اختياره وي�رصحه بالتف�ضيل.التقومي
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأربط اأن�ضطة احل�ضتني الأوليني باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل:

- و�ضف ال�ضاعر وطننا املغرب بعدة �ضفات، ما هي؟

- ذكر ال�ضاعر اأن املغرب بلد الأ�ضياد، يف اأي بيت ذكر ذلك؟

قراءة الن�ض

- اأن�ضد الق�ضيدة من جديد اإن�ضادا �ضعريا دون تلحني؛

- يتناوبون على القراءة مع احلر�ص على تنغيم الكلمات بح�ضب املعنى والتوقف متى كان ذلك 

�رصوريا، على اأن اأوا�ضل ت�ضجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

- يقومون اأداءهم الإن�ضادي يف ما بينهم بناء على �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة.

الفهم

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

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

- حبك ميالأ كل قلوبنا. واأل�ضُتنا تذكر ا�ضمك دوما وتهتف به؟ ما هو البيت الدال على هذا املعنى؟

-  ما هو البيت ال�ضعري الذي يت�ضمن املعنى الآتي؟ 

بالأرواح  ندائك  وتلبية  عنك  للدفاع  �ضن�ضارع  فاإننا  ما،  خطر  هددك  ما  اإذا  وطني،  يا 

والأج�ضاد؛ فالروح واجل�ضد هما اأغلى ما منلك، ول ميكن اأن نبخل بهما عليك...

- ما هو البيت ال�ضعري الذي يت�ضمن املعنى الآتي؟

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

- ما هو البيت ال�ضعري الذي يت�ضمن املعنى الآتي؟

فيك ين�ضاأ املغاربة الأحرار الذين ل ير�ضون بالذل وال�ضتعمار ومنك ت�رصق اأنوار العقول 

وفيك ين�ضاأ العلماء الذين بنورهم نتعلم ونتقدم.

- ما هو البيت ال�ضعري الذي يت�ضمن املعنى الآتي؟

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

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

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

التقومي
- و�ضف ال�ضاعر وطننا يف البيتني الأول والثاين باأو�ضاف ثالثة، اأذكرها واأبني �ضبب و�ضفه 

بها.
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

اأربط اأن�ضطة احل�ض�ص الثالثة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الأخرية من خالل:

- ماذا متنى ال�ضاعر لوطنه؟

- ما هي الأبيات التي يبدي فيها ال�ضاعر ا�ضتعداد املغاربة للدفاع عن وطنهم؟

قراءة الن�ض

- اأن�ضد الق�ضيدة من جديد اإن�ضادا �ضعريا دون تلحني؛

- يتناوبون على القراءة مع احلر�ص على تنغيم الكلمات بح�ضب املعنى والتوقف متى كان ذلك 

�رصوريا، على اأن اأوا�ضل ت�ضجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم؛

- يقومون اأداءهم الإن�ضادي يف ما بينهم بناء على �ضبكة مالحظة الأداء القرائي املعلقة.

الرتكيب 

والتذوق

-  ماهي الكلمات التي تكررت يف الق�ضيدة؟ احلمى، العال، )الفم الل�ضان( )نور اأنوار(.

- ملاذا تكررت هذه الكلمات؟ ما قيمتها؟

- نحدد مع من يتحدث ال�ضاعر؟ يخاطب من؟

- مل يذكر ال�ضاعر ا�ضم املغرب يف هذه الق�ضيدة، ما هو البيت ال�ضعري الذي ميكن اأن ابداأه بِذكر 

املغرب؟

 - املغرب.......

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

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

يت�ضمن هذا املعنى؟

- نن�ضد الق�ضيدة باللحن املعروف ) اليد على القلب والراأ�ص اإىل الأعلى(.

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

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

- اأر�ضم علم وطني على اخلريطة واأكتب الن�ضيد بجانبه.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- التذكري مب�ضمون الن�ص عن طريق اأ�ضئلة للفهم يتم من خاللها ا�ضتح�ضار اأفكاره.

ما دور الأبراج واحل�ضون قدميا.  -

من بداأ بت�ضييدها باملغرب؟  -

ما بع�ص املدن التي توجد بها هذه املن�ضاآت؟  -

- اأ�ضمع املتعلمني الن�ص مرة اأخرى اإذا وجدت داعيا لذلك.

اإعادة االإنتاج
- ينتج املتعلمون الن�ص من جديد باعتماد اأ�ضاليبهم اخلا�ضة.

- يلخ�ضون الن�ص �ضفهيا باعتماد الأفكار الرئي�ضية.

ا�ستثمار 

امل�سموع 

وتقوميه

- يحددون طبيعة الن�ص: و�ضفي اأو اإخباري اأو �رصدي اأو توجيهي، ويربرون اإجابتهم.

يف  ويركبونها  احل�ضة  هذه  يف  اكت�ضبوها  التي  املفاتيح(  )الكلمات  امل�ضطلحات  اأهم  يذكرون   -

جمل وتعابري خا�ضة.

- يركبون جمال على غرار:

- كان اجلنود يحر�ضون هذه القالع، فيعتلونها لرياقبوا احلدود البحرية

- لكن، األ ترون اأن املدة التي ي�ضتغرقها انت�ضار اخلرب كانت طويلة؟ 

- يناق�ضون يف موائد م�ضتديرة ح�ضب رغباتهم وبتي�ضري مي�رص منهم املوا�ضيع الآتية:

- دور احل�ضون والقالع والأبراج قدميا وحديثا؛

- طريقة انتقال اخلرب قدميا وحديثا؛

- ابتداأ الن�ص ب�ضوؤال )العنوان(، وانتهى ب�ضوؤال اآخر. جنيب عن ال�ضوؤالني معا بتف�ضيل.

التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 2 :

ملاذا هذه احل�سون والقالع؟
احل�سة الثانية من 30 دقيقة

االأهداف: 

- اأن ين�ضج املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية على غرار اأخرى؛

- اأن يتو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اأن ينتج ن�ضا جديدا؛

- اأن ي�ضخ�ص بع�ص مواقف الن�ص.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

احل�سة الثانية : )االإنتاج ال�سفهي(
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- ما الفعال موجودة باجلملة الآتية؟

جل�ص اجلد و�رصع يحكي احلكاية، قالت �ضلمى:» وا�ضل يا جدي فاأنا ل اأعرف الكثري عن 

تاريخ وطني«

التمارين

ن�ساط على االألواح.

ْدَوَل :    اأَْماَلأُ اٱجْلَ

ا�سي ُل اٱملمْ ِفعمْ �ساِرُعَالمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ ِرَالمْ ممْ
أَ ُل اٱالمْ ِفعمْ

َيْر�ُضُم

ُاْخُرْج

َرِكَب

َد غرَّ

التقومي والدعم.

- اأدعم تعلمات املتعرثين متى اأف�ضحوا عن تعرثهم، واأدون ما ا�ضتع�ضى عليهم ملعاجلته لحقا 

يف ح�ض�ص اأخرى.

ن�ساط كتابي.

ْدَوِل. ُعونها يف اٱجْلَ 1- ي�ْضَتْخِرُجون اٱْلأَْفعاَل ِمَن اٱلنَّ�صِّ َواأي�ضَ

ُر َدْوًما يف  ِة.ُكْنُت اأََفكَّ ْرُت يف اٱمْلَاآِثِر اٱلتَّاريِخيَّ َمْت َمْدَر�َضُتنا ِرْحَلًة اإِىل اإْحدى اٱمْلُُدِن اإِلَّ َوَفكَّ ُكلَّما َنظَّ

ُمْتَعًة  ديَن  اٱمْلَاآِثَر َو�َضْوَف جَتِ َهِذِه  ِديَقتي زوري  َواأَْنِت يا �ضَ ِة .  اٱْلُكُتِبيَّ ْوَمَعِة  ْوَمَعِة َح�ّضاَن َو�ضَ �ضَ

َوُت�ضاِهديَن َعجاِئَب.

- اأ�ضتخرج من الن�ص ا�ضمني وفعلني وحرفني. 

َيٌة عاٌل ما�سِ عاٌل ُم�ساِرَعٌةاأَفمْ ٍراأَفمْ ممْ
عاُل اأَ اأَفمْ

 ينجزون الن�ضاط الكتابي يف 10  دقائقاالإجناز

  يكون الت�ضحيح ثنائيا اأو جماعة، �رصيطة اأن يكون م�ضحوبا بتعليل الأجوبة.الت�سحيح

  اأوا�ضل تدوين التعرثات واملتعرثين ا�ضتعداد ملحطة الأ�ضبوع اخلام�ص من الوحدة.التقومي والدعم

ح�سة من 30 دقيقةالفعل واأزمنته   )2(ال�رصف والتحويل

الهدف : 

-  اأن يوظف املتعلم )ة( الفعل يف الأزمنة الثالثة توظيفا �ضليما .

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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ح�سة من 30 دقيقةالفعل واأزمنته   )2(الرتاكيب

الهدف : 

- اأن يوظف املتعلم )ة( عنا�رص اجلملة الفعلية توظيفات خمتلفة �ضليمة.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- مييزون اجلملة الفعلية عن غريها يف ما يلي:

- لب�ضت الفتاة طربو�ضا اأحمر.                 -  الفتاة تلب�ص طربو�ضا اأحمر.  

- يحتفل  احلفيد بعيد ال�ضتقالل.              -  احلفيد حُمتفل بعيد ال�ضتقالل.      

التمارين

ن�ساط على االألواح

َت اٱمْلَْفعوِل ِبِه. ×× حَتْ َت اٱلفاِعِل َوَعالَمَتنْيِ عون َعالَمَة × حَتْ - َي�ضَ

ميَل. غرَيُة اٱْلُقْفطاَن اٱجْلَ - ِاْرَتَدِت اٱْلَفتاُة اٱْلُقْفَطاَن             - ِاْرَتَدِت اٱْلَفتاُة اٱل�ضَّ

َعٍة..  - ِاْرَتَدِت اٱْلَفتاُة اٱْلُقْفطاَن ِب�رُصْ

ن�ساط كتابي

ْدَوِل. - يْكُتبون اٱلِفْعَل َواٱلفاِعَل َواٱملَْفعوَل ِبِه يف اٱمْلَكاِن اٱمْلُنا�ِضِب ِباٱجْلَ

ْمهوُر َواأَخريًا اٱْنَتَهِت ْق�ِص َفَعَزَفِت اٱْلِفْرَقُة اأَحْلانًا َعْذَبًة َوَرَق�َص اٱجْلُ ت َمْيموَنُة ِمْهَرجانًا ِللرَّ َح�رَصَ

ميُع َق اٱجْلَ فَّ ْفَلُة َو�ضَ  اٱحْلَ

ٌل عوٌل ِبِهفاِعٌلِفعمْ َمفمْ

- ينجزون الن�ضاط يف ع�رص دقائق؛االإجناز

-يتم الت�ضحيح ثنائيا اأو جماعيا على اأن تربر جميع الإجابات الت�سحيح

التقومي والدعم

- اأحتفظ باأ�ضماء املتعرثين الذين مل ي�ضتطيعوا ال�ضتجابة للدعم الفوري املخ�ض�ص لهم.

واأخطط لتجعلهم يتجاوزون هذه التعرثات خالل  الأ�ضبوع اخلام�ص من الوحدة)الأ�ضبوع 

القادم(.
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ح�سة من 30 دقيقةالتاء املربوطة    )2(االإمالء

الهدف : 

- اأن يتمكن املتعلم )ة( من كتابة التاء املربوطة يف مواقعها �ضليمة.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- ملاذا نكتب يوم اجلمعة بتاء مربوطة وتاء يوم ال�ضبت بتاء مب�ضوطة؟

- متى نكتب التاء مربوطة؟

التمارين

ُنون �َضَبَبُه ُثمَّ يكتبون ال�ضواب. َطاأَ َوُيَبيِّ 1-  ي�ْضُطبون اٱخْلَ

�ضاحٌة�َضَمكٌةِبْنٌةُكراٌتُكَرٌة�َضَنٌتَبْيٌت

2-  اأُملي عليهم ويْكُتبون يف َدفاترهم الفقرة التالية

حتب �ضمية ارتداء القفاطني املغربية، وتدعو املغربيات اإىل الفتخار بهذا الزي لأنه جزء من 

ح�ضارة املغربة قاطبة.

االإجناز

- اأملي عليهم الفقرة كلمتني، كلمتني.

- اأعيد عليهم اجلملة مرتني، وثالثة عند ال�رصورة؛

- يعيد اأحدهم اجلملة قبل كتابتها لأتاأكد من و�ضولها �ضليمة اإىل م�ضامعهم؛ 

- ل اأ�ضري على اأماكن عالمة ال�ضتفهام والتعجب واأكتفي بتنبيههم اإىل وجود اإحدى عالمات 

الرتقيم؛

- يقراأ اأحدهم الن�ص بعد كتابته متفاعال مع املقروء؛

- ي�ضححون على �ضوء ما كتب على ال�ضبورة.الت�سحيح

- اأقدم دعما فوريا متى ظهرت احلاجة اإليه.التقومي والدعم
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يركبون كل فعل من الأفعال الآتية يف جملة ويبينون عنا�رص اجلملة الفعلية.

.     يلب�ض – يحب – كتب – ُار�سمي – ُزرمْ

التمارين

اأن�سطة �سفهي

1- يقروؤون الفقرة قراءة جهرية ) رغم وجود كلمات م�ضتهدفة بال�ضكل(.

2- يجيبون على �ضوؤال الفهم.

3- ي�ضتخرجون كل فعل وفاعله واملفعول به من الفقرة.

4- يحولون الفقرة اإىل امل�ضارع.

االأن�سطة الكتابية.

ْفعاَلُه َفَقْط.  اأَْقَراأُ اٱلنَّ�صَّ َواأَ�ْضُكُل اأَ

اجتاه  يف  امل�ضجد  وغادروا  �ضلوا  ثم  الإمام  خلطبة  واأن�ضتوا  امل�ضجد،  اإىل  وال�ضغار  الكبار  اجته 

بيوتهم. حتلقوا حول املائدة وتناولوا وجبة الك�ضك�ص املغربي اللذيذ الذي زاده الأكل اجلماعي لذة.

؟  ُث اٱلنَّ�صُّ 1- َعْن اأَيِّ َيْوٍم َيَتَحدَّ

ُن َمْفعوًل ِبِه . مَّ ِتي َل َتَت�ضَ ْمَلِة اٱلَّ َت اٱجْلُ ُع َعالَمًة حَتْ 2- اأَ�ضَ

ْطفاُل ِلْلُخْطَبِة .                        َت اٱْلأَ ىل اٱمْلَ�ْضِجِد. -  اأَْن�ضَ غاُر اإِ َه اٱْلِكباُر َواٱل�ضِّ َ ا�ُص اٱمْلَ�ْضِجَد. -  ِاجتَّ     -َغاَدَر اٱلنَّ

ْو َمْرُبوطًة يف اٱْلَكِلماِت اٱلّتاِلَيِة:  ُ �َضَبَب ِكَتاَبِة اٱلّتاِء َمْب�ُضوطًة اأَ 3- اأَُبنيِّ

ًة  ُت       ُخْطَبٌة       َخَطْبُت      َوْجَبٌة         َلذَّ ْت  اأُْن�ضِ       اأَْن�ضِ

ْدَوَل. 5- اأَْماَلأُ اٱجْلَ

َدُث َ يَاحلمْ ا�سِ ُل اٱملمْ ِفعمْ �ساِرُعَالمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ ِرَالمْ ممْ ُل  ِفعمْ

هاُب اأَْنَت .........ُهَو .........ُهَو .........َالذَّ

اأَْنَت .........     ُهَو َياأُْكُلُهَو .........َاْلأَْكُل

�ْضُم اأَْنَت ُاْر�ُضْمُهَو .........ُهَو .........َالرَّ

خوُل اأَْنَت .........ُهَو .........ُهَو .........َالدُّ

ينجزون الأن�ضطة الكتابية يف 12 دقيقةاالإجناز

يتخذ الت�ضحيح �ضبغة ثنائية اأو جماعية على �ضوء ما اتفقت عليه جماعة الف�ضلالت�سحيح

التقومي والدعم
اأدون اأ�ضماء املتعرثين الذين مل ي�ضتجيبوا للدعم الفوري داخل احل�ضة لأ�ضتهدفهم بدعم خا�ص 

يف ح�ض�ص اأخرى

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

الهدف : 

- ي�ضتثمر املتعلم)ة( ما اكت�ضبه يف الدرو�ص اللغوية لإجناز متارين تطبيقية مرتبطة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأحث املتعلمني واملتعلمات على اإلقاء نظرة اأخرية على اإنتاجاتهم واإدخال التعديالت الطفيفة 

الأخرية؛

- اأعد جل�ضة دائرية اأو على هيئة حذوة احل�ضان.

- اأدعوهم اإىل مقارنة الإنتاج باأفكار التخطيط.

العر�ض

- يعر�ص املتعلمون اإنتاجاتهم على زمالئهم وفق ما يلي:

يقروؤون الإنتاج قراءة معربة؛  -

يبدي كل متعلم راأيه اخلا�ص يف عماله؛  -

يطلب اآراء زمالئه؛  -

يبدي زمالوؤه اآراءهم بخ�ضو�ص اإنتاجه مركزين على :  -

 احرتام ن�ص املو�ضوع؛

 احرتام التخطيط املعتمد؛

 وجود اأو�ضاف؛

 مطابقة الو�ضف للواقع؛

 عدد الأ�ضطر؛

 �ضالمة التعبري؛

 جمالية الأ�ضلوب.

الن�رص
- اأخ�ض�ص مكانا لعر�ص اإنتاجات املتعلمني املتميزة، واأحث الآخرين على اإعادة اإنتاج املطلوب 

خارج الف�ضل ليتم عر�ضه هو الآخر م�ضتقبال.

ح�سة من 45 دقيقةالعر�ض والن�رصالتعبري الكتابي

الهدفان :

- اأن يعر�ص كل متعلم اإنتاجه ؛

- اأن يثمن املتعلمون اإنتاجاتهم الكتابية. 

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية



90

الن�ض امل�سرت�سل
فرو�سية واأزياء، فنون ومعمار 

اجلزء الثاين: يف معر�ض االأزياء                   
احل�سة الرابعة من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( ن�ص فرو�ضية واأزياء، فنون ومعمار بطالقة.

- يكت�ضبون معارف عن ح�ضارة وطنهم.

- يعتزون بح�ضارة وطنهم.

- يتعرفون بع�ص مميزات اأ�ضلوب الإخبار واأ�ضلوب الو�ضف.

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يحدد الأ�ضتاذ)ة( اأهداف احل�ضة، ويتعاقد مع متعلميه حول طرق العمل؛

- يرث انتباههم اإىل بع�ص مميزات املغرب املعمارية؛

- يعر�ص عليهم ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة؛

- يناق�ضون م�ضمونها ويحثهم على ِذكر بع�ص األعاب الفرو�ضية وموا�ضفات احل�ضان.

التوقع

- يقراأ املتعلمون عنواين الن�ص الأم واجلزء الثاين ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- ُت�ضجل التوقعات )توقعان اأو ثالثة( على ال�ضبورة وترتك اإىل حني النتهاء من قراءة الن�ص 

ومعاجلته.

القراءة

-اأقرا اجلزء الرابع باأكمله اأو اأ�ضمعه لهم من خالل جهاز �ضمعي؛

-يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة؛ ل ت�ضو�ص على اجلماعة؛ بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته؛

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

دائما  يرافقني  الذي  للتقومي  املخ�ض�ص  الدفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ت�ضجيل  على  اأحر�ص   -

)�ضفحة لكل متعلم(، واأعبئ فيه املعلومات التي �ضاأ�ضتثمرها يف ح�ض�ص الدعم.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �سبكة مالحظة االأداء القرائي املعلقة 

جانب ال�سبورة. 

-ي�رصحون التعابري اجلديدة وال�ضعبة موظفني ا�ضرتاتيجيات املفردات املختلفة التي يلجوؤون اإليها 

يف القراءة الوظيفية:

  �رصحت، التفاين، العريقة، العتيقة...

- ينجز املتعلمون الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم الفهم والتحليل

الرتكيب 

والتقومي
- ينجزون الأن�ضطة اخلا�ضة بالرتكيب والتقومي الواردة بكتاب املتعلم
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اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةاإنتاج تقرير عن معلمة من املعال القريبةم�رصوع الوحدة       

االأهداف: 

- يخطط املتعلمون لإنتاج تقرير حول معلمة، اأو و�ضف معلمة يرونها مهمة يف بلدتهم؛

- يتمرن املتعلمون على التخطيط والعمل اجلماعي وتكامل اجلهود؛

- يوظفون خمتلف املهارات اللغوية والتوا�ضلية والتكنولوجية...لإغناء امل�رصوع.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

-  اأذكر املتعلمني واملتعلمات مبو�ضوع الوحدة واأهم فروعها.

- يقراأ املتعلمون ما ورد بال�ضفحة 9 من كتاب املتعلم )ة(، ويتوقفون عند م�ضطلحي:

   املعلمة -العمرانية

حتديد امل�رصوع 

اأو امل�ساريع

- اأقرتح عليهم م�رصوعني اأو اأكرث ميكن اأن ت�ضكل جمال للبحث والإغناء امل�ضرتك.

- يتفقون على مراحل الإجناز املمتدة عرب اأربعة اأ�ضابيع:

• حتديد امل�رصوع والتخطيط له؛

• اإجنازه؛

• عر�ضه.

اإمكانية متديد مهمة الإجناز، وال�ضتغال على امل�رصوع داخل الف�ضل الدرا�ضي  اإىل  مع الإ�ضارة 

وخارجه.

يقرتحون م�ضاريع اأخرى ويناق�ص مدى اإمكانية اعتمادها.  -

مناذج من امل�ضاريع املقرتحة:  -

• اإعداد تقرير عن معلمة توجد بالقرية اأو املدينة اأو بالبادية.

• و�ضف �ضور اأثري اأو �ضومعة اأو قنطرة...

• اإعداد تقرير عن معلمة وطنية.

مو�ضوع  حيث  من  متجان�ضة  جمموعات  ورغباتهم-على  ميولهم  -وفق  املتعلمون  يتوزع   -

امل�رصوع.

اأو�ضح لكل جمموعة الهدف من امل�رصوع، ومراحل اإجنازه املمتدة عرب اأربعة اأ�ضابيع؛  -

تتفق جماعة البحث عن ال�ضكل النهائي للمنتج.  -

االأ�سابيع االأربعة االأوىل من الوحدة الوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

االأ�سبوع االأول: احل�سة االأوىل )حتديد امل�رصوع والتخطيط له(
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توزع املهام بني خمتلف العنا�رص وفق اأ�ضكال الإنتاجات النهائية املنتظرة:  -

• معلومات عن املعلمة )تاريخها وم�ضيدها ودورها يف املا�ضي واحلا�رص...(؛

• �ضورة للمعلمة اأو �ضور مرفقة بتعاليق ومعلومات؛

• ر�ضم اأو ت�ضكيل اأو متثيل للمعلمة؛

• �ضهادة �ضفهية مكتوبة اأو م�ضجلة يف الهاتف عن املعلمة؛

• �رصيط ق�ضري...؛

يلتزم جميع اأفراد املجموعة يف اإطار تعاقد جماعي بالوفاء بالتزاماتهم اأمام املجموعة من خالل   -

البحث ا�ضتعدادا للح�ضة القادمة، على ان تكون هذه املهام حمددة بدقة.

ي�ضجل مي�رص املجموعة اأ�ضماء املتعلمني والتزاماتهم.  -

التقومي والدعم
- اأقوم مدى متكن املتعلمني من اإدراك الهدف من مرحلة اليوم واملرحلة القادمة.

- اأعمل على تقدمي دعم فوري ا�ضتعدادا للمرحلة القادمة )الإجناز(.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- اأطلب من املجموعات اأن تذكر جماعة الق�ضم باملو�ضوع املختار من طرف عنا�رصها؛

- تختلي كل جمموعة اإىل ذاتها، ويعمل امل�ضري على تذكري كل عن�رص بالتزامه من اأجل عر�ضه 

واإغنائه. 

االإجناز

- بتوجيه مني، يقوم املتعلمون واملتعلمات يف اإطار كل جمموعة مبا يلي:

• جتميع الوثائق وال�ضور والر�ضوم وكل ما مت اللتزام به يف احل�ضة املا�ضية؛

• تقييم امل�ضاهمات ومدى �ضالحيتها ملو�ضوع امل�رصوع املتفق عليه؛

• يربر كل عن�رص من املجموعة �ضبب قبوله اأو حتفظه ب�ضاأن م�ضاهمة ما؛

• ت�رصع املجموعات يف اإجناز املطلوب على اأن ي�ضارك اجلميع يف هذا الإجناز.

• اأدعم املجموعات والأفراد الذين يبدون تعرثا اأو ترددا يف التعبري عن اآرائهم اأو يعانون من 
عدم اندماج يف املجموعة...

التقومي والدعم
اأقوم مرحلة اليوم واأ�ضجل اأهم التعرثات املالحظة يف اأفق دعمها خالل احل�ضة القادمة  )تتمة   -

الإجناز( اأو قبلها.

االأ�سبوع الثاين: احل�سة الثانية )االإجناز(
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة
اأطلب من مي�رص كل جمموعة اأن يذكر باإيجاز ما حققته جمموعته وما ال�ضعوبات التي اعرت�ضتها 

وما القرتاحات التي تبنتها املجموعة لتجاوز ال�ضعوبات.

االإجناز

- يعر�ص كل عن�رص على جمموعته ما تو�ضل غليه وما اأنتجه؛

- يعدل اأفراد املجموعة امل�ضاهمات وينقحونها وين�ضقونها لتتكامل يف ما بينها

- اأراقب �ضري النقا�ص وطريقة الإنتاج واحث على احرتام الآراء ومناق�ضتها دون م�ص ب�ضخ�ص 

�ضاحبها.

- يدمج اأفراد املجموعات امل�ضاهمات لتحيط باملو�ضوع من جوانب �ضتى.

- يتم تنقيح امل�ضاهمات وتعديلها متى ظهرت احلاجة اإىل ذلك.

- تكتب كل جمموعة مو�ضوعها، وتعد ر�ضومها اأو منحوتاتها اأو ت�ضجيالتها بطريقة جذابة ت�ضهم 

يف اإعطاء قيمة للمنتج.

- اأدعم املجموعات والأفراد الذين يبدون تعرثا وعدم م�ضايرة خريطة الإنتاج.

- اأقوم عملية الإجناز لأعرف مدى قدرة املجموعات على بلوغ ما مت التخطيط له.التقومي والدعم

االأ�سبوع الثالث: احل�سة الثالثة )تتمة االإجناز(

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

- تعر�ص املجموعات منتجاتهم بطريقة تت�ضم بالطالقة والتمكن مما مت اإنتاجه.التهيئة

العر�ض

اأوراق  ا�ضتخدام  خالل  من  احلر،  والنقا�ص  العفوية  على  ا�ضبه  بطريقة  والتقدمي  العر�ص  يتم   -

كبرية او م�ضالط اأو...

ينتبه املتعلمون ويقدرون العار�ص وي�ضجلون ما يريدون به اإغناء املو�ضوع او مناق�ضته دون   -

مقاطعة العار�ص اأو العار�ضني.

الإ�ضادة  مع  باملدر�ضة،  اخلا�ضة  اأو  بالف�ضل  اخلا�ضة  احلائطية  املجلة  على  الإنتاجات  تعر�ص   -

باملنتجات اجليدة.

التقومي والدعم
ُع املالحظات التي توفرت لدي واأدونها على �ضفحات دفرت التقومي بغية معاجلتها م�ضتقبال  - اأَُجمِّ

يف خمتلف احل�ض�ص.

االأ�سبوع الرابع: احل�سة الرابعة )العر�ض واملناق�سة(



94

احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالفالحة وال�سناعة باملغرب القدميتقومي ودعم القراءة

الهدفان : 

- تقومي التعلمات اخلا�ضة بالوحدة الأوىل

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة املا�ضية.

اأعتمد ما يلي: 

اأوال: الدفرت الذي كنت اأدون به خمتلف التعرثات واملتعرثين؛

ثانيا: الأن�ضطة اخلا�ضة بتقومي التعلمات واملدرجة مبحتويات الأ�ضبوع اخلام�ص.

ثالثا: الرتكيز على الفئة املتعرثة وتخ�ضي�ص الفئة املتفوقة باأن�ضطة اأكرث تركيبا.

رابعا: ينتظم املتعلمون يف جمموعات متجان�ضة من حيث التعرثات.

خام�سا: األزم املتعرثين واأنوع الأن�ضطة املخ�ض�ضة لهم .

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

ما قبل القراءة

- ما احلرف الأكرث انت�ضارا يف املدن العتيقة؟

- يذكرون عنا�رص ال�ضورة؛

- يذكرون احلرفة التي متثلها ال�ضورة؛

- يقروؤون العنوان ويربطونه بال�ضورة ليتوقعوا م�ضمون الن�ص.

- اأ�ضف لهم ما يدور يف ذهني قبل التوقع )مطرقة و�ضفيحة نحا�ضية و�ضندان وم�ضمار، هذا 

يعني عملية النق�ص على النحا�ص، والعنوان يتحدث عن الفالحة وال�ضناعة باملغرب قدميا، 

اإذن قد يتحدث الن�ص عن احلرف التي طانت منت�رصة باملغرب يف الع�ضور املا�ضية...(

- يتحدثون بطالقة عن هذه احلرف وعن م�ضتلزماتها ومنتجاتها،

- يبدون اآراءهم يف �رصورة احلفاظ على هذه احلرف اأو التخل�ص منها.

- يربطون ذلك بتحديث اخلرف وموؤ�ض�ضات التكوين املهني؛

.... -

القراءة

- اأقراأ الن�ص بو�ضوح، وهم يتتبعون امل�ضموع على كتبهم.

- يقروؤون الن�ص مقتدين بقراءتي، 

- اأ�ضجع املتعرثين على جتاوز تعرثاتهم؛

- اأ�ضتثمر ما دونته على دفرتي لأ�ضاعد املتعرثين )عودة اإىل املبداإ الألف بائي من اأجل قراءة 

ميكانيكية �ضل�ضة، اأو اعتماد كلمات ب�رصية معينة من اأجل الو�ضول اإىل م�ضتوى من الطالقة 

ي�ضمح للمتعرثين بتجاوز التهجي اأو....(

- يقوم كل تلميذ قراءته ذاتيا انطالق من بطاقة تقومي الأداء القرائي.

- يقوم املتعلمون قراءات زمالئهم ثنائيا من خالل بطاقة تقومي الأداء القرائي.
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التقومي

- ذكرت العديد من املدن واملناطق بالن�ص. ما هذه املدن واملناطق؟

- من العامل املغربي الذي ورد ا�ضمه يف الن�ص؟

- اأذكر معدنا ورد ا�ضمه يف الن�ص.

احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- ما التاريخ املذكور يف الن�ص؟

- ما احلرف التي كانت منت�رصة بفا�ص ومكنا�ص؟

قراءة الن�ض

- اأقراأ الن�ص قراءة معربة متاأنية ل بطء فيها ول �رصعة .

يقراأ املتعرثون واأحثهم على تقليد قراءتي.  -

يقوم كل متعلم قراءته قبل اأن يقومها الأخرون اعتمادا على بطاقة تقومي الأداء القرائي.  -

املرات  هذه  تكون  اأن  لكن دون  اأربعا،  اأو حتى  القراءة مرتني وثالث  املتعرث  املتعلم  يعيد   -

متتالية، حتي يتمكن من ال�ضتفادة من قراءات غريه.

الفهم

- اأطرح الأ�ضئلة واحدا بعد الآخر ، واأحر�ص على اأن لأُطلعهم على ما يدور يف ذهني وما 

اأفكر فيه واأنا اأحاول اإيجاد اجلواب )خريطة ذهنية وت�ضاوؤلت وحماولة وخطاأ و...(

اأواكب طرق اإجابتهم واأحللها  -

. دون ِمْن َبنْيَ اٱمْلُْنَتجاِت اٱْلآِتَيِة ما مَلْ َيِرْد يف اٱلنَّ�صِّ يَحدَّ  -

َمْنَدُر. َهُب. َال�ضَّ ِر. َاحَلِديُد. َالذَّ كَّ ُب اٱل�ضُّ ْيُتوُن. َالّتْمُر. َاحُلُبوُب. َق�ضَ     َاْلُقْطُن. َالزَّ

 يف ُكلٍّ ِمْن فا�َص َوُمّراُك�َص؟ 
ِّ

يِف اٱْلإِْدري�ِضي ما اٱلَّذي اأَثاَر اٱْنِتباَه اٱل�رصَّ  -

ِه.  ُم ِبَهَذا ُدوَن َغرْيِ ِتي َجَعَلْتُه َيْهتَّ اأَِجد �َضَبًبا ِمَن اٱْلأَ�ْضَباِب اٱلَّ  -

ِة َمعًا. َيواِنيَّ ِة َواٱحْلَ َباِتيَّ ِتي كاَنْت َتْعَتِمُد َعلى اٱمْلُْنَتجاِت اٱلنَّ ْرَفُة اٱلَّ ما اٱحْلِ  -

.) -  اأََبْحُث َعْن َكِلماٍت ِمْن عاِئَلِة) ِاْنَت�رَصَ

( يف ُجْمَلَتنْيِ َيْخَتِلُف فيِهما َمْعناُه. ُب ِفْعَل )َن�رَصَ -  اأَُركِّ

يف اأي قرن عا�ص ال�رصيف الإدري�ضي؟  -

التقومي

- اتتبع معهم اخلطوات التي ينبغي اعتمادها من اأجل:

              - الإجابة على الأ�ضئلة ال�ضابقة.

              - البحث عن كلمات من عائلة »انت�رص«

              - كيفية ا�ضتخال�ص القرن الذي عا�ص فيه ال�رصيف الإدري�ضي
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- ما التاريخ املذكور يف الن�ص؟

- ما احلرف التي كانت منت�رصة بفا�ص ومكنا�ص؟

قراءة الن�ض

- اأقراأ الن�ص قراءة معربة متاأنية ل بطء فيها ول �رصعة .

- يقراأ املتعرثون واأحثهم على تقليد قراءتي.

- يقوم كل متعلم قراءته قبل اأن يقومها الأخرون اعتمادا على بطاقة تقومي الأداء القرائي.

املرات  اأن تكون هذه  اأربعا، لكن دون  اأو حتى  القراءة مرتني وثالث  املتعرث  املتعلم  يعيد   -

متتالية، حتي يتمكن من ال�ضتفادة من قراءات غريه.

الفهم

يربطون الأفعال: يطرق- ينق�ص- ين�ضج- باملهن التالية:

- احلداد

- النحا�ص

- احلائك

ثم يربطونها باملواد الآتية: ال�ضوف – احلديد – املحا�ص.

ِة ِمْن)ِحَياَكٌة( ُثمَّ ِمْن )ِحكاَيٌة(. ِكٍن ِمَن اٱمْلُْفَرداِت اٱمْلُ�ْضَتقَّ اأَْذُكُر اأَْكرَبَ َعَدٍد مُمْ  -

ِذي �ضاَعَدُه يف َذِلَك ؟ ْقِي؟ ما اٱْلِعْلُم اٱلَّ  اٱلَّذي اٱْهَتمَّ ِبَتْطويِر اأَ�ضاِليِب اٱل�ضَّ
ُّ

-  َمِن اٱْلَعامِلُ اٱمْلَْغِرِبي

َزاِت اٱمْلُُدِن اٱْلَعِتيَقِة يِّ ُد َبْع�َص مُمَ اأَُحدِّ  -

التقومي
يحددون فقرتي الن�ص.  -

يربزون �ضبب هذا التحديد والفرق بني الفقرتني  -
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
ما التاريخ املذكور يف الن�ص؟  -

ما احلرف التي كانت منت�رصة بفا�ص ومكنا�ص؟  -

قراءة الن�ض

اأقراأ الن�ص قراءة معربة متاأنية ل بطء فيها ول �رصعة .  -

يقراأ املتعرثون واأحثهم على تقليد قراءتي.  -

يقوم كل متعلم قراءته قبل اأن يقومها الأخرون اعتمادا على بطاقة تقومي الأداء القرائي.  -

املرات  هذه  تكون  اأن  لكن دون  اأربعا،  اأو حتى  القراءة مرتني وثالث  املتعرث  املتعلم  يعيد   -

متتالية، حتي يتمكن من ال�ضتفادة من قراءات غريه.

الرتكيب 

والتقومي

يعطون كل فقرة من الفقرتني عنوانا خا�ص.  -

 - يلخ�ضون الن�ص باأكمله يف اأربع جمل.

ما مكانة فا�ص ومراك�ص قدميا؟      -

- كيف كانت ت�ضل الب�ضائع اإليهما؟

ما ال�ضناعات التي كانت مزدهرة يف املغرب القدمي؟  -

ي�ضتخرجون املواد النباتية واملواد احليوانية وما ميكن اأن ي�ضنع منها.  -

اأو عن  حاليا  املغربية  املدن  اإحدى  فيها عن  يتحدثون  الفقرتني  باإحدى  �ضبيهة  فقرة  ين�ضئون   -

مدنهم وقراهم.
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احل�سة االأوىل من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تقومي مدى متلك الظواهر اللغوية امل�ضتهدفة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- توظيف الظواهر املكت�ضبة يف الإنتاج الكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

تطبيقات حول 

التاء املربوطة

ن�ساط رقم 1

يف  وال�ضناعة  )الفالحة  ن�ص  من  مربوطة  بتاء  املنتهية  الكلمات  جميع  املتعلمون  ي�ضتخرج   -

املغرب القدمي( ويربرون �ضبب كتابتها مربوطة، على اأن يخ�ض�ص املتعرثون بوقت كاف 

وحظوة خا�ضة؛

- يقدم املتعلمون تربيراتهم وتناق�ص يف �ضوء القواعد املبنية �ضلفا؛

اأن�ضطة  اإذا دعت ال�رصورة من خالل  - اأدعم التعلمات اله�ضة واأتو�ضع يف عملية اإعادة البناء 

�ضفهية واأخرى على الألواح اأو على الدفاتر.

اجلملة الفعلية

ن�ساط رقم 2

ي�ضتخرج املتعلمون املتعرثون جملتني فعليتني من الن�ص، ويف حال عجزهم، اأعود معهم اإىل   -

اأق�ضام الكلمة حيث يتم الرتكيز على الفعل واجلملة الفعلية؛

اأدعوهم اإىل تركيب جمل فعلية عديدة، وتكوينها من خالل:  -

• ترتيب كلمات معطاة لتطوين جمل فعلية؛
• اإن�ضاء جمل  فعلية من تعابريهم اخلا�ضة؛

• ا�ضتخراج جمل فعلية من الن�ص.

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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االأهداف: 

- تقومي مدى متلك الظواهر اللغوية امل�ضتهدفة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- توظيف الظواهر املكت�ضبة يف الإنتاج الكتابي.

احل�سة الثانية من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

تعرف اأق�سام 

الكلمة

يخ�ض�ص هذا الن�ضاط للمتعلمني الذين تعرثوا يف تعرف اجلملتني الفعليتني يف الن�ص )الن�ضاط   -

2(؛

- مييز املتعلمون ال�ضم والفعل واحلرف من بني الكلمات الأتية:

ِمْن – يخرجون – ُاخرج – املدر�ضة – اإىل – الكتاب – كتب – مكتبة – اخلروج – ر�ضَم – 

ر�ضٌم 

تعرف اأق�سام 

الكلمة

ن�ساط رقم 4

اأن  1 و2 لهما البنية نف�ضها: فعل وفاعل ومفعول به وجار وجمرور، لهذا ميكن  اجلملتان   -

تكون الأجوبة مبنية عن متلك للتعلمات، وميكن اأن تكون عفوية بالن�ضبة للجملة الثانية،

لهذا جاءت اجلملة 3 خمالفة من حيث تركيبها، فهي تت�ضمن فعال وفاعال ومفعول به وجارا   -

وجمرورا، اإل اأنها تبتدئ با�ضم )مبتداأ(، وهذا حمك حقيقي لتعرف مدى متكن املتعلمني من 

التمييز بني اأق�ضام الكلمة متييزا مبنيا على تعلمات �ضحيحة.

يف حال تعرث املتعلمني يف هذه املهمة، اأعيد بناء املفهوم بطريقة اأخرى وامثلة اأخرى و...  -

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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احل�سة الثالثة من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تقومي مدى متلك الظواهر اللغوية امل�ضتهدفة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- توظيف الظواهر املكت�ضبة يف الإنتاج الكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

تعرف اأزمنة 

الفعل

الن�ساط  رقم 6

- يتعرف املتعلم)ة( الفعل املا�ضي انطالقا من امل�ضارع اأو الأمر، ويتعرف امل�ضارع انطالقا 

من املا�ضي اأو الأمر ... 

- اأنطلق من اأن�ضطة �ضفهية ت�ضتهدف ت�رصيف الفعل الثالثي يف الأزمنة الثالثة وفق �ضمائر 

معينة:

     كتب )املا�ضي  نحن( خرج )امل�ضارع اأننت( اأكل )الأمر اأنتما(...

التمييز بني التاء 

املربوطة والتاء 

املب�سوطة

الن�ساط رقم 6 

اأن�ضطة على الألواح :  -

يكتب املتعلمون كلمات على األواحهم ويربرون �ضبب كتابة التاء مربوطة اأو مب�ضوطة،   •
التاء  الفعل دائما،  التاء مب�ضوطة يف  بالقواعد:  املتعلقة  التعلمات املختلفة  اأن يوظفوا  على 

يف ال�ضم مب�ضوطة ومربوطة...

اأملي عليهم كلمات من �ضمنها اأفعال بها تاء اأ�ضلية اأحيانا )�ضمَت، �ضكَت ...( واأحيانا   •
ْمُت...(؛ اأخرى تاء �ضمري مت�ضل: )خرجْت ، جرْت، �ضُ

معلمات-  معلمة  طاولت-  طاولة،  جمعها:  ثم  مربوطة  تاء  بها  كلمات  عليهم  اأملي   •
عمارة، عمارات...

يف حال التعرث، اأعيد بناء املفهوم من جديد من خالل اأن�ضطة داعمة،   •

ينجز املتعلمون الن�ضاط رقم 6  •

اأَُقّوم اأثر الدعم .  -

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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احل�سة الثالثة من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تقومي مدى متلك الظواهر اللغوية امل�ضتهدفة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية؛

- توظيف الظواهر املكت�ضبة يف الإنتاج الكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

تعرف اأدوار 

عالمات الرتقيم

ن�ضاط �ضفهي:

• يقراأ املتعلمون العبارات الآتية بالتفاعل املنا�ضب:

- اأين حمفظتي؟ - اإنها حتت الطاولة.- ملاذا مل تزرين؟ -ما اأعظم هذه ال�ضومعة ! - يا له 

من بهلوان !  دخلت الغرفة، فحييت من فيها دون اأن اأ�ضافح اأحدا منهم.

• يتعرفون دور عالمات التن�ضي�ص )املزدوجتان(:

- ي�ضعون املزدوجتني والنقطتني يف الأمكنة املنا�ضبة: 

 قال املوؤرخ اإن املغرب بلد عريق.

 قلنا للمر�ضد ال�ضياحي حدثنا عن مدينة مكنا�ص.

 قالت الأ�ضتاذة ما اأعظم بلَدنا.

- اأدعم التعلمات اله�ضة من خالل اإعادة البناء.

الن�ساط 7

يقروؤون التعليمة والن�ص امل�ضاحب وينجزون الن�ضاط ثنائيا.  •
يتعرفون اأماكن عالمات الرتقيم التي �ضقطت من الن�ص.  •

الت�ضحيح: يتم فورا.   •
- الدعم: ينجز بعد تعرف التعرثات.

ُم اأثَر الدعم. - اأَُقوِّ

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

قراءة ن�ض 

» الفالحة 

وال�سناعة يف 

املغرب القدمي«

املدة: 5 دقائق

يقراأ املتعلمون ن�ص » الفالحة وال�ضناعة يف املغرب القدمي« من جديد، واأ�ضتغل هذه املنا�ضبة   -

عدة  يف  فيه  وتقلبوا  الن�ص  املتعلمون  فهم  فقد  املقروء،  مع  والتفاعل  الطالقة  على  للرتكيز 

ح�ض�ص؛

اأركز معهم على مقاطع الو�ضف ق�ضد التو�ضع فيها من خالل توظيف الت�ضبيهات والأو�ضاف   -

...

و�سف اأحد 

احلرفيني

املدة 5 دقائق

اأكون جمموعات من املتعلمني لهم التعرث نف�ضه اأو لهم م�ضتوى حتكم متقارب يف التعلمات؛  -

يحدد املتعلمون احلرفيني الذين ورد ِذكرهم يف الن�ص؛  -

تختار كل جمموعة اأحد احلرفيني ق�ضد التو�ضع يف و�ضفه )�ضائغ الف�ضة اأو احلائك اأو الفالح   -

اأو احلداد اأو النحا�ص(؛

التخطيط لالإجناز

املدة 5 دقائق

تخطط كل جمموعة جماعيا لكتابة املو�ضوع؛  -

اأواكب املجموعات اأو الأفراد املتعرثين ح�ضب ما تراكم لدي من معلومات خالل الأ�ضابيع   -

الأربعة املا�ضية؛

االإجناز

20 دقيقة

تنجز كل جمموعة عملها، على اأن ي�ضارك اجلميع يف بناء املو�ضوع؛  -

ت�ضتعني املجموعات بالعبارات واجلمل الواردة يف كتاب املتعلم بال�ضفحة 43؛  -

اأواكب املجموعات اأو الأفراد املتعرثين ح�ضب ما تراكم لدي من معلومات خالل الأ�ضابيع   -

الأربعة املا�ضية؛

التنقيح والتحرير

5 دقائق

نقح املتعلمون منتجهم ويدخلون عليه حت�ضينات؛  -

اأواكب املجموعات اأو الأفراد املتعرثين ح�ضب ما تراكم لدي من معلومات خالل الأ�ضابيع   -

الأربعة املا�ضية؛

العر�ض

املدة 5 دقائق

تعر�ص كل جمموعة عملها على جماعة الق�ضم؛  -

اأحر�ص على اأن يتوىل املتعرثون عملية العر�ص؛  -

اأُنوه باملتعرثين واأ�ضجعهم.  -

االأهداف:

- توليد اأفكار جديدة مل ترد بالن�ص؛

- التو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- توظيف �ضيغ واأ�ضاليب الو�ضف.

- دعم التعرثات املالحظة خالل الأ�ضابيع الأربعة الأخرية.

ح�سة من 45 دقيقةتقومي ودعم التعبري الكتابي

االأ�سبوع اخلام�ضالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية
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بطاقات دروس
الوحدة الرابعة

األسدوس الثاني
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احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�ض الوظيفي 1 : الفالحة وال�سناعة والتجارةالقراءة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( جزءا من ن�ص » الفالحة وال�ضناعة والتجارة« بطالقة؛

- يتعرف قطاعات القت�ضاد املغربي ودورها يف التنمية؛

- يتمثل اأهمية دعم القطاعات القت�ضادية؛

- يتعرف بع�ص اأ�ضاليب احلجاج والإقناع؛ 

- يعتز بالتطور الذي عرفته الفالحة وال�ضناعة والتجارة يف بلده.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يهيئ الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للدخول يف مو�ضوع الن�ص عن طريق اأ�ضئلة مثل:

 اأذكر مهنة اأحد معاريف. يف اأي قطاع تدخل هذه املهنة؟ 

 اأ�ضف مهنة تنت�رص يف املنطقة التي اأ�ضكن بها.

- يطلب منهم التعبري عن مكونات ال�ضور وقراءة عنوان الن�ص، ويحفزهم عرب اأن�ضطة لتوقع 

املعنى: 

- اأختار، يتحدث الن�ص عن: الطبيعة باملغرب؛ الفالحة والتجارة؛ ال�ضياحة؛ قطاعات القت�ضاد 

املغربي. 

- �ضيحكي الن�ص حكاية اأو �ضيعطينا معلومات؟

قراءة الن�ض

�ضامتة  قراءة  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة فردية �ضامتة لفقرات الن�ص مع حتديد الكلمات غري 

املفهومة بو�ضع �ضطر حتتها بقلم الر�ضا�ص.

- يتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط ويواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة فقرات الن�ص ب�ضوت منخف�ص ب�ضكل ثنائي.

التقومي
يواكب الأ�ضتاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص ) يعبئ 

فيها املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

االأ�سبوع االأولالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل: 

- التذكري بعنوان الن�ص. 

- ما القطاعات القت�ضادية املتحدثة يف الن�ص؟ 

- ما هدفها من املعلومات التي اأعطتها؟

قراءة الن�ض

-يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرة املتعلقة بالفالحة. 

للتقومي، ويعبئ فيه  الدفرت املخ�ض�ص  التعرثات املالحظة يف  - يحر�ص على موا�ضلة ت�ضجيل 

املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم. 

- يحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني واملتعلمات مراعية ل�رصوط القراءة ال�ضليمة واملعربة 

ميكن  بحيث  هام�ضة  قراءة  منخف�ص،  ب�ضوت  الفقرة  ومتعلمة  متعلم  كل  يقراأ  املعاين.  عن 

جللي�ضه اأن ي�ضمعه ليبدي مالحظاته على قراءته. 

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم والتحليل

ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�رصح   -

املعاين  )ال�ضتقاق(؛  الكلمة  عائلة  الكلمة؛  خريطة  املفردات؛  �ضبكة  املفردات:  ا�ضرتاتيجيات 

املتعددة؛ مفتاح ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة.

- يختار من بني اأن�ضطة ال�ضتغال على املعجم املقرتحة يف كتاب املتعلم )ة( ويغنيها مبا يلزم. 

- يطرح اأ�ضئلة حول الفهم تتعلق بالفهم ال�ضمني وال�رصيح لالأفكار: 

 ما املخطط الذي اأطلقه املغرب لتنمية فالحته؟

 ما اأهمية الفالحة يف القت�ضاد املغربي؟ 

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيها، وخا�ضة تلك املتعلقة بالفالحة: 

 اإىل ماذا ت�ضعى الفالحة؟ 

 من حتدث يف بداية الن�ص ونهايته؟ 
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل اأ�ضئلة:

اإىل ماذا ت�ضعى الفالحة؟ 

ماذا طلبت الفالحة من قطاعات القت�ضاد الوطني؟ 

قراءة الن�ض

املتعلمني  من  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

واملتعلمات قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرتني املتعلقني بال�ضناعة والتجارة. 

عن  واملعربة  ال�ضليمة  القراءة  ل�رصوط  مراعية  املتعلمني  قراءات  تكون  اأن  على  يحر�ص   -

املعاين. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه 

جيدا لييدي مالحظاته على قراءته.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يحر�ص الأ�ضتاذ)ة( على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي، 

ويعبئ فيه املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

الفهم والتحليل

املعاين  لفهم  اأ�ضئلة  وحتليله:  املقروء  لفهم  اأن�ضطة  واملتعلمني  املتعلمات  على  الأ�ضتاذ)ة(  يقرتح 

ال�رصيحة وال�ضمنية، من قبيل:

- ما املخططات التي اأطلقها املغرب لتنمية اقت�ضاده؟ 

- ما هي اأهمية الفالحة يف القت�ضاد املغربي؟

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيه، وخا�ضة تلك املتعلقة بالفقرتني املتعلقتني بال�ضناعة والتجارة. 

- ما نوع ال�ضناعة الذي يدعم ال�ضياحة؟ 

- ما امل�ضكل الذي تعاين منه التجارة؟ 
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ض�ص الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل:

- تذكر املتعلمني واملتعلمات للقطاعات القت�ضادية ودورها. 

- و�ضف بع�ص م�ضاهمات هذه القطاعات يف القت�ضاد املغربي. 

- ا�ضتنتاج اأهميتها.

قراءة الن�ض

املتعرثون  يكون  اأن  على  بالطالقة  تت�ضم  جهرية  قراءة  الن�ص  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

م�ضتهدفني يف هذه احل�ضة اأكرث من غريهم، من خالل احلر�ص على نطق الكلمات بطريقة 

�ضحيحة واأن يوظفوا لغة اجل�ضد ويتمثلوا املعنى. 

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي. 

- يقروؤون الن�ص قراءة �ضامتة فردية.

الرتكيب 

والتقومي

- يحفز اٱلأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على تركيب معاين الن�ص باإنتاج جمل منا�ضبة للتعبري 

عن الأفكار الأ�ضا�ضية فيه عن طريق الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم. 

- ما هدف قطاعات القت�ضاد املغرب؟ 

- حتديد فقرات الن�ص وما حتدثت عنه كل فقرة. 

- ما امل�ضاكل التي تعاين منها القطاعات القت�ضادية؟ 

- ا�ضتخراج ما يدل على اأهمية جميع القطاعات القت�ضادية. 

ِقطاُع ِفالَحُةَالمْ جاَرُةَال�سناَعُةَالمْ َالتِّ

َفواِئُدُه

- تلخي�ص الن�ص. 

- مقارنة التوقعات يف بداية احل�ضة الأوىل مع ما اأف�ضح عنه الن�ص. 

- اأي القطاعات التي حتدثت يف الن�ص اأقنعنا اأكرث باأهميته؟

اٱلتقومي والدعم
والفهم  بالطالقة  اخلا�ضة  التعرثات  بت�ضجيل  واملتعلمات  املتعلمني  اأن�ضطة  الأ�ضتاذ)ة(  يواكب 

والتحليل والرتكيب، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.
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احل�سة االأوىل : )فهم امل�سموع وا�ستثماره(

التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 1 :

راَعُة آَلُة َواٱلزِّ  َاالمْ
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

-  اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على التقاط امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على فهم وحتليل امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على مناق�ضة وا�ضتثمار امل�ضموع.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

املالحظة 

والتوقع

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�ضورة وذكر خمتلف عنا�رصها.

- يربطون عنوان الن�ص بال�ضورة ليتوقعوا م�ضمون الن�ص.

الت�سميع

ي�ضمع الأ�ضتاذ)ة( الن�ص مراعيا �رصوط القراءة النموذجية واملعربة.

راَعُة آَلُة َواٱلزِّ َاالمْ

ْعِي، َفَعالَقُتُه ِبها عالقٌة َقدمَيٌة ِجّدًا. كاَن  ْيِد َواٱلرَّ َل ِحْرَفٍة ِلاْلإن�ضاِن َبْعَد اٱل�ضَّ وَّ
راَعُة اأَ كاَنِت اٱلزِّ

ٍة، َفكانوا َي�ْضَتعينوَن ِبَحَيواناٍت،  اٱمْلُزارعوَن َيْعَتِمدوَن يف اإِجْناِز ُكلِّ اٱْلأَ�ضغاِل َعلى ُطُرٍق َتْقليِديَّ

ْر�ِص. مَلْ َيُكِن اٱلَفاّلُح َي�ْضَتعنُي  ِو اٱلدَّ ِة َحْرِث اٱْلأَْر�ِص اأَ ِو اٱلّثرياِن ِعْنَد اٱْلِقياِم ِبَعَمِليَّ َنِة اأَ ْح�ضِ ِمْثِل اٱْلأَ

بوَب َبْعَد اأَْن  ِة اٱْلِبذاِر اإِّل َيَدُه يف ما َم�ضى، اإْذ كاَن َيْنرُثُ ِبها اٱحْلُ ْثناَء ِقياِمِه ِبَعَمِليَّ ِباأَداٍة ُت�ضاِعُدُه اأَ

َتْنِقَيِة  يف  ُت�ْضَتْعَمُل  تي  اٱلَّ اٱْلأَداُة  ُهَو  اٱمْلِْعَوُل  َوكاَن  اٱْلَكِتِف.  ِمَن  َيَتَدىّل  غرٍي  �ضَ كي�ٍص  ِمْن  يْلَتِقَطها 

َهِذِه  اإِنَّ  �ضاِد.  اٱحْلَ ِة  ِبَعَمِليَّ اٱْلِقياِم  ِعْنَد  ُت�ْضَتْخَدُم  تي  اٱلَّ اٱْلأَداُة  َفُهَو  اٱمْلِْنَجُل  اأَّما  َوَقْلِبها،  ْر�ِص  اٱْلأَ

ًة َوُمْتِعَبًة، َكما اأَنَّ اإِجْناَزها يتَطلَُّب اأَْوقاتًا َطويَلًة َوَتْوفرَي َعَدٍد  هوداٍت �ضاقَّ ْعماَل َتَتَطلَُّب جَمْ اٱْلأَ

ل ُي�ْضَتهاُن ِبِه ِمَن اٱْلُعّماِل.

ِمْن  رًا هاِئاًل  َتَطوُّ اٱْلِفالَحُة  َعَرَفِت  ِلاْلآَلِة،  اٱْلإِْن�ضاِن  اٱْخرِتاِع  ِم  َوِبَتَقدُّ ِة،  اٱْلِعْلِميَّ اٱْلأَبحاِث  ِر  ِبَتَطوُّ

َعلى  َيْرَتِكُز   
ُّ

راِعي اٱلزِّ اٱْلإِْنتاُج  َو�ضاَر  فيها.  اٱمْلُ�ْضَتْعَمَلِة  اٱْلَو�ضاِئِل  ُم  َوَتَقدُّ اأَ�ضاليِبها  ُع  َتَنوُّ َحْيُث 

ْدِوَيِة َواٱْلأَ�ْضِمَدِة. َكما مَتَّ  ناَعِة اْلأَ ِة، َوَعلى �ضِ يَّ وِّ ْر�ضاِد اٱجْلَ اأَْجِهَزُة اٱْلأَ ُرها  تي ُتَوفِّ اٱمْلَْعلوماِت اٱلَّ

تي �ضاَعَدِت اٱْلَفاّلحنَي  ِة مْن ُمَهْنِد�ضنَي ِزراِعّينَي َوَبْيَطِرّينَي، َواٱلَّ ُطِر اٱْلِفالِحيَّ اٱِلْهِتماُم ِبَتْكويِن اٱْلأُ

. ّياٍت َكبرَيٍة ِمَن اٱْلِغذاِء ِلْلَب�رَصِ ِة ِبَهَدِف َتْوفرِي َكمِّ ْقِنّياِت اٱْلَع�رْصيَّ َعلى اٱ�ْضِتْعماِل اٱلتِّ

عن جمموعة نبيل وزينة )ت�رصف(

االأ�سبوع االأولالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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-يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات اأن يحددوا كلمات �ضعب عليهم فهمها؛

- يطرح �ضوؤال اأو �ضوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�ص.

فهم امل�سموع 

وحتليله

- ي�ضمع الأ�ضتاذ)ة( الن�ص مرة ثانية؛

- يطرح الكلمات التي مت حتديدها من طرف املتعلمني واملتعلمات اأو كلمات مفاتيح لفهم الن�ص 

عن طريق اللجوء اإىل ا�ضرتاتيجيات ال�ضتغال على املعجم؛

- يطرح اأ�ضئلة للفهم وميكن اإعادة ت�ضميع اجلزء الذي ا�ضتع�ضى على فهم املتعلمني للتاأكد من فهم 

الأفكار الفرعية والتمكن من ترتيبها عن طريق اأ�ضئلة مبا�رصة؛

ير�ضمه  جدول  يف  الن�ص  يف  ورودها  ح�ضب  الأفكار  �ضفهيا  واملتعلمات  املتعلمون  يلخ�ص   -

الأ�ضتاذ)ة( على ال�ضبورة لهذا الغر�ص، وذلك لإبراز الفرق بني الفالحة التقليدية والفالحة 

الع�رصية من حيث اأدوات ال�ضتغال والأن�ضطة املمار�ضة...



111

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

االكت�ساف

والتحليل

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل قراءة اجلمل/ الأمثلة ومالحظة الكلمات املكتوبة 

بلون مغاير. 

- يقرتح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة ال�رصفية:

ِة. ِ اٱلّناِق�ضَ ْدَوِل ِباٱْلَعنا�رصِ خاناِت اٱجْلَ  -

َلُة ممْ ُ ُمَاجلمْ َدُهَالّراِبُطَااِل�سمْ َلُة َبعمْ ممْ ُ َاجلمْ

َعًة ِباٱْلـَمْتَجِر اٱلَّذي ُزْرُتُه.       ......َاْلـَمْتَجُرَوَجْدُت �ِضَلعًا ُمَتَنوِّ

ياَحَة.       تي َتْدَعُم اٱل�ضِّ ناَعِة اٱلَّ ناَعُةَيْنَبغي اٱِلْهِتماُم ِباٱل�ضِّ ......َال�ضِّ

ْغِذَيَة. روَن َلنا اٱْلأَ ذيَن ُيَوفِّ ......َاْلـُمزاِرعوَنَهوؤُلِء اٱْلـُمزاِرعوَن ُهُم اٱلَّ

ذيَن( اأَ�ضماٌء اأَْم اأَْفعاٌل؟ تي( َو)َالَّ - َكِلماُت )َالَّذي( َو)َالَّ

تي( َعلى َمْعًنى؟ تي....(. َهْل َتُدلُّ َكِلَمُة )اٱلَّ - )َيْنَبغي اٱِلْهِتماُم ِباٱل�ضناَعِة اٱلَّ

ذيَن(؟ ماذا َياأْتي َبْعَدها؟ تي( َو)َالَّ - ماذا ُت�ضّمى اٱْلأَ�ضماُء ِمْثل )َالَّذي( َو)َالَّ

اال�ستنتاج 

- يتدرج الأ�ضتاذ)ة( مع متعلميه يف بناء ال�ضتنتاج الآتي:

�ِسِه. َبُعُه يف َعَدِدِه َوِجنمْ َلها َتتمْ ٍم َقبمْ َل )َالَّذي؛ َالَّتي؛ َاللَّذاِن...( ِباٱ�سمْ �سوَلُة ِمثمْ ومْ َ ماُء اٱملمْ �سمْ
أَ َتِبُط اٱالمْ َترمْ

ناها. �سيِح َمعمْ َدها ِلَتومْ َلٍة َبعمْ ىل ُجممْ �سوَلُة اإِ ومْ َ ماُء اٱملمْ �سمْ
أَ تاُج اٱالمْ حَتمْ

التطبيق

اأو  �ضفهية  الأن�ضطة  تكون  اأن  )ميكن  الظاهرة  لتطبيق  ن�ضاطني  اأو  ن�ضاطا  الأ�ضتاذ)ة(  يقرتح   -

كتابية اأو على الألواح(، وذلك من قبيل:

ْمَلَة َواأَُغري ما َيْلَزُم. ُل اٱجْلُ - اأَُحوِّ

ِلُحاٱلَّذياٱْلعاِمُلُهَوَهذا ّياراِت.ُي�ضْ اٱل�ضَّ

ّياراِت.......اٱْلعاِمَلتاِن...هاتاِن اٱل�ضَّ

ِلْحَن......ُهنَّ... ّياراِت.ُي�ضْ اٱل�ضَّ

ّياراِت....اٱلَّتي......... اٱل�ضَّ

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي. 

التقومي والدعم
- ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل مو�ضوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم. 

�سوَلُة   )1(ال�رصف والتحويل ومْ َ أَ�سماُء اٱملمْ ح�سة من 30 دقيقةَاالمْ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( الأ�ضماء املو�ضولة؛                   - يوظف الأ�ضماء املو�ضولة يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.
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االكت�ساف

والتحليل

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل قراءة اجلمل/ الأمثلة وحتديد الأفعال فيها. 

- يقرتح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة الرتكيبية:

باتاِت. دو�َص اٱلنَّ ُل يف اٱْلُب�ْضتاِن َوَلْن اأَ وَّ َبَة.                 - �َضاأَجَتَ ْ ُد اٱلرتُّ - َيْغِر�ُص اٱْلَفاّلُح اٱْلأَ�ْضجاَر ُثمَّ ُي�َضمِّ

! َم اْقِت�ضاُد ِبالِدنا.       - َعَلْيَك اأَْن َتْعَمَل ِبِجدٍّ  َيَتَقدَّ
ْ

ناَعِة َكي - َيِجُب اٱِلْهِتماُم ِباٱل�ضِّ

َمِل؟ ْفعاِل يف اٱجْلُ - ما َزَمُن اٱْلأَ

ْدَوِل. نُِّف َهِذِه اٱْلأَْفعاَل َح�ْضَب اٱجْلَ - اأُ�ضَ

فوَعٌة عاٌل ُم�ساِرَعٌة َمرمْ �سوَبٌةاأَفمْ عاٌل ُم�ساِرَعٌة َمنمْ اأَفمْ

- عن طريق اأ�ضئلة، يدفع الأ�ضتاذ)ة( متعلميه اإىل اكت�ضاف �ضبب ن�ضب الفعل امل�ضارع.

اال�ستنتاج

لرتكيب  ال�ضبورة  على  تدريجيا  التحليل  عملية  خالل  امل�ضتنبطة  ال�ضتنتاج  عنا�رص  تدون   -

ال�ضتنتاج: 

َعُب ( لمْ ِر�ُض ؛ اأَ فوعًا. ) َيغمْ ِل َمرمْ �سمْ
أَ �ساِرُع يف اٱالمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ - َيكوُن اٱلمْ

... ، َكيمْ ، َلنمْ ِب: اأَنمْ ٌف ِمنمْ ُحروِف اٱلنَّ�سمْ َبَقُه َحرمْ �سوبًا اإِذا �سَ �ساِرُع َمنمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ - َي�سرُي اٱلمْ

َعَب ( لمْ َر ؛ َكيمْ اأَ ِر�َض ؛ َلنمْ َتَتاأَخَّ                              ) اأَنمْ َيغمْ

التطبيق

�ضفهية  تطبيقات  الظاهرة،  على  تطبيقات  اإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب   -

اأوكتابية على الألواح اأويف الدفاتر.

َمِل َواأَْكُتُبها. ِب َعلى اٱْلأَْفعاِل اٱمْلُ�ضاِرَعِة يف اٱجْلُ - اأُْدِخُل َحْرفًا ِمْن ُحروِف اٱلنَّ�ضْ

، َهذا ما َتَعلَّْمُتُه ِمَن اٱْلَفاّلِح.   ، َتْنَجْح.   اأَْعَمُل ِبِجدٍّ - ِاْعَمْل ِبِجدٍّ

- ُيوؤْذي اٱْلأَْطفاُل َحَيواناِت اٱْلـَمْزَرَعِة حنَي َيزوروَنها.  

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

�ساِرِع   )1(الرتاكيب ُ ِل اٱملمْ ِفعمْ ح�سة من 30 دقيقةَن�سُب اٱلمْ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( بع�ص احلروف التي تن�ضب الفعل امل�ضارع؛

- يتعرف دللت حروف الن�ضب )اأن( و)كي( و)لن(؛

- يوظف هذه احلروف يف اإنتاج جمل فعلية يف تعبري �ضفهي وكتابي.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

االكت�ساف

والتحليل

اإلى قراءة الجمل/ الأمثلة وتحديد الكلمات التي بها  يدعو الأ�ضتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين 

همزة متو�ضطة. 

- يقترح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة الإمالئية:

ناديِق اٱْلَب�ضاِئِع.     ُفُن ِباٱمْليناِء َمليَئٌة ِب�ضَ ْقِي.    َال�ضُّ ْيَعِة ِبْئًرا ِلل�ضَّ َحَفَر �ضاِحُب اٱل�ضَّ

�ْضجاِر ِخالَل اٱ�ْضرِتاَحِتِهْم. َت اٱْلأَ ِكئوَن حَتْ ْغِل.             َامْلُزاِرعوَن َيتَّ ناَعُة ُمْن�ِضَئٌة ِلُفَر�ِص اٱل�ضُّ َال�ضِّ

ْدَوِل َواأُْكِمُل َماْلأَُه. َطًة َعلى اٱْلياِء يف اٱجْلَ ُن َهْمَزًة ُمَتَو�ضِّ مَّ تي َتَت�ضَ ُع اٱْلَكِلماِت اٱلَّ - اأَ�ضَ

ياِء َطٌة َعلى اٱلمْ َزٌة ُمَتَو�سِّ تي ِبها َهممْ َكِلماُت اٱلَّ َزِةَالمْ َهممْ َزِةَحَرَكُة اٱلمْ َهممْ َل اٱلمْ ِف َقبمْ رمْ َ َحَرَكُة اٱحلمْ

َطَة اٱمْلَْك�ضوَرَة؟ - َعلى ماذا َكَتْبنا اٱْلَهْمَزَة اٱْلـُمَتَو�ضِّ

- َعلى ماذا َكَتْبنا اٱْلَهْمَزَة ؟ وعندما �ضبقتها ياء؟

اال�ستنتاج

- يتدرج الأ�ضتاذ)ة( مع متعلميه يف بناء ال�ضتنتاج الآتي:

ياِء ) ـــــئـــ ؛ ئــــ ( َطَة َعلى اٱلمْ َتَو�سِّ ُ َزَة اٱملمْ َهممْ ُتُب اٱلمْ اأَكمْ

�سوَرًة اإِذا كاَنتمْ َمكمْ

ِئَل ( ) َب�ساِئُع ؛ �سُ

ومْ ياٌء
�سوٌر اأَ ٌف َمكمْ َبَقها َحرمْ اإِذا �سَ

ِكئوَن ( ٌر ؛ َمليَئٌة ؛ َيتَّ ) ِمَئٌة ؛ ِبئمْ

التطبيق

تتم عملية تقومي اأهداف احل�ضة انطالقا من تطبيقات كتابية على الألواح اأويف الدفاتر.

َطَة يف اٱْلَكِلماِت. اأَْكُتُب اٱْلَهْمَزَة اٱمْلَُتَو�ضِّ

. َل
َ
.ِ..َلٌة ؛   �َضـ..

ْ
... اٌل ؛      اأَ�ضـ

ُ
.ِ..َل ؛       َر .ِ..ـــي�ٌص ؛      �ضـ

ُ
.َذ َنٌة  ؛  �ضـ

ْ
ـِ..         م

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي. 

التقومي والدعم
ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل 

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ياِء )1(االإمالء َتَو�سَطُة َعلى اٱلمْ ُ َزُة اٱملمْ َهممْ ح�سة من 30 دقيقةَالمْ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( الهمزة املتو�ضطة على الياء؛

- ير�ضم املتعلم)ة( الهمزة املتو�ضطة على الياء ر�ضما �ضحيحا.
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و�سعية االنطالق
- يطرح الأ�ضتاذ)ة( جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف 

ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء.

اإجناز التمارين

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة الن�ص.

َتْدُر�ُص  تي  اٱلَّ َواٱْبَنَتُه عائ�ضة  اٱْلَتَقْينا جاَرنا  ُهناَك  الـمائية،  اٱْلأَْلعاِب  َحديَقِة  اإىِل  تي  اأُ�رْصَ َمَع  َذَهْبُت 

َعِد، اإِْذ  ، َلِكنَّ اٱْلِبْنَت تخاف ِمَن اٱْلـِم�ضْ عوَد اإِىل اٱلّطاَبِق اٱْلُعْلِويِّ َمعي ِباٱْلـَمْدَر�َضِة  َنْف�ِضها. اأََرْدنا اٱل�ضُّ

ْبنا  قاَلْت: »لن اأقرتب ِمْن َهِذِه اٱْلآَلِة«. اأردت اأن اأخفف ِمْن َخْوِفها كي تطمئن. َفاأََخْذُتها َواٱْقرَتَ

.» رَّ َغطنَي اٱلزِّ ِبِرْفٍق ِمْن باِبِه، َوُقْلُت: »ُاْنُظري اإِىل َهذا اٱْلباِب اٱلَّذي �َضَيْنَفِتُح َوْحَدُه ِعْنَدما َت�ضْ

- يختار الأ�ضتاذ )ة( من بني الأن�ضطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�ضب متعلميه وما يخدم 

الهدف من احل�ضة، ليطلب من التالميذ اإجنازه ن�ضاطا تلو ن�ضاط.

- يطلب قراءة التعليمية وحتديد املطلوب ثم الإجناز الفردي للن�ضاط.

. ْدَوَل ِبَكِلماٍت ِمَن اٱلنَّ�صِّ - اأَْماَلأُ اٱجْلَ

ياِء َطٌة َعلى اٱلمْ َزٌة ُمَتَو�سِّ �سوَلٌةَكِلماٌت ِبها َهممْ ماٌء َمومْ �سوَبٌةاأَ�سمْ عاٌل ُم�ساِرَعٌة َمنمْ اأَفمْ

ْكِمُل َماْلأَُه. ْدَوِل َواأُ ُع اٱْلأَ�ْضماَء اٱمْلَْو�ضوَلَة يف اٱجْلَ - اأَ�ضَ

َرٌد ٌعُمَثنًّىُمفمْ َجممْ

ٌر ........َاللَّذاِن/ َاللََّذْيِن........ُمَذكَّ

ٌث َاللَّواتي....../..............ُموؤَنَّ

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

- ي�ضححون واملتعلمات اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

االأهداف :  

- يوظف الأ�ضماء املو�ضولة واأدوات ن�ضب الفعل امل�ضارع يف اإنتاج كتابي؛

- ير�ضم الهمزة املتو�ضطة على الياء بطريقة �ضحيحة.
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و�سعية االنطالق

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الن�ص يف كتبهم.

جاَرَة َمُد َيَتعاطى اٱلتِّ حمْ
اأَ

َوكاَنِت  اٱْلأُ�ْضبوِع،  َمدى  َعلى  ٌة  َقَرِويَّ اأَ�ْضواٌق  فا�َص  ِلـَمديَنِة  اٱْلـُمجاِوَرِة  ِباٱْلـَمناِطِق  َيْنَعِقُد  كاَن 

َقِة. مَلْ َي�ْضِبْق يل اأَْن َتعاَطْيُت  َتِمُع يف اأَْبواِب َفا�َص اٱْلـُمَتَفرِّ �ْضواِق جَتْ اٱحْلاِفالُت اٱلّذاِهَبُة اإىِل َهِذِه اٱْلأَ

تي َدَر�ْضُتها يف اٱْلُكُتِب. ْفكاُر اٱلَّ اٱلتِّجاَرَة، َول َعَرْفُت َقواِعَدها، �ِضوى ِتْلَك اٱْلأَ

َتِلَفًة  خُمْ َمالِب�َص  ْيُت  َواٱ�ْضرَتَ اٱل�ّضوِق  ىل  اإِ َوَذَهْبُت  اٱخْلي�ِص،  ِمَن  كي�ًضا  ْيُت  َفاٱ�ْضرَتَ اٱللَّـِه،  َعلى  َكْلُت  ِاتَّ

ُلُح َكُدّكاٍن يف  َي َخْيَمًة َت�ضْ �ْضرَتِ اأَ اأَْن   
َّ

اٱمْلُجاِوَرِة. َوكاَن َعَلي اٱْلُقرى  ِل�ُضّكاِن  ُلُح  ُه َي�ضْ اأَنَّ ا َظَنْنُت  مِمّ

اٱل�ّضوِق...

ِة«، �ص 30 )بت�رصف( يَّ رِّ َعْبُد اٱْلهادي اٱل�رّصاْيبي، »َثَمُن اٱحْلُ

َوزاَوَل.  ماَر�َص  َتعاطى:  فهمهم.   على  ا�ضتع�ضت  التي  الكلمات  بع�ص  على  معهم  ي�ضتغل   -

َاخْلي�ُص: َن�ضيٌج َخ�ِضٌن ِمَن اٱْلَكّتاِن.

التخطيط

- ي�ضتهدف الأ�ضتاذ)ة( فهم معنى ن�ص املو�ضوع ويتاأكد من فهم املتعلمات واملتعلمني للمطلوب 

ثم يدفعهم للتخطيط لالإنتاج عن طريق الأن�ضطة الآتية:

؟  ُث اٱلنَّ�صُّ - َعْن ماذا َيَتَحدَّ

َر؟         ؟ َوماذا َقرَّ ُث يف اٱلنَّ�صِّ - َمْن َيَتَحدَّ

- ماذا اٱ�ْضرَتى ِمَن اٱل�ّضوِق؟

ْحَمَد َمع اٱلتِّجاَرِة؟  َة اأَ ِكُنني اأَْن اأُْكِمَل ِبها ِق�ضَّ تي مُيْ ْفكاُر اٱلَّ - ما اٱْلأَ

ُر جِتاَرِتِه َمَع ُمروِر اٱْلأَّياِم.َذهاُب اأَْحَمَد اإِىل اأََحِد اٱْلأَ�ْضواِق. َتَطوُّ

ِل. وَّ
َل لُه يف اٱْلَيْوِم اٱْلأَ ما َح�ضَ

َف�َضُلُه يف جِتاَرِة اٱْلـَمالِب�ِص َوَتْغيرُيُه 

ِلَنْوِع َب�ضاِئِعِه.

تي قاَم ِبها ِعْنَد ُو�ضوِلِه  َاْلأَْعماُل اٱلَّ

اإِىل اٱل�ّضوِق.
.........................

كتابة امل�سودة

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني اإجناز م�ضودة لتكملة الق�ضة:

ْحَمُد ِرواَيَتها. تي َبَداأَ اأَ َة اٱلَّ ِة اأَ�ْضُطٍر( اأُْكِمُل ِبِهما اٱْلِق�ضَّ - اأَْكُتُب ِفْقَرَتنْيِ )َبنْيَ �َضْبَعةِ َوَع�رْصَ

رو�ِص اٱل�ّضاِبَقِة يف ِكتاَبتي.  ُف ما َتَعلَّْمُتُه ِخالَل اٱلدُّ َوظِّ ْعُتُه، َواأُ ِبُع اٱلتَّْخطيَط اٱلَّذي َو�ضَ - اأَتَّ

ِمَلُة َن�ض �رصديٍّ )1(التعبري الكتابي ح�سة من 45 دقيقةَتكمْ

االأهداف : 

- يخطط املتعلم)ة( لتكملة ن�ص �رصدي؛                 - يتدرب على مهارة الإنتاج الكتابي لتكملة ن�ص �رصدي.

االأ�سبوع االأولالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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الن�ض امل�سرت�سل
ِد َورمْ َيُة اٱلمْ َقرمْ

اجلزء االأول : مو�سم جني الورد
احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( اأجزاء الن�ص » قرية الورد« )جزء يف كل ح�ضة( بطالقة؛

- يكت�ضب معارف ومعلومات، عن الورود خ�ضو�ضا، من خالل قراءته؛

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�ضف اأ�ضاليبه؛

- ي�ضتمتع بالقراءة املتتابعة لف�ضول الن�ص احلكائي.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يحدد الأ�ضتاذ)ة( الأهداف، ويتعاقد مع متعلميه حول حتقيقها.

- يثري انتباههم اإىل تنوع الزراعة باملغرب من منطقة اإىل اأخرى.

- يعر�ص عليهم ال�ضور الأربع اخلا�ضة باأجزاء الن�ص.

- يحددون ما هو م�ضرتك بينها ويربطونها بعنوان الن�ص.

- يناق�ضون م�ضمونها ويتوقعون ما �ضتتحدث عنه اأجزاء الن�ص.

القراءة والفهم

- يقراأ املتعلم)ة( عنوان الن�ص وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- يقراأ الأ�ضتاذ)ة( اجلزء الأول باأكمله.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة ل ت�ضو�ص على اجلماعة بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على قراءة اجلزء قراءة جهرية �ضليمة بطالقة جيدة.

- يقّومون اأداءهم القرائي ثنائيا ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء.

التي يلجوؤون  التعابري اجلديدة وال�ضعبة موظفني ا�ضرتاتيجيات املفردات املختلفة  - ي�رصحون 

اإليها يف القراءة الوظيفية.

- ينجز املتعلمون واملتعلمات الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم. 

التقومي

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة جمل من اجلزء.

؟ ُث َعْنها اٱلنَّ�صُّ تي َيَتَحدَّ - يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للجزء: مِباذا َت�ْضَتِهُر اٱْلَقْرَيُة اٱلَّ

ديِث َعْن َجْنِي اٱْلَوْرِد يف َثالِث ُجَمٍل. ْزَء ِباٱحْلَ �ُص اٱجْلُ  - اأُخَلِّ

االأ�سبوع االأولالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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احل�سة االأوىل

اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةالن�ض الوظيفي 2 : �سانع تقليديالقراءة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( جزءا من ن�ص » �ضانع تقليدي« بطالقة؛

- يتعرف بع�ص موا�ضفات ال�ضانع التقليدي اجليد؛

- يتعرف بع�ص اأ�ضاليب ال�رصد واحلكي؛ 

- يتمثل اأهمية العالقات الجتماعية يف جمال العمل.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يهيئ الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للدخول يف مو�ضوع الن�ص عن طريق اأ�ضئلة مثل:

ِة يف َمديَنتي اأَْو َقْرَيتي. ِة اٱْلـُمْنَت�رِصَ ْقليِديَّ ناعاِت اٱلتَّ - اأَْذًكُر َبْع�َص اٱل�ضِّ

�ضاُء يف �َضماِل اٱمْلَْغِرِب؟ تي َتْرَتديها اٱلنِّ - ما َبْع�ُص اٱْلأَْزياِء اٱلَّ

ُف ِلبا�َص »اٱحْلاْيك« كيف تتم �ضناعته؟ - اأَ�ضِ

اأن�ضطة  - يطلب منهم التعبري عن مكونات ال�ضورتني وقراءة عنوان الن�ص، ويحفزهم عرب 

لتوقع م�ضمون الن�ص. 

قراءة الن�ض

�ضامتة  قراءة  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة فردية �ضامتة لفقرات الن�ص مع تدوين الكلمات غري 

املفهومة على دفاترهم اأو و�ضع �ضطر حتتها بقلم الر�ضا�ص.

- يتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط ويواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة الفقرة الأوىل من الن�ص ب�ضوت منخف�ص ب�ضكل ثنائي.

التقومي

والدعم

�ضيتم  التي  واملعلومات  التعرثات  بت�ضجيل  واملتعلمات  املتعلمني  قراءة  الأ�ضتاذ)ة(  يواكب   -

ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

- ما ال�ضخ�ضية التي يتحدث عنها الن�ص؟

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل: 

- التذكري بعنوان الن�ص. 

؟ ُة يف اٱلنَّ�صِّ ئي�ِضيَّ ُة اٱلرَّ يَّ ْخ�ضِ - ما اٱل�ضَّ

ْنَعَة »اٱحْلاْيك؟ - َكْيَف َتَعلََّم �ضَ

قراءة الن�ض

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرة الفقرة الأوىل من الن�ص. 

عن  واملعربة  ال�ضليمة  القراءة  ل�رصوط  مراعية  املتعلمني  قراءات  تكون  اأن  على  يحر�ص   -

املعاين.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه 

ليبدي مالحظاته على قراءته.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي. 

بالطالقة،  املتعلقة  خا�ضة   ، املالحظة  التعرثات  ت�ضجيل  موا�ضلة  على  الأ�ضتاذ)ة(  يحر�ص   -

يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي، ويعبئ فيه املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي 

والدعم. 

الفهم والتحليل

- يقرتح الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة ل�رصح وفهم الكلمات التي ت�ضكل عائقا اأمام الفهم العام من خالل 

ا�ضتثمار ا�ضرتاتيجيات املفردات: �ضبكة املفردات؛ خريطة الكلمة؛ عائلة الكلمة )ال�ضتقاق(، 

املعاين املتعددة؛ مفتاح ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة(. ويختار من بني اأن�ضطة ال�ضتغال على املعجم 

املقرتحة يف كتاب املتعلم )ة( ويغنيها مبا يلزم. 

- يطرح اأ�ضئلة حول الفهم تتعلق بالفهم ال�ضمني وال�رصيح لالأفكار: 

�ْضِج. ّرازوَن يف اٱلنَّ تي َي�ْضَتْعِمُلها اٱلدَّ �َضِد اٱلَّ - اأَْذُكُر اأَْع�ضاَء اٱجْلَ

يُِّب َجْوَدَة ُمْنَتجاِتِه؟ َمُن اٱلطَّ - َكْيَف َي�ضْ

؟ ْزَهِة؛ ما اٱلَّذي َيُدلُّ َعلى َذِلَك يف اٱلنَّ�صِّ ديَث َعِن اٱلنُّ حاُبُه اٱحْلَ يُِّب َواأَ�ضْ - ُيِحبُّ اٱلطَّ

- َهْل عالَقُتُه ِباْلعاِملنَي َمَعُه َعالَقُة َعَمٍل َفَقْط؟ 

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيه، وخا�ضة تلك املتعلقة بالفقرة الأوىل: 

 اأَْجواُء اْلَعَمِل داِخَل اْلَوْر�َضِة؟
َ

- َكْيَف ِهي
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل اأ�ضئلة:

- عن ماذا حتدثت الفقرة الأوىل من الن�ص؟ 

 اأَْجواُء اْلَعَمِل داِخَل اْلَوْر�َضِة؟
َ

- َكْيَف ِهي

قراءة الن�ض

املتعلمني  من  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

واملتعلمات قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني قراءة الفقرتني الثانية والثالثة بالتناوب )مقطع لكل 

متعلم)ة((. 

عن  واملعربة  ال�ضليمة  القراءة  ل�رصوط  مراعية  املتعلمني  قراءات  تكون  اأن  على  يحر�ص   -

املعاين. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه 

جيدا لييدي مالحظاته على قراءته.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يحر�ص الأ�ضتاذ)ة( على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي، 

ويعبئ فيه املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

الفهم والتحليل

- يقرتح الأ�ضتاذ اأن�ضطة لختبار الفهم :

. - اأَْختاُر ِمْن َبنْيِ اٱْلِعباراِت ُعْنوانًا اآَخَر ِللنَّ�صِّ

ّراُز اٱلّطيُِّب  ُة / َحياُة �ضاِنٍع َتْقليِديٍّ / َالدَّ ْقليِديَّ ناَعُة اٱلتَّ      َال�ضِّ

يِِّب«. فاِت قاِئِد اٱْلَوْر�َضِة »اٱلطَّ - اأَ�ْضَتْخِرُج َبْع�َص �ضِ

يِِّب" فاُت "اٱلطَّ �ضِ

يٌَّة فاٌت �َضْخ�ضِ فاٌت ُمْرَتِبَطٌة ِباٱْلَعَمِل�ضِ �ضِ

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيه، وخا�ضة تلك املتعلقة بالفقرتني الثانية والثالثة. 

- كيف يتعامل الطيب مع العاملني يف الور�ضة؟
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ض�ص الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل:

- و�ضف مظهر ال�ضانع التقليدي » الطيب«. 

- و�ضف عالقته بال�ضناع الآخرين. 

- ا�ضتنتاج طريقة قيادته للور�ضة.

قراءة الن�ض

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات اأجزاء من الن�ص بالتناوب قراءة جهرية تت�ضم بالطالقة،على اأن 

اأن  اأكرث من غريهم، من خالل احلر�ص على  املتعرثون م�ضتهدفني يف هذه احل�ضة  يكون 

ينطقوا الكلمات بطريقة �ضحيحة واأن يوظفوا لغة اجل�ضد ويتمثلوا املعنى.

- يقراأ كل متعلم)ة( الفقرة الأخرية من الن�ص قراءة هام�ضة على رفيقه اأو رفيقته. 

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي. 

الرتكيب 

والتقومي

- يحفزالأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على تركيب معاين الن�ص باإنتاج جمل منا�ضبة للتعبري عن 

الأفكار الأ�ضا�ضية فيه عن طريق الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم. 

- حتديد فقرات الن�ص وما حتدثت عنه كل فقرة : 

. ُ َعِن اٱْلأَْفكاِر اٱْلواِرَدِة يف اٱلنَّ�صِّ  اأعربِّ

َرُة ِفقمْ أوىلَالمْ َالّثاِلَثُةَالّثاِنَيُةَاالمْ

َرُة ِفكمْ .........َالمْ

يِِّب؟ تي مَلْ ُيْعِطها اٱلنَّ�صُّ َعِن اٱلطَّ  ما َنْوُع اٱمْلَْعلوماِت اٱلَّ

- تلخي�ص الن�ص. 

- مقارنة التوقعات يف بداية احل�ضة الأوىل مع ما اأف�ضح عنه الن�ص. 

التقومي والدعم
والفهم  بالطالقة  اخلا�ضة  التعرثات  بت�ضجيل  واملتعلمات  املتعلمني  اأن�ضطة  الأ�ضتاذ)ة(  يواكب 

والتحليل والرتكيب، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.
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احل�سة الثانية : )االإنتاج ال�سفهي(

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�ضورة وعنوان الن�ص بكتبهم.

- يذكر باملو�ضوع العام للن�ص والأفكار الأ�ضا�ضية عن طريق اأ�ضئلة. 

ا�ستثمار 

امل�سموع 

وتقوميه

 يقود الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل ا�ضتثمار الن�ص ال�ضماعي �ضفهيا عرب:

- اأ�ضئلة ت�ضتدعي ا�ضتح�ضار عنا�رص من الن�ص لتربير اجلواب عنها؛

- اختزال الن�ص يف كلمات مفاتيح؛

- تلخي�ص الن�ص، يف عمل للمجموعات، يف فقرة ق�ضرية اعتمادا على الكلمات املفاتيح التي 

يكتبها الأ�ضتاذ )ة( على ال�ضبورة؛

- يحث الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على الإنتاج ال�ضفهي با�ضتعمال اأ�ضاليب وردت يف الن�ص 

من اأجل التعبري عن نف�ص الأفكار، لكن يف جمال ال�ضناعة بدل الفالحة.

- ميكن اأن ي�ضجل على ال�ضبورة جدول يت�ضمن الأفكار التي ينبغي التعبري عنها للحفاظ على بنية 

الن�ص، ويت�ضمن بع�ص الأ�ضاليب التي ميكن ال�ضتعانة بها.

كانت ال�ضناعة... طرقا تقليدية؛ مل يكن ال�ضانع ... �ضوى ...ال�سناعة قدميا

بتقدم ... عرفت ال�ضناعة ...؛ اأ�ضبح الإنتاج ... يرتكز على ...ال�سناعة حديثا

التقومي والدعم
الن�ص  بفهم  املتعلقة  التعرثات  ي�ضجل  واملتعلمات  املتعلمني  لأن�ضطة  الأ�ضتاذ)ة(  مواكبة  خالل 

ال�ضماعي وبالإنتاج ال�ضفهي، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص الدعم.

التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 1 :

راَعُة آَلُة َواٱلزِّ  َاالمْ
احل�سة الثانية من 30 دقيقة

االأهداف: 

- اأن ين�ضج املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية على غرار اأخرى؛

- اأن يتو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اأن ينتج ن�ضا جديدا؛

- اأن ي�ضخ�ص بع�ص مواقف الن�ص.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

- اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأَْماَلأُ اٱْلَفراغاِت ِباٱْلأَ�ْضماِء اٱمْلَْو�ضوَلِة اٱمْلُنا�ِضَبِة.

َغري، َوَحكى  اأَبي ُمْنُذ �ضِ َمها يل  بُّها! َن�ضيَحٌة َقدَّ ِباٱْلـِمْهَنِة ....... حُتِ َت�ْضَتِغَل  اأَْن  اأَْجَمَل  ما 

ْن�ضاِء اٱْلـَمْعَمِل  ُهما كانا َيْحُلماِن ِباإِ بَّ َوماَر�ضاُه، َرْغَم اأَنَّ ديَقْيِه ....... َدَر�ضا اٱلطِّ يل َعْن �ضَ

َوَيعي�ُص  ٍة  َبْنِكيَّ �َضٍة  �ضَّ وؤَ مِبُ َفَي�ْضَتِغُل  واِلدي،  اأَّما  فيِه.  اٱْلَعَمَل  ُيريداِن  كانا   .......  
ِّ

ناِعي اٱل�ضِّ

َغِرِه. َحبَّها ُمْنُذ �ضِ
ُه اأَ �َضعيدًا يف ِمْهَنِتِه، ِلأَنَّ

التثبيت واالإغناء 

دفاترهم،  يف  للظاهرة  كتابية  تطبيقات  اإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب   -

ويختار من بني الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم )ة( ما ينا�ضب.

ُ ما َيْلَزُم. ْمَلَة َواأَُغريِّ ُل اٱجْلُ - َحوِّ

طوا ِلْلَم�رْصوِع. ذيَن َخطَّ  َامْلَُهْنِد�ضوَن ُهُم اٱلَّ

 َامْلَُهْنِد�َضتاِن ........................................

�ْضماَء اٱمْلَْو�ضوَلَة يف ُجَمٍل. ُف اٱْلأَ - اأَُوظِّ

 َاللَّذاِن: ........................................

تي: ........................................  َالَّ

 َاللَّواتي: ........................................

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

�سوَلُة   )2(ال�رصف والتحويل ومْ َ أَ�سماُء اٱملمْ ح�سة من 30 دقيقةَاالمْ

االأهداف:

- يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص الأ�ضماء املو�ضولة؛

- يوظف الأ�ضماء املو�ضولة يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

- اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأُلِحُظ اٱْلأَْفعاَل اٱمْلُ�ضاِرَعَة.

َعناِء  ِمْن  ي�ضرتيح   
ْ

َكي اأَقاِرِبِه  َحِد  اأَ َمْزَرَعِة  ىل  اإِ ِبِرْحَلٍة  يقوم  اأَْن  َعلى  ْقليِديُّ  اٱلتَّ اِنُع  اٱل�ضّ َعَزَم 

ديُقُه  باتاِت َواٱْلأَ�ْضجاِر. َلـّما عاَد، �َضاأََلُه �ضَ ِل َو�َضَط اٱلنَّ ُه َلْن يرتاح اإِّل ِباٱلتََّجوُّ اٱْلَعَمِل، كاَن ي�ضعر اأَنَّ

ِة اٱْلقاِدَمِة.«. قاَل  راَفَقتي يف اٱْلـَمرَّ  تعرف َذِلَك، َعَلْيَك مِبُ
ْ

َعْن اأَْجواِء اٱْلـَمْزَرَعِة َفاأَجاَب: » َكي

َة اٱْلقاِدَمَة.« ديُقُه: »َلَقْد اأََثْرَت ُف�ضويل! �َضَيكوُن ُلْطفًا ِمْنَك اأَْن ت�ضحبني اٱْلـَمرَّ �ضَ

التثبيت واالإغناء 

دفاترهم،  يف  للظاهرة  كتابية  تطبيقات  اإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب   -

ويختار من بني الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم )ة( ما ينا�ضب.

- اأَ�ْضُكُل اٱْلأَْفعاَل اٱْلـُم�ضاِرَعَة يف اٱْلِفْقَرِة.

«، َواأَ�ْضُكُل اٱْلأَْفعاَل.
ْ

ْو »َكي َمَل ِبـ »اأَْن« اأَْو »َلْن« اأَ اأُْكِمُل اٱجْلُ

رًا. رًا ... ي�ضتطيع اٱِل�ْضتيقاَظ ُمَبكِّ - ل ينام اٱلّتاِجُر ُمَتاأَخِّ

اِنِع ... يطور َمهاراِتِه ِباٱ�ْضِتْمراٍر. - َخرْيٌ ِلل�ضّ

ديَقِة. - ... اأتاأخر َعْن �َضْقِي َنباتاِت اٱحْلَ

ليَب اٱْلواِفَر. - تدلل اٱْلـُمزاِرَعُة َبَقَرَتها ... تعطي اٱحْلَ

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

�ساِرِع  )2(الرتاكيب ُ ِل اٱملمْ ِفعمْ ح�سة من 30 دقيقةَن�سُب اٱلمْ

االأهداف: 

- يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص احلروف التي تن�ضب الفعل امل�ضارع؛

- يوظف حروف الن�ضب )اإن( و)كي( و)لن( يف اإنتاج جمل يف تعبري �ضفهي وكتابي.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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ياِء )2(االإمالء َطُة َعلى اٱلمْ َتَو�سِّ ُ َزُة اٱملمْ َهممْ ح�سة من 30 دقيقةَالمْ

االأهداف: 

- يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص الهمزة املتو�ضطة على الياء؛

- ير�ضم املتعلم)ة( الهمزة املتو�ضطة على الياء ر�ضما �ضحيحا.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

َطًة َعلى اٱْلياِء. ُن َهْمَزًة ُمَتَو�ضِّ مَّ تي َتَت�ضَ ُد اٱْلَكِلماِت اٱلَّ -اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأَُحدِّ

وا�سي َ ِبَيُة اٱملمْ َترمْ

َحظاِئَر  يف  ِبها  َيْعَتنوَن  َفرَتاُهْم  اٱْلَكثرَيِة.  َوَمناِفِعها  اٱْلَكبرَيِة،  ِلفاِئَدِتها  اٱْلـما�ِضَيَة  اٱْلَفاّلحوَن  ُيَرّبي 

�رْصاِء،  ِة َواٱخْلَ موَن َلها اٱْلَكاَلأَ اٱْلكايِفَ ِمَن اٱمْلَوادِّ اٱجْلافَّ َدِة اٱْلَهواِء. ُيَقدِّ ٍة َوداِفَئٍة، ُمَتَجدِّ َنظيَفٍة َوجافَّ

هيزاِت  ِبَنظاَفِة جَتْ َيْهَتّموَن  ِبها، َكما  َكَلِئها َو�رُصْ اأَواين  ِبَنظاَفِة  َوَيْهَتّموَن  َوَي�ْضقوَنها َمتى َظِمَئْت، 

ْلِب َقْبَل َتْهييِئها ِلاِل�ْضِتْعماِل. اٱحْلَ

التثبيت واالإغناء 

دفاترهم،  يف  للظاهرة  كتابية  تطبيقات  اإجناز  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب   -

ويختار من بني الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم )ة( ما ينا�ضب.

. ْدَوَل ِبَكِلماٍت ِمَن اٱلنَّ�صِّ - اأَْماَلأُ اٱجْلَ

َزًة  ُن َهممْ مَّ َكِلماٌت َتَت�سَ

ياِء َطًة َعلى اٱلمْ ُمَتَو�سِّ
َزِة َهممْ َلهاَحَرَكُة اٱلمْ ذي َقبمْ ِف اٱلَّ رمْ َ ياِءَحَرَكُة اٱحلمْ َبُب ِكتاَبِتها َعلى اٱلمْ �سَ

- ميلي الأ�ضتاذ)ة( على م�ضامع املتعلمات واملتعلمني الن�ص التطبيقي للظاهرة الإمالئية ويطلب 

منهم كتابته يف دفاترهم. 

- يطلب من بع�ضهم قراءة الن�ص بعد اأن ينتهوا من كتابته، ثم يكتبه على ال�ضبورة لي�ضححون 

واملتعلمات اإجنازاتهم.

الن�ض االإمالئي: ُيَرّبي اٱْلَفاّلحوَن اٱْلـما�ِضَيَة ِلفاِئَدِتها اٱْلَكبرَيِة، َوَمناِفِعها اٱْلَكثرَيِة. َفرَتاُهْم َيْعَتنوَن 

ِبها يف َحظاِئَر َنظيَفٍة َوداِفَئٍة.

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
-يطرح الأ�ضتاذ)ة( جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف 

ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء.

اإجناز التمارين

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة الن�ص واإجناز التعليمات.

�ْضُكُل اٱْلأَْفعاَل اٱمْلُ�ضاِرَعَة. َقِط، ُثمَّ اأَ ْكُتُب اٱْلَهْمَزَة َمكاَن اٱلنُّ - اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة واأَ

َة  اٱلّداِخِليَّ اٱل�ّضوَق  تزود  ّياراِت  اٱل�ضَّ ناَعُة  �ضِ َتُعْد  مَلْ  َطْنَجَة،  ديَنِة  مِبَ ّياراِت  اٱل�ضَّ َنِع  َم�ضْ ِبناِء  َبْعَد 

َكٍة  فاِقَيًة َمَع �رَصِ ْنتاِجِه. َوَقْد َعَقَد اٱمْلَْغِرُب اٱتِّ ْن ي�ضّدر ُمْعَظَم اإِ َبَح ِباإِْمكاِن اٱمْلَْغِرِب اأَ َفَح�ْضُب، َبْل اأَ�ضْ

 تبني َهذا اٱمْلَْعَمَل اٱْلها.. ِ. َل اٱلَّذي اأَ�ْضَهَم يف َتْنِمَيِة اٱْقِت�ضاِد 
ْ

ّياراِت �َضَنَة 2007 َكي نيِع اٱل�ضَّ ٍة ِلَت�ضْ عامَلِيَّ

ِبالِدنا.

- يختار الأ�ضتاذ )ة( من بني الأن�ضطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�ضب متعلميه ومتعلماته 

وما يخدم الهدف من احل�ضة، ليطلب منهم اإجنازه ن�ضاطا تلو ن�ضاط.

- يطلب قراءة التعليمة وحتديد املطلوب ثم الإجناز الفردي للن�ضاط.

. ُع �َضَبَكَة ُمْفَرداِت »ِاْقِت�ضاٌد« اٱْنِطالًقا ِمَن اٱلنَّ�صِّ - اأَ�ضَ

ّياراِت يف َتْنِمَيِة ِبالِدنا؟ َنُع َطْنَجَة ِلل�ضَّ - َكْيَف ُي�ْضِهُم َم�ضْ

ْمَلَة َح�َضَب اٱمْلَْطلوِب. ُل اٱجْلُ - اأَُحوِّ

َنِع يف َتْنِمَيِة اٱْقِت�ضاِد اٱمْلَْغِرِب. ُجُل اٱلَّذي َيْعَمُل ِباٱمْلَ�ضْ  اأَ�ْضَهَم اٱلرَّ

َنِع يف َتْنِمَيِة اٱْقِت�ضاِد اٱمْلَْغِرِب. ُجالِن .............. .................... ِباٱمْلَ�ضْ  اأَ�ْضَهَم اٱلرَّ

َنِع يف َتْنِمَيِة اٱْقِت�ضاِد اٱمْلَْغِرِب.  �ضاُء .............. .............. ِباٱمْلَ�ضْ .............. اٱلنِّ

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

االأهداف: 

- يوظف الأ�ضماء املو�ضولة واأدوات ن�ضب امل�ضارع يف اإنتاج كتابي؛

- ير�ضم املتعلم)ة( الهمزة املتو�ضطة على الياء ر�ضما �ضحيحا.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة



126

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
يذكر الأ�ضتاذ)ة( بن�ص املو�ضوع الذي متت درا�ضته يف احل�ضة ال�ضابقة وباملطلوب اإجنازه، عن 

طريق مطالبة بع�ص املتعلمني واملتعلمات باإعادة قراءة ن�ص املو�ضوع والتعليمة.

املراجعة 

والتعديل

- ي�ضتهدف الأ�ضتاذ)ة( مراجعة املتعلمني واملتعلمات مل�ضوداتهم التي اأنتجوها يف احل�ضة ال�ضابقة 

اأو  مبجموعات  العمل  اإطار  يف  تفاعلي  ب�ضكل  ي�ضتغلون  فيجعلهم  ال�رصدي،  الن�ص  لتكملة 

بثنائيات.

العملية،  هذه  خالل  قرب  عن  ويواكبهم  اأخطائهم،  وت�ضحيح  اأعمالهم  تنقيح  على  يحثهم   -

ويعتني خا�ضة باملتعرثين منهم.

- ي�ضتغل كل متعلم)ة( وفق التعليمات الآتية:

ديقاتي يف اٱمْلَْجموَعِة؛ ِدقائي َو�ضَ ِة اٱل�ّضاِبَقِة َعلى اأَ�ضْ �ضَّ تي َكَتْبُتها يف اٱحْلِ َدَة اٱلَّ  اأَْقَراأُ اٱمْلُ�َضوَّ

ُل ما َكَتْبُتُه َح�َضَب ُمالَحظاِتِهْم؛ حيِح اٱْلأَْخطاِء، َواأَُعدِّ  اأُناِق�ُص َمَعُهُم اٱْقرِتاحاِتِهْم ِلَت�ضْ

.
َّ

َدتي ُثمَّ اأَْكُتُب اٱمْلَْو�ضوَع اٱلنِّهاِئي  اأُراِجُع ُم�َضوَّ

العر�ض

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه ومتعلماته عر�ص اإنتاجاتهم )الفقرات التي كتبوها(.

جماعة  وخ�ضائ�ص  يتوافق  مبا  الإنتاجات  لعر�ص  املنا�ضبة  الطريقة  يختار  اأن  لالأ�ضتاذ)ة(   -

الف�ضل التي يدر�ضها )عدد املتعلمات واملتعلمني باخل�ضو�ص(.

- يطلب من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة الن�ضو�ص التي كتبوها اأمام اأ�ضدقائهم. 

التقومي والدعم

ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص، وكذا التعرثات 

املر�ضودة خالل ت�ضحيح اإجنازات املتعلمني واملتعلمات، لت�ضكل مو�ضوع املعاجلة والدعم يف 

الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ح�سة من 45 دقيقةتكملة ن�ض �رصدي )2(التعبري الكتابي

االأهداف: 

- يراجع وينقح املتعلم)ة( اإنتاجه املتعلق بتكملة ن�ص �رصدي؛

- يتدرب على مهارة الإنتاج الكتابي لتكملة ن�ص �رصدي.

االأ�سبوع الثاينالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة



127

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( اأجزاء الن�ص » قرية الورد« )جزء يف كل ح�ضة( بطالقة؛

- يكت�ضب معارف ومعلومات، عن الورود خ�ضو�ضا، من خالل قراءته؛

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�ضف اأ�ضاليبه؛

- ي�ضتمتع بالقراءة املتتابعة لف�ضول الن�ص احلكائي.

الن�ض امل�سرت�سل
ِد  َورمْ َيُة اٱلمْ َقرمْ

اجلزء الثاين: يف �سوق الورود                   
احل�سة الثانية من 30 دقيقة

االأ�سبوع الثاينالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية

االنطالق

- يذكر الأ�ضتاذ)ة( مب�ضمون اجلزء ال�ضابق.

- يثري انتباه املتعلمات واملتعلمني اإىل بع�ص مميزات الأ�ضواق املختلفة.

- يطلب مالحظة ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة.

ليتوقعوا  له  املخ�ض�ضة  ال�ضورة  ويتاأملون  الثاين  اجلزء  عنوان  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

م�ضمونه.

القراءة والفهم

-يقراأ الأ�ضتاذ)ة( اجلزء الثاين باأكمله.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة ل ت�ضو�ص على اجلماعة بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يقومون اأداءهم القرائي ثنائيا ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �ضليمة بطالقة جيدة.

- يعمل الأ�ضتاذ)ة( على ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي.

- ينجز املتعلمون واملتعلمات الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم )ة(.

التقومي

والدعم

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة جمل من اجلزء.

- يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للجزء:

�ضاِئِر؟ َه اٱلنَّ�صُّ اأَْكواَم اٱْلُوروِد َفْوَق اٱحْلَ  - مِباذا �َضبَّ

ديَث َعْن �ضوِق اٱْلَوْرِد يف ُجْمَلٍة. �ُص اٱحْلَ - اأُخَلِّ
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احل�سة االأوىل

القراءة
الن�ض الوظيفي 3 

وعًا جِتاِرّيًا َف ُنِعدُّ َم�رصمْ  َكيمْ
اأربع ح�س�ض من 30 دقيقة

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( جزءا من ن�ص » َكْيَف ُنِعدُّ َم�رْصوعًا جِتاِرّيًا« بطالقة؛

- يتعرف اخلطوات الأوىل لإجناز م�رصوع؛

- يتمثل اأهمية التخطيط يف جناح امل�ضاريع؛

- يتعرف بع�ص اأ�ضاليب التوجيه والإر�ضاد؛ 

- يبني مواقف اإيجابية بخ�ضو�ص اإن�ضاء امل�ضاريع التجارية.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

- يهيئ الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات للدخول يف مو�ضوع الن�ص عن طريق اأ�ضئلة مثل:

ِة اٱْلأَْكرَثُ اٱْنِت�ضارًا يف ِمْنَطَقِتُكْم؟     ما َنْوُع اٱْلـَم�ضاريِع اٱِلْقِت�ضاِديَّ

ّبوَن مُماَر�َضَتها يف اٱمْلُ�ْضَتْقَبِل؟ تي حُتِ  ما اٱمْلَِهُن اٱلَّ

اأن�ضطة  - يطلب منهم التعبري عن مكونات ال�ضورتني وقراءة عنوان الن�ص، ويحفزهم عرب 

لتوقع املعنى: 

. ْذُكُر َمْو�ضوَع اٱلنَّ�صِّ وَرَة َواأَ َق َواٱل�ضّ  اأُلِحُظ اٱْلـُمْل�ضَ

وَرِة؟    اأَْذُكُر َنْوَع اٱمْلَ�رْصوِع اٱلَّذي َيْظَهُر يف اٱل�ضّ

. تي �َضاأَِجُدها يف اٱلنَّ�صِّ ُع َنْوَع اٱمْلَْعلوماِت اٱلَّ  اأَْقَراأُ اْلُعْنواَن َواأََتَوقَّ

ًة ًة�َضُيْعطي اٱلنَّ�صُّ َمْعلوماٍت اإِْخباِريَّ ُد اٱلنَّ�صُّ ِق�ضَّ �َضَي�رْصُ

قراءة الن�ض

�ضامتة  قراءة  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة فردية �ضامتة لفقرات الن�ص مع حتديد الكلمات غري 

املفهومة بو�ضع �ضطر حتتها بقلم الر�ضا�ص.

- يتاأكد من ممار�ضة هذا الن�ضاط ويواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم.

- يطلب من املتعلمني واملتعلمات قراءة الفقرتني الأوليني من الن�ص ب�ضوت منخف�ص ب�ضكل ثنائي.

التقومي والدعم
يواكب الأ�ضتاذ)ة( قراءة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات املالحظة يف دفرت خا�ص وتعبئة 

املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

االأ�سبوع الثالثالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل: 

- التذكري بعنوان الن�ص. 

تي َت�ْضِبٌق اإِجْناَز اأَيِّ َم�رْصوٍع؟ ْطَوُة اٱْلأوىل اٱلَّ - ما اٱخْلُ

قراءة الن�ض

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرات الثالث الأوىل قراءة جهرية بالتناوب )جزء 

لكل متعلم)ة((. 

عن  واملعربة  ال�ضليمة  القراءة  ل�رصوط  مراعية  املتعلمني  قراءات  تكون  اأن  على  يحر�ص   -

املعاين.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه 

ليبدي مالحظاته على قراءته.

جانب  املعلقة  القرائي  الأداء  مالحظة  �ضبكة  اإىل  ا�ضتنادا  )ثنائيا(  القرائي  اأداءهم  يقومون   -

ال�ضبورة. 

- يحر�ص الأ�ضتاذ)ة( على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظةل�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي 

والدعم. 

الفهم والتحليل

ا�ضتثمار  خالل  من  الن�ص  معاين  فهم  اأمام  عائقا  ت�ضكل  التي  الكلمات  الأ�ضتاذ)ة(  -ي�رصح 

املعاين  )ال�ضتقاق(؛  الكلمة  عائلة  الكلمة؛  خريطة  املفردات؛  )�ضبكة  املفردات:  ا�ضرتاتيجيات 

املتعددة؛ مفاتيح ال�ضياق؛ ال�ضفة امل�ضافة.

- يختار من بني اأن�ضطة ال�ضتغال على املعجم املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة( ويغنيها مبا يلزم. 

- يطرح اأ�ضئلة حول الفهم تتعلق بالفهم ال�ضمني وال�رصيح لالأفكار: 

َيُة اٱْخِتياِر اٱمْلَْوِقِع اٱمْلُنا�ِضِب ِلْلَم�رْصوِع؟ - ما اأََهمِّ

ُر َعلى َراأْ�ِص اٱمْلاِل َوْحَدُه ِلإِجْناِز َم�رْصوٍع ناِجٍح؟ َوفُّ - مِلاذا ل َيْكفي اٱلتَّ

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيه، وخا�ضة تلك املتعلقة بالتح�ضي�ص باأهمية التخطيط للم�رصوع التجاري: 

- مِلاذا ل تنجح كل امل�ضاريع التجارية؟

- ماذا يقع عندما ل يخطط �ضاحب امل�رصوع جيدا يف البداية؟
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل اأ�ضئلة:

- ماذا يعر�ص الن�ص الذي ندر�ضه؟

َيُة اٱْخِتياِر اٱمْلَْوِقِع اٱمْلُنا�ِضِب ِلْلَم�رْصوِع؟ - ما اأََهمِّ

قراءة الن�ض

املتعلمني  من  ويطلب  املعربة  النموذجية  القراءة  �رصوط  مراعيا  الن�ص  الأ�ضتاذ)ة(  يقراأ   -

واملتعلمات قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءته.

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه قراءة الفقرتني املتعلقني باخلطوات التي ينبغي اتباعها لإعداد 

امل�رصوع التجاري. 

- يحر�ص على اأن تكون قراءات املتعلمني واملتعلمات مراعية ل�رصوط القراءة ال�ضليمة واملعربة 

عن املعاين. 

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة الفقرة ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة بحيث ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه 

جيدا لييدي مالحظاته على قراءته.

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يحر�ص الأ�ضتاذ)ة( على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي، 

ويعبئ فيه املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

الفهم والتحليل

يطرح الأ�ضتاذ اأن�ضطة لختبار الفهم العام للن�ص ولأفكاره الأ�ضا�ص:

ِة َتْنَجُح ِعْنَدما َيِتمُّ اإِجْناُزها؟ - َهْل ُكلُّ اٱمْلَ�ضاريِع اٱلتِّجاِريَّ

َل َعلى َراأْ�ِص اٱمْلاِل؟ ِكُن ِل�ضاِحِب َم�رْصوٍع اأَْن َيْح�ضُ - َكْيَف مُيْ

عاَيِة َلُه؟ - اأَْقَراأ اٱل�ضْطَرْيِن اٱْلأَخرَيْيِن ِمَن اٱلنَّ�ص؛ ما اٱْلَفْرُق َبني اٱْلإِْعالِن َعِن اٱمْلَ�رْصوِع َواٱلدِّ

التقومي

الأفكار  عن  واأ�ضئلة  الن�ص  من  لأجزاء  فردية  قراءات  طلب  طريق  عن  الأ�ضتاذ)ة(  يقوم   -

البارزة فيه، وخا�ضة تلك املتعلقة بالفقرتني املتعلقتني مبراحل التخطيط مل�رصوع جتاري. 

ِكُنني َتْنفيُذُه. ْذُكُر َكْيَف مُيْ جْناِزِه َواأَ  - اأَْختاُر َم�رْصوعًا جِتاِرّيًا اأَْحُلُم ِباإِ
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ض�ص الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل:

- و�ضف املتعلمني لندفاع بع�ص التجار املتهورين دون تخطيط جيد. 

- ا�ضتنتاج اأهمية التخطيط لأي م�رصوع قبل اإجنازه.

قراءة الن�ض

املتعرثون  يكون  اأن  على  بالطالقة،  تت�ضم  جهرية  قراءة  الن�ص  واملتعلمات  املتعلمون  يقراأ   -

الكلمات بطريقة  اأكرث من غريهم من خالل احلر�ص على نطق  م�ضتهدفني يف هذه احل�ضة 

�ضحيحة واأن يوظفوا لغة اجل�ضد ويتمثلوا املعنى.

- يقروؤون ثنائيا الفقرة الأخرية من الن�ص قراءة هام�ضة. 

- يقومون اأداءهم القرائي )ثنائيا( ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء القرائي. 

الرتكيب 

والتقومي

- يحفز املتعلمني واملتعلمات على تركيب معاين الن�ص باإنتاج جمل منا�ضبة للتعبري عن الأفكار 

الأ�ضا�ضية فيه عن طريق الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم. 

- حتديد فقرات الن�ص وما حتدثت عنه كل فقرة. 

. ُم َن�ضيَحًة مِلَْن ُيريُد َتْنفيَذ َم�رْصوٍع جِتاِريٍّ ُب ُجْمَلًة ُتَقدِّ - اأَُركِّ

�ُص َطريَقَة اإِْعداِد َم�رْصوٍع جِتاِريٍّ يف اأَْرَبِع ُجَمٍل. - اأُخَلِّ

اإِْعداُد اٱْلـَم�رْصوِع اٱلِتجاِريٍّ

َاْلـَمْرَحَلُة 3َاْلـَمْرَحَلُة 1 َاْلـَمْرَحَلُة 4َاْلـَمْرَحَلُة 2

؟ مِلاذا؟ ْن َتْعَمَل َلدى �ضاِحِب َم�رْصوٍع اأَْو اأَْن ُتْن�ِضَئ َم�رْصوَعَك اٱخْلا�صَّ ِل اأَ ْف�ضَ - َهْل ِمَن اٱْلأَ

ِكُن ِل�ضاِحِب َم�رْصوٍع اأَْن َيْح�ضَل َعلى َراأْ�ِص اٱمْلاِل؟ - َكْيَف مُيْ

- مقارنة التوقعات التي مت اإعطاوؤها يف بداية احل�ضة الأوىل مع ما اأف�ضح عنه الن�ص. 

التقومي والدعم
والفهم  بالطالقة  اخلا�ضة  التعرثات  بت�ضجيل  واملتعلمات  املتعلمني  اأن�ضطة  الأ�ضتاذ)ة(  يواكب 

والتحليل والرتكيب، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.
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التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 2 :

�سفات التاجر الناجح
 احل�سة االأوىل من 30 دقيقة

االأهداف: 

-  اإك�ضاب املتعلم)ة( القدرة على التقاط امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على فهم وحتليل امل�ضموع؛

- اإقدار املتعلم على مناق�ضة وا�ضتثمار امل�ضموع.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

املالحظة 

والتوقع

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�ضورة وعنوان الن�ص بكتبهم.

- يطلب منهم توقع م�ضمون الن�ص عرب التعبري عن م�ضمون ال�ضورة وما يدل عليه العنوان.

الت�سميع

ي�ضمع الأ�ضتاذ)ة( الن�ص مراعيا القراءة النموذجية املعربة.

فاُت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح �سِ

ُهناَك  نَّ  اأَ َكما  اٱمْلَِهِن.  َح�َضَب  َتْخَتِلُف   
َ

َوِهي حاُبها،  اأَ�ضْ ِبها  َيَتَحّلى  اأَْن  َيِجُب  فاٌت  �ضِ ِمْهَنٍة  ِلُكلِّ 

َر  ثَّ َيَتاأَ اأَْن   
ِّ

بيِعي اٱْلِقطاِع، َفِمَن اٱلطَّ اٱْلعاِملنَي يف َنْف�ِص  اٱْلأَ�ْضخا�ِص  َكِة َلدى  اٱمْلُ�ْضرَتَ فاِت  َبْع�ُص اٱل�ضِّ

اٱلّتاِجُر  َتِلَكها  مَيْ اأَْن  َيْنَبغي  تي  اٱلَّ فاِت  اٱل�ضِّ َهمَّ  اأَ َنْكَت�ِضُف  اٱمْلَقاِل �َضْوَف  ِبَعَمِلِه. َويف َهذا  اإِْن�ضاٍن  ُكلُّ 

َق اٱلنَّجاَح اٱمْلَْن�ضوَد. َحّتى ُيَحقِّ

ُه:  فاِت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح اأَنَّ ِمْن �ضِ

َعلى  ُي�ضاِعُدُه  ا  مِمّ اٱلتُّّجاِر،  ُزَمالِئِه  َمَع  َوَيْخَتِلُط  جِتاَرِتِه  جَماِل  يف  َجديٍد  ُكلِّ  َعْن  َيْبَحُث   •
َتْطويِر اأَْفكاِرِه َوَعَمِلِه، َوَيزيُد اأَْرباَحُه؛

اٱْلأَْحداِث  ُكلِّ  ِبَت�ْضجيِل  َوَيقوُم  َوُجْهِدِه،  َوْقِتِه  ِمْن  جِتاَرَتُه  َفُيْعطي  َواٱْجِتهاٍد،  ِبِجدٍّ  َيْعَمُل   •
ٍم؛ ْن�ِضَطِة يف َجْدَوٍل ُمَنظَّ َواٱْلأَ

َخ�ضاَرِتها  اٱْحِتماُل  َيكوُن  تي  اٱلَّ اٱمْلَ�ضاريِع  ِبُدخوِل  ُيغاِمُر  َول  ُوقوِعِه،  ِعْنَد  ِبَخَطِئِه  ُف  َيْعرَتِ  •
اأَْكرَبُ ِمِن اٱْحِتماِل ِرْبِحها؛

َفال  َم�ضاِعِرِه،  باِع  اٱتِّ َعِن  َوَيْبَتِعُد  ْق�ضاِن،  اٱلنُّ اأَِو  ياَدِة  ِباٱلزِّ اٱْلأَ�ْضعاِر  كاِت  رُّ حَتَ َح�َضَب  • ُيتاِجُر 
ْو ماًل؛ ِلُكُه �َضواٌء كاَن �ِضْلَعًة اأَ ٍء مَيْ

ْ
ُك ِب�َضي َيَتَم�ضَّ

يِع؛ ، َول َي�ْضعى اإىِل اٱلنَّجاِح اٱل�رصَّ َعُد �ُضلََّم اٱلنَّجاِح ُدْرجًا ُدْرجًا، َفَياأُْخُذ اٱْلَوْقَت اٱْلكايِفَ • َي�ضْ

َق اأَْهداَفُه. ْدُق، َفال َيُغ�صُّ اٱمْلُ�ْضَتْهِلكنَي ِلُيَحقِّ ها اٱل�ضِّ ُع ِباٱْلأَْخالِق اٱْلعاِلَيِة، َواأََهمُّ • َيَتَمتَّ

بوا�ضطة: غدير خالد، على موقع: مو�ضوع.كوم، 2019-03-22 )بت�رصف(

االأ�سبوع الثالثالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

 احل�سة االأوىل: )فهم امل�سموع وا�ستثماره(
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- يطلب من املتعلمات واملتعلمني حتديد كلمات �ضعب عليهم فهمها؛ 

- يطرح �ضوؤال اأو �ضوؤالني لختبار فهم املعنى العام للن�ص.

فهم امل�سموع 

وحتليله

- ت�ضميع الن�ص مرة ثانية؛

- يحث املتعلمات واملتعلمني على ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات املفردات ل�رصح الكلمات التي ا�ضتع�ضت 

على فهمهم )ميكن تدوينها على ال�ضبورة عندما يحددها املتعلمون واملتعلمات بعد الت�ضميع(؛ 

يطرح اأ�ضئلة للفهم ق�ضد التاأكد من فهم املتعلمني واملتعلمات لالأفكار الفرعية عن طريق اأ�ضئلة 

ت�ضميع  اإعادة  )ميكن  عنها  اجلواب  لتربير  الن�ص  من  عنا�رص  ا�ضتح�ضار  ت�ضتدعي  مبا�رصة 

اجلزء الذي ا�ضتع�ضى فهمه(؛

يجيب املتعلمون واملتعلمات على اأ�ضئلة وتعليمات فهم الن�ص وا�ضتخراج اأفكاره الأ�ضا�ص؛  -

ال�ضبورة لهذا  يرتبون الأفكار ح�ضب ورودها يف الن�ص يف جدول ير�ضمه الأ�ضتاذ)ة( على   -

الغر�ص.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

االكت�ساف

والتحليل

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل قراءة اجلمل/ الأمثلة ومالحظة الكلمات املكتوبة 

بلون مغاير. 

- يقرتح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة ال�رصفية:

اِت. َمَل َواأُلِحُظ اٱلتََّغريُّ  اأَْقَراأُ اٱجْلُ

َة. َجرْيَ ْلميِذ.َغَر�َص اٱْلُب�ْضتايِنُّ اٱل�ضُّ �ْضتاُذ َدْفرَتَ اٱلتِّ واَء ِلْلَمري�ِص.َطَلَب  بيُب اٱلدَّ ُف اٱلطَّ َي�ضِ

َة. َجرْيَ �ْضتاُذ َدْفرَتي.َغَر�ْضُت اٱل�ضُّ واَء.َطَلَب  بيُب يل اٱلدَّ ُف اٱلطَّ َي�ضِ

َة. َجرْيَ َك.َغَر�ْضَت اٱل�ضُّ �ْضتاُذ َدْفرَتَ واَء.َطَلَب  بيُب َلَك اٱلدَّ ُف اٱلطَّ َي�ضِ

َة. َجرْيَ ُه.َغَر�ْضَن اٱل�ضُّ �ْضتاُذ َدْفرَتَ واَء.َطَلَب  بيُب َلُه اٱلدَّ ُف اٱلطَّ َي�ضِ

ْمَلِة؟ َة( اإِىل َكِلماٍت.  ماذا اأُ�َضّمي اٱلّتاَء )ُت( يف َهِذِه اٱجْلُ َجرْيَ ْمَلَة )َغَر�ْضُت اٱل�ضُّ ُك اٱجْلُ - اأَُفكِّ

ُد اأَْق�ضاَمها.  َلْت ِبها َكِلماٌت ِمْثَل )ُت(؛ ُثمَّ اأَُحدِّ �ضَ تي اٱتَّ ْذُكُر اٱْلَكِلماِت اٱلَّ َمَل َواأَ ُل اٱجْلُ مَّ
- اأََتاأَ

ْدَوِل. َمَل َح�َضَب اٱجْلَ نُِّف َهِذِه اٱجْلُ - اأُ�ضَ

ٌم ُ ِبها ُمَتَكلِّ ُه اإِىل ُماَطٍبُيَعربِّ ُث َعنمْ غاِئٍبُتَوجَّ َتَتَحدَّ

.........

اال�ستنتاج 

يتدرج الأ�ضتاذ)ة( مع متعلميه يف بناء ال�ضتنتاج الآتي:

رَتي ؛ لـــــي (. ُت ؛ َدفمْ ِف ) َغَر�سمْ رمْ َ ومْ ِباٱحلمْ
ِم اأَ ومْ ِباٱاِل�سمْ

ِل اأَ ِفعمْ ماِئُر ِباٱلمْ ُل اٱل�سَّ - َتتَّ�سِ

) َ َت ؛ َكَتبمْ ُت ؛ َكَتبمْ غاِئِب. ) َكَتبمْ خاَطِب، َواٱلمْ ُ ِم، َواٱملمْ َتَكلِّ ُ ماِئِر اٱملمْ ىل �سَ َلُة اإِ تَّ�سِ ُ ماِئُر اٱملمْ َق�ِسُم اٱل�سَّ - َتنمْ

التطبيق

يقرتح الأ�ضتاذ)ة( ن�ضاطا اأو ن�ضاطني لتطبيق الظاهرة )ميكن اأن تكون الأن�ضطة �ضفهية اأو كتابية 

اأو على الألواح(، وذلك من قبيل:

َلٍة. ماِئَر ُمتَّ�ضِ َمَل ِب�ضَ  اأُْكِمُل اٱجْلُ

  .     - ُخْذ اأَْنَت اأَْمِتَعَتـ...                           - اأَْنُتْم، ِاْعَملـ... ِبِجدٍّ

ـ... َوَتْعَتني ِبـ.... مُّ
ُحـ... اأُ     - َراأَْيُتُهنَّ َيْحِمْلـ... َحقاِئَبـ... .         - َهذاِن اْلأََخواِن َتْن�ضَ

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني واملتعلمات. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل مو�ضوع 

املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

َلُة  )1(ال�رصف والتحويل تَّ�سِ ُ ماِئُر اٱملمْ ح�سة من 30 دقيقةَال�سَّ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( ال�ضمائر الـمت�ضلة؛                  - يوظف ال�ضمائر الـمت�ضلة يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي. 
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

االكت�ساف

والتحليل

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل قراءة اجلمل/ الأمثلة وحتديد الأفعال فيها. 

- يقرتح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة الرتكيبية:

ُد اٱْلأَْفعاَل. َمَل َواأَُحدِّ  اأَْقَراأُ اٱجْلُ

بُّ اٱْلَهْنَد�َضَة  ها حُتِ نَّ ْرِث.« / مَلْ َت�َضاأْ اأُْختي اأَْن َتْدُر�َص اٱمْلُحاماَة ِلأَ ْع ِباٱحْلَ َيقوُل اٱْلَفاّلحوَن: »ِلُن�رْصِ

َة.        اٱمْلِْعماِريَّ

َمَن �َضالَمَتَك!«   َت�ضْ
ْ

ْب ِمَن اٱْلآلِت َكي ُرين: »ل َتْقرَتِ ِعْنَدما اأَزوُر َعّمي يف َوْر�َضِتِه، ُيَحذِّ

زوَمٌة ْفعاٌل ُم�ضاِرَعٌة َمْرفوَعٌة/ َمْن�ضوَبٌة/ جَمْ ْدَوِل. اأَ نُِّف َهِذِه اٱْلأَْفعاَل َح�َضَب اٱجْلَ - اأُ�ضَ

َمِل، ُثمَّ اأَْذُكُر �َضَبَب َجْزِم اٱْلِفْعِل اٱمْلُ�ضاِرِع. ْدَوِل ِبَكِلماٍت ِمَن اٱجْلُ - اأَْماَلأُ خاناِت اٱجْلَ

زوُم جمْ َ �ساِرُع اٱملمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ َلُهَالمْ تي َقبمْ َكِلَمُة اٱلَّ َالمْ

ْهِي؟ ْرُف اٱلَّذي اٱ�ْضَتْعَمَلُه اٱْلَعمُّ ِللنَّ ْفِي؟ ما اٱحْلَ ْرُف اٱلَّذي اٱ�ْضَتْعَمَلُه �َضمرٌي ِللنَّ ما اٱحْلَ

ْرُف اٱلَّذي اٱ�ْضَتْعَمَلُه اٱْلَفاّلحوَن ِلاْلأَْمِر؟ ما اٱحْلَ

اال�ستنتاج

ِب.  ٌف ِمنمْ ُحروِف اٱلنَّ�سمْ َبَقُه َحرمْ �سوبًا اإِذا �سَ ومْ َمنمْ
فوعًا، اأَ �ساِرُع َمرمْ ُ ُل اٱملمْ ِفعمْ - َيكوُن اٱلمْ

ـِ  ل ِي(،  )ِللنَّهمْ ال  ِي(،  فمْ )ِللنَّ َلمْ   : ِم  زمْ َ اٱجلمْ ِمنمْ ُحروِف  ٌف  َحرمْ َبَقُه  �سَ اإِذا  زومًا  �ساِرُع جَممْ ُ اٱملمْ ُل  ِفعمْ اٱلمْ َي�سرُي   -

عمْ ( ِ خمْ ؛ ِلُن�رصمْ ُ ِذبمْ ؛ ال َت�رصمْ ِر(...  ) َلمْ اأَكمْ )ِلالأَممْ

التطبيق

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات  اإجناز تطبيقات على الظاهرة، و تتم عملية تقومي 

اأهداف احل�ضة انطالقا من تطبيقات �ضفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

َمِل َواأُعيُد ِكتاَبَتها. ْزِم َعلى اٱْلأَْفعاِل اٱمْلُ�ضاِرَعِة يف اٱجْلُ - اأُْدِخُل َحْرفًا ِمْن ُحروِف اٱجْلَ

ُه ل َيُغ�صُّ يف اٱِلْمِتحاِن.   اِر./َيْلَتِفُت َعِليٌّ َنْحَو َوَرَقِة َزميِلِه، اإِنَّ �ضّ ُب �ِضَلَع اٱخْلَ َنْغِر�ُص �َضَجَرًة./ُتَخرِّ

الت�سحيح
-تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني واملتعلمات. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي. 

التقومي والدعم
ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل 

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

�ساِرِع    )1(الرتاكيب ُ ِل اٱملمْ ِفعمْ ُم اٱلمْ ح�سة من 30 دقيقةَجزمْ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( بع�ص احلروف التي جتزم الفعل امل�ضارع؛

- يتعرف دللت حروف الن�ضب )مل( و)ل الناهية( و)لم الأمر(؛

- يوظف هذه احلروف يف اإنتاج جمل فعلية يف تعبري �ضفهي وكتابي.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

االكت�ساف

والتحليل

- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل قراءة اجلمل/ الأمثلة وحتديد الكلمات التي بها همزة 

متطرفة. 

- يقرتح عليهم اأن�ضطة لتحليل الظاهرة الإمالئية:

ُن َهْمَزًة يف اآِخِرها. مَّ تي َتَت�ضَ َمَل َواأُلِحُظ اٱْلَكِلماِت اٱلَّ  اأَْقَراأُ اٱجْلُ

. ُد َعلى اٱْلِغ�صِّ يِّ .              - ل َيْجُروؤُ اٱلّتاِجُر اٱجْلَ
َّ

ناِعي َر اٱل�ضِّ - ُيْبِطُئ َنْق�ُص اٱلّطاَقِة اٱلتََّطوُّ

- َال�ّضوُق َمليٌء ِباٱْلَب�ضاِئع.                                     - اأَْن�َضاأَ اٱمْلَْغِرُب َم�ضاريَع ِلإِمْناِء اٱْقِت�ضاِدِه.

ُة يف اٱ�ْضِتْهالِك اٱمْلاِء. يَّ ُد اٱْلِفالَحُة اٱْلَع�رْصِ - َتْقَت�ضِ

َمَن �َضالَمَتَك!«   َت�ضْ
ْ

ْب ِمَن اٱْلآلِت َكي ُرين: »ل َتْقرَتِ - ِعْنَدما اأَزوُر َعّمي يف َوْر�َضِتِه، ُيَحذِّ

ْدَوِل نُِّف َهِذِه اٱْلَكِلماِت َح�َضَب اٱجْلَ  اأُ�ضَ

َتهي ِب ) ء (ِب ) ئ (ِب ) وؤ (ِب ) اأ (َكِلماٌت َتنمْ

ُ َعلى ماذا ُكِتَبِت اٱْلَهْمَزُة. ْدَوِل َواأَُبنيِّ  اأُلِحُظ َكِلماِت اٱجْلَ

ُع اٱ�ْضِتْنتاجًا. تي �َضَبَقِت اٱْلَهْمَزَة يف ُكلِّ خاَنٍة َواأَ�ضَ روِف اٱلَّ ُ َحَركاِت اٱحْلُ  اأَُبنيِّ

اال�ستنتاج

يتدرج الأ�ضتاذ)ة( مع متعلميه ومتعلماته يف بناء ال�ضتنتاج الآتي:

َكِلَمِة؟ َزَة اآِخَر اٱلمْ َهممْ ُتُب اٱلمْ َف اأَكمْ َكيمْ

ـَــــ  َلها ـــ َقبمْ

ِلِف ) اأ ( َعلى 

َفاأٌ َن�َساأَ / َمرمْ

ـِـــــ  َلها ـــ َقبمْ

ياِء ) ئ ( َعلى اٱلمْ

�ساِطٌئ

ـُـــــ َلها ـــ َقبمْ

واِو ) �ؤ ( َعلى اٱلمْ

ُروؤُ َبُطوؤَ / َيجمْ

ومْ )�/ ا /ي(
ــــ اأَ مـْ َلها ـــ َقبمْ

ِر ) ء ( طمْ َعلى اٱل�سَّ

ٌء/جاَء يمْ ٌء/�سوٌء/ماٌء/�سَ ُبطمْ

التطبيق

- تتم عملية تقومي اأهداف احل�ضة انطالقا من تطبيقات �ضفهية وكتابية على الألواح ويف الدفاتر.

َقِط. ريَقِة اٱمْلُنا�ِضَبِة َمكاَن اٱلنُّ ِع اٱْلَهْمَزِة ِباٱلطَّ - اأَْكُتُب َعلى َلْوَحتي اٱْلَكِلماِت َمَع َو�ضْ

  
ٌ
 ؛ َبريـ..

ٌ
 ؛ َتباُط...

ٌ
 ؛ ُو�ضو..

ٌ
 ؛ ِفدا..

َ
 ؛ َبِر..

ُ
    اأَْمَل..

الت�سحيح
-تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني واملتعلمات. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي. 

التقومي والدعم
ي�ضجل الأ�ضتاذ)ة( التعرثات وال�ضعوبات التي مت ر�ضدها خالل مراحل الدر�ص لت�ضكل 

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

َفُة    )1(االإمالء َتَطرِّ ُ َزُة اٱملمْ َهممْ ح�سة من 30 دقيقةَالمْ

االأهداف : 

- يتعرف املتعلم)ة( الهمزة املتطرفة؛                        - ير�ضم املتعلم)ة( الهمزة املتطرفة ر�ضما �ضحيحا.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
يطرح الأ�ضتاذ)ة( جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف 

ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء.

اإجناز التمارين

يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات قراءة الن�ص و�ضكل ما حتته خط.

ِلَتُزْر َمْعَمَل اٱْلَفّخاِر َوَمراِفَقُه! �َضَتْنَبِهُر مِبا �ضت�ضاهده، اأَنا اأَْي�ضًا مَلْ ي�ضبق يل اأَْن َفَعْلُت. يف البدء، 

تي ي�ضنعها، َفقاَل: »ل تتعجب! َفُحبُّ اٱْلُعّماِل ِلـِمْهَنِتِهْم  ِة اٱلَّ اِنَع َعْن �رِصِّ َجماِل اٱْلـِمْزَهِريَّ ْلُت اٱل�ضّ �َضاأَ

ِ فيها ُهَو ما ُيْعطي اأَْعماَلنا َرْوَعَتها.« ْنَعِة َواٱلتََّفنُّ ْر�ُص َعلى اٱْكِت�ضاِب اٱل�ضَّ َواٱحْلِ

- يختار الأ�ضتاذ )ة( من بني الأن�ضطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�ضب وما يخدم الهدف من 

احل�ضة، ليطلب من املتعلمات واملتعلمني اإجنازه ن�ضاطا تلو ن�ضاط.

- يطلب قراءة التعليمية وحتديد املطلوب ثم الإجناز الفردي للن�ضاط.

ِة؟ . ما اأَ�رْصاُر َجماِل اٱمْلِْزَهِريَّ ُع �َضَبَكَة ُمْفَرداٍت ِلَكِلَمِة »َمْعَمٌل« اٱْنِطالًقا ِمَن اٱلنَّ�صِّ - اأَ�ضَ

مرِي. ُ َنْوَعها َوَنْوَع اٱل�ضَّ مرٌي، َواأَُبنيِّ َل ِبها �ضَ �ضَ - اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�صِّ َكِلماٍت اٱتَّ

مرٌي َل ِبها �سَ �سَ تي اٱتَّ َكِلماُت اٱلَّ َكِلَمِةَالمْ ُع اٱلمْ ِلَنومْ تَّ�سِ ُ مرِي اٱملمْ ُع اٱل�سَّ َنومْ

مرُي اٱْلغاِئِبِا�ْضٌمَمراِفَقُه �ضَ

ًة اأُْخرى. َظِر اإَِلْيِهما َمرَّ ُل اٱجُلَمَلَتنْيِ َواأَْكُتُبُهما يف َدْفرَتي دوَن اٱلنَّ مَّ
- اأََتاأَ

- ُيْن�ِضُئ اٱمْلَْغِرُب �ُضدودًا ِلإِمْناِء ِفالَحِتِه. 

ِة  َرَكِة اٱلتِّجاِريَّ ناَعُة ُبْطًء ِب�َضَبِب َتباُطوؤِ اٱحْلَ - َتْعِرُف اٱل�ضِّ

الت�سحيح 
املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

االأهداف: 

- يوظف املتعلم)ة( ال�ضمائر املت�ضلة واأدوات جزم الفعل امل�ضارع؛

- ير�ضم الهمزة املتطرفة بطريقة �ضحيحة.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه ومتعلماته قراءة الن�ص يف كتبهم. 

َب َيْوُم اٱْلعيِد، َوَبَداأَِت اٱْلأَْكبا�ُص َتْظَهُر داِخَل َحْو�ِص اٱلّداِر َمْربوَطًة اإىِل اأَْوتاٍد َواأَماَمها اأَْطباُق  ِاْقرَتَ

َتها ِمْن اأَْطفاِل اٱجْلرياِن، َوكاَنْت  جوَن َعَلْيها. مَلْ َتُكْن َمْرمَيُ ُتْخفي َغرْيَ ْطفاُل َيَتَفرَّ اٱْلَعَلِف، َو

ها َوَتقوُل: »  مُّ
ُلها اأُ ها: »َمتى �َضَيكوُن َلنا َنْحُن اأَْي�ضًا َكْب�ٌص ِمْثَلُهْم؟«، َفُتَقبِّ مَّ

َظٍة ِلَت�ْضاأََل اأُ َتْدُخُل ُكلَّ حَلْ

َقريبًا يا َعزيَزتي!«

َحٍد، َواأَْيَقَظ َزْوَجَتُه: »قومي! �َضَنْذَهُب اإىِل اٱل�ّضوِق ِل�رِصاِء اٱْلَكْب�ِص.« باَح َيْوِم اأَ اأَفاَق ُمباَرٌك �ضَ

ُع ِغالَف اٱْلُفلو�ِص يف َجْيِبِه،  َه اٱلثَّالَثُة اإِىل اٱل�ّضوِق، َوُمباَرٌك َي�ضَ ، َوَتَوجَّ اأَْخَرجا َمَعُهما ِطْفَلَتُهما َمْرمَيَ

َهُه: »َحَذاِر! َاللُّ�ضو�ُص يف اٱل�ّضوِق َكثريوَن َهِذِه اٱْلأَّياَم.« َوَزْوَجُتُه َربيَعُة َتْلَتِفُت اإَِلْيِه يف ُكلِّ حنٍي ِلُتَنبِّ

بيَحُة اٱمْلَليَحُة اٱْلَقبيَحُة«، �ص-�ص 49-50 )بت�رصف( الِم اٱْلَبّقايل، »�ضَ َعْبُد اٱل�ضَّ

- ي�ضتغل معهم على بع�ص الكلمات التي ا�ضتع�ضت على فهمهم. 

التخطيط

- ي�ضتهدف الأ�ضتاذ)ة( فهم معنى ن�ص املو�ضوع في�رصح املطلوب ثم يحث املتعلمات واملتعلمني 

على التخطيط لالإنتاج الكتابي.

؟  ُث اٱلنَّ�صُّ - َعْن ماذا َيَتَحدَّ

؟  َثُة يف اٱلنَّ�صِّ ّياُت اٱمْلَُتَحدِّ ْخ�ضِ - ما اٱل�ضَّ

واُر اٱْلأَخرُي َبنْيَ ُمباَرٍك َوَزْوَجِتِه؟ - اأَْيَن داَر اٱحْلِ

َبنْيِ  ِمْن  ِفْكَرًة  اأَْختاُر  َربيَعَة؟  َوَزْوَجِتِه  ُمباَرٍك  ِحواَر  ِبها  اأُْكِمَل  اأَْن  ِكُنني  مُيْ تي  اٱلَّ ْفكاُر  اٱْلأَ ما   -

ْفكاِر اٱْلآِتَيِة. اٱْلأَ

راَد ُمباَرٌك َوَزْوَجُتُه َواٱْبَنَتُهما �رِصاَءُه. ُمناَق�َضُة َثَمِن َكْب�ٍص اأَ

َقُة ُفلو�ِص �رِصاِء اٱْلَكْب�ِص ِمْن ُمباَرٍك. �رَصِ

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

َقَة اٱْلُفلو�ِص... ًة ثاِلَثًة ِلْلِحواِر: باِئُع اٱْلأَْكبا�ِص، ِل�صٌّ ُيحاِوُل �رَصِ يَّ ِكُن اأَْن اأُ�ضيَف �َضْخ�ضِ مُيْ

كتابة امل�سودة

يطلب الأ�ضتاذ)ة( من متعلميه ومتعلماته اإجناز م�ضودة لتكملة الق�ضة:

ِبِه  اأُْكِمُل  اأَ�ْضخا�ٍص،  َثالَثِة  ْو  اأَ نْيِ  �َضْخ�ضَ َبنْيَ  َيدوُر  اأَ�ْضُطٍر(،  ِة  َوَع�رْصَ �َضْبَعِة  )َبنْيَ  ِحوارًا  اأَْكُتُب 

واُر. َدها اٱحْلِ ْن ُيَج�ضِّ ُت اأَ تي اٱْخرَتْ ِبُع اٱْلِفْكَرَة اٱلَّ َة. واأَتَّ اٱْلِق�ضَّ

ِمَلُة َن�ضٍّ ِحواِريٍّ )1(التعبري الكتابي ح�سة من 45 دقيقةَتكمْ

االأهداف : 

-يخطط املتعلم)ة( لتكملة ن�ص حواري؛              - يتدرب على مهارة الإنتاج الكتابي لتكملة ن�ص حواري.

االأ�سبوع الثالثالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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الن�ض امل�سرت�سل
ِد  َورمْ َيُة اٱلمْ َقرمْ

اجلزء الثالث: ت�سنيع ماء الورد                  
احل�سة الثالثة من 30 دقيقة

االأ�سبوع الثالثالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية

االنطالق

- يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة باأن:

- يذكر متعلماته ومتعلميه مب�ضمون اجلزء ال�ضابق.

- يثري انتباههم اإىل بع�ص املنتجات التي ت�ضتخل�ص من الورود.

- يعر�ص عليهم ال�ضورة اخلا�ضة باجلزء امل�ضتهدف يف هذه احل�ضة ويحثهم على ذكر طريقة 

احل�ضول على ماء الورد وا�ضتعمالته.

القراءة والفهم

-يقراأ املتعلم)ة( عنوان الن�ص وعنوان اجلزء الأول ويتاأملون ال�ضورة املخ�ض�ضة له ليتوقعوا 

م�ضمونه.

- يقراأ الأ�ضتاذ)ة( اجلزء الثالث باأكمله.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة ل ت�ضو�ص على اجلماعة بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يقوم املتعلمون واملتعلمات اأداءهم القرائي ثنائيا ا�ضتنادا اإىل موؤ�رصات �ضبكة مالحظة الأداء.

- يتناوبون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �ضليمة بطالقة جيدة.

- يعمل الأ�ضتاذ)ة( على ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي.

املفردات  ا�ضرتاتيجيات  موظفني  وال�ضعبة  اجلديدة  الكلمات  واملتعلمات  املتعلمون  ي�رصح   -

املختلفة التي يلجوؤون اإليها يف القراءة الوظيفية.

- ينجزون الأن�ضطة اخلا�ضة بالفهم والتحليل الواردة بكتاب املتعلم )ة(. 

التقومي

والدعم 

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة جمل من اجلزء.

نيِع اٱْلُوروِد؟ تي ُت�ْضَتْخَدُم ِلَت�ضْ - يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للجزء: ما اٱْلآَلُة اٱلَّ

ُف َطريَقَة اٱ�ْضِتْخال�ِص ماِء اْلَوْرِد. - اأَ�ضِ

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( اأجزاء الن�ص » قرية الورد« )جزء يف كل ح�ضة( بطالقة؛

- يكت�ضب معارف ومعلومات، عن الورود خ�ضو�ضا، من خالل قراءته؛

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�ضف اأ�ضاليبه؛

- ي�ضتمتع بالقراءة املتتابعة لف�ضول الن�ص احلكائي.
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احل�سة االأوىل

ِجدُّالن�ض ال�سعري ُ ـَفـاّلُح اٱملمْ اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةَالمْ

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( الن�ص ال�ضعري بطالقة، ويفهم معانيه ويتفاعل مع م�ضمونه؛

- يتعرف بع�ص اأعمال الفالح؛

- ين�ضد ويتذوق الق�ضيدة ويتمثل معانيها؛

- يقدر املهن وخا�ضة مهنة الفالح.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة

للقراءة

�ضيء طبيعي ويغني  املجتمع  املهن يف  اختالف  اأن  للمتعلمني واملتعلمات  الأ�ضتاذ)ة(  يو�ضح   -

القت�ضاد.

- يذكر املتعلمون واملتعلمات بع�ص اأعمال الفالحني.

- يتوقعون مو�ضوع الق�ضيدة انطالقا من مالحظة ال�ضورتني والعنوان.

- يتاأملون �ضكل الن�ص ويقروؤون عنوانه.

- ما نوع الن�ص؟ عن ماذا ميكن اأن يحدثنا؟ 

- يقروؤون البيت الأخري، ما هو هدف ال�ضاعر من الق�ضيدة؟ 

 قراءة الن�ض

- يقراأ الأ�ضتاذ)ة( الق�ضيدة بتنغيم جيد؛ يربز جيدا كلمات: اأنوار الفجر/ تنمو اخلريات/ يزرع 

حقال لالأجيال.

- يقراأ املتعلمون واملتعلمات الق�ضيدة قراءة �ضامتة م�ضاحبة لقراءة الأ�ضتاذ)ة(.

- يقروؤون الق�ضيدة هم�ضا بطريقة ثنائية، بحيث يقوم كل فرد من الثنائي بقراءة ثم يقّوم قراءة 

جلي�ضه وي�ضري اإىل مواطن اخلطاأ وفق موؤ�رصات �ضبكة التقومي القرائي.

- يحددون الكلمات اجلديدة وال�ضعبة )اأو ي�ضطرون حتتها بقلم الر�ضا�ص(.

-  يقراأ املتعلمني واملتعلمات اأبيات الن�ص قراءة فردية �ضامتة.

- يتاأكد الأ�ضتاذ)ة( من ممار�ضة هذا الن�ضاط ويواكب املتعرثين من اأجل جتاوز تعرثاتهم.

يف  ا�ضتثمارها  �ضيتم  التي  املعلومات  فيها  يعبئ  خا�ص  دفرت  يف  املالحظة  التعرثات  ي�ضجل   -

ح�ض�ص ومواقف التقومي املختلفة.

التقومي

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة بع�ص اأبيات الق�ضيدة مراعني �رصوط 

القراءة ال�ضعرية.

- يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للق�ضيدة. كيف يحيي الفالح يف الأر�ص الأفراح؟ 

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة



141

احل�سة الثانية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضة الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الثانية من خالل: 

- التذكري بعنوان الن�ص.

- قراءة البيت الأول من الق�ضيدة.

- ما بع�ص الأعمال التي يقوم بها الفالح؟

قراءة الن�ض

املعنى  بح�ضب  الكلمات  تنغيم  على  احلر�ص  مع  القراءة  على  واملتعلمات  املتعلمون  يتناوب   -

والتوقف متى كان ذلك �رصوريا.

- ت�ضجيل تعرثات املتعرثين ملعاجلتها يف حمطات الدعم.

- يقومون اأداءهم الإن�ضادي يف ما بينهم بناء على �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

الفهم والتحليل

- ي�ضاأل الأ�ضتاذ)ة( عن معاين بع�ص الأبيات، وي�ضتغل الفر�ضة ل�رصح املفردات ال�ضعبة التي 

حددها املتعلمون واملتعلمات.

- يبني لهم يف البداية اأن الق�ضيدة ل تتحدث عن فالح بعينه، واإمنا تتحدث عن الفالحني ب�ضفة 

عامة.

- يبحث املتعلمون واملتعلمات عن كلمات من عائلة )نبت( و)نرث(؛

- يبحثون عن معاين: غالل، تنمو اخلريات، جنان؛

- متى ي�ضتيقظ الفالح؟ ما الذي يدل على ذلك؟ )يف يده تنمو اخلريات( ماذا يق�ضد بهذا ال�ضطر؟

- يختارون بيتا �ضعريا اأعجبهم وي�رصحونه؛

- يربطون الكلمة باجلملة املنا�ضبة: يغمر/ الأرجاء؛

- عند الفجر ينت�رص ال�ضوء يف كل الأنحاء. / ميتلئ قلب الأم باحلنان والعطف.

التقومي

-يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة بع�ص اأبيات الق�ضيدة مراعني �رصوط 

القراءة ال�ضعرية. يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للق�ضيدة:

- مبن تتغنى الق�ضيدة؟ مباذا و�ضفه عنوان الن�ص؟ ماذا يوفر الفالح للوطن؟
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احل�سة الثالثة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ضتني الأوىل والثانية باأن�ضطة احل�ضة الثالثة من خالل اأ�ضئلة:

- ذكر ال�ضاعر عدة اأعمال يقوم بها الفالح، فما هي؟

- ين�ضد املتعلمون الق�ضيدة اإن�ضادا �ضعريا منغما.

قراءة الن�ض

املعنى  بح�ضب  الكلمات  تنغيم  على  احلر�ص  مع  القراءة  على  واملتعلمات  املتعلمون  -يتناوب 

والتوقف متى كان ذلك �رصوريا.

- يقومون اأداءهم الإن�ضادي يف ما بينهم بناء على �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

- يحر�ص الأ�ضتاذ)ة( على موا�ضلة ت�ضجيل التعرثات املالحظة يف الدفرت املخ�ض�ص للتقومي، 

ويعبئ فيه املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

الفهم والتحليل

يقرتح الأ�ضتاذ)ة( على املتعلمات واملتعلمني اأن�ضطة لفهم املعاين ال�رصيحة وال�ضمنية يف الق�ضيدة، 

من قبيل:

- قال ال�ضاعر اإن الفالح يزرع لالأجيال، كيف ذلك؟

- فالح بالدي معطاء، ماذا يعطي الفالح؟ ملن؟

- ما الفرق بني )َجنان( وكلمة )َجنان( املذكورة يف الن�ضيد الوطني؟

- ما البيت ال�ضعري الذي يت�ضمن املعنى الآتي: »اإن الفالح ميالأ الأر�ص باحلب ويحولها اإىل 

ب�ضاتني وحقول مليئة باخلريات«؟

- ما معنى البيت ال�ضعري التايل:»ياأكل ما جتنيه يداه              ويعي�ص بحفظ الرحمان«؟

- اأركب جملة تعرب عن معنى هذا البيت: » يزرع حقال لالأجيال          ميلوؤه مترا وغالل«.

- ملاذا يهتف كاتب الق�ضيدة بحياة الفالح؟

التقومي

- يحاول املتعلمون واملتعلمات �ضياغة بيت �ضبيه باأحد اأبيات الق�ضيدة؛

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من بع�ص املتعلمات واملتعلمني قراءة بع�ص اأبيات الق�ضيدة مراعني �رصوط 

القراءة ال�ضعرية؛

- يطرح اأ�ضئلة حول فهم املعنى العام للق�ضيدة؛

- يطلب البيت الثاين عبارة عن جملة اأو جملتني. 
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احل�سة الرابعة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ض�ص الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل:

- ماذا متنى ال�ضاعر لوطنه؟

- مباذا ي�ضف ال�ضاعر الفالح؟

قراءة الن�ض

- ين�ضد الأ�ضتاذ)ة( الق�ضيدة من جديد اإن�ضا دا �ضعريا منغما.

- يتناوب املتعلمون واملتعلمات على القراءة، مع احلر�ص على تنغيم الكلمات بح�ضب املعنى 

مع الوقف يف موا�ضعه.

- يقومون اأداءهم الإن�ضادي يف ما بينهم بناء على �ضبكة مالحظة الأداء القرائي.

الرتكيب 

والتذوق

اأ�ضاليبه،  الن�ضيد وم�ضامينه، ولتذوق  القيام لرتكيب معاين  املتعلمني على  الأ�ضتاذ)ة(  - يحث 

من قبيل:

- نعطي عنوانا اآخر للق�ضيدة؛

- نلخ�ص ما قالته الق�ضيدة عن اأعمال الفالح، وعن نفعه، وعن عي�ضه.

- ن�ضتدل عبارة ال�ضاعر لت�ضجيع الفالح »حتيا حتيا يا فالح !« بعبارة اأخرى.

- نن�ضج اأبياتا �ضعرية مثل الأبيات التي قراأناها للحديث عن عامل اأو تاجر.

- يكملون ملء اخلانات بكلمات ت�ضبه الكلمات امل�ضجلة بها: 

طــاءمَْفاّلحمْ �ســانمِْمعمْ اإِنمْ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 - هل وجدمت يف الن�ص من الأفكار ما توقعتموه قبل القراءة؟

التقومي والدعم

يواكب الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات اخلا�ضة بالقراءة والتنغيم 

والفهم والتحليل والرتكيب والتذوق، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص 

التقومي والدعم.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل مالحظة ال�ضورة وعنوان الن�ص بكتبهم.

- يذكر باملو�ضوع العام للن�ص والأفكار الأ�ضا�ضية عن طريق اأ�ضئلة. 

ا�ستثمار 

امل�سموع 

وتقوميه

- يقود الأ�ضتاذ)ة( املتعلمات واملتعلمني اإىل ا�ضتثمار الن�ص ال�ضماعي �ضفهيا عرب:

تعبئته  الذي  الأفكار  جدول  على  اعتمادا  للمجموعات،  عمل  يف  �ضفهيا،  الن�ص  تلخي�ص   •
�ضابقا.

اختزال الن�ص يف كلمات مفاتيح ي�ضجلها الأ�ضتاذ)ة( على ال�ضبورة؛  •
- يحث الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على الإنتاج ال�ضفهي، يف و�ضعية توا�ضلية منا�ضبة )عمل 

اأ�ضاليب وردت يف  با�ضتعمال  املجموعات ...(،  جمموعات؛ موائد م�ضتديرة؛ مناف�ضة بني 

الن�ص امل�ضموع من اأجل التعبري عن �ضفات ينبغي توفرها يف الفالح املجد الناجح.

- ميكن اأن ي�ضجل على ال�ضبورة جدول يت�ضمن الأفكار لتي ينبغي التعبري عنها للحفاظ على 

بنية الن�ص، ويت�ضمن بع�ص الأ�ضاليب التي ميكن ال�ضتعانة بها.

ٌة ِنيَّ فاٌت ِمهمْ اِنُع .... �ِضوى ....�سِ َيْبَحُث َعْن ُكلِّ .... َوَيْخَتِلُط َمَع .... / مَلْ َيُكِن اٱل�ضّ

ٌة الِقيَّ فاٌت اأَخمْ ها ....�سِ ُع .... َواأََهمُّ َعُد �ُضلََّم اٱلنَّجاِح ....، َول َي�ْضعى اإِىل .... / َيَتَمتَّ َي�ضْ

التقومي والدعم
الن�ص  بفهم  املتعلقة  التعرثات  ي�ضجل  واملتعلمات  املتعلمني  لأن�ضطة  الأ�ضتاذ)ة(  مواكبة  خالل 

ال�ضماعي وبالإنتاج ال�ضفهي، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص الدعم.

احل�سة الثانية : )االإنتاج ال�سفهي(

التوا�سل ال�سفهي
الن�ض ال�سماعي 2 :

�سفات التاجر الناجح
احل�سة الثانية  من 30 دقيقة

االأهداف: 

- اأن ين�ضج املتعلم)ة( اأ�ضاليب وبنيات لغوية على غرار اأخرى؛

- اأن يتو�ضع يف مواقف الن�ص؛

- اأن ينتج ن�ضا جديدا؛

- اأن ي�ضخ�ص بع�ص مواقف الن�ص.

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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َلُة  )2(ال�رصف والتحويل تَّ�سِ ُ ماِئُر اٱملمْ ح�سة من 30 دقيقةَال�سَّ

االأهداف:  

َلة؛ ماِئر اٱمْلُتَّ�ضِ - يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص َال�ضَّ

َلة يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي. ماِئر اٱمْلُتَّ�ضِ - يوظف َال�ضَّ

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

ْحَمِر. ماِئَر اٱمْلَْكتوَبِة ِباٱْلأَ - اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأُلِحُظ اٱْل�ضَّ

ُم َطَلبي ِلَهذا  ْغِل اٱلَّذي َوَجَدُه ِبباِب اٱمْلَْعَمِل، َت�ضاَءَل: »َهْل اأَُقدِّ ِب اٱل�ضُّ َقَراأَ اٱل�ّضاُب اٱْلإِْعالَن َعْن َمْن�ضِ

ديَقُه: »ما َراأُْيَك؟«  َبْيَنُهْم َعَلْيِه. ِا�ْضَت�ضاَر �ضَ باِب يف ما  اٱْلَكثرُي ِمَن اٱل�ضَّ ا �َضَيَتناَف�ُص  ِب؟ ُرمبَّ اٱْلـَمْن�ضِ

ِهْم َوَعَدِم اٱْلَياأْ�ِص.«                ذيَن اأَْعِرُفُهْم ِبَتْجِرَبِة َحظِّ ُح َجميَع اٱلَّ َفاأَجاَبُه: »اأَْن�ضَ

التثبيت واالإغناء 

-يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني اإجناز تطبيقات كتابية للظاهرة يف دفاترهم، ويختار من بني 

الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم ما ينا�ضب متعلميه.

ْدَوِل. ُعها يف اٱجْلَ �ضَ مرٍي َواأَ َلْت ِب�ضَ �ضَ تي اٱتَّ - اأَ�ْضَتْخِرُج اٱْلَكِلماِت اٱلَّ

مرٍي َلتمْ ِب�سَ �سَ ُلَكِلماٌت اٱتَّ تَّ�سِ ُ مرُي اٱملمْ َكِلَمِةَال�سَّ ُع اٱلمْ مرِيَنومْ �سَّ ُع اٱلمْ َنومْ

مرُي  اٱْلغائِبِفْعُلُهَوَجَد �ضَ

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

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

َلٍة.  ماِئَر ُمتَّ�ضِ �ُص اٱْلَكِلماِت اٱمْلَْكتوَبِة ِباٱْلأَْحَمِر ِب�ضَ اأَُعوِّ

هاَرٍة. ّناُع مِبَ          - َقَراأَ اٱل�ّضاُب اٱْلإِْعالَن.                            - َيْعَمُل اٱل�ضُّ

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم   -

واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.
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�ساِرِع )2(الرتاكيب ُ ِل اٱملمْ ِفعمْ ُم اٱلمْ ح�سة من 30 دقيقةَجزمْ

االأهداف:  

- يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص احلروف التي جتزم الفعل امل�ضارع؛

- يوظف حروف اجلزم )مل( و)ل( و)ل( يف اإنتاج جمل فعلية يف تعبري �ضفهي وكتابي.

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

- اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأُلِحُظ اٱْلأَْفعاَل اٱْلـُم�ضاِرَعَة.

 ل متوت!«
ْ

َجرْياِت َكي  اٱل�ضُّ
َ

قاَلِت اٱْلـُمزاِرَعُة ِلَزْوِجها: »مَلْ متطر ُمْنُذ َزَمٍن َطويٍل، َفال ُتهمل �َضْقي

َلٌة  ها ُمَعطَّ َة اٱمْلاِء، اإِنَّ خَّ ًل ِم�ضَ وَّ
ْبِع، َلْن اأتاأخر َعْن َذِلَك، َلِكْن، ِلن�ضلح اأَ ْوُج: » ِباٱلطَّ َردَّ َعَلْيها اٱلزَّ

ُمْنُذ اأُ�ْضبوٍع.«

التثبيت واالإغناء 

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من الـمتعلمني اإجناز تطبيقات كتابية للظاهرة يف دفاترهم، ويختار من بني 

الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم ما ينا�ضب متعلميه.

ْدَوِل. ْكِمُل َماْلأَ اٱجْلَ - اأَ�ْضُكُل اٱْلأَْفعاَل اٱْلـُم�ضاِرَعَة َغرْيَ اٱْلـَم�ْضكوَلِة يف اٱْلِفْقَرِة َواأُ

زوُم جمْ َ ُل اٱملمْ ِفعمْ ُف اٱلَّذي َجَزَمُهاٱلمْ ُفَاحَلرمْ رمْ َ ِه اٱحلمْ ما َيُدلُّ َعَليمْ

ِطْر مَلْمُتْ
ُ

ْفي َالنَّ

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

ُن ُجْمَلَتنْيِ ِمَن اٱْلَكِلماِت اٱْلآِتَيِة.  - اأَُكوِّ

ِلـ

ِمَن

ل ْغِذَيِةُمنا�ِضًبا اٱْلأَ

َعِةُتْكرِثْ نَّ َتْخرَتَْعَمالاٱْلـُم�ضَ

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.
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ح�سة من 30 دقيقةالتاء املربوطة )2(االإمالء

االأهداف: 

- يثبت املتعلم)ة( ويغني ما تعلمه بخ�ضو�ص الهمزة املتطرفة؛

- ير�ضم املتعلم)ة( الهمزة املتطرفة ر�ضما �ضحيحا.

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التذكر

اأ�ضئلة   املا�ضية عن طريق  التي متت درا�ضتها يف احل�ضة  اللغوية  - يذكر الأ�ضتاذ)ة( بالظاهرة 

لتذكر ال�ضتنتاج الذي مت التو�ضل اإليه �ضابقا.

- يقرتح على متعلماته ومتعلميه اأن�ضطة �ضفهية اأو على الألواح لتطبيق الظاهرة.

تي َتْنَتهي ِبَهْمَزٍة. - اأَْقَراأُ اٱلنَّ�صَّ َواأُلِحُظ اٱْلَكِلماِت اٱلَّ

ُل يف َحديَقِة  َتَنقَّ اأَ َخْذُت  َفاأَ ْفِء،  ِباٱلدِّ وَّ  اٱجْلَ ِلَتْماَلأَ  َتها  �ِضعَّ اأَ ْم�ُص  اٱل�ضَّ اأَْر�َضَلِت  تاِء،  اٱل�ضِّ اأَّياِم  َيْوٍم ِمْن  يف 

َخَذْت  َواأَ ِباٱْلُغيوِم،  ماُء  اٱل�ضَّ اٱْمَتاَلأَِت  ًة،  َوَفْجاأَ اٱْلَعَمِل.  ِعْبِء  ِمْن  ِلأَ�ْضرَتيَح  َوُهدوٍء  ِبَتباُطوؤٍ  َمْنِزيل 

ىل اٱلّداِخِل، ُثمَّ َتناَوْلُت َقلياًل  ْعُت اإِ ها َحّباٌت ِمَن اٱللُّوؤُْلوؤِ، اأَ�رْصَ نَّ َقَطراٌت ِمَن اٱمْلََطِر َتَت�ضاَقُط ِبُبْطٍء َكاأَ

ِمْن ال�ضاي الَداِفٍئ. 

التثبيت واالإغناء 

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني اإجناز تطبيقات كتابية للظاهرة يف دفاترهم، ويختار من بني 

الأن�ضطة املقرتحة يف كتاب املتعلم ما ينا�ضب متعلميه.

ْدَوَل. َفًة َواأَْماَلأُ اٱجْلَ ُن َهْمَزًة ُمَتَطرِّ مَّ تي َتَت�ضَ - اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�صِّ اٱْلَكِلماِت اٱلَّ

َزِة َهممْ َتهي ِباٱلمْ َزِةَكِلماٌت َتنمْ َهممْ َبُبِكتاَبُة اٱلمْ َال�سَّ

اَلأُ ِلِفمَتْ َقْبَلها َفْتَحٌة َعلى اٱْلأَ

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

الإمالئية ويطلب  للظاهرة  التطبيقي  الن�ص  واملتعلمني  املتعلمات  م�ضامع  الأ�ضتاذ)ة( على  ميلي 

منهم كتابته يف دفاترهم. 

لي�ضحح  ال�ضبورة  يكتبه على  ثم  ينتهوا من كتابته،  اأن  بعد  الن�ص  - يطلب من بع�ضهم قراءة 

املتعلمون واملتعلمات اإجنازاتهم.

ْفِء، َفَخَرْجُت  وَّ ِباٱلدِّ َتها ِلَتْماَلأَ اٱجْلَ �ِضعَّ ْم�ُص اأَ تاِء، اأَْر�َضَلِت اٱل�ضَّ الن�ص الإمالئي: يف َيْوٍم ِمْن اأَّياِم اٱل�ضِّ

ُل يف َحديَقِة َمْنِزيل ِبَتباُطوؤٍ َوُهدوٍء. وَّ اأَجَتَ

الت�سحيح
- تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمات واملتعلمني. 

- ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

التقومي والدعم
لت�ضكل  الدر�ص  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

مو�ضوع املعاجلة والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
يطرح الأ�ضتاذ)ة( جمموعة من الأ�ضئلة املتعلقة بالظواهر اللغوية املدرو�ضة خالل الأ�ضبوع يف 

ال�رصف والتحويل والرتاكيب والإمالء.

اإجناز االأن�سطة

. َتها َخطٌّ تي حَتْ ْمَلَة اٱلَّ - اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأَ�ْضُكُل اٱجْلُ

َكرُبَ  َلـّما  اٱلتِّجاَرِة.  َمباِدَئ  َتَعلََّم  َوُهناَك  غرِي،  اٱل�ضَّ ُدّكاِنِه  يف  واِلَدُه  َيزوُر  َم�ضاٍء  ُكلَّ  اإِْبراهيُم  كاَن 

ِل  اّلِت َعِن اٱلتَّوا�ضُ َوَت�َضلََّم اٱْلـَمْتَجَر، مل يعد يعمل بنف�ص الطريقة. َلَقْد َقَراأَ اٱْلَكثرَي ِمَن اٱْلُكُتِب َواٱْلـ جَمَ

َلِع َوَبْيِعها َحّتى �ضاَر تاِجًرا َم�ْضهوًرا. �ضاليَب �رِصاِئِه ِلل�ضِّ ُر اأَ �ْضهاِر، َو�ضاَر ُيَطوِّ َواٱْلإِ

- يختار الأ�ضتاذ من بني الأن�ضطة املوجودة بكتاب املتعلم)ة( ما ينا�ضب متعلميه وما يخدم الهدف 

من احل�ضة، ليطلب من التالميذ اإجنازه ن�ضاطا تلو ن�ضاط.

- يطلب قراءة التعليمية وحتديد املطلوب ثم الإجناز الفردي للن�ضاط.

. ّكاُن« اٱْنِطالًقا ِمَن اٱلنَّ�صِّ ُع �َضَبَكَة ُمْفَرداٍت ِلَكِلَمِة »َالدُّ - اأَ�ضَ

َر اإِْبراهيُم جِتاَرَة واِلِدِه؟ - َكْيَف َطوَّ

ُن  مِّ اأُ�ضَ  ، ُجْمَلَتنْيِ َتْركيِب  يف  َواأَ�ْضَتْعِمُلُهما  مرٌي،  �ضَ ِبِهما  َل  �ضَ اٱتَّ اٱلنَّ�صِّ  ِمَن  َكِلَمَتنْيِ  اأَ�ْضَتْخِرُج   -

َفًة. ْمَلَتنْي َكِلَمَتنْيِ ِبِهما َهْمَزًة ُمَتَطرِّ اٱجْلُ

ّكاِن. ُل ُهَو اٱلَّذي َيزوُر واِلَدُه يف اٱلدُّ فمْ ُ ما َيْلَزُم.     َهذا اٱلطِّ ْمَلَة َواأَُغريِّ ُل اٱجْلُ - اأَُحوِّ

ّكاِن.  ْطفاُل  ........  ........  َيزوروَن  ........  يف اٱلدُّ ........  اٱْلأَ

ّكاِن. ْفَلتاِن  ........  ........  َتزوراِن  ........  يف اٱلدُّ ........  اٱلطِّ

الت�سحيح

املتعلمات  جميع  مب�ضاركة  ال�ضبورة  على  اأو  �ضفهيا  لالأن�ضطة  اجلماعي  الت�ضحيح  عملية  تتم 

واملتعلمني. 

ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.

ح�سة من 45 دقيقةالتطبيقات الكتابية

االأهداف:  

- يوظف ال�ضمائر املت�ضلة واأدوات جزم امل�ضارع يف اإنتاج كتابي؛

- ير�ضم الهمزة الـمتطرفة بطريقة �ضحيحة.

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق
- يذكر الأ�ضتاذ)ة( بن�ص املو�ضوع الذي متت درا�ضته يف احل�ضة ال�ضابقة وباملطلوب اإجنازه، 

عن طريق مطالبة بع�ص املتعلمني واملتعلمات باإعادة قراءة ن�ص املو�ضوع والتعليمة.

املراجعة 

والتعديل

ال�ضابقة  اأنتجوها يف احل�ضة  التي  مل�ضوداتهم  املتعلمني واملتعلمات  الأ�ضتاذ)ة( مراجعة  ي�ضتهدف   -

لتكملة الن�ص ال�رصدي، فيجعلهم ي�ضتغلون ب�ضكل تفاعلي يف اإطار العمل مبجموعات اأو بثنائيات.

العملية،  هذه  خالل  قرب  عن  ويواكبهم  اأخطائهم،  وت�ضحيح  اأعمالهم  تنقيح  على  يحثهم   -

ويعتني خا�ضة باملتعرثين منهم.

- ي�ضتغل كل متعلم )ة( وفق التعليمات الآتية:

َر؛ ْعليَمَة ِلأََتَذكَّ اأَْقَراأُ َن�صَّ اٱمْلَْو�ضوِع َواٱلتَّ   

ديقاتي يف اٱمْلَْجموَعِة؛ ِدقائي َو�ضَ ِة اٱل�ّضاِبَقِة َعلى اأَ�ضْ �ضَّ واِر اٱلَّذي َكَتْبُتُه يف اٱحْلِ َدَة اٱحْلِ اأَْقَراأُ ُم�َضوَّ   

ُل ما َكَتْبُتُه؛ موَنها، َواأَُعدِّ تي ُيَقدِّ  اأُناِق�ُص َمَعُهُم اٱمْلُالَحظاِت اٱلَّ

ْقَطتاِن،  َالنُّ ِلْلِحواِر:  اٱمْلُنا�ِضَبِة  قيِم  ْ اٱلرتَّ ِلَعالماِت  اٱ�ْضِتْعمايل  ِمْن  ُد  َتاأَكَّ َواأَ َدتي  ُم�َضوَّ اأُراِجُع   

َل َواأَجاَب...  َامْلُْزَدِوَجتاِن، اأَْفعاٌل ِمْثَل قاَل َو�َضاأَ

.
َّ

 اأَْكُتُب اٱمْلَْو�ضوَع اٱلنِّهاِئي

العر�ض
اإنتاجات املتعلمني واملتعلمات املتميزة، ويحث الآخرين  - يخ�ض�ص الأ�ضتاذ)ة( مكانا لعر�ص 

على اإعادة اإنتاج املطلوب خارج الف�ضل ليتم عر�ضه هو الآخر م�ضتقبال.

التقومي والدعم

وكذا  الدر�ص،  مراحل  خالل  ر�ضدها  مت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضجل   -

التعرثات املر�ضودة خالل ت�ضحيح اإجنازات املتعلمني واملتعلمات، لت�ضكل مو�ضوع املعاجلة 

والدعم يف الأن�ضطة الالحقة اأو خالل الفرتات املخ�ض�ضة للدعم.

ِمَلُة َن�ض حواري )2(التعبري الكتابي ح�سة من 45 دقيقةَتكمْ

االأهداف:

- يراجع وينقح املتعلم)ة( اإنتاجه املتعلق بتكملة ن�ص حواري؛

- يتدرب على مهارة الإنتاج الكتابي لتكملة ن�ص حواري.

االأ�سبوع الرابعالوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة
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الن�ض امل�سرت�سل
ِد  َورمْ َيُة اٱلمْ َقرمْ

اجلزء الرابع: الورد بهجة قريتنا                   
احل�سة الرابعة من 30 دقيقة

االأ�سبوع الرابعالوحدة االأوىل : احل�سارة املغربية

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية

االنطالق

يربط الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة احل�ض�ص الثالث الأوىل باأن�ضطة احل�ضة الرابعة من خالل اأ�ضئلة تذكر 

مب�ضامني الأجزاء ال�ضابقة.

القراءة والفهم

- يقراأ الأ�ضتاذ)ة( اجلزء الثاين باأكمله.

- يقراأ كل متعلم ومتعلمة اجلزء ب�ضوت منخف�ص، قراءة هام�ضة ل ت�ضو�ص على اجلماعة بحيث 

ميكن جللي�ضه اأن ي�ضمعه جيدا ليقوم قراءته.

- يتناوب املتعلمون على قراءة اجلزء قراءة جهرية �ضليمة بطالقة جيدة.

الرتكيب 

والتقومي

- يحث الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني على القيام بالأن�ضطةالرتكيبية التالية:

- اإعطاء عنوان اآخر للن�ص؛

- تلخي�ص ما جاء يف الن�ص من الأفكار:

ِفالَحُة ُد َواٱلمْ َورمْ جاَرُةَالمْ ُد َواٱلتِّ َورمْ ناَعُةَالمْ ُد َواٱل�سِّ َورمْ ياَحُةَالمْ ُد َواٱل�سِّ َورمْ َالمْ

- اإجناز اأن�ضطة وتعليمات ت�ضتدعي اإبداء الراأي يف املقروء والتو�ضع يف بع�ص مواقف الن�ص، من قبيل :

ُب َوْردًا ِفْعاًل؟ ُكُل َوَت�رْصَ �ُص َوَتاأْ - َهِل اٱْلَقرَيُة َتَتَنفَّ

تي َتُعمُّ اٱْلَقْرَيَة ِخالَل ِمْهَرجاِن اٱْلُوروِد. ُث َعِن اٱْلَفْرَحِة اٱلَّ دَّ - اأحَتَ

رُّ ِمْنها اٱْلَوْرُد ِلُيْعِطَينا ماَء اٱْلَوْرِد. تي مَيُ - ن�ضاط لالإثراء: اأَْكُتُب ُرْفَقَة َزميلي َتْقريرًا َعِن اٱمْلَراِحِل اٱلَّ

التقومي والدعم
يواكب الأ�ضتاذ)ة( اأن�ضطة املتعلمني واملتعلمات بت�ضجيل التعرثات اخلا�ضة بالطالقة والفهم والتحليل 

والرتكيب والتقومي، وهي املعلومات التي �ضيتم ا�ضتثمارها يف ح�ض�ص التقومي والدعم.

االأهداف: 

- يقراأ املتعلم)ة( اأجزاء الن�ص » قرية الورد« )جزء يف كل ح�ضة( بطالقة؛

- يكت�ضب معارف ومعلومات، عن الورود خ�ضو�ضا، من خالل قراءته؛

- يتذوق اأدب ال�رصد ويكت�ضف اأ�ضاليبه؛

- ي�ضتمتع بالقراءة املتتابعة لف�ضول الن�ص احلكائي.
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اأربع ح�س�ض من 30 دقيقةتقرير اأو ن�ض اإر�سادي عن ن�ساط اقت�سادي              م�رصوع الوحدة       

االأهداف: 

- يخطط املتعلم)ة( وينتج تقريرا يحكي عن اأن�ضطة فالحية اأو �ضناعية اأو جتارية تتميز بها منطقته؛ اأو ي�رصد 

حوارا مع حرفيني ي�ضتغلون بحرفة تنت�رص بهذه املنطقة؛

- يتمرن على العمل اجلماعي والبحث عن املعلومات؛

- يوظف املوارد واملكت�ضبات املعجمية واللغوية توظيفا منا�ضبا لإغناء امل�رصوع؛

- يوظف الأ�ضلوب الإر�ضادي وال�رصدي واحلواري.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

و�سعية االنطالق

- يذكر الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات مبو�ضوع الوحدة الرابعة وموا�ضيع خمتلف الن�ضو�ص 

التي متت قراءتها.

يحدد الهدف ويتعاقد معهم حول اختيار مو�ضوع بعينه لكي يكون م�رصوع الوحدة.  -

التخطيط

- يقرتح الأ�ضتاذ)ة( على املتعلمات واملتعلمني مو�ضوعني اأو ثالثة موا�ضيع ميكن اأن ت�ضكل منتجا 

للم�رصوع الذي �ضي�ضتغلون عليه.

واملتعلمات  املتعلمني  ميولت  )تراعى  جمموعة  لكل  من�ضقا  ويعينون  جمموعات  اإىل  يوزعهم   -

ورغباتهم(.

على  ال�ضتغال  ميكن  التي  الأن�ضطة  اقرتاح  اإىل  ويحفزهم  امل�رصوع  من  املطلوب  لهم  يو�ضح   -

موا�ضيعها، اأو احلرفيني الذين ميكن اإجراء حوار معهم.

اأو  القت�ضادية  الأن�ضطة  هذه  مييز  ما  لإبراز  يالئم  ما  جمموعة  كل  ومتعلمات  متعلمو  يختار   -

املواقع  القرية؛  �ضوق  اإىل  )خرجة  املعلومات  على  احل�ضول  لكيفية  ويخططون  احلرف، 

الإلكرتونية؛ �ضور؛ كتب وجمالت...(، ثم يوزعون الأدوار يف ما بينهم.

ملحوظة: قد تتعدد اختيارات املجموعات وهو اأمر مرغوب فيه لتتكامل امل�ضاريع.

االأ�سابيع االأربعة االأوىل من الوحدة الوحدة الرابعة : الفالحة وال�سناعة والتجارة

االأ�سبوع االأول: احل�سة االأوىل )حتديد امل�رصوع والتخطيط له(
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة
يطلب الأ�ضتاذ)ة( من كل جمموعة التذكري بامل�رصوع الذي اختاروا ال�ضتغال عليه وباخلطة التي 

و�ضعوها لتنفيذه.

االإجناز

- بتوجيه من الأ�ضتاذ)ة( يقوم املتعلمون واملتعلمات يف كل جمموعة مبا ياأتي:

وطبيعة  طبيعتها  ح�ضب  وترتيبها  ت�ضنيفها  ق�ضد  الر�ضوم  اأو  وال�ضور  الوثائق  جتميع   •
املو�ضوع )معلومات؛ ق�ضائد؛ حوارات؛ ر�ضوم؛ �ضور...(؛

• الت�ضاور واختيار ما ينا�ضب مو�ضوع امل�رصوع الذي مت حتديده؛

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

ملحوظة: يدعم الأ�ضتاذ)ة( املجموعات التي تواجه �ضعوبات وي�ضهر على م�ضاركة كل متعلم)ة( 

بفعالية يف اأ�ضغال جمموعته.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة
يطلب الأ�ضتاذ)ة( من من�ضق كل جمموعة ذكر ما و�ضلت اإليه اأ�ضغالها باإيجاز، وما تعتزم القيام به 

خالل هذه احل�ضة لإنهاء اإنتاجها وو�ضع اللم�ضات الأخرية عليه.

االإجناز

اأجل  اأفراد جمموعتهم من  باقي  اأنتجوه على  اأح�رصوه وما  ما  املتعلمون واملتعلمات بعر�ص  يقوم 

التقا�ضم والتعديل والتنقيح؛

يت�ضاورون حول القيام بالبحث مرة اأخرى عن موارد اإ�ضافية ل�ضتكمال تنفيذ امل�رصوع، اإذا دعت 

ال�رصورة اإىل ذلك؛

يراقب الأ�ضتاذ)ة( �ضري اأ�ضغال كل جمموعة ويذكر بطبيعة الأ�ضلوبال�رصدي و/ اأو احلواري، و�ضيغه 

من اأجل توظيفها التوظيف املنا�ضب؛

يقوم متعلمو ومتعلمات كل جمموعة بتنقيح اإنتاجهم وتعديله بالت�ضحيح اأو الزيادة اأو النق�ضان؛

ي�ضاعدهم الأ�ضتاذ)ة( على حت�ضني اإنتاجاتهم وتطويرها.

االأ�سبوع الثاين: احل�سة الثانية )االإجناز(

االأ�سبوع الثالث: احل�سة الثالثة )تتمة االإجناز(
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ملحوظتان:

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني كتابة الن�ضو�ص بخط جيد وتلوين الر�ضوم والتعليق 

عليها وعلى ال�ضور؛

- يدعم املجموعات التي تواجه �ضعوبات وي�ضهر على م�ضاركة كل متعلم)ة( بفعالية يف اأ�ضغال 

جمموعته.

تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التهيئة
اأكرب عدد من  اإ�رصاك  الأ�ضتاذ)ة( طريقة عر�ص م�ضاريع املجموعات مع احلر�ص على  ي�رصح 

متعلمي ومتعلمات املجموعة يف عر�ص م�رصوعهم. 

العر�ض

- يعر�ص املتعلمون واملتعلمات منتجاتهم ويتقا�ضمونها ويناق�ضونها، اإما �ضفهيا اأو عرب و�ضائط رقمية 

)م�ضالط عاك�ص وحا�ضوب...(؛

اإنتاجات كل جمموعة بعد عر�ضه ويناق�ضونه؛ يحر�ص  - يبدي املتعلمون واملتعلمات اآراءهم يف 

الت�ضوي�ص  )عدم  واملناق�ضة  العر�ص  خالل  الإيجابي  التوا�ضل  من  جو  �ضمان  على  الأ�ضتاذ)ة( 

ومقاطعة الآخرين؛ طلب الإذن بالكالم؛ عدم التجريح اأو التنقي�ص...(

- يقوم املتعلمون واملتعلمات بعر�ص اإنتاجاتهم اأو جزء منها على املجلة احلائطية لق�ضمهم.

التقومي والدعم

التي  وتلك  املجموعات،  اأ�ضغال  اعرت�ضت  التي  وال�ضعوبات  التعرثات  الأ�ضتاذ)ة(  ير�ضد 

اعرت�ضت كل متعلم ومتعلمة، اأثناء مراحل التخطيط والإجناز والعر�ص، لتكون مو�ضوعات 

للمعاجلة والدعم.

االأ�سبوع الرابع: احل�سة الرابعة )العر�ض واملناق�سة(
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َبِلتقومي ودعم القراءة َتقمْ �سمْ ُ باُب اٱملمْ احل�سة االأوىل من 30 دقيقة�سَ

االأهداف: 

- ينمي املتعلم)ة( مهاراته القرائية؛

- يوظف ا�ضرتاتيجيات الفهم لفهم الن�ص.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

التهيئة للقراءة

- يهيئ الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني اخلو�ص يف مو�ضوع الدر�ص انطالقا من طرح اأ�ضئلة مرتبطة بالن�ص 

- هل لالإن�ضان الذي ل يعمل دور يف تقدم بلده؟ كيف ميكن لالأطفال اأن يهيئوا اأنف�ضهم للعمل 

م�ضتقبال؟ اأذكر بع�ص املهن التي ت�ضاهم يف تطور البلدان.

- يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمينمالحظة ال�ضورة وقراءة اجلملة الأوىل ليتوقعوا م�ضمون الن�ص.

- يدون على ال�ضبورة توقعاتهم يف انتظار التحقق منها.

القراءة والفهم

يقراأ املتعلمون الن�ص الوارد يف اأن�ضطة التقومي بالأ�ضبوع اخلام�ص من الوحدة الرابعة قراءة �ضامتة.

َبِل َتقمْ �سمْ ُ باُب اٱملمْ �سَ

ْفَل،  ، َعزيزي اٱلطِّ فوَلِة، َوَغًدا �َضَتكونوَن �َضباًبا ُثمَّ ِن�ضاًء َوِرجاًل، َفاٱ�ْضَتِعدَّ اأَْنُتُم اٱْلآَن يف َمْرَحَلِة اٱلطُّ

َتَعلَُّمَك  ِخْذ  ِلَتتَّ ُثمَّ  ِباٱْلِقراَءِة،  َعْقَلَك  ِة َوَغذِّ  يا�ضَ ِباٱلرِّ ِه  َقوِّ ِج�ْضَمَك َوَربِّ ُم�ْضَتْقَبِلَك:  جْناِح  ِلإِ اٱْلَيْوِم  ِمَن 

َم اأَ�ضا�ُضُه اٱْلَعَمُل. َقدُّ ياُة ِمْن َحْوِلنا َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱلتَّ َو�ضيَلًة ِلْلَعَمِل َواٱْلإِْنتاِج، َفاٱحْلَ

اإِنَّ اٱْلعاِمَل ُهَو اٱْلأَ�ضا�ُص اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع: َفُهَو اٱلَّذي ُيقيُم اٱمْلَناِزَل َواٱمْلَ�ضاِنَع، َوَي�ُضقُّ 

 
ْ

َكي قوِل  اٱحْلُ هوًدا يف  جَمْ َيْبُذُل  اٱلَّذي  َوُهَو  دوَد.  َواٱل�ضُّ اٱْلَقناِطَر  َوَيْبني  اٱْلآباَر،  َوَيْحِفُر  ُرَق،  اٱلطُّ

َواأََدواٍت  اآلٍت  ِمْن  تاُجُه  حَتْ ما  ِلْلِبالِد  ُتْنِتُج  تي  اٱلَّ اٱمْلَ�ضاِنِع  اأَ�ضا�ُص  َوُهَو  َمراِت.  اٱلثَّ اأَْطَيَب  ُتْخِرَج 

ِم. َقدُّ ا ينّميها َوَي�ضرُي ِبها يف َطريِق اٱلتَّ َواأَْدِوَيٍة ِلْلَمْر�ضى، مِمّ

- اأ�ضتعمل الكلمات يف تركيب جمل.

    و�ضيلة/ جمهود/ غذى:/  ينمي. 

- يتاأكد الأ�ضتاذ)ة( من فهم املتعلمني للمعنى العام من خالل اأ�ضئلة:

- اأذكر اأ�ضا�ص تقدم املجتمع. ماذا على الأطفال اأن يفعلوا اإذا اأرادوا بناء م�ضتقبلهم؟ 

- يقراأ املتعرثون الن�ص قراءة جهرية بالتناوب واأحر�ص على ا�ضتثمار ما دونته من معلومات 

خا�ضة بهم طيلة الأ�ضابيع الأربعة ال�ضابقة ملطالبتهم بقراءة فقرة فقط اأو جزء منها.

- ي�رصحون الكلمات ال�ضعبة من خالل ا�ضرتاتيجيات املفردات التي اكت�ضبوها.

التقومي
يقوم الأ�ضتاذ)ة( مدى فهم املتعلمني ملعاين الن�ص ويدعمها دعما مندجمان اأغطي بع�ص الأدلة 

التي تبني اأن التقدم اأ�ضا�ضه العمل. كيف ي�ضاهم العامل يف تقدم البالد؟ 
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َبِلتقومي ودعم القراءة َتقمْ �سمْ ُ باُب اٱملمْ احل�سة الثانية من 30 دقيقة�سَ

االأهداف: 

- ينمي املتعلم)ة( مهاراته القرائية؛

- ي�ضتخرج املعلومات والأفكار الواردة يف الن�ص؛

- يعرب بتعبريه اخلا�ص عن الأفكار الأ�ضا�ضية يف الن�ص.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

القراءة والفهم

قراءة  الرابعة  الوحدة  اخلام�ص من  بالأ�ضبوع  التقومي  اأن�ضطة  الوارد يف  الن�ص  املتعلمون  يقراأ   -

�ضامتة.

- يقراأ املتعرثون الن�ص قراءة جهرية بالتناوب واأحر�ص على ا�ضتثمار ما دونته من معلومات 

خا�ضة بهم طيلة الأ�ضابيع الأربعة ال�ضابقة ملطالبتهم بقراءة فقرة فقط اأو جزء منها.

- يتاأكد الأ�ضتاذ)ة( من فهم املعنى العام من خالل اأن�ضطة :

- اأَْذُكُر َكِلماٍت ِمْن عاِئَلِة َكِلَمِة »ُيَنّمي«. 

    . ُ َعْن َمْعناها يف اٱلنَّ�صِّ تي ُتَعربِّ ْمَلِة اٱلَّ - اأَْرِبُط اٱْلَكِلَمَة ِباٱجْلُ

؛ َغّذى َغذِّ

ْفكرَي. ياُت ُتَغّذي اٱْلُعقوَل َوُتَنّمي اٱلتَّ يا�ضِ َالرِّ

فوَرُة ِفراَخها.  ُتَغّذي اٱْلُع�ضْ

- اأنتم الآن اأطفال، كيف ميكنكم امل�ضاهمة يف بناء تقدم جمتمعكم؟ 

- جاء يف الن�ص: العامل هو الأ�ضا�ص الذي يقوم عليه بناء املجتمع ». اأقول راأيي يف هذه الفكرة.

ِم اٱْلِبالِد؟ َم اأَ�ضا�ُضُه اٱْلَعَمُل. َكْيَف ُي�ضاِهُم اٱْلعاِمُل يف َتَقدُّ َقدُّ ُ اأَنَّ اٱلتَّ تي ُتَبنيِّ ِة اٱلَّ - اأُْعطي َبْع�َص اٱْلأَِدلَّ

التقومي

والدعم

- يقوم الأ�ضتاذ)ة( مدى فهم املتعلمني ملعاين الن�ص ويدعمها دعما مندجمان اأخل�ص الن�ص يف 

جملتني تعربان عن: 

 م�ضوؤولية الأطفال ل�ضمان م�ضتقبلهم:

 دور العمال يف تقدم بلدهم:
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احل�سة االأوىل من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تثبيت الظواهر اللغوية املدرو�ضة؛

- توظيفها يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

اإجناز االأن�سطة

ْمَلِة. » اإِنَّ اٱْلعاِمَل ُهَو اٱْلأَ�ضا�ُص اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع.«  َ ِمَن اٱجْلُ ْدَوَلنْيِ ِبَعنا�رصِ - اأَْماَلأُ اٱجْلَ

�سوٌل ٌم َمومْ ِه اٱ�سمْ ٌم َدلَّ َعَليمْ �سوُلِا�سمْ ومْ َ ُم اٱملمْ ُحُهَااِل�سمْ تي ُتَو�سِّ َلُة اٱلَّ ممْ ُ َاجلمْ

مرٍي َلتمْ ِب�سَ �سَ ُلَكِلَمٌة اٱتَّ تَّ�سِ ُ مرُي اٱملمْ َكِلَمِةَال�سَّ ُع اٱلمْ ِلَنومْ تَّ�سِ ُ مرِي اٱملمْ ُع اٱل�سَّ َنومْ

ْمَلَة َح�َضَب اٱمْلَْطلوِب. ُل اٱجْلُ اأَُحوِّ

َاْلعاِمُل ُهَو اٱلَّذي َيقوُم َعَلْيِه ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع.  -

َاْلعاِمَلتاِن ................................... ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع.  -

َاْلعاِملوَن ................................... ِبناُء اٱمْلُْجَتَمِع.  -

الت�سحيح
تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني. 

ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.
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احل�سة الثانية من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تثبيت الظواهر اللغوية املدرو�ضة؛

- توظيفها يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

اإجناز االأن�سطة

َمراِت.«   ُتْخِرَج اأَْطَيَب اٱلثَّ
ْ

قوِل َكي هوًدا يف اٱحْلُ ْمَلِة. » َيْبُذُل جَمْ ْدَوَل ِبَكِلماٍت ِمَن اٱجْلُ -اأَْماَلأُ اٱجْلَ

فوٌع ٌل ُم�ساِرٌع َمرمْ �سوٌبِفعمْ ٌل ُم�ساِرٌع َمنمْ ِبِهِفعمْ َبُب َن�سمْ �سَ

ْنتاِج.«  ِخْذ َتَعلَُّمَك َو�ضيَلًة ِلْلَعَمِل َواٱْلإِ ْمَلِة. » ِلَتتَّ ْدَوَل ِبَكِلماٍت ِمَن اٱجْلُ اأَْماَلأُ اٱجْلَ

زوٌم ٌل ُم�ساِرٌع جَممْ ُف اٱلَّذي َجَزَمُهِفعمْ رمْ َ ِمَاحلمْ زمْ َ ِف اٱجلمْ نى َحرمْ َمعمْ

الت�سحيح
تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني. 

ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.
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احل�سة الثالثة من 30 دقيقةتقومي ودعم الظواهر اللغوية

االأهداف: 

- تثبيت الظواهر اللغوية املدرو�ضة؛

- توظيفها يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.

االأن�سطة املقرتحةالـمراحل

اإجناز االأن�سطة

ْكِل اٱمْلُنا�ِضِب.   -اأُْكِمُل اٱْلَكِلماِت ِبِكتاَبِة اٱْلَهْمَزِة ِباٱل�ضَّ

َحدا ِ..ُقعا ِ..َلٌة

�ضا.َ.

ُيْن�ِضـ.ُ.

ِكـ.ٌ. ُمتَّ

را .ِ.ـٌع

جَمي.ٌ.

ُبوؤُْب.ٌ.

قا ِ..ٌد

ـِ.ِ..يَن ُمتَّك

ٌ
َنَبـ..

اأَْنَبـ.َ.

ْدَوَلنْيِ ِبَهِذِه اٱْلَكِلماِت. - اأَْماَلأُ اٱجْلَ

َكِلَمُة َفُةَالمْ َتَطرِّ ُ َزُة اٱملمْ َهممْ َف ُكِتَبِت اٱلمْ َبُبَكيمْ َال�سَّ

َكِلَمُة ياِءَالمْ َطِة َعلى اٱلمْ َتَو�سِّ ُ َزِة اٱملمْ َهممْ َبُب ِكتاَبِة اٱلمْ �سَ

الت�سحيح
تتم عملية الت�ضحيح اجلماعي لالأن�ضطة �ضفهيا اأو على ال�ضبورة مب�ضاركة جميع املتعلمني. 

ي�ضححون اإجنازاتهم فرديا ح�ضب نتائج الت�ضحيح اجلماعي.
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تدبري االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

التخطيط وكتابة 

امل�سودة

�ْضُطٍر(. ِة اأَ َتنْيِ )ِمْن َخْم�َضِة اإىِل َع�رْصَ يَّ ْخ�ضِ َة ِبِحواٍر َبنْيَ اٱل�ضَّ - اأَْقَراأُ اٱْلِفْقَرَة َواأُْكِمُل اٱْلِق�ضَّ

اأََحٌد.  ُي�ْضِبُهُه  ِبِه َكثرًيا ُهَو َعّمي �ُضَلْيماُن. َعّمي �ُضَلْيماُن �َضْخ�ٌص راِئٌع ل  اأُْعَجُب  اٱلَّذي  ْخ�ُص  َال�ضَّ

ُه َرُجٌل ُمغاِمٌر  غرَيٍة. اإِنَّ ماِء ِمْثَل طاِئَرٍة �ضَ لُِّق يف اٱل�ضَّ غرَيٍة حُتَ ْنِعِه ِلآَلٍة �ضَ اأَْذَهَلني َعّمي �ُضَلْيماُن ِب�ضُ

َك �ُضَلْيماَن  َثني َعْنُه اأَبي ذاَت َيْوٍم َفقاَل: » َعالُء، اأَْنَت ُت�ْضِبُه َكثرًيا َعمَّ ُيِحبُّ اٱْلَبْحَث َواٱِلْبِتكاَر. َحدَّ

ْنَع اٱْلآلٍت اٱْلَب�ضيَطِة ِمْثَلَك  ّياِت َواٱْلُعلوَم َو�ضُ يا�ضِ َعلُِّم، َلَقْد اأََحبَّ اٱلرِّ يف اٱِلْجِتهاِد َواٱمْلُثاَبَرِة َعلى اٱلتَّ

َغِر.« ُمْنُذ اٱل�ضِّ

ْطفاِل يف اٱمْلَْدَر�َضِة  قي يف اٱمْلَْدَر�َضِة: » َلِكْن، يا اأَبي، َي�ْضَتْهِزُئ بي َبْع�ُص اٱْلأَ ْرُت ما َيْجُلُبُه يل َتَفوُّ َتَذكَّ

ْل،  ، جَتاَهْلُهْم َوِلُتوا�ضِ
َّ

ُهْم اأَْعداُء اٱلنَّجاِح يا ُبَني  واِلدي ُمْبَت�ِضًما: » اإِنَّ
َّ

َوَي�ْضَخروَن ِمّني.« َفَردَّ َعَلي

ًعا لِمًعا.«   رَتِ ِبُح خُمْ ُق َوُت�ضْ َك �َضَتَتَفوَّ عوَنَك. اأُِح�صُّ اأَنَّ ل ُبدَّ اأَنَّ ُهناَك اأَْطفاٌل ُيِحّبوَنَك َوُي�َضجِّ

ميِد اٱْلَغْرباوي، »َغًدا َيْوٌم �َضعيٌد«، �ص-�ص 12-21 )بت�رصف( َعْبُد اٱحْلَ

تاِن اٱمْلَُتحاِوَرتاِن فيها؟ يَّ ْخ�ضِ ُث اٱْلِفْقَرُة؟ ما اٱل�ضَّ َعْن ماذا َتَتَحدَّ  -

واِر. َتِي اٱحْلِ يَّ ُد �َضْخ�ضِ مْتاِم اٱْلِفْقَرِة، ُثمَّ اأَُحدِّ ُد ِفْكَرًة اأَْو ِفْكَرَتنْيِ ِلإِ ُط مِلا �َضاأَْكُتُبُه: اأَُحدِّ اأَُخطِّ  -

ْدُتُهما. َتنْيِ اٱللََّتنْيِ َحدَّ يَّ ْخ�ضِ ُ َعْن ُكلِّ ِفْكَرٍة َعلى ِل�ضاِن اٱل�ضَّ اأَْكُتُب ُجَماًل ُتَعربِّ  -

العر�ض
َدتي ِبِقراَءِتها َمَع َرفيقي اأَْو َرفيقتي. - اأُراِجُع ُم�َضوَّ

- اأقراأ احلوار الذي كتبته اأو اأج�ضده رفقة زميلي اأو زميلتي.

االأهداف:

- تثبيت الظواهر اللغوية املدرو�ضة؛

- توظيفها يف الإنتاج ال�ضفهي والكتابي.

ح�سة من 45 دقيقةتقومي ودعم التعبري الكتابي
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َعتيَقُة ُة المْ ِرِبيَّ غمْ َ ُدُن املمْ ُ َاملمْ

ُة ُمُدٍن َقدمَيٍة ِجّدًا. اإِّنها َعتيَقٌة، َكما توَجُد ِبِه ُمُدٌن َحديَثٌة ِمْن َحْيُث َت�ضاميُم  توَجُد ِباٱْلـَمْغِرِب ِعدَّ

ُلها َعِن اٱْلـُمُدِن  َد ُمُدنًا َعتيَقـًة ل َيكاُد َيْف�ضِ ْدَفِة اأَْن جَنِ �َضواِرِعها َوَحدائِقها َوِبناياِتها... َوَلْي�َص ِمَن اٱل�ضُّ

ْخرى َعتيَقٍة،  ِة اٱْلَقدمَيِة، َوَرْغَم َحديِثنا َعْن ُمُدٍن َحديَثٍة َواأُ ديَثِة �ِضوى �ضوٍر ِمَن اٱْلأَ�ْضواِر اٱلّتاريِخيَّ اٱحْلَ

يٌّ اأَْو َحديٌث.  : ِق�ْضٌم َعتيٌق اأَْو َقدمٌي، َو ِق�ْضٌم َع�رْصِ دينٍة واحَدٍة َتْنَق�ِضُم اإِىل ِق�ْضَمنْيِ ْمَر َيَتَعلَُّق مِبَ َفاإِنَّ اٱْلأَ

َي�ْضَمُح  ا  مِمّ اٱل�ّضماِء؛  َعلى  اٱْلـَمْفتوَحِة  اأَْفِنَيِتها  ىل  اإِ �ضاَفِة  ِباٱْلإِ ِم�ضاحاِتها،  ِبِكرَبِ  فيها  اٱْلـَمناِزل  ُز  َتَتَميَّ

َمناِزِل  ِبداِخِل  اٱْلـَمْرُء  َيِجُد  َوَقْد  َواٱْلـَمراِفِق.  اٱْلُغَرِف  َجميِع  اإِىل  ْم�ِص  اٱل�ضَّ ِة  �ِضعَّ َواأَ اٱْلَهواِء  ِبُدخوِل 

ِب َو�َضْقِي َنباتاِت اٱْلَبْيِت. ْ ا ِبْئرًا ُت�ْضَتْعَمُل ِمياُهها يف اٱل�رصُّ �ْضجارًا َوَنباتاٍت ِللّزيَنِة َوُرمبَّ اٱْلـُمُدِن اٱْلَعتيَقِة اأَ

ِة  ُن اأَِزقَّ ليَلِة، َكما ُهَو �َضاأْ ِتها اٱلظَّ ُز ِب�ضيِق اأَِزقَّ ِة، َفَتَتَميَّ ُة ِلْلُمُدِن اٱْلَعتيَقِة اٱْلـَمْغِرِبيَّ اأّما اٱْلَهْنَد�َضُة اٱْلعامَّ

ِهما. اأَّما اأَْبواُب  اَهنْيِ ُمَتعاِك�َضنْيِ اإِّل اٱْحَتّكا ْبَبْع�ضِ رُّ ِمْنها �َضْخ�ضاِن يف اٱجتِّ تي ل َيكاُد مَيُ فا�َص اٱْلَعتيَقِة اٱلَّ

. ْخَتِلِف اٱْلـَموادِّ َلُة مِبُ وابُّ اٱْلـُمَحمَّ �ْضواِر َفغاِلبًا ما َتكوُن عاِلَيًة ِلَتُمرَّ ِمْنها اٱلدَّ اٱْلأَ

َوَهذا  ِلْلَحّداديَن   
ٌّ

َفَهذا َحي َرِفّيوَن؛  اٱحْلِ َيْنَتِظُم فيها  ًة  َواأَِزقَّ ْحياًء  اأَ اٱْلَعتيَقِة  اٱْلـُمُدِن  َهِذِه  ُد َو�َضَط  َوجَنِ

ِهْم. ِللنَّّجاريَن َوذاَك ِلْلَعّطاريَن َواٱْلآَخُر ِلاْلأَ�ضاِكَفِة َوَغرْيِ

مي�ِص َوباُب اٱْلـمري�َضِة )َمْر�ضى  ْبواِبها: باُب اٱخْلَ   َو�َضال ِباأَ
ِّ

ها ُمدُن تاروداْنَت ِب�ضوِرها اٱلّتاريِخي اإِنَّ

هرِي،   ِتِه، َو َمْكنا�َص ِب�ضوِرها َوباِب َمْن�ضوٍر اٱل�ضَّ اّلحِها  َواأَِزقَّ باِط  مِبَ غرٌي- وباُب �َضْبَتَة...( واٱلرِّ �ضَ

�ْضِجِدها  ِة  َوَمْدَر�َضِة اٱْلَعّطاريَن، َو ِتْطواَن مِبَ َو فا�َص، َنَعْم فا�ُص اٱْلَقَرِوّينَي، فا�ُص اٱْلـَمْدَر�َضِة اٱْلبوْعناِنيَّ

ويَقِة، دوَن   اٱل�ضَّ
ِّ

ْنَدُل�ِص َوَحي  اٱْلأَ
ِّ

هرَيِة، َو �َضْف�ضاُوَن ذاُت اٱْلأَْحياِء اٱْلَعتيَقِة؛ َكَحي ْعَظِم َوَكني�َضِتها اٱل�ضَّ اٱْلأَ

ِتها َواأَْبواِبها: باِب اأَْغماَت وباِب ُدّكاَلَة...  اأَْن َنْن�ضى ُمّراُك�َص ِبُكُتِبيَّ

فريق التاأليف
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ِقالُع؟ �سوُن َوالمْ ُ مِلاذا َهِذِه احلمْ

نوا فيِه، َوما زاَل اٱْلَكثرُي ِمَن اٱْلآثِاِر َي�ْضَهُد َعلى ما َبَلغوُه  َبَرَع اأَْجداُدنا اٱْلـَمغاِرَبُة يف اٱْلـِمْعماِر َوَتَفنَّ

ٍم يف َهذا اٱْلـَمجاِل. ِمْن َتَقدُّ

اٱْلـَمديَنَة  َهِذِه  ُن  �ضِّ حُتَ َكبرَيًة  �ْضواًرا  اأَ َد  َو�َضيَّ ُمّراُك�َص  َمديَنَة   
ُّ

اٱْلـُمراِبِطي تا�َضفنَي  ْبُن  يو�ُضُف  َبنى 

نوُد ُحماُة اٱْلَوَطن.  �ضوَن ِلَيْقُطَنها اٱجْلُ ميها ِمْن َهَجماِت اٱْلأَْعداِء، َوَبنى اٱْلِقالَع واٱحْلُ َوحَتْ

ِة. َكما َبنى �َضَبَكًة ِمَن  اِحِليَّ ، مَتَّ َت�ْضييُد ُح�ضوٍن اأُْخرى ِباٱمْلُُدِن اٱل�ضَّ
ِّ

�َضِن اٱْلـَمريني َويف َعْهِد اأَبي اٱحْلَ

ها. باِط َوَغرْيِ ديَدِة َواٱلرِّ ِة ِبُكلٍّ ِمْن اآ�َضفي َواٱجْلَ واِطِئ اٱْلـَمْغِرِبيَّ ِة َعلى طوِل اٱل�ضَّ فاِعيَّ اٱْلِقالِع اٱلدِّ

َيْهُجموَن  ما  غاِلبًا  اٱْلأَْعداَء  َوِلأَنَّ  َة،  اٱْلَبْحِريَّ دوَد  اٱحْلُ ِلرُياِقبوا  اٱْلِقالَع  َهِذِه  َيْعَتلوَن  نوُد  اٱجْلُ كاَن 

ِو اٱْلَقْلَعِة  ِن اأَ �ضْ را�َضِة اإِذا َراأى �َضفينًة ِلْلَعُدوِّ ُمْقِبَلًة، اأَ�ْضَعَل اٱلّناَر َفْوَق ُبْرِج احْلِ َلْياًل، َفاإِنَّ ُجْنِديَّ اٱحْلِ

اإَِلْيِه ،  ْقَرُب  اأَ ُهَو  ِلرَياها  َمْن  ِبَدْوِرِه  اٱلّناِر  اإِ�ْضعاِل  اإِىل  َفُيباِدُر  اآَخَر،  ُبْرٍج  اآَخَر ِمْن  ِلرياها ُجْنِديٌّ 

واِحِل  ْلطاِن الَّذي َقْد َيكوُن َبعيدًا َعِن اٱل�ضَّ َل اإِىل اٱل�ضُّ ىل ُبْرٍج َحّتى َت�ضِ �ضاَرُة ِمْن ُبْرٍج اإِ َوَهَكذا َتْنَتِقُل اٱْلإِ

 . ِة ِلَطْرِد اٱْلَعُدوِّ ئاِت اٱْلكيلوِمرْتاِت،  َفَياأُْمُر اٱجْلنوَد ِباإِْعداِد اٱْلُعدَّ مِبِ

ها ِلَيْنَت�رِصَ يف ُربوِع وا�ِضَعٍة ِمَن اٱْلـَمْغِرِب. َوكاَن َنْقُل َخرَبِ ُقدوِم اٱْلأَْعداِء َي�ْضَتْغِرُق َلْيَلًة اأَْو َبْع�ضَ

ْوُع ِمَن اٱْلـِمْعماِر   ِلْلُح�ضوِن َواٱْلِقالِع يف ِحماَيِة اٱْلِبالِد، َفَقِد اٱْنَت�رَصَ َهذا اٱلنَّ
ِّ

ئي�ِضي ْوِر اٱلرَّ َوَنَظرًا ِللدَّ

باِط  َواٱلرِّ َمْكنا�َص  ُمُدِن  َفاأَ�ْضواُر  اٱْلَعتيَقِة،  اٱْلـُمُدِن  ِمَن  َمديَنٌة  ِمْنُه  َتْخلو  اإْذ ل  اٱْلـَمْغِرِب،  ُربوِع  يف 

َقْلَعِة  َوَبقايا  ِتْزنيَت  واحي َمديَنِة  ِن تا�ضنوْلَت ِب�ضَ اأَْطالُل ِح�ضْ َت�ْضَهُد  َذِلَك، َكما  َوفا�َص �ضاِهَدٌة َعلى 

ِة يف ِحماَيِة اٱْلَوَطِن. ْقِنيَّ اُك�َص َعلى اٱْعِتماِد َهِذِه اٱلتِّ  ُمرَّ
ْ

َقي تا�ْضغيموَت َجنوَب �رَصْ

رَبِ كاَنْت َطويَلًة؟  تي َي�ْضَتْغِرُقها اٱْنِت�ضاُر اٱخْلَ َة اٱلَّ َلِكْن، اأَل َتَرْوَن اأَنَّ اٱْلـُمدَّ
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ِم �سمْ ِرُب َوَفنُّ اٱلرَّ غمْ َ َاملمْ

ْقِل  يَِّة، َو�ضَ �ْضِم، ُتوؤَّدي َدْوَرها يف َتْقِوَيِة اٱْلـُميوِل اٱْلَفنِّ َدٌة ِلَتْعليِم اٱلرَّ توَجُد يف اٱْلـَمْغِرِب َمراِكُز ُمَتَعدِّ

ِة َعلى  يَّ ِبَيِة اٱْلَفنِّ ْ �ُص َدْوُرُهما يف اٱْلِقياِم ِبالرتَّ َمواِهِب اٱل�ّضباِب، َكما توَجُد فيه َمْدَر�َضتاِن َكبريتاِن َيَتَلخَّ

�ضاِت  َمٍة، اأولُهما ِبِتْطواَن، َواٱْلثاِنَيُة ِباٱلّداِر اٱْلَبْي�ضاِء. اإِ�ضاَفًة اإِىل اٱْلَعديِد ِمَن اٱْلـُموؤَ�ضَّ ٍة ُمَتَقدِّ ُطُرٍق ِتْقِنيَّ

.
ِّ

ِة ِبَهذا اٱللَّْوِن اٱْلَفنِّي ْمِعّياِت اٱْلـُمْهَتمَّ َواٱجْلَ

ًة راِئَعًة َعلى  ذيَن َتَركوا َلنا اأَْعماًل اإْبداِعيَّ �ّضاموَن اٱْلـَمغاِرَبُة َمْوجوديَن ُمْنُذ اٱْلِقَدِم، َفُهُم اٱلَّ كاَن اٱلرَّ

ٍة َكبرَيٍة وِباأَ�ْضكاٍل  َنِة ِبِدقَّ قوِف اٱْلـُمَلوَّ ِة َوَعلى ُجْدراِن اٱْلـَم�ضاِجِد، َويف اٱل�ضُّ اأَْبواِب اٱْلِبناياِت اٱلّتاريِخيَّ

َتِلَفٍة. َدٍة َواأْلواٍن خُمْ ُمَتَعدِّ

ىل اٱْلَقْرِن اٱْلِع�رْصيَن. َفَقْد َظَهَر  ِة يف اٱْلـَمْغِرِب اإِ َ ِة اٱْلـُمعا�رصِ �ْضكيِليَّ ِة اٱْلُفنوِن اٱْلتَّ َوَيْرِجُع تاريُخ َن�ْضاأَ

ٍد  مَّ َوحُمَ مغارَة  َكـاٱْلـَمّكي  ِة  اٱْلإِ�ْضباِنيَّ ِباٱْلـَمْدَر�َضِة  روا  َتاأَثَّ َفّنانوَن  ِمْنُه  ْم�ضيِنّياِت  َواٱخْلَ ْرَبعيِنّياِت  يف 

قاِويِّ  ْ اٱل�رصَّ َكـاأَْحَمَد  ِة  اٱْلَفَرْن�ِضيَّ اٱْلـَمْدَر�َضِة  ِباأَ�ضاليِب  روا  َتاأَثَّ َوَفّنانوَن  اأَْمزياَن،  َوَمْرمَيَ   
ِّ

غيني ْ اٱل�رصَّ

ذيَن اأَْظَهروا َكفاَءَتُهْم ِمْن  ، ُثمَّ َظَهَر َبْعَد اٱِل�ْضِتْقالِل جيٌل َجديٌد ِمَن اٱْلَفّناننَي اٱلَّ َواٱجْلياليل اٱْلَغْرباِويِّ

ِهْم. ٍد �َضْبَعة َوَفريٍد باْلكاِهَية، َوَغرْيِ مَّ  َوحُمَ
ِّ

ٍد اٱْلقا�ِضِمي مَّ اأَْمثاِل حُمَ

َدٌة. طًا واِحدَا، َبْل ُهَو اأَمْناٌط ُمَتَعدِّ َوِل - َلْي�َص مَنَ ِه ِمَن اٱلدُّ ْت�ضكيِل - ِباٱْلـَمْغِرِب َوَغرْيِ �ْضِم َواٱلَّ اإِنَّ َفنَّ اٱلرَّ

َواٱْلأُ�ْضُطواناِت  باِت  َكاٱْلـُمَكعَّ َة،  اٱْلَهْنَد�ِضيَّ اٱْلأَ�ْضكاَل  َي�ْضَتْخِدُم  اٱلَّذي  �ْضُم  اٱلرَّ ُهَو   
ُّ

ْكعيِبي اٱلتَّ �ْضُم  َفاٱلرَّ

ها. عاِت َوَغرْيِ َواٱْلـُمَربَّ

َد ِح�ضانًا ِبَراأْ�ِص  ًة َوَغريَبًة، َكاأَْن جَنِ ًة َوُمَتناِق�ضَ ُد فيِه اأَ�ْضياَء َخياِليَّ �ْضُم اٱل�ّضوْريايل ُهَو اٱلَّذي جَنِ َواٱلرَّ

ُع َخروفًا. ديٍن ُتْر�ضِ ْو �َضَمَكَة �رَصْ اإِْن�ضاٍن اأَ

ياِل َول   ل َيْلَجاأُ اإِىل اٱخْلَ
َّ

�ّضاَم اٱْلواِقِعي ُ ِمْنُه �َضْيئًا، اإِنَّ اٱلرَّ  َيْهَتمُّ ِباٱْلواِقِع، َفال ُيَغريِّ
ُّ

�ّضاُم اٱْلواِقِعي َواٱلرَّ

ْو ُكلُّ  �ْضجاِرِه َواأَْزهاِرِه َوِجباِلِه اأَ  ِباأَ
ٌّ

ُه َيْنُقُل اْلواِقَع َكما ُهَو؛ َمْنَظٌر َطبيِعي ْق�ضاِن، اإِنَّ ياَدِة اأَِو اٱلنُّ اإِىل اٱلزِّ

ِكُن اأَْن َنراُه يف اٱْلواِقِع.  ما مُيْ

اُه الَّذي مَتيلوَن اإَِلْيِه؟ َفماٱلجتِّ

من »جملة الفنون«، العددان 1 و2
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ِرِب غمْ َ ليِديُّ يف اٱملمْ قمْ با�ُض اٱلتَّ َاللِّ

اأُ ِمَن  ، َوُهَو ُجْزٌء ل َيَتَجزَّ َتِلِف ُبْلداِن اٱْلعامَلِ  �ُضْهَرٍة وا�ِضَعًة يف خُمْ
ُّ

ْقليِديُّ اٱْلـَمْغِرِبي ناَل اٱللِّبا�ُص اٱلتَّ

كاِئِز اٱْلباِرَزِة ِلْلَح�ضاَرِة اٱْلـَمْغِرِبَيِة.  اٱْلأ�ضيِل اٱلَّذي ُيَعدُّ اإِْحدى اٱلرَّ
ِّ

اِث اٱْلـَمْغِرِبي اٱلرتُّ

اأَنَّ ُظهوَرُه  خوَن  اٱْلـُموؤَرِّ ُد  كِّ َوُيوؤَ َواأَْرقاها،  ِة  ْقليِديَّ اٱلتَّ اٱْلأَْلِب�َضِة  اأَْقَدِم  ِمْن   
ُّ

اٱْلـَمْغِرِبي اٱْلُقْفطاُن  َوُيَعدُّ 

ا  يُّ ُمْنَت�رِصً َيعوُد اإِىل َع�رْصِ اٱْلـَمريِنّينَي �ضنة 1269م، اأَْي ُمْنُذ َحوايْل َثمامِناَئِة �َضَنٍة ، َوكاَن َهذا اٱلزِّ

اٱْلأَ�ضيَلِة،  ِة  ْعِبيَّ اٱل�ضَّ َثقاَفِتِهُم  ُرموِز  ِمْن  باِرًزا  َرْمًزا  ُقْفطاَنُهْم  اٱْلـَمغاِرَبُة  َوَيْعَترِبُ  اٱْلأَْنَدُل�ِص.  يف 

كاٱلطربو�ص اٱلأحمر واأكلة اٱلك�ضك�ص...، 

عامَلِ  يف  َلُه  ُمناِف�َص  ل  اإِْذ  اٱْلَغَلَبُة،  ِلْلُقْفطاِن  َتَظلُّ  اٱْلـُمَتواَرَثِة  اٱْلأَْلِب�َضِة  ناُف  اأَ�ضْ َعْت  َتَنوَّ َوْمهما 

ْلَنُه يف اٱحْلَفالِت َواٱْلأَْعرا�ِص. �ضاِء اْلـَمْغِرِبّياِت اٱلاّلتي ُيَف�ضِّ ُه ُيَعدُّ َمْفَخَرَة َجميِع اٱلنِّ ْزياِء، َبْل اإِنَّ اٱْلأَ

َن  كَّ ا زاَد ِمْن قيَمِتِه َواٱْنِت�ضاِرِه، اإِْقباُل اٱْلَفّناناِت و�َضيِّداتِ  اٱْلأَْعماِل َعلى اٱْرِتداِئِه. َوِبذِلَك مَتَ  َومِمّ

ِة. ْهَرِة اٱْلعاَلـِميَّ  ِمَن اٱْلُو�ضوِل اإِىل اٱل�ضُّ
ُّ

يُّ اٱْلـَمْغِرِبي اٱلزِّ

َتْلَب�ُضُه  ِلبا�ٌص  َكْوُنُه  ِة،  واٱْلعاَلـِميَّ ِة  اٱْلَوَطِنيَّ اٱْلأْلِب�َضِة  َبنْيَ  ياَدِة  اٱلرِّ َمْرَتَبَة  ِلْلُقْفطاِن  اأَْعطى  ا  َومِمّ

في َعَلْيِه  ديداٍت ُت�ضْ منَي ُيْدِخلوَن َعَلْيِه ُكلَّ �َضَنٍة َتْقريًبا جَتْ مِّ غرياُت واٱْلَكبرياُت، َكما اأَنَّ اٱْلـُم�ضَ اٱل�ضَّ

ُيخاُط  ُه  اأَنَّ ذلك  اإىل  ُي�ضاُف  ُمروِر.  َرْغَم  َنَظِرِهْم  َيَتقاَدُم يف  َول  اٱلّنا�ُص  لُُّه  مَيَ َفال  ؛  َوَجماًل  َهًة  بَّ
اأُ

َيَدِوّيًا ول تتدخل اٱلآلة اإل عند �ضنع اٱلأثواب، كما اأن جميع اٱلألوان  َنُع اأزرارُه  ويطرز َوُت�ضْ

ِة اٱْلعاَلـِميََّة.  ت�ضلح للقفطان اٱلـمغربي وِبَهذا �ضاَر ُيناِف�ُص َعالماِت اٱْلـمو�ضَ

اإِىل  اٱْلـَمْغِرِب  �َضماِل  اأَْق�ضى  ِمْن  ِاْنِطالًقا  ِبها،  ِبُقْفطاٍن خا�صٍّ  اٱْلـَمْغِرِب  ِمْنَطَقٍة يف  ُكلُّ  ُز  َوَتَتَميَّ

اأَ�ضاليُب  ُد  َوَتَتَعدَّ َواٱْلإِْبداِع  ْرِز  اٱلطَّ اأَمْناُط  ُع  َتَتَنوَّ َحْيُث  َغْرِبِه،  ىل  اإِ ِقِه  �رَصْ َوِمْن  َجنوِبِه،  اأَْق�ضى 

ياَطِة َواٱِلْبِتكاِر.  اٱخْلِ

ثقافته حممد اخلطابي، املغرب: تنوع وتعدد م�ضاربها
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ِة ِنيَّ همْ عاِب اٱلذِّ لمْ أَ ِهواَيُة اٱالمْ

بالن�ضبة  كالريا�ضة  اإنها  العقلية،  القدرات  تقوي  َعٌة  ُمَتَنوِّ ممار�ضات  هي  ُة  ْهِنيَّ الذِّ َاْلأَْلعاُب 

ين�ضاأ يف اخلمول والراحة، فكذلك  اأنه ل ميكن ت�ضور بطل ريا�ضي  للع�ضالت واجل�ضم. ومبا 

اأذكياء الألعاب الذهنية ل ميكنهم اأن ين�ضوؤوا دون تدريب العقول على هذه الألعاب،

بالتفكري  يرتبط  ما  ومنها  ّياِت  يا�ضِ بالرِّ يتعلَُّق  ما  َوِمْنها  ِباْلأَْلغاِز،  َيَتَعلَُّق  ما  الألعاب  هذه  ِمْن 

ها، ...  العميق كلعبة ال�ضطرجن َوَغرْيِ

وهي تتطلب جمهودا فكريا متوا�ضال، لأن الو�ضول اإىل حل اللغز، مثال، قد يكون �ضهال. 

لكن قلة النتباه والرتكيز معا يجعالن احلل كاأنه م�ضتحيل.

وهذان مثالن على ذلك: 

1.كم عدد �ضهور ال�ضنة امليالدية التي حتتوي على 28 يوما؟ �ضين�رصف تفكريكم حتما اإىل �ضهر 

فرباير وحده.

2.  من ال�ضخ�ص الذي هو اأخو عمك ولي�ص بعمك؟ 

3. اأما يف جمال الريا�ضيات فاإليكم هذا: ما العددان اللذان جداوؤهما هو 16 وجمموعهما 17؟ 

احلل �ضهل، لكنه �ضعب على من مل يركز.

اأما الألعاب الذهنية اللغوية، فهي عديدة، واأ�ضهرها الكلمات املتقاطعة والق�ض�ص املجمعة وغريهما.

اأَْو  ُم�ْضَتطياًل  َعَلْيها  َواْر�ُضموا  َبْي�ضاَء،  َوَرَقًة  وا  اأَْح�رصِ ِة:  َلَغِويَّ الُّ الألعاِب  ِمْن  مَنوَذٍج  وهذا   

موُه اإِىل خاناٍت َقْد َتكوُن ِع�رْصيَن خاَنًة، ُاْكُتبوا يف ُكلِّ خاَنٍة ِا�ْضَم اآَلٍة اأَْو َحَيواٍن اأَْو  ًعا، ُثمَّ َق�ضِّ ُمَربَّ

وا الَوَرَقَة َح�َضَب اخلاناِت. ِاْخِلطوا هذِه الأوراَق يف ُعْلَبٍة ُثمَّ ا�ْضَحبوا ِمَن  ِفْعٍل ِمَن الأْفعاِل. ُق�ضّ

عوا َبنْيَ هاَتنْيِ اْلَكِلَمَتنْيِ َحْرَف  ( ُبْلُبٍل( َو( ِقطاٍر )، �ضَ
ْ

ُكْم �َضَحْبُتْم َكِلَمَتي �ْص اأَنَّ ، ِلَنْفرَتِ الُعْلَبِة َكِلَمَتنْيِ

لوَن َعلى ِعباَرِة( الِقطاِر َواْلُبْلُبِل( اأَو( البلبِل والِقطاِر )، َفَتكونوَن َقْد  �ضُ اْلَعْطِف( و)، َوِبَذِلَك حَتْ

ٍة. ْلُتْم على ُعْنواِن ِق�ضَّ َح�ضَ

اأُْخرى،  ّياٍت  �َضْخ�ضِ لوا  َوَتَخيَّ ِبالبلبِل،  الِقطاَر  َتْرِبَط  اأَْن  ِكُن  مُيْ تي  الَّ الأَْحداِث  َبْع�َص  لوا  َتَخيَّ  

َو�َضْوَف   ، ِتْلَك  ِمْن  َوُجْمَلٌة  َهذا  مْن  ُجْمَلٌة  ِة؛  اْلِق�ضَّ اأَْبطاِل  َبنْيَ  �ضفهيا  ِحواًرا  اأَْجروا  ُثمَّ  َبْيَنها،  َواْرِبطوا 

ِحَكًة... ًة اأَْو ُم�ضْ ًة َوَقْد َتكوُن َخياِليَّ ٍة ِمْن َتاأْليِفُكْم َقْد َتكوُن واِقِعيَّ لوَن َعلى ِق�ضَّ �ضُ حَتْ

   د. عبد الرزاق جعفر، جملة اأحمد، العدد 50
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غاِر ِهواياُت اٱل�سِّ

ّقاِل، َبداأَْت َمَعُه ُخ�ضوَمٌة كبريٌة َبنْيَ ِهواياِت الأَْم�ِص  ُمْنُذ اأَْن َبَداأَ ع�رُص احلا�ضوِب واْلهاِتِف النَّ

اأبا عن جد،   حكايات واألغاز اجلدات والألعاب املتواَرثة 
َ

َوِهواياِت الَيْوِم. ِهواياُت الأَْم�ِص ِهي

  الألعاِب اْلإِِلْكرتوِنيَّة اجلذِاَبِة 
َ

ِهواياُت الأَْم�ِص هي تعلم املو�ضيقى والر�ضم، اأما ِهواياُت الَيْوِم َفِهي

ال�ّضاحرِة.

َخذوها ِهواَيًة َوحيَدًة،  ْتهم، َفاتَّ �رَصَ ْطفاِل، َواأَ ْغَرياِتها َعلى اأَْوقاِت اْلأَ ْلعاُب مِبُ َلَقِد ا�ْضَتْوَلْت َهِذِه اْلأَ

الِتِهْم، َوُيَنّمي اأَْج�ضاَمُهْم  َقِة، َلَقْد اأَْبَعَدْتُهْم َعِن اللَِّعِب الَّذي ُيَقّوي َع�ضَ يِّ َو�ضاروا �ُضَجناَء ُغَرِفِهُم ال�ضَّ

ماِل،  َواجْلَ ِة  َيِويَّ احْلَ َدُر  َم�ضْ  
َ

ِهي تي  الَّ بيَعِة  الطَّ َعِن  اأَْبَعَدْتُهْم  َكما  �ضاِط،  َوالنَّ دِّ  اجْلِ َعلى  َوَيْحِفُزُهْم 

ِهْمن فرتاهم منزوين يف ركن من املنزل يحدقون يف هواتفهم. �ضاًل ِبَغرْيِ لَّ اتِّ َوَجَعَلْتُهْم اأَقَّ

وغالبا ما يهوى الأطفال ثالثة اأنواٍع من هذه الألعاب :

1. الألعاب التعليمية الهادفة: َوتهدُف اإىل َتَعلُِّم اللغات اأو الريا�ضيات اأو العلوم الأخرى، لكن 

، فنحن  بطرق جتمع بني املتعة والت�ضلية والّلعب، وتقوُم بنقِل املعلومة ملن يلعبها باأ�ضلوٍب ُم�َضٍلّ

نلعب ونت�ضلى ونتعلم يف الوقت نف�ضه، 

2. األعاب الّذكاء: تعتمد األعاب الّذكاء على التفكري يف اّتخاذ القرارات، ومن اأمثلتها: مباريات 

كرة القدم الإلكرتونية، ولعبة التخفي، ولعبة ال�ّضطرجن...

3. األعاب الرتفيه والت�ضلية: وتهدف مللء اأوقات الفراغ. تت�ضم هذه الألعاب بكون م�ضتوياتها 

تتدّرج من ال�ضهولة اإىل ال�ضعوبة، وهي ت�ضتخدم ال�ضور اجلّذابة والألوان املختلفة والأ�ضوات 

املعربة، مما يجعل الأطفال يحبونها، كاملطاردات وال�ضيد الفرتا�ضي و...

ِلل�ضغار والكباِر، َول  احَلايِل ُمالِزَمًة  نا  َبَحْت يف ع�رْصِ اأَ�ضْ ِلْكرتويِنِّ  اْلإِ ِل  التَّوا�ضُ اأَْجِهَزَة  اإِنَّ 

�ْضِتْغناُء َعْنها، َوَلِكْن ما ينبغي احرتامه هو ا�ضت�ضارة اأفراد الأ�رصة عند ال�ضتعمال.      ِكُن اِلْ مُيْ

فريق التاأليف
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راَعُة آَلُة َواٱلزِّ َاالمْ

ا. كاَن  ْعِي، َفَعالَقُتُه ِبها عالقٌة َقدمَيٌة ِجدًّ ْيِد َواٱلرَّ َل ِحْرَفٍة لالإن�ضاِن َبْعَد اٱل�ضَّ وَّ
راَعُة اأَ كاَنِت اٱلزِّ

ٍة، َفكانوا َي�ْضَتعينوَن ِبَحَيواناٍت،  اٱْلـُمزارعوَن َيْعَتِمدوَن يف اإِجْناِز ُكلِّ اٱلأ�ضغاِل على ُطُرٍق َتْقليِديَّ

َي�ْضَتعنُي  اٱلَفاّلُح  َيُكِن  مَلْ  ْر�ِص.  اٱلدَّ اأَِو  اٱلأر�ِص  ِة َحْرِث  ِبَعَمِليَّ اٱْلِقياِم  ِعْنَد  اٱلّثرياِن  اأِو  َنِة  ْح�ضِ اٱْلأَ ِمْثِل 

ِة اٱْلِبذاِر اإِّل َيَدُه يف ما َم�ضى، اإْذ كاَن َيْنرُثُ ِبها اٱحُلبوَب َبْعَد اأَْن يْلتِقَطها  ْثناَء ِقياِمِه ِبَعَمِليَّ ِباأداٍة ُت�ضاِعُدُه اأَ

تي ُت�ْضَتْعَمُل يف َتْنِقَيِة اٱلأر�ِص وَقْلِبها،  غرٍي َيَتَدىّل ِمَن اٱْلَكِتِف. َوكاَن اٱمِلْعَوُل ُهَو اٱْلأَداُة اٱلَّ ِمْن كي�ٍص �ضَ

هوداٍت  ِة اٱحَل�ضاِد. اإِنَّ هذه اٱلأعماَل َتَتَطلَُّب جَمْ تي ُت�ْضَتْخَدُم ِعْنَد اٱلِقياِم ِبعمِليَّ اأَّما اٱمِلْنَجُل َفُهَو اٱْلأداُة اٱلَّ

ًة َوُمْتِعَبًة، َكما اأَنَّ اإِجْناَزها يتَطلَُّب اأَْوقاًتا َطويَلًة َوَتْوفرَي َعَدٍد ل ُي�ْضَتهاُن ِبِه ِمَن اٱلُعّماِل.  �ضاقَّ

ًرا هاِئاًل ِمْن َحْيُث  ِم اٱْخرِتاِع اٱلإن�ضاِن ِلاْلآَلِة، َعَرَفِت اٱلِفالَحُة َتَطوُّ ِة، َوِبَتَقدُّ ِر اٱلأَبحاِث اٱلعلميَّ ِبَتَطوُّ

اٱملعلوماِت  يرَتِكُز على   
ُّ

راِعي اٱلزِّ تاُج  اٱلإِِنْ فيها. واأ�ضبَح  اٱمْلُ�ْضَتْعَمَلِة  اٱلو�ضائِل  ُم  َوَتَقدُّ اأَ�ضاليِبها  ُع  َتَنوُّ

ِة، وعلى �ضناَعِة اٱلأَدْوِيِة واٱلأَ�ْضِمَدِة. كما مَتَّ اٱِلْهِتماُم ِبَتْكويِن  يَّ ُرها اأَْجِهَزُة اٱلأَْر�ضاِد اٱجَلوِّ تي ُتَوفِّ اٱلَّ

اٱ�ضتعماِل  على  اٱلَفاّلحنَي  �ضاَعَدِت  تي  واٱلَّ َوَبْيَطِرّينَي،  ِزراِعّينَي  ُمَهْنِد�ضنَي  مْن  ِة  اٱْلِفالِحيَّ اٱلأُُطِر 

. ّياٍت َكبرَيٍة ِمَن اٱْلِغذاِء ِلْلَب�رَصِ ِة ِبَهَدِف َتوفرِي َكمِّ ْقِنّياِت اٱلع�رصيَّ اٱلتِّ

                                                      عن جمموعة نبيل وزينة )ت�رصف( 
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فاُت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح �سِ

نَّ ُهناَك َبْع�ُص   َتْخَتِلُف َح�َضَب اٱمْلَِهِن. َكما اأَ
َ

حاُبها، َوِهي فاٌت َيِجُب اأَْن َيَتَحّلى ِبها اأَ�ضْ ِلُكلِّ ِمْهَنٍة �ضِ

ْن�ضاٍن  َر ُكلُّ اإِ ْن َيَتاأَثَّ  اأَ
ِّ

بيِعي َكِة َلدى اٱْلأَ�ْضخا�ِص اٱْلعاِملنَي يف َنْف�ِص اٱْلِقطاِع، َفِمَن اٱلطَّ فاِت اٱمْلُ�ْضرَتَ اٱل�ضِّ

َق اٱلنَّجاَح  َتِلَكها اٱلّتاِجُر َحّتى ُيَحقِّ تي َيْنَبغي اأَْن مَيْ فاِت اٱلَّ ِبَعَمِلِه. َويف َهذا اٱمْلَقاِل �َضْوَف َنْكَت�ِضُف اأََهمَّ اٱل�ضِّ

اٱمْلَْن�ضوَد.

ُه:  فاِت اٱلّتاِجِر اٱلّناِجِح اأَنَّ ِمْن �ضِ

ا ُي�ضاِعُدُه َعلى  • َيْبَحُث َعْن ُكلِّ ما ُهَو َجديٌد يف جَماِل جِتاَرِتِه َوَيْخَتِلَط َمَع ُزَمالِئِه اٱلتُّّجاِر، مِمّ

َتْطويِر اأَْفكاِرِه َوَعَمِلِه، َوَيزيُد اأَْرباَحُه؛

اٱْلأَْحداِث  ُكلِّ  ِبَت�ْضجيِل  َوَيقوُم  َوُجْهِدِه،  َوْقِتِه  ِمْن  جِتاَرَتُه  َفُيْعطي  َواٱْجِتهاٍد،  ِبِجدٍّ  َيْعَمُل   •

ٍم؛ ْن�ِضَطِة يف َجْدَوٍل ُمَنظَّ َواٱْلأَ

اٱْحِتماُل  َيكوُن  تي  اٱلَّ اٱمْلَ�ضاريِع  ِبُدخوِل  ُيجاِزُف  ل  ُه  اأَنَّ َكما  ُوقوِعِه،  ِعْنَد  ِبَخَطِئِه  ُف  َيْعرَتِ  •

َخ�ضاَرِتها اأَْكرَبُ ِمْن ِرْبِحها؛

ِة  حَّ ُد ِمْن �ضِ َيَتاأَكَّ ِب�ُضهوَلٍة ِعْنَدما  اِهِه  َتْغيرِي اٱجتِّ ُي�ضاِعُدُه َعلى  ا  َقْبَل ُحدوِثها، مِمّ اٱْلأُموَر  ُع  • َيَتَوقَّ

ِعِه؛ َتَوقُّ

َفال  َم�ضاِعِرِه،  باِع  اٱتِّ َعِن  َوَيْبَتِعُد  ْق�ضاِن،  اٱلنُّ اأَِو  ياَدِة  ِباٱلزِّ اٱْلأَ�ْضعاِر  كاِت  رُّ حَتَ َح�َضَب  ُيتاِجُر   •

ْو ماًل؛ ِلُكُه �َضواٌء كاَن �ِضْلَعًة اأَ ٍء مَيْ
ْ

ُك ِب�َضي َيَتَم�ضَّ

يِع؛ ، َول َي�ْضعى اإِىل اٱلنَّجاِح اٱل�رصَّ َعُد �ُضلََّم اٱلنَّجاِح ُدْرجًا ُدْرجًا، َفَياأُْخُذ اٱْلَوْقَت اٱْلكايِفَ • َي�ضْ

َق اأَْهداَفُه.      ْدُق، َفال َيُغ�صُّ اٱمْلُ�ْضَتْهِلكنَي ِلُيَحقِّ ها اٱل�ضِّ ُع ِباٱْلأَْخالِق اٱْلعاِلَيِة، َواأََهمُّ • َيَتَمتَّ

بوا�ضطة: غدير خالد، على موقع: مو�ضوع.كوم، 22-03-2019 )بت�رصف(
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، َحذاِر! ِتعوا، َلِكنمْ َتممْ ِا�سمْ

اٱِل�ْضِتْمتاِع  َة  ُفْر�ضَ َلنا  ُيتيُح  اٱلَّذي  اٱْلـَمكاَن  َهذا  نويِلَ  اأَْن  َيْنَبغي  َلِكْن  اٱْلغاَبِة.  يف  َه  َنزُّ اٱلتَّ ُنِحبُّ  ُكلُّنا 

ًة ُكرْبى.  يَّ اّلَبِة اأََهمِّ باٱمْلَناِظِر اٱخْلَ

ْبِخ يف َحْرِق غاَبٍة ِباأَْكَمِلها، َكما َقْد َتَت�َضبَُّب يف َقْتِل َكثرٍي ِمْن  َقْد َتَت�َضبَُّب �رَصاَرٌة �ضغرَيٌة مْن ناِر اٱلطَّ

ثًا ِباٱْلغاَبِة اأَْو  اِت َتَلوُّ ربَّ ْخرى ِمْثُل َبقايا اٱْلبال�ضتيِك َوُعَلِب اٱمْلُ�ضَ َحَيواناِتها. َوَقْد ُتْلِحُق اٱْلـُمَخلَّفاُت اٱْلأُ

ُتوؤْذي َحَيواناِتها. 

ُحَك مِبا َيلي: ِلَهذا، اإِْن ُزْرَت غاَبًة، اأَْن�ضَ

ْبِخ،  ْزَهُة ِلاِل�ْضِتْمتاِع ل ِللطَّ ْبِخ طيَلَة اٱْلَيْوِم، َفاٱلنُّ ْ َوْجَبَتَك يف اٱْلـَمْنِزِل َحّتى ل َتْن�َضِغَل باٱلطَّ • َح�رصِّ

�ْضعاَل اٱلّناِر يف اٱْلغاَبِة، َفُكْن َحِذرًا؛ ْكاًل �ضاِخنًا َواأََرْدَت اإِ اأَّما اإذا ُكْنَت ُتريُد اأَ

اٱلّناَر  َواأَْوِقِد  َواٱْلأَْع�ضاِب  اٱْلأَ�ْضجاِر  َعِن  َبعيدًا  ُحْفَرًة  َواٱْحِفْر  ٌة،  َقِويَّ ياُح  َواٱلرِّ اٱلّناَر  ُت�ْضِعِل  ل   •

ِبداِخِلها؛

اِب؛ ْخماِدها ِباٱمْلاِء َواٱلرتُّ ِد مِن اإِ اأَكُّ • ل ُتغاِدْر َمكاَن اإِ�ْضعاِل اٱلّناِر َقْبَل اٱلتَّ

ِكُن َرْمُيها فيِه؛ فاياِت اإِىل َمكاٍن مُيْ ِف اٱمْلَكاَن اٱلَّذي ُكْنَت فيِه َواٱْحِمْل َمَعَك اٱلنُّ • َنظِّ

ُل ما َيْنَبغي اأَْن َنقوَم ِبِه ُهَو َطَلُب اٱمْلُ�ضاَعَدِة، َوحُماَوَلُة اإِْطفاِئها باٱْلـماِء  وَّ
اأَّما اإِذا اٱ�ْضَتَعِلت اٱلّنرياُن، َفاأَ

َة اٱْلغاَبِة دوَن َخْوٍف اأَْو  َتنا َوَعُدوَّ ْب ِبِه َعُدوَّ نًا اأَْخ�رَصَ َوِلَن�رْصِ ْد، َفْلَنْقَطْع ُغ�ضْ اِب؛ َواإِْن مَلْ جَنِ َواٱلرتُّ

ٍد. َتَردُّ

ُل ِمَن اٱْلِعالِج.  اأَّل ُن�ْضِعَل اٱلّناَر، ِلأَنَّ اٱْلِوقاَيَة اأَْف�ضَ
َ

ماَيِة اٱْلغاَبِة ِهي  َلِكنَّ اأَْح�َضَن َطريَقٍة حِلِ

فريق التاأليف
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غاَبِة يُّ ِللمْ عامَلِ ُم المْ َيومْ َالمْ

 ِلْلغاَبِة اٱلَّذي ُي�ضاِدُف 21 ماِر�َص ِمْن ُكلِّ 
ِّ

َيْحَتِفُل اٱْلـَمْغِرُب ِمْثَل باقي ُبْلداِن اٱْلعامَلِ ِباٱْلَيْوِم اٱْلعامَلِي

�َضَنٍة، َوَذِلَك ُمْنُذ �َضَنِة 2012.

اأَْنواِعها،  ِبُكلِّ  اٱْلغاباِت  ِبَفواِئِد  اٱلتَّْذكرُي  ُهَو  َنِويِّ  اٱل�ضَّ  
ِّ

اٱْلعامَلِي اٱِلْحِتفاِل  َهذا  َوراِء  ِمْن  َاْلَهَدُف 

�ْضجاِر،  ٍة ِباٱْلغاباِت َواٱْلأَ ْن�ِضَطٍة خا�ضَّ هوِد ِلْلِقياِم ِباأَ ِتها، َوَت�ْضجيُع اٱْلُبْلداِن َعلى َبْذِل اٱجْلُ يَّ ْوِعَيُة ِباأََهمِّ َواٱلتَّ

�ْضجاِر. ِمْثِل َحَمالِت َغْر�ِص اٱْلأَ

 ،
ِّ

اٱْلِفّليِني َواٱْلَبّلوِط  اٱْلأَْرِز،  ِمْثِل  ِلأَ�ْضجاٍر  �َضَتالٍت  َغْر�ُص  ِبِبالِدنا  اٱلتَّ�ْضجرِي  َحَمالِت  ِخالَل  َيِتمُّ 

ِة  اٱْلغاَبِويَّ اٱمْلَناِطِق  ِحماَيِة  اإِىل  اٱلتَّ�ْضجرِي  ُة  َعَمِليَّ َوَتْهِدُف  ّروِب…  َواٱخْلَ َواٱْلَعْرَعِر،  ْركاِن،  َواٱْلأَ

َة َمناِطِق َوَطِننا.  اٱْلـُمْخَتِلَفِة، اإِْذ َيِتمُّ ُكلَّ �َضَنٍة اإِْطالُق َبْرناَمٍج ِللتَّ�ضجرِي َي�ْضَمُل كافَّ

 ِحماَيٌة ِلـُم�ْضَتْقَبِلنا«، 
َ

َت �ِضعاِر »ِحماَيُة غاباِتنا ِهي  ِلْلغاَبِة ِل�َضَنِة 2014، َوحَتْ
ِّ

 ِاْحِتفاًل باٱْلَيْوِم اٱْلعامَلِي

ِلّيًا َمَع َتالميِذ َمْدَر�َضِة اٱلّنوِر  ِر ِلقاًء َتوا�ضُ حُّ ُة ِلْلِمياِه واٱْلغاباِت َوحُماَرَبِة اٱلتَّ�ضَ ُة اٱل�ّضاِميَّ َعَقَدِت اٱمْلَْندوِبيَّ

طوَن  ْو�ضوِع اٱْلغاَبِة. َوَقْد قاَم ُمَن�ضِّ جاَبِة َعْن ُكلِّ َت�ضاوؤُلِتِهُم اٱلـُمَتَعلَِّقِة مِبَ َد اٱْلإِ باِط َق�ضْ ِديِّ باٱلرِّ اٱْلـُمَحمَّ

َد  َق�ضْ �َضِة،  �ضَّ ِللُموؤَ �رْصاِء  اٱخْلَ باٱْلـِم�ضاَحِة  �َضَتالٍت  ِبَغْر�ِص  اٱْلـَمْدَر�َضِة  ُرْفَقَة َتالميِذ  ِة  اٱْلـَمْندوِبيَّ َهِذِه  ِمْن 

ْلميذاِت َواٱلتَّالميِذ. ِة جُتاَه اٱْلغاَبِة َلدى ُكلِّ اٱلتِّ ْفِع ِمْن روِح اٱْلـَم�ْضوؤوِليَّ اٱلرَّ

اإِىل  َتْهِدُف  ِباأَْن�ِضَطٍة  َوِلْلقياِم  اٱْلغاباِت،  ِة  يَّ اأََهمِّ يف  ْفكرِي  ِللتَّ ُمنا�َضَبٌة  ِلْلغاباِت   
َّ

اٱْلعاَلـِمي اٱْلَيْوَم  اإِنَّ 

اٱْلـُمحاَفَظِة َعَلْيها.                                         

فريق التاأليف

الن�ض ال�سماعي الثاينالوحدة اخلام�سة : الغابة
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ٍة َ فاِف ُبَحريمْ َعلى �سِ

حوَن َنَظَرُهْم اإِىل  ِة، َوُهْم ُي�رَصِّ بيِعيَّ َاحْلاِفَلُة َت�ضرُي ِبُبْطٍء، َواٱلّراِكبوَن َيَتَمتَّعوَن ِبَجماِل اٱمْلَناِظِر اٱلطَّ

ٍء يف اأَْبهى 
ْ

ْتَعٍة ما َبْعَدها ُمْتَعٌة، َوُهْم َيَرْوَن ُكلَّ �َضي ُهْم ُيِح�ّضوَن مِبُ اأَْق�ضى ما َي�ْضَتطيعوَن ُروؤَْيَتُه. اإِنَّ

َفِت اٱحْلاِفَلُة.  رْي، َتَوقَّ �ضوَرٍة. َبْعَد ما ُيقاِرُب اٱل�ّضاَعَة ِمَن اٱل�ضَّ

ُهْم َيَدُه َعلى َعْيَنْيِه  َع َبْع�ضُ طيِط اأَْج�ضاِمِهْم ِمْثَل ِهَرَرٍة، َوَو�ضَ ُهْم يف مَتْ لوا، َبَداأَ َبْع�ضُ ِعْنَدما َتَرجَّ

َف�ضاروا  ـْيِد،  ِباٱل�ضَّ ٍة  َدواِت خا�ضَّ َواأَ َوَحقاِئـــَبُهْم  اأَْمِتَعَتُهْم  ُيْخِرجوَن  َبَدوؤوا  ْم�ِص.  اٱل�ضَّ ِة  اأَ�ِضعَّ ْجِب  حِلَ

ُهُم  َبْع�ضُ َهبَّ  َق�ضرَيٍة،  اٱ�ْضرِتاَحٍة  َبْعَد  َخْيَمًة.  بوا  َوَن�ضَ ْمِتَعَة  اٱْلأَ عوا  َو�ضَ ُثمَّ  ِة،  اٱْلُبَحرْيَ ِة  فَّ �ضِ َنْحَو 

َوَع�ضاِئُر  ماٌء  َعَلْيها  ماِئَدٌة  َواأَماَمُهْم  َيْجِل�ضوا  اأَْن  اآَخروَن  َل  َف�ضَّ َبْيَنما  ْيِد،  َواٱل�ضَّ باَحِة  ِلل�ضِّ اٱ�ْضِتْعدادًا 

اٱمْلِ�ضاَحَة  َهِذِه  لوَن  مَّ
َيَتاأَ ِة،  اٱْلُبَحرْيَ ُقباَلَة  اٱْلآَن  ُهُم  اإِنَّ اٱمْلَْحموَلِة؛  َثاّلَجِتِهُم  ِمْن  اأَْخَرجوها  باِرَدٌة  َفواِكَه 

َة اٱْلَكبرَيَة ِباٱْنِدها�ٍص. اٱْلـماِئيَّ

ُهْم، َعلى  ُهْم َي�ْضَبُح، وَبْع�ضُ ُكُه ريٌح َخفيَفٌة، كاَن َبْع�ضُ رِّ اٱمْلَُتماِوِج اٱلَّذي حُتَ ِة  اٱْلُبَحرْيَ َعلى �َضْطِح 

ِة َيْرُقبوَن  ِة اٱْلُبَحرْيَ فَّ َمِك؛ َبْيَنما كاَن اٱجْلاِل�ضوَن ُقْرَب �ضِ ِطياِد اٱل�ضَّ ُه يف اٱ�ضْ ُب َحظَّ َقواِرَب را�ِضَيٍة، ُيَجرِّ

اأَْجِل اٱِل�ْضِتْمتاِع ِبَطبيَعِة ِبالِدنا  َة ِمْن  اٱْلُبَحرْيَ دوا  ذيَن َق�ضَ اٱلَّ اٱْلأَجاِنِب  ّياِح  اٱل�ضُّ حاِفَلًة ُتْنِزُل َفْوجًا ِمَن 

اّلَبِة.  اٱخْلَ

                                                      فريق التاأليف

الن�ض ال�سماعي االأولالوحدة ال�ساد�سة : ال�سياحة
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ٌة َ َبيا�ٌض َوُخ�رصمْ

اٱْلـُمكوِث  َبْعَد  ُمّراُك�َص.  ِوْجَهُتنا  كاَنْت  اٱْلـَمْغِرِب.  ِبالِد  اإِىل  ّياِح  اٱل�ضُّ ِمَن  موَعٍة  جَمْ َمَع  �ضاَفْرُت 

باِل، َوُكّنا َنراها  ُل َجْوَلٍة َلنا َنْحَو اٱجْلِ وَّ
نا َجْولِتنا خاِرَج اٱْلـَمديَنِة. كاَنْت اأَ ِباٱْلـَمديَنِة َيْومًا واِحدًا، َبَداأْ

ها �ِضْل�ِضَلٌة َكبرَيٌة ِمْن ِقَمٍم َبْي�ضاَء. ِمْن َبعيٍد، َحّتى َقْبَل اأَْن َنْنَطِلَق، اإِنَّ

ّفًا، واِحَدًة َوراَء واِحَدٍة، ُثمَّ اٱْنَطَلَقْت. َبْعَد َوْقٍت َق�ضرٍي  باٍح باِكٍر، ِاْنَتَظَمْت �َضّياراُتنا �ضَ يف �ضَ

ُد، َفِزْدنا  َبِل، َوُكلُّ دْوَرٍة باٱْرِتفاٍع. زاَد اٱْلرَبْ ِمَن اٱْلـَم�ضرِي، اأََخْذنا َندوُر َوَندوُر، َنُلفُّ َحْوَل اٱجْلَ

لوِج، اأََخَذ َيْزداُد �َضْيئًا َف�َضْيئًا �ُضْمُكها، َحّتى  ا َنْلَب�ُضُه. َبْعَدما اٱْرَتَفْعنا َكثريًا، َبَداأَْت َتْظَهُر اآثاٌر ِمَن اٱلثُّ مِمّ

ِة. ْبنا ِمَن اٱْلِقمَّ َد َعلى اٱْلأَْر�ِص �ِضواها، َواأَخريًا ِاْقرَتَ ِكْدنا اأَّل جَنِ

لوُج  ِت اٱلثُّ تي َنِقُف َعَلْيها، ِاْنَت�رَصَ ِة اٱلَّ ما اأَْجَمَلُه! ما اأَْعَجَبُه ِمْن َمْنَظٍر! َعلى اٱْلِقَمِم اٱْلـُمجاِوَرِة ِلْلِقمَّ

َتْنِزُل  َبيا�ٌص  ِة:  �رْصَ اٱخْلُ اٱلّداِكَنُة  َنْوَبِر  اٱل�ضَّ ِمَن  غاباٌت  ْت  ِاْنَت�رَصَ ِتها  حَتْ َوِمْن  اٱْلَبيا�ِص،  َعُة  اٱلّنا�ضِ

َك َعْنُه، َفاإذا ُهَو �َضواٌد. َت�ضاَءَل اأَجاِنُب َبْيَننا: اأَْيَن َنْحُن؟ ِبَب�رَصِ

                                 ! ماِل ِبَحقٍّ ياَحِة َواٱجْلَ ُكْم يف ِجباِل اٱلأَْطَل�ِص، يف اٱْلـَمْغِرِب َبَلِد اٱل�ضِّ اإِنَّ

د. اأحمد زكي ب�ضيط )بت�رصف(

الن�ض ال�سماعي الثاينالوحدة ال�ساد�سة : ال�سياحة
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 الن�سو�ض االإمالئية التطبيقية

اخلا�سة بح�س�ض تثبيت واإغناء الظواهر االإمالئية

الن�ض االإمالئيالظاهرة االإمالئيةاالأ�سبوعالوحدة

االأوىل

عالمات الرتقيمالثاين

ِوَهي َتْرَتدي 
َ
َدَخَلْت َمْرمَيُ ُغْرَفَتها، ُثمَّ َخَرَجْت 

ُقْفطاًنا راِئعًا.

َلْتنا: »ما َراأُْيُكْم يف َهذا اٱْلْقْفطاِن؟«، ُقْلنا َجميعًا:  �َضاأَ

»ما اأَْرَوَعُه! «

التاء املربوطةالرابع

ميُع،  َمَت اٱجْلَ َجَل�َص اٱْلأَُب َعلى اأَريَكٍة َقدمَيٍة، َو�ضَ

ِة. َلَقْد  ًة َعِن اٱمْلُقاَوَمِة اٱمْلَْغِرِبيَّ ُثمَّ َق�صَّ َعَلْينا ِق�ضَّ

ًة راِئَعًة. كاَنْت ِق�ضَّ

الثانية

التاء املب�ضوطةالثاين

ًة، َفغاَبْت َعِن اٱمْلَْدَر�َضِة، َومَلّا  كاَنْت اأَ�ْضتاَذُتنا َمري�ضَ

�ْضتاذاُت  ميُع. اأَّما اٱْلأُ عاَدْت، َفِرْحُت َوَفِرَح اجْلَ

ْمَن َحْفَلًة ِبامْلُنا�َضَبِة. ْلميذاُت، َفَقْد َنظَّ َواٱلتِّ

همزة الو�ضل وهمزة القطعالرابع

باِح، َواأََخَذْت ُتراِجُع  َلُة يف اٱل�ضَّ ِا�ْضَتْيَقَظِت اٱمْلَُمثِّ

ِحيَِّة، َويف اٱمْلَ�ضاِء، ِاْنَزَوْت يف  َدْوَرها يف اٱمْلَ�رْصَ

ُحْجَرِتها، اأَْغَلَقْت َعَلْيها اٱْلباَب َو�ضاَرْت ُتوؤَّدي 

ُن. ها َتَتَمرَّ ْمهوِر. اإِنَّ ها اأَماَم اٱجْلُ َدْوَرها َكاأَنَّ

الثالثة

الهمزة املتو�ضطة على الألفالثاين

�ْضتاُذ َكِلماٍت ِمْن عاِئَلِة )�َضاأََل(،  َطَلَب ِمّني اٱْلأُ

َل َجوابي ُثمَّ  مَّ
َلٌة، ِا�ْضاأَْل، �ُضوؤاٌل«. َتاأَ َفُقْلُت: » َم�ْضاأَ

�َضَكَرين. 

الهمزة املتو�ضطة على الواوالرابع
غرَي  ، ُيوؤِْن�ُص اٱل�ضَّ

ٌّ
وؤوِف كوميِديٌّ َمْغِرِبي َعْبُد اٱلرَّ

ِه. َعْن َغرْيِ
َ
ُزُه  يِّ َواٱْلَكبرَي، ُيوؤَّدي اأَْدواَرُه ِبِلبا�ٍص مُيَ
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الرابعة

الهمزة املتو�ضطة على الياءالثاين

ُيَرّبي اٱْلَفاّلحوَن اٱمْلا�ِضَيَة ِلفاِئَدِتها اٱْلَكبرَيِة، َوَمناِفِعها 

اٱْلَكثرَيِة. َفرَتاُهْم َيْعَتنوَن ِبها يف َحظاِئَر َنظيَفٍة 

َوداِفَئٍة.

الهمزة املتطرفةالرابع

َتها  �ِضعَّ ْم�ُص اأَ تاِء، اأَْر�َضَلِت اٱل�ضَّ يف َيْوٍم ِمْن اأَّياِم اٱل�ضِّ

ُل يف َحديَقِة  وَّ ْفِء، َفَخَرْجُت اأَجَتَ وَّ ِباٱلدِّ ِلَتْماَلأَ اٱجْلَ

َمْنِزيل ِبَتباُطوؤٍ َوُهدوٍء.

اخلام�سة

كتابة اأ�ضماء الإ�ضارةالثاين
�ْضجاَر ِمَن اٱْلغاَبِة،  ّطاباِن َهِذِه اٱْلأَ َقَطَع َهذاِن اٱحْلَ

ّجاُر اأَثاثًا ِمْن َخ�َضِبها. َنَع َذِلَك اٱلنَّ َو�ضَ

كتابة الأ�ضماء املو�ضولةالرابع

 اٱمْلَْلَجاأُ اٱلَّذي 
َ

تي اأَْذَهُب اإَِلْيها ِهي ديقِة اٱلَّ اأَ�ْضجاُر اٱحْلَ

نْيِ اٱللَّذْيِن يوَجداِن ِباٱْلُقْرِب  يَّ ُدُه �َضّكاُن اٱحْلَ َيْق�ضِ

ِمْنها.

ال�ساد�سة

الثاين

التاء  عام:  �ضنوي  دعم 

همزة  واملب�ضوطة/  املربوطة 

القطع والو�ضل

ِة َفوَجْدُتها خاِلَيًة، فاٱ�ْضَتاأُْت  ْهُت اإِىل اٱمْلََحطَّ َتَوجَّ

ُر  ُة، َواأََخْذُت اأَروُح َواأَجيُء، اأَُفكِّ رْيَ لََّكْتني اٱحْلَ َومَتَ

يف َو�ضيَلِة َنْقٍل اأَعوُد ِبها اإىِل اٱْلُفْنُدِق.

الرابع
كتابة  عام:  �ضنوي  دعم 

الهمزة/ كتابة اأ�ضماء الإ�ضارة

ٌء: َهِذِه اأُّمي ِباٱْبِت�ضاَمِتها 
ْ

ْ �َضي يف اٱْلَبْيِت مَلْ َيَتَغريَّ

ني  مُّ ُنني، َوَهذا اأَبي َي�ضُ �ضُ ُلني َوحَتْ مَّ
اٱمْلَْعهوَدِة، َتَتاأَ

فوٌر  ِنِه َكاأَيّن ُع�ضْ ِح�صُّ َواأَنا يف ُح�ضْ ْدِرِه، َفاأُ اإِىل �ضَ

ْخَوتي  ِه اٱلّداِفِئ، َوَهوؤُلِء اإِ غرٌي َيْلَجاأُ اإىِل ُع�ضِّ �ضَ

َرحوَن َكعاَدِتِهْم. َواأََخواتي مَيْ
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