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ﻋـتـﺑـة الـدلـيـل
سعيا منها إلى تنزيل الرؤية اﻻستراتيجية لﻺصﻼح  ،2030 / 2015وحرصا منها على النهوض
بالمنظومة التربوية لتحقيق مدرسة اﻹنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع ،واﻻرتقاء بالفرد والمجتمع،
وضعت وزارة التربية الوطنية ممثلة في مديرية المناهج تصورا جديدا للمنهاج الدراسي للتعليم اﻻبتدائي
انطﻼقا من اﻻختيارات والتوجهات العامة لنظام التربية والتكوين ،والمهام الرئيسة للمدرسة ،وصوﻻ إلى
اﻻختيارات البيداغوجية والمقاربات الديداكتيكية ،وذلك بناء على التراكمات التي عرفتها الساحة التربوية
الوطنية ،ونتائج اﻷبحاث والدراسات التربوية ،واﻻختيارات والتوجهات الوطنية والمحددات الثقافية
واﻻجتماعية في بعديها المحلي والوطني ،وكذا قيم المواطنة والحياة الديمقراطية وثقافة حقوق اﻹنسان في بعدها
المحلّي والوطني والعالمي ،ومختلف المعارف والمهارات والمواقف وأساليب التعبير اللغوي والفني والجسدي،
ضمانا للنمو المتكامل لشخصية المتعلم والمتعلّمة معرفيا ونفس حركيا ووجدانيا .وقد شكلت هذه اللبنة الخيط
الناظم والموجه لمستويات الممارسة التربوية جميعها ،من حيث المضامين والبرامج الدراسية الموزعة
إلى ثﻼثة أقطاب التي هي قطب اللغات وقطب الرياضيات والعلوم وقطب التنشئة اﻻجتماعية والتفتح ،مع
ضمان مد جسور التنسيق والتكامل في أفق تشكيل الجاذبية المنشودة لمتعلمين/لمتعلمات المدرسة اﻻبتدائية
بتحديد ما يتعلق باﻻختيارات والمقاربات البيداغوجية ،وما يتعلق بمضامين البرامج الدراسية وطرق التدريس
وأساليب التقويم والدعم.
يفرد تصور المنهاج الجديد قطبا خاصا للغات ،يضم اللغة العربية واللغة اﻷمازيغية باعتبارهما لغتين
وطنيتين ،واللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ،ويحدد وظائف كل منها داخل المنظومة التعليمية .وتتكامل
اللغات الثﻼث في تصور لساني وتربوي وتواصلي موحد ومنسجم ،يراعي الخصوصيات اللسانية والصوتية
والحرفية والدﻻلية والثقافية والتاريخية والديداكتيكية لﻺطار المؤسس لكل لغة وأدوارها ،وينطلق من كفايات
موحدة مع اختﻼف في مستويات التمكن واﻹتقان ،ومن مكونات دراسية موحدة تتمحور حول أربع مهارات
كبرى هي اﻻستماع والتحدث والقراءة والكتابة ،ووحدات ومجاﻻت دراسية موحدة تنطلق من ذات المتعلم
والمتعلّمة في محيطهما المباشر والمحلي لتتسع فتشمل سياقات ومجاﻻت أرحب وأكثر انفتاحا ،وأهداف
وقدرات ومهارات تواصلية موحدة ومتنامية في منهجية اكتسابها ،من خﻼل التداول المضمر للقواعد اللغوية
والخطابية في السنوات الثﻼث اﻷولى ،ثم التعلم الصريح لتلك القواعد في السنوات الثﻼث الموالية ،وتوزيع
متدرج وموحد ﻷنواع النصوص ،باﻻنطﻼق من البسيط واﻷكثر تداوﻻ في محيط المتعلم والمتعلّمة إلى ما هو
مركب وأقل تداوﻻ في المقامات التواصلية اﻻعتيادية.
وتُعتبر وثيقة المنهاج الدراسي الجديد الصادرة عن مديرية المناهج في ماي  2019خارطة طريق
صﻼ لما يتعين أن يكون عليه تدريس اللغة العربية في السنتين اﻷوليين من
واضحة المعالم ،ومرجعا جامعا ومف ّ
التعليم اﻻبتدائي بالمدرسة المغربية.
وقد تم تصميم دليل اﻷستاذ واﻷستاذة للغة العربية للسنة اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي ليتضمن سبعة أجزاء :
 الجزء اﻷول خاص بكفاية اللغة العربية للسنة اﻷولى. الجزء الثاني خاص بمكونات اللغة العربية للسنة اﻷولى. الجزء الثالث خاص بالتقويم والدعم. الجزء الرابع خاص بالبرنامج الدراسي للغة العربية في السنة اﻷولى. الجزء الخامس خاص بكراسة المتعلم والمتعلمة. الجزء السادس خاص بجذاذات التصريف المنهجي لمكونات اللغة العربية. الجزء الخاص بالمﻼحق.وقد تم التركيز في هذا الدليل على تقديم مكونات اﻹطار المنهجي الجديد والمفاهيم والمصطلحات
المرتبطة به معززة بأمثلة توضيحية ،مع الحرص على استعمال لغة مباشرة وتوجيهات عملية بما يساعد على
تأطير وتوجيه الممارسة البيداغوجية ويكفل لﻸستاذات واﻷساتذة إمكانية التصرف واﻹبداع.




 كفاية السنة اﻷولى واﻷهداف المرتﺑطة ﺑها
 .1.1نـص الـكـفـايــة
"يكون المتعلم/المتعلمة ،في نهاية السنة اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي ،قادرا على حل وضعيات مشكلة
و/أو إنجاز مهمات مركبة من خﻼل فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين  100و 150كلمة ،وفهم
نصوص مقروءة تتراوح كلماتها ما بين  40و 50كلمة ،وإنتاج نصوص شفهيّة وكتابية قصيرة وبسيطة يغلب
عليها طابع السرد واﻹخبار والوصف والتوجيه ،وذلك بتوظيف رصيده المعرفي والمعجمي والقيمي ،وما
1
اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة".
ونستنتج من خﻼل هذا النص أن :
 .1تنمية الكفاية اللغوية تتم من خﻼل تنمية أربع مهارات أساسية  :فهم المسموع  -اﻹنتاج الشفهي  -فهم
المقروء  -اﻹنتاج الكتابي.
 .2الممارسة الشفهية استماعا وتحدثا هي المدخل لتعلم اللغة العربية ،نتدرج من خﻼلها لتعلم القراءة والكتابة.

 2.1اﻷهـداف التعـلمية المرتـﺑطـة ﺑالكـفايـة
"يكون المتعلم/المتعلمة ،في نهاية السنة اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي ،قادرا على أن :








يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية أو توجيهية تتألف من  40كلمة،
ترتبط موضوعاتها باهتماماته وحاجاته التواصلية المﻼئمة لمرحلة نموه ،وبالرصيد اللغوي المروج في
مجاﻻت برنامج اللغة العربية ؛
يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خﻼل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية أو توجيهية
مركبة من  40إلى  50كلمة ،ترتبط موضوعاتها باهتماماته وحاجاته التواصلية المﻼئمة لمرحلة نموه،
وبالرصيد اللغوي المروج في مجاﻻت برنامج اللغة العربية ؛
يقرأ ويفهم جمﻼ ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية أو توجيهية ،ترتبط موضوعاتها
باهتماماته وحاجاته التواصلية المﻼئمة لمرحلة نموه ،وبالرصيد اللغوي ؛
المروج في مجاﻻت برنامج اللغة العربية ؛
يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية أو توجيهية،
ترتبط موضوعاته باهتماماته وحاجاته التواصلية المﻼئمة لمرحلة نموه ،وبالرصيد اللغوي المروج في
مجاﻻت برنامج اللغة العربية".



 -مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم اﻻبتدائي .مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي واﻻجتماعيات للسنوات
اﻷولى والثانية والثالثة والرابعة من السلك اﻻبتدائي ،ص - 51مديرية المناهج ،ماي .2019





 مكونات اللغة العرﺑية في السنة اﻷولى
 1.2اﻻستماع والتحدث
 1-1-2تعريف اﻻستماع والتحدث
اﻻستماع والتحدث مكون من مكونات مادة اللغة العربية يرمي إلى تنمية المهارة الشفهية للغة
العربية )فهم المسموع واﻹنتاج الشفوي( باعتباره مدخﻼ أساسا لتعليم وتعلم اللغة العربية انسجاما مع
منطق اكتساب اللغة في السياق الطبيعي .وقد اعتمد منهاج اللغة العربية كﻼ من الحكاية والوضعية
التواصلية لبناء هاتين المهارتين.
 2-1-2أهداف اﻻستماع والتحدث
يهدف درس اﻻستماع والتحدث في السنة اﻷولى إلى تمكين المتعلم/المتعلمة من :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 تمييز أصوات اللغة العربية سمعا ونطقها نطقا سليما. تمييز اﻷصوات والمقاطع والكلمات في الجمل المسموعة. تمييز كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/مسجعة(. فهم كﻼم محاوره في مواقف تواصلية مﻼئمة لمستواه. فهم المعنى العام والمعاني والمعاني الضمنية الفرعية للنصوص المسموعة. إعادة ما يسمعه بأسلوبه الخاصة. ربط ما يستمع إليه بتجاربه ومعلوماته السابقة. تجزيء الكلمات المسموعة إلى أصوات ومقاطع صوتية. تركيب كلمات وجمل انطﻼقا من مهارة الدمج. إضافة أو حذف أو تغيير مقطع في كلمة لينتج كلمة جديدة. إنتاج كلمات تنتهي بإيقاع صوتي )كلمات مقفاة /مسجعة(. توظيف اﻷفعال الكﻼمية في سياقات دالة. التحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة ،والتعبير شفهـيا عـن أفكاره ومشاعره وحاجاته ؛ طلب معلومات وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة. مراعاته ﻵداب التواصل المتعلقة باﻹنصات والتحدث في مواقف التحاور والنقاش. سرد أعماله اليومية ،ومناقشة ما يسمعه من أفكار ومعلومات. التعبير عن موقفه من خطاب موجه له أو لغيره. التعبير عن أفكاره في وضعيات من الحياة العادية. وصف مشاهداته ومشاعره شفهيا. إعادة سرد أحداث حكاية أو قصة. -التواصل شفهيا باستعمال رصيد معجمي في حدود ما يسمح به نموه العقلي ومستواه الدراسي.

 3-1-2موﺟهات منهﺟية لتدريس اﻻستماع والتحدث
يتم تدبير درس اﻻستماع والتحدث بمراعاة الموجهات اﻵتية :
 يستغرق درس اﻻستماع والتحدث أسبوعين ،تستثمر فيهما حكاية واحدة ووضعيتان تواصليتان.
 يت ّم فهم الحكاية وبناء معناها من خﻼل بناء التوقعات والتسميع ،واستخﻼص عناصرها وبنيتها
السردية ،واستثمار رصيدها اللغوي والقيمي ،وتشخيصها ،ثم إنتاج حكاية جديدة.
 يتم تناول الوضعيات التواصلية باستثمار المواقف التعبيرية والمقامات التواصلية انطﻼقا من الحكاية
وبتوظيف اﻷفعال الكﻼمية من خﻼل اكتشافها في سياق مرتبط بالحكاية من أجل التدرب ﻋلى
استعمالها وتوظيفها في سياقات متنوعة.




 يتم توظيف اﻷساليب والظواهر اللغوية ضمنيا ،وترويج الرصيد المعجمي الوظيفي المرتبط بالمجال.
وبذلك يحصل التكامل بين أغراض التعبير من جهة ،وأغراض التواصل من جهة ثانية.
 تقدم الحكاية أوﻻ في حدود  35دقيقة ثم تليها مباشرة الوضعية التواصلية في  10دقائق .بحيث يتم
اﻻنتقال من الحكاية إلى الوضعية التواصلية بشكل سلس يضمن وحدة مكون اﻻستماع والتحدث.
 4-1-2التدﺑير الديدكتيكي لمكون اﻻستماع والتحدث
 اﻷســﺑـوع اﻷولالــحـصـة 1

الــحـصـة 2

الـحـكـايــة  35) 1د(

 .1ﺑـناء التوﻗعـات  .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حول العنوان دراسة العنوانوالفهم اﻷولي
والصورة.
للحكاية.
 بناء التوقعات. .2تـسمـيـع
 .2تـسمـيـع
احترام مواصفات  -احترام مواصفاتالحكي الجيد )يمكن
الحكي الجيد
اعتماد وسائل سمعية
)يمكن اعتماد
بصرية(.
وسائل سمعية
بصرية(.
 .3استثمار ﻋـناصـر
 .3التحـقـق من
الحكاية
التوﻗعات
 مناقشة التوقعات أسئلة ﻻستخراج : الشخصيات ؛في ضوء الفهم
اﻷولي للحكاية بعد  -اﻷحداث ؛
 اﻷزمنة ؛التسميع.
 -اﻷمكنة.

الـوضعـيـة الـتـواصـلـيـة  10) 1د(

 .1وضـعـيـة
اﻻنـطــﻼق
 تذكير بمقطعالحكاية المرتبط
بالوضعية
 .2مـﻼحـظـة
واكـتـشـاف
 مﻼحظة صورالوضعية.
 اكتشاف الفعلالكﻼمي.

الــحـصـة 3

الــحـصـة 4

 .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حول عناصرالحكاية.

 .1تذكـير ورﺑـط
 أسئلة حول بنيةالحكاية.

الــحـصـة 5
 .1تذكـيـر ورﺑـط
 -أسئلة حول المعجم.

 .2ســرد
 .2ســرد
 .2تـسمـيـع
 تناوب المتعلمين  -تناوب المتعلمين احترام مواصفاتوالمتعلمات على والمتعلمات على سرد
الحكي الجيد )يمكن
مقاطع من الحكاية
سرد مقاطع من
اعتماد وسائل سمعية
باحترام مواصفات
الحكاية باحترام
بصرية(.
مواصفات الحكي الحكي الجيد.
الجيد.
 .3استـثمـاراﻷسـالـيـب
 .3استـثمـار
 .3استـثمـار ﺑنية
والـظـواهـراللـغـويـة
المعـﺟـم
الحكـايـة
 توظيف اﻷساليب أسئلة لتحديد المقاطع  -استخراجوالظواهر التراكيبية
المفردات.
السردية )البداية،
 شرحها بتوظيف والصرفية.التحول ،المشكل،
استراتيجيات
الحل ،النهاية(.
المفردات.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تذكير ورﺑـط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تـذكير ورﺑـط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .2استعـمال الفعـل
الكـﻼمـي
 استعمال الفعلالكﻼمي مع اﻷساليب
المرتبطة به.

 .2استعـمال الفعـل
الكـﻼمـي
 استعمال الفعلالكﻼمي مع اﻷساليب
المرتبطة به.

 .2اسـتـثـمار
وتوظـيـف
 توظيف الفعلالكﻼمي في
وضعية جديدة.

 .2استـثمار وتوظيف
 توظيف الفعلالكﻼمي في وضعية
جديدة.





 اﻷسـﺑــوع الـثــانــيالــحـصـة 1
 .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حول الفهمالعام للحكاية.

الــحــكــايــة  35) 1د(

 .2ســرد
 تناوب المتعلمينوالمتعلمات على
سرد الحكاية
أومقاطع منها
باحترام مواصفات
الحكي الجيد.
 .3استـثمار القـيـم
 استخراج القيمة توظيفها فيوضعيات مرتبطة
بالواقع.

الـوضـعـيـة الـتـواصـلـيـة  10) 2د(

 .1وضـعــيـة
اﻻنــطـﻼق
 التذكير بمقطعالحكاية المرتبطة
بالوضعية.
 .2مـﻼحـظـة
واكـتـشـاف
 مﻼحظة صورالوضعية.
 اكتشاف الفعلالكﻼمي.

الــحـصـة 4

الــحـصـة 5

الــحـصـة 2

الــحـصـة 3

 .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حول الفهمالعام للحكاية.

 .2ســرد
 التناوب على سردالحكاية أومقاطع منها
باحترام مواصفات
الحكي الجيد.

 .2ســرد
 التناوب على سردالحكاية أومقاطع منها
باحترام مواصفات
الحكي الجيد.

 .2ســرد
 سرد الحكايةأومقاطع منها
تمهيدا لﻺنتاج.

 .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حولالعناصر التي تم
تغييرها في بداية
الحكاية.
 .2ســرد
 التناوب على سردبداية الحكاية
الجديدة باحترام
مواصفات الحكي
الجيد.

 .3تشخـيـص )(1
 تكوين مجموعات تدريب المجموعاتعلى التشخيص
 عرض عملالمجموعات وتقويم
آدائها.

 .3تشخـيـص )(2
 تتمة عرض عملالمجموعات.
 تقويم عملالمجموعات.

 .3إنــتــاج )(1
 التوافق حولالعناصر /العنصر
الذي يتم تغييره.
 إنتاج بداية جديدةللحكاية.

 .3إنــتــاج )(2
 تتمة إنتاج الحكايةالجديدة.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .1تـذكـيـر ورﺑــط
 تذكير بالفعلالكﻼمي.

 .2استعـمال الفعـل
الكـﻼمـي
استعمال الفعل الكﻼمي
مـع اﻷساليب المرتبطة
بـه.

 .2استعـمال الفعـل
الكـﻼمـي
 استعمال الفعلالكﻼمي مع اﻷساليب
المرتبطة به.

 .2استـثمـار
 .2استـثمـار
وتـوظـيـف
وتـوظـيـف
 توظيف الفعل توظيف الفعلالكﻼمي في وضعية الكﻼمي في وضعية
جديدة.
جديدة.

 .1تذكـيـر ورﺑــط
 .1تذكـيـر ورﺑـط
 أسئلة حول قيمة  /قيم  -مناقشة الجوانبالممكن تطويرها في
الحكاية.
التشخيص.

 2-2الــقــراءة
 1.2.2مـفـهـوم الـقــراءة
القراءة في مفهومها العام "عملية تفكير معقّدة ،تشمل تفسير الرموز المكتوبة )الكلمات والجمل(،
وربطها بالمعاني ،ث ّم تفسير تلك المعاني وفقا لخبرات القارئ الشخصية .وبناء على ذلك ،فإن القراءة
تتض ّمن عمليتين متصلتين هما  :العملية اﻷولى ميكانيكية ،ويقصد بها رؤية القارئ للمقاطع فالكلمات ثم
الجمل عن طريق الجهاز البصري والنطق بها بواسطة جهاز النطق .والعملية الثانية عقلية ،يت ّم خﻼلها بناء
المعنى ،وتشمل الفهم الصريح )المباشر( ،والفهم الضمني ،واﻻستنتاج والتذوق واﻻستمتاع والتحليل ونقد
2
المادة المقروءة ،وإبداء الرأي فيها".


مكون القراءة( للسنة اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي ،ص  -12مديرية المناهج ).(2018 / 2017
 - 2دليل اﻷستاذة واﻷستاذ )اللغة العربيةّ ،





 القراءة هي عملية فك الرموز الخطية وإعمال الذهن لبناء المعنى انطﻼقا من استراتيجيات يعتمدها القارئ.
ّ
الخطي وترجمته إلى صورة
والقراءة عمليتان ،عملية آلية تقتضي إعمال الﻼقط البصري في إدراك الرمز
صوتية ،وعملية عقلية تقتضي إعمال الذهن للتأثير في المقروء من أجل بناء المعنى ومن ت ّم وجب التمييز
بين فعل اﻹقراء الذي يهتم بآليات القراءة ،وفعل القراءة الذي يهت ّم بالعمليات العقلية في إعطاء المقروء معنى
باعتماد استراتيجيات قرائية.
وتتض ّمن الوثائق المسلّمة للمؤلفين من لدن مدرية المناهج في إطار اليومين التكوينيين ) 10و 11أبريل (2018
تعريفات للقراءة هي :
ّ
ّ
 "القراءة هي عملية بناء المعنى من النصوص المكتوبة ،وهي مهارة معقدة تتطلب تنسيق عدد من3
مصادر المعلومات المترابطة"
ّ
ّ
 "القراءة ﻻ تحدث بصورة طبيعية ،فالطفل ﻻ يتعلم القراءة بالطريقة التي يتعلم بها الكﻼم وذلك من4
النص( في بيئته".
التعرض الطبيعي للغة )أو
خﻼل
ّ
ّ
ّ
ّ
 "وهكذاّ ،فإن تحقيق هدف القراءة بالنسبة للكثير من المتعلمين/المتعلمات يتطلب تدريسا واضحا
5
ومباشرا للمهارات اﻷساسية التي تؤدّي في النهاية إلى الفهم".
والمكونات
 2.2.2التعليم المﺑكّر للقراءة ،المفهوم
ّ
ارتضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،في تجديد المناهج التربوية
وتطويرها ،مقاربة قرائية جديدة وأكثر فعّالية في إطار مشروع " القراءة من أجل النّجاح/المشروع الوطني
للقراءة " والبرنامج المتعلّق باﻻرتقاء بتعلم القراءة في المستويات اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي ،تجاوزا للمستوى
صة في المستويات اﻷولى ،والذي أبانت عنه نتائج التقويمات
المتدني للمتعلّمين/للمتعلمات المغاربة في القراءة ،خا ّ
الوطنيّة والدّولية .يعتمد التعليم المبكر للقراءة مفهوما ﻻ يختلف عن المفهوم العام للقراءة ،لكنه يتميز بـ :





مكونات محددة للمهارات القرائية التي ينبغي للمتعلمين والمتعلمات التحكم فيها لتنمية قدرتهم
اﻋتماده خمسة ّ
على القراءة ،وذلك باﻻنطﻼق من الوﻋي الصوتي والتركيز عليه كمرحلة قبل قرائية لتمكينهم من البنية
الصوتية للغة العربية وخصائصها ،نظرا لما لهذا المكون من تأثير على تنمية القدرات القرائية واللغوية
ﻻحقا ،ثم المﺑدأ اﻷلفﺑائي ،فالمفردات ،فالطﻼﻗة ثم الفهم )سيتم تفصيل هذه المكونات في الفقرة الﻼحقة(.
تﺑني اﻻنطﻼق من الﺟزء إلى الكل والتدرج من السهل إلى الصعب ومن الﺑسيط إلى المركب ،في توافق مع
الكيفية التي يعالج بها الدماغ المعلومة.
اﻋتماد تعليم صريح ومنهﺟي للمكونات المذكورة من خﻼل خمسة إﺟراءات تروم تنمية المهارات القرائية
وتجسد التفويض التدريجي لمسؤولية التعلم  :انطﻼقا من التهيئة فالنمذجة فالممارسة الموجهة فالممارسة
المستقلة ثم التطبيق.

صـوتـي
أ -الـوﻋـي الـ ّ
وهو إدراك أن الكلمة المنطوقة سلسلة من الوحدات الصوتية الصغيرة وليست وحدة صوتية واحدة ،أي
أنها تتألف من مقاطع صوتية ،والمقاطع الصوتية بدورها تتألف من قطع صوتية )صوامت ومصوتات( .ويعني
الوعي الصوتي كذلك قدرة المتعلم/المتعلمة على تعرف مخرج الصوت في جهاز اﻹصاتة ،وتعرف كيفية
إصدار هذا الصوت ،وكيفية تش ّكل اﻷصوات الخاصة بمقطع أو كلمة أو جملة ،...كما يعني قدرته على تميز
صوت عن غيره ،سواء كان هذا الصوت قطعة ) (segmentأو مقطعا ) (syllabeأو كلمة ...فالوعي الصوتي
بهذا المعنى ،امتﻼك المتعلم/المتعلمة قدرات عقلية تجعله قادرا على تمييز اﻷصوات ،والتنغيم ،وتأطير الجملة،
وتجزيئ الكلمة إلى مقاطع ،وتقطيع المقطع إلى قطع )أصغر وحدات صوتية( ،واللعب بالكلمات بممارسة
مهارات إدماج مقاطع أو حذف أحدها من كلمة أو إضافته أو تعويضه بآخر ...للحصول على كلمة جديدة ذات
معنى مغاير.


3- (Anderson, Hiebert, Scott, Wikinson. 1985, P7
) 4 - (Lyon,1998
)5 - (Stanovich, 2000









الصوت والحرف
الحرف هو رسم )صورة ّ
المجردة ويُقرأ
خطية( يُكتب باليد أو ما ينوب عنها من آﻻت ،تُدركه العين
ّ
التموجات الصوتية الصادرة عن جهاز اﻹصاتة ،فتُد َْركُ بالﻼقط السمعي
صوت ،فهو تلك
ويُعطاه معنى .أ ّما ال ّ
ّ
)اﻷذن( وﻻ تُد َْركُ بالﻼقط البصري ،ويُرمز له كتابة بوضعه بين معقوفتين.
المصوت والصامت
المصوت هو صوت ﻻ يعترضه حاجز في جهاز اﻹصاتة عند نطقه .المصوت في اللغة العربية ستّة
أنواع ،مصوتات قصيرة وهي الفتحة والكسرة والضمة وما يقابلها من مدود )حركات طويلة  :ا  -و -ي(.
أ ّما الصامت ،فهو عكس المصوت ،صوت يعترضه في جهاز اﻹصاتة حاجز ،إما أن يس ّد مجراه ،أو يضيّقه،
وينقسم إلى ثﻼثة أنواع :
 أصوات انفجارية )فجائية( مثل )ب ،ت ،د ،ض ،ط ،ك ،ق ،ء(. أصوات رخوة )احتكاكية( مثل )ث ،ح ،خ ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ظ ،ع ،غ ،ه(. -أصوات مائعة مثل )و ،ي ،ن ،ر ،ل ،م(.

صـوت
 وصـف الـ ّ
ﻻ مندوحة من اعتبار مجموعة من العوامل في وصف الصوت اللغوي ،منها  :مكان النﱡطق )شفوي ؛
ي ؛ حلقي ؛ حنجري( .والناطق )ال ﱠ
شفة
ي ؛ لهو ّ
ي ؛ غار ّ
ي غار ّ
ي ؛ لثو ّ
أسناني ؛ بين أسناني ؛ لثو ّ
ي ،طبق ّ
سفلى ؛ ذَلَق اللّسان ؛ ُمقدّم اللّسان ،وسط اللّسان ؛ مؤخر اللّسان ؛ جذر اللّسان( .وكيفية النﱡطق )انفجاري ؛
ال ﱡ
ي ؛ صامت ؛ شبه صامت ؛ مجهور ؛ مهموس ؛ رخو ؛ ل ِيّـن ؛ قصير ؛
ي ؛ أنفي ؛ تكرار ّ
ي ؛ جانب ّ
احتكاك ّ
عال ،وسطي ،منخفض،
الصفات  :بسيطُ ،مر ﱠكب،
طويل( .ويُضاف عند وصف المصوتات إلى ما تقدّمّ ِ ،
ٍ
أمامي ،مركزي وخلفي.
 خصـائـص المقـطـع الصـوتـي العـرﺑـي
يتميز المقطع الصوتي العربي بمجموعة من الخصائص منها :
 ﻻ وجود للمقطع الصوتي في اللغة العربية دون وجود حرف متحرك فيه ؛ص ُل ؛
ـصـ ـ ُل  :يَ ِ
 الحرف المضموم أوالمفتوح أو المكسور يعتبر مقطعا صوتيا واحدا مثل َ :يـ ِ"ر ْ
ب أو ْ
مال"(
 الحرف الساكن يشكل مع الحرف الذي قبله مقطعا صوتيا ،مثال )يَ ْكـ في يَ ْكت ُ ُمال في ِ
 الحرف الممدود بـ )الواو والياء واﻷلف( يشكل )مع المد( مقطعا صوتيا دا دو دي با بو ؛ الحرف المشدﱠد ي ﱡُفك إدغامه إلى حرفين ،اﻷول ساكن ،والثاني متحرك ،الحرف اﻷول الساكن يشكل مع
شك ْ :
الحرف المتحرك قبله مقطعا صوتيا واحدا )م ﱠد  :م ْد َ -د  /ﱠ
شك  -كـ َ( ؛
 الﻼم القمرية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحدا مثل :صـ  -ـل ؛
صــل  :ا َ ْلـ  -ـف ْ
ا َ ْلــفـ ْ
 الـحرف الـ ُمشدﱠد بعد )الـ( الشمسية ي ﱡُفك إدغامه إلى حرفين ،اﻷول ساكن ،والثاني متحرك ،الحرف اﻷول
الساكن يشكل مع همزة الوصل قبله مقطعا صوتيا واحدا ،والثاني المتحرك يشكل مقطعا مثل :
لر َ -ر – ـسو  -ـ ُل( ؛
اَلـ ﱠرســول ) :ا َ ْ
نون يعتبر مقطعا صوتيا واحدا مثل :
 التنوين  :الحرف ال ُم ﱠعـ  -ـلَـ  -ـ ٌم ؛
َعـــلَــ ٌم َ :







مهـارات الـوﻋـي الصـوتـي

وهي كل ما يقوم به المتعلم/المتعلمة من أداءات صوتية قبل وأثناء القراءة كالتعرف والتمييز أو التجزيء
المقطعي لكلمة ،أو إعادة دمج مقاطع كلمة ،أو حذف أحدها من كلمة أو إضافته أو تعويضه بآخر...
للحصول على كلمة جديدة ذات معنى مغاير .والمهارات المعتمدة ،هي :
الـمـهـارة

وصـف الـمـهـارة

الـنـشـاط الـمـنـاسـب لـﺑـنـاء الـمـهــارة

تعرف صوت محدد في
كلمات مختلفة.

 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الصوت المشترك )الذي يتكرر( في الكلمات اﻵتية :جمال  -عجوز  -دجاج ؟
 -المتعلم/المتعلمة  :الصوت المشترك هو ]ج[.

تعرف الوحدات الصوتية
التي تتكون منها الكلمات.

 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الصوت اﻷول في كلمة " كِتابٌ " المتعلم/المتعلمة ] :ك[ اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما المقطع اﻷول /الوسط /اﻷخير في كلمة " كِتابٌ ""ك" مقطع الوسط "تا" المقطع اﻷخير "بٌ ".
 -المتعلم/المتعلمة  :المقطع اﻷول ِ

الـتـفـيـيء

تعرف كلمة بها وحدة
صوتية تختلف عن باقي
كلمات المجموعة.

 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الكلمة التي تبتدئ بصوت /مقطع مختلف عن الصوت/صةٌِ ،ق ْس ٌم( ؟
المقطع الذي تبتدئ به كلمات أخرى ) :قَلَ ٌمِ ،ق ْس ٌم ،كِتابٌ ( )قَلَ ٌم ،قِ ﱠ
 المتعلم/المتعلمة  :الكلمة في المجموعة اﻷولى  :كراسة /في المجموعةالثانية  :قلم.

الــدمـج

الجمع بين مقاطع صوتية
لتكوين كلمة.

/س/ /كَ / /تَ  /؟
 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الكلمة التي تتكون من المقاطع َ -المتعلم/المتعلمة  :سكت

الــحــذف

تعرف الكلمة المتبقية بعد
إزالة مقطع منها.

/س /في سماء ؟
 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الكلمة التي الجديدة بعد إزالة مقطع َ -المتعلم/المتعلمة  :ما ٌء

اﻹضـافـة

تعرف الكلمة بعد إضافة
مقطع في أول كلمة أو في
آخرها.

/س /إلى أول كلمة
 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الكلمة الجديدة بعد إضافة المقطع َعي ٌد ؟
 -المتعلم/المتعلمة َ :سعيدٌ.

تعرف الكلمة الجديدة بعد
التعـويـض تعويض أحد مقاطع كلمة
معينة بمقطع آخر.

/ب /في
/س /بمقطع َ
 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما الكلمة الجديدة بعد تعويض المقطع َسعي ٌد ؟
كلمة َ
 -المتعلم/المتعلمة َ :بعيدٌ.

الـتـعـرف

الـعــزل

تفكيك كلمة إلى مقاطع
صوتية بالتصفيق أو النقر...

 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :نجزئ كلمة "دخل" تصفيقة لكل مقطع /د/ /ـخـ/ /ـل ./كمعدد التصفيقات ؟ كم عدد المقاطع ؟ ما المقطع الذي يتضمن صوت]د[ ؟
 المتعلم/المتعلمة  :عدد التصفيقات  ،3 :عدد المقاطع  ،3:المقطع المتضمنلصوت د هو ] َد[.

الـتقـطـيع

تعرف جميع الوحدات
الصوتية المكونة لمقطع أو
لكلمة

 كلمة " َد َخلَ" تتكون من  3مقاطع َ /د/ /خـَ/ /ـلَ ،/ويتكون المقطع َ /د /منالصامت )الصوت( ]دْ[ والمصوت ] فتحة[.
َ -د َخ َل تتكون من ]د[ +ــ َ ] +خ[  +ــ َ ]ل[  +ـــَ.

رصـــد
الـقـافـيـة

تعرف القافية التي تنتهي بها
كلمات ،وإنتاج أخرى لها
القافية نفسها.

 اﻷستاذ/اﻷستاذة  :ما هي القافية التي تنتهي بها هذه الكلمات  :سعيد  -بعيد -جديد ؟ وأذكر كلمات لها نفس القافية ؟

الـتـﺟزيء

 -المتعلم/المتعلمة  :القافية هي "يد" والكلمات هي  :وليد  -بريد  -فريد...





ب -الـمـﺑـدأ اﻷلـفـﺑـائــي
ويقصد به الربط بين الصوت والحرف للتمكن من ترجمة الكلمات المكتوبة إلى كلمات منطوقة باستعمال
العﻼقة بين أصوات الحروف ورسمها الخطي ،وتأطير الجملة المكتوبة ،وتجزيء الكلمة كتابيا إلى مقاطع،
وتمييز القطع المكتوبة المشكلة للمقطع ،واللعب بالكلمات بممارسة مهارات إدماج مقاطع مكتوبة أو حذف
أحدها من كلمة مكتوبة أو إضافته أو تعويضه بآخر ...للحصول على كلمة جديدة ذات معنى مغاير.
ويتحقق هذا المﺑدأ اﻷلفﺑائي من خﻼل مجموعة من اﻷنشطة والمهارات المماثلة لمهارات الوﻋي
الصوتي لكن على مستوى الصور الخطية المكتوبة مع الربط بما يقابلها صوتيا ،والعمل على أن يصير هذا
الترابط قويا وآليا بما يؤسس للطﻼقة ،وينمي عملية القراءة في بعدها الميكانيكي :
اﻷنـشـطـة الـمـنـاسـﺑـة

الـمـهــارة
الـتـشكـيـل الـخـطــي

 تقديم اﻷشكال الخطية جميعها لصوت معين مثﻼ ]م[  :مـ ،ـمـ ،ـم ،م)للصوت م أربعة أشكال خطية حسب موقعه في الكلمة( ؛
 -تشكيل الحرف في الهواء وبالعجين وبالرمل...

تـعــرف الـحــرف

 إحاطة حرف معين بخط ضمن سلسلة من الحروف معزولة أو في كلمة؛)أحيط حرف د في  :ك  -ذ  -د  -و  /مـدار (...؛
 تلوين حرف معين ؛ -وضع اﻷصبع على حرف معين.

الـرسـم الـخـطـي
للـمـقـطــع

 تحويل المقاطع الصوتية المسموعة إلى رسم خطي .مثل َ / :ج/ - /جاٌ / - /ج/فيكتب المتعلمون َج  -جا ٌ -ج.

الـدمـج كـتـاﺑـيـا

 دمج قطع لتكوين مقاطع )د  +ــ ُ = ُد( ؛ -دمج مقاطع لتكوين كلمة )دُ +رو +بٌ = دروب(.

الـتـﺟـزيء كـتـاﺑـيـا

/ـب. /
 -تفكيك كلمة إلى مقاطع  :كتب = َ /كـ/ + /ـتـََ + /

الـحـذف كـتـاﺑـيــا

سـ" وقراءة عيدٌ(.
سعي ٌد  -حذف المقطع " َ
 -قراءة كلمة بعد حذف مقطع ) َ

اﻹضــافــة كـتـاﺑـيـا

 -قراءة كلمة بعد إضافة مقطع )با ٌل  -إضافة المقطع " ِحـ" وقراءة ِحبالٌ(.

الـتعـويـض كـتـاﺑـيـا

سـ" وقراءة سماد(
)رما ٌد  -تعويض " َر" بـ " َ
 -قراءة كلمة بعد تعويض مقطع بآخر َ

ج -الطـﻼﻗــــة
هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإيقاع صوتي معبر .ويتغير مستوى التمكن منها بحسب خصائص
المقروء ،ومدى استئناس القارئ بالكلمات ،وتمرسه بقراءة النصوص .وتتحقق الطﻼقة من خﻼل مجموعة من
اﻻنشطة والمهارات ،أهمها :
 قراءة الكلمات البصرية بترتيب وبدون ترتيب ؛ قراءة لوحات قرائية تتضمن مقاطع أو كلمات من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ومن أعلىإلى اسفل ومن أسفل إلى أعلى ؛
 قراءة جمل ونصوص ؛ مسابقات في القراءة بحساب عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة كنشاط ترفيهي داعم.



د -الـمـفــــردات
ويتعلق اﻷمر بمكون من مكونات اللغة الشفوية والكتابية ،يهدف إلى تنمية الرصيد المعجمي الﻼزم
والمناسب لكل مستوى تعليمي معين ،من أجل التواصل وفهم معاني المقروء .ويتم التعليم الصريح والمقصود
للمفردات من خﻼل :
 التقديم المﺑاشر )بالعينات أو بالصور أو بالرسوم أو بالتشخيص(.
 استراتيﺟيات المفردات وذلك بربط كلمة جديدة بكلمات مألوفة عن طريق إنشاء عﻼقات تقوم على التشابه
أو الترادف أو التضاد أو اﻻشتقاق ،من خﻼل استراتيجيات  :شبكة المفردات ،خريطة الكلمة ،عائلة الكلمة،
الصفة المضافة ،كما في اﻷمثلة :

 استراتيﺟية شﺑكة المفردات  :ربط كلمة بعدد من المفردات التي تنتمي إلى المجال نفسه مثل :





 استراتيﺟية خريطة الكلمة  :تأطير كلمة وتقريب معناها بتحديد مرادفها ،ضدها ،نوعها ثم تركيبها في
جملة.

 استراتيﺟية ﻋائلة الكلمة  :تقريب معنى كلمة بإعطاء الكلمات التي تنتمي إلى نفس العائلة باستعمال
اﻻشتقاق.

 استراتيﺟية الصفة المضافة  :تقوم هذه اﻻستراتيجية على إضافة صفة محددة لكلمة من كلمات الجملة.
)اختيار الصفة المضافة ليس اعتباطيا بل يجب أن يكون لها معنى(.
الــعـﺑــارة

الصفة المضافة

مـنـاظــر الـقـريــة

جميلة  /رائعة /خﻼبة.../

حــديـقــة الـحـــي

جميلة  /فسيحة  /نظيفة...

تغـرد اﻷطـيار فـوق اﻷشﺟـار

العالية  /المورقة  /المزهرة... /

هـ -الـــفــهـــم
هو إعمال للقدرات العقلية من لدن المتعلم/المتعلمة من أجل فك شفرة رسالة مكتوبة أو شفهية ،من أجل
بناء المعنى ،أي إدراك مضمون النص ،واستخراج معانيه الصريحة والضمنية الثاوية واستعمالها ثم توظيفها،
باعتماد استراتيجيات ما قبل القراءة واستراتيجيات أثناء القراءة واستراتيجيات ما بعد القراءة :
 استراتيﺟيات ما ﻗﺑل القراءة ﺑصفة ﻋامة  - :التصفح اﻷولي  -تحديد الهدف من القراءة  -استثمار المعرفة
القبلية – توقع مضمون النص...




ويتم التركيز في المستوى اﻷول على استراتيجية التوقع انطﻼقا من دراسة العنوان والصورة :


دراسة العنوان باﻻنطﻼق من كلماته وما تحيل عليه من حقول دﻻلية يمكن أن تحدد إطارا لموضوع
النص ،ويمكن اعتماد الخطوات اﻵتية :

 كتابة العنوان على السبورة مثﻼ " :حديقة نظيفة" )ص  124من كراسة المتعلمة والمتعلم( ؛ قراءة العنوان من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذة وبعض المتعلمين/المتعلمات ؛ شرح كلمات العنوان )تقريب المعنى( :حديقة الحي /حديقة الحيوان /حديقة اﻷلعاب... /
قاعة نظيفة  /بذلة نظيفة  /دفتر نظيف... /
 إضافة كلمة أو عبارة للعنوان سواء في البداية أو في اﻵخر :في البداية  :زرنا حديقة نظيفة/ما أجمل هذه الحديقة النظيفة... /
في اﻵخر  :الحديقة النظيفة جميلة/الحديقة النظيفة أعجبت الزوار... /


ﺑناء التوﻗعات اﻷولية انطﻼقا من العنوان ؛ ماذا سنقرأ في نظركم ؟ عم سيتحدث النص في نظركم ؟

 تتم مساعدة المتعلمات والمتعلمين على إتمام صياغة توقعاتهم ،ويتم تجميع التوقعات المتشابهة بتكوينمجموعات ،كأن يقول اﻷستاذ/اﻷستاذة مثﻼ " :فﻼنة وفﻼن وفﻼن لهم التوقع نفسه .وفﻼن وفﻼنة وفﻼن
لهم توقع آخر .أو المجموعة ...تتوقع كذا .والمجموعة ...تتوقع كذا".
 تسجل التوقعات على السبورة باعتماد مخطط شمسي أو بجمل معبّرة مثل :نـظـف اﻷطـفـال الـحـديـقـة فـأصـﺑـحـت نـظـيـفـة

ﻗـــام اﻷطــفـال ﺑـنــزهــة
فــي حـديـقــة نـظـيـفـــة

حــديـقـة
نـظـيـفـة

رمـى اﻷطــفـال اﻷزﺑـــال
فــي الـحـديـقـة الـنـظـيــفــة

حـافـظ اﻷطـفـال ﻋـلـى الـحـديـقـة الـنـظـيـفـة


دراسة الصورة  :مطالبة المتعلمين والمتعلمات بمﻼحظة الصورة باعتماد أنواع المﻼحظات التالية :
 مﻼحظة شاملة  :يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عما يشاهدونه في الصورة من عناصر،ويمكن توجيههم بأسئلة مثل  :من ؟ أين ؟ ماذا ؟ )مثﻼ الصورة المصاحبة لنص "حديقة نظيفة"
ص  124من الكراسة(.
أﻻحظ حديقة ،أطفاﻻ يلعﺑون في حديقة /أﻻحظ طفلة تسقي الورود /اﻻحظ أشﺟارا ،نﺑاتات ،طيورا ،فراشات/

 مـﻼحظة ﺑؤرية  :بعد المﻼحظة الشاملة يتم التركيز على جزء معين من الصورة له عﻼقة بمضمونالنص لتيسير بناء التوقعات) .مثﻼ  :التركيز على صورة الطفل وهو يكنس ،أو على سلة المهمﻼت(.
 مـﻼحـظـة إسقـاطـية  :تنصب على موقف أو حدث ﻻ يظهر في الصورة .كما يمكن ايضا استنطاقالصورة من خﻼل فتح حوار بين شخصيات الصورة ،مثﻼ  :ماذا يفعل اﻷطفال ؟ هل تسلقوا
اﻷشجار ؟ هل قطفوا الورود واﻷزهار ؟ لو كنت معهم ،ماذا كنت ستفعل ؟...




 ﺑـناء التـوﻗعـات  :يعود اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون إلى التوقعات اﻷولية التي تم بناؤها من العنوانفقط لتدقيقها وتصويبها بعد مﻼحظة الصورة.
 مـﻼحـظـة  :يمكن إرجاء بناء التوقعات إلى حين دراسة العنوان والصورة معا ،بحيث يتم الربط بينما يدل عليه العنوان وما تقدمه الصورة من مؤشرات وبناء التوقعات دفعة واحدة.
 استراتيﺟيات أثناء القراءة
يتم التركيز في المستوى اﻷول )في الوحدتين  5و  (6بالنظر إلى مستوى المتعلم/المتعلمة القرائي ومكتسباته
اللغوية ،على :


استراتيﺟية إﻋادة القراءة لتحقيق الفهم .من خﻼل :
 -تدريب المتعلم/المتعلمة على التوقف وإعادة القراءة كلما تعذر عليه الفهم.



استراتيﺟية المراﻗﺑة الذاتية .من خﻼل التوقف والتساؤل أثناء القراءة :
 هل أفهم ما أقرأه بوضوح ؟ هل يتوافق مضمون النص مع توقعاتي القبلية ؟ -ماذا أحتاج لكي أفهم أكثر ؟

 استراتيﺟية استخراج المعاني الصريحة والضمنية .من خﻼل :
 تدريب المتعلم/المتعلمة على استخراج المعاني الصريحة التي وردت في النص بشكل مباشرباستعمال أدوات اﻻستفهام المناسبة وشرح معانيها ) َمن ﻻستخراج شخصية ،متى ﻻستخراج زمن ،أين
ﻻستخراج مكان.(...
 تدريب المتعلم/المتعلمة على استخراج المعاني الضمنية التي ﻻ توجد في النص إﻻ من خﻼل قرينةتدل عليها وشرح العمليات العقلية المنطقية التي مكنت من إيجادها.
 استراتيﺟيات ما ﺑعد القراءة :


فحص التوﻗعات  :فحص مدى توافق التوقعات مع مضمون النص .يذكر اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات
والمتعلمين بتوقعاتهم المحتفظ بها في جناح خاص ،ويثير مناقشة لجعلهم يقفون على المسافة الفاصلة
بين توقعاتهم والمضمون الفعلي للنص) .يمكن لهذه العملية أن تتم في فترة سابقة أثناء القراءة أو كلما
تبين لﻸستاذ/لﻸستاذة أنها ستكون ذات فائدة وجدوى(.



إﻋادة اﻹنتاج  :ويتم خﻼلها استثمار اﻷفكار اﻷساس والخريطة الذهنية أو هيكلة النص بهدف تلخيصه.
مثال على بناء اﻷفكار اﻷساسية لنص حديقة نظيفة )ص : (124
 تحديد مكونات الحديقة  :اﻷشجار ،أطيار تغرد، تحديد ما قام به اﻷطفال  :جلسوا ،لعبوا ،كنسوا بقايا اﻷكل. تحديد ما لم يقوموا به  :لم يكسروا غصنا ،لم يقطفوا وردة. -إعطاء عنوان لكل فقرة.

مـثــال : 1خريطة ذهنية لنص حديقة نظيفة ص : 124
حـديـقـة نـظـيـفــة 
مــا فـعــلــنــاه
 جـلسـنا فـي ظـﻼل اﻷشـجـار. لـعـبـنـا. -كـنسـنا بـقـايـا اﻷكـل .

حـديـقـة حينـا يـوﺟـد ﺑهـا
 أشجار  -أغصان أشجار. -ظﻼل أشجار  -أطيار تغرد.

مـا لـم نـفعـلــه
 لم يكسر أحد غصنا. -لم يقطف أحد وردة.







مــثـال  : 2هيكلة نص "جولة في البادية" ص : 118

الـشخصـيـات
 حسام ،الجدة/الخراف،الفراشات .

الــزمـان
 -في المـسـاء.

ﺟـولـة فــي
الــﺑــاديـــة 
الـمـكـان
 البادية  -القرية -الشﻼل  -المروج

اﻷحـــداث
 عودة حسام  -جلوسه يحكي لجدته -الخراف تمرح  -الفراشات تتراقص 

تـنﺑـيـه :
 تعتبر هذه اﻻستراتيجيات )الخريطة الذهنية  -هيكلة النص  -اﻷفكار اﻷساس( أساسية لتلخيص النص ؛ اختيار اﻻستراتيجية المناسبة تحدده طبيعة النصوص ؛ ضرورة تدريب المتعلمين والمتعلمات على هذه اﻻستراتيجيات جميعها بالتناوب خﻼل السنة.

اﻹنـتـاج  :هو مرحلة متقدمة في سيرورة الفهم بحيث يصل المتعلم/المتعلمة إلى مرحلة اﻹبداع من خﻼل :
 مسرحة النص  :فرصة لتعلم اللغة العربية الفصيحة في سياق ممتع ،كما أن تحويل النص إلى مسرحيةيتطلب من المتلعم/المتعلمة إنتاج حوار ،إن كان النص سرديا ،ووضع سناريو للتشخيص ،وإعداد
الديكور وغيرها من تقنيات المسرح في شكلها البسيط واﻷولي؛
 إنتاج نص رديف  :يتم بتغيير عنصر من عناصر النص بعنصر آخر مثل  :إبدال "يصنع لعبه"بـ "يصنع أدواته" في نص "أصنع لعبتي" ،وإبدال البادية بالمدينة في نص " جولة في البادية "...
لتدرج في اكتساب هذه المهارة من
 تحويل نص شعري إلى نثري  :يتم تدريب المتعلمين والمتعلمات ا ّخﻼل تحويل أبيات إلى جمل تعبر عن معناها العام .مثﻼ يمكن تحويل البيتين اﻷولين من قصيدة " في
كل يوم لعبة" ص  136في كراسة المتعلم/المتعلمة إلى جمل باعتماد الخطوات اﻵتية :
 طرح اسئلة حول فهم البيتين من قبيل  :من يتكلم في النص ؟ ماذا لعبنا اليوم ؟ كيف هي هذه اللعبة ؟
 صياغة تدريجية للجملة المناسبة لكل بيت أو بيتين ؛ )لعبنا اليوم لعبة اﻷرجوحة ،إنها لعبة مسلية(.
 الربط بين الجمل لتكوين فقرة نثرية.

تـنﺑـيـه  :يختار اﻷستاذ/اﻷستاذة ما يراه مناسبا من هذه اﻻستراتيجيات حسب طبيعة النصوص ومستوى
المتعلمين ،مع ضرورة تدريبهم على كل هذه اﻻستراتيجيات بالتناوب.





 3-2-2أهداف القراءة حسب المكونات الخمسة
يهدف درس القراءة في السنة اﻷولى وفق مكونات التعليم المﺑكر للقراءة إلى تمكين
الـمكـون
المتعلم/المتعلمة من :

الـــوﻋــي الـصـوتــي
المﺑدأ اﻷلفﺑائي

-

تعرف اﻷصوات سمعا.
نطق اﻷصوات نطقا سليما.
تمييز صوت معين في مواقع مختلفة من الكلمة.
تجزيء الكلمات المسموعة إلى مقاطع صوتية.
دمج اﻷصوات والمقاطع لتركيب كلمات.
التﻼعب بأصوات الكلمات ومقاطعها ﻹنتاج كلمات جديدة بالحذف واﻹضافة والتعويض.
تعرف كلمات تنتهي بإيقاع صوتي مماثل )كلمات مقفاة/مسجعة( ،وإنتاجها.

-

ترجمة الحروف والحركات المكتوبة إلى أصوات منطوقة.
قراءة الحروف مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين والشدة،
تجزيء الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع )كتابيا(.
كتابة كلمات جديدة وقراءتها انطﻼقا من أنشطة الحذف والتعويض واﻹضافة؛
قراءة نصوص قصيرة مع مراعاة النطق السليم وعﻼمات الترقيم.

الطـﻼﻗة

 قراءة مقاطع وكلمات وجمل بسرعة ودقة. -قراءة نصوص متنوعة بدقة وسرعة وإيقاع صوتي معبر.

المـفـردات

 استخدام استراتيجية شبكة المفردات ﻹثراء رصيده المعجمي. استخدام استراتيجية خريطة الكلمة ﻹثراء رصيده المعجمي. -استخدام استراتيجية اﻻشتقاق ﻹثراء رصيده المعجمي.

الـــفــهـــم

-

استخراج معلومات صريحة من نص مقروء مﻼئم لمستواه.
استخراج معلومات ضمنية من نص مقروء مﻼئم لمستواه.
تحديد الفكرة الرئيسية في النصوص التي يقرؤها.
ترتيب اﻷفكار في النصوص.
تمييز أنواع النصوص مستخدما معلوماته السابقة وتجاربه.
استعمال استراتيجيات ما قبل القراءة لتوقع مضمون المقروء.
استعمال استراتيجيات القراءة لفهم المقروء.
استعمال استراتيجيات ما بعد القراءة ﻻستثمار المقروء )تحليل المقروء – إبداء الرأي(.





 4-2-2موﺟهات منهﺟية لتدريس القراءة
أ  -اﻹﺟراءات الﺑيداغوﺟية لتعليم المهارات القرائية

2

1
الـتـهـيـئـة

الـنـمـوذج

5

الـتـطـﺑـيـق
الﺑيئة اﻵمنة
4
الممارسة المستقلةّ

3
الممارسة الموﺟّهة

 - 1التهيئة  :نشاط إعدادي يهيئ من خﻼله اﻷستاذُ واﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لتعلم مهارة ما
بالتصريح بها وإبراز أهمية تعلمها بالنسبة لهم.
مـثـال  :اﻵن سنقرأ اللوحة القرائية  :في البداية سأقرأ أنا وأنتم تتابعون بأصابعكم ثم سنقرأ أنا وانتم
ونتابع بأصابعنا ،ثم ستقرؤون بصوت خافت حسب سرعة كل واحد منكم .وأخير سأعين
أحدكم ليقرأ اللوحة.
 - 2النموذج  :التعليم بالنموذج )المثال( ،بمعنى إعطاء مثال توضيحي لكيفية أداء المهارة القرائية أو
تطبيق استراتيجية.
مـثـال  :اﻵن سأقرأ اللوحة القرائية وأنتم تتابعون وتنصتون.
 - 3الممارسة المو ّﺟهة :التعلم التشاركي التفاعلي ،ويستغرق وقتا أطول ،يؤدي خﻼله اﻷستاذ/اﻷستاذة
والمتعلمون والمتعلمات المهارة أو اﻻستراتيجية نفسها التي سبقت نمذجتها.
مـثـال  :اﻵن سنقرأ جميعا ،أنا وأنتم ،اللوحة القرائية.
 - 4الممارسة المستقلّة  :ممارسة المتعلم/المتعلمة للمهارة أو اﻻستراتيجية المستهدفة ذاتيا وفي استقﻼلية
عن اﻵخَر ،إذ يسلّم اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلّم/للمتعلمة زمام التعلّم الذاتي دون اتكال على الغير ّإﻻ إذا تطلب
اﻷمر مساعدة ً أو توجيها أو توضيحاً...
مـثـال  :اﻵن ستقرؤون النص بصوت خافت )هامس( حسب سرعة كل واحد منكم .سأمر بين
الصفوف ﻷسمع قراءاتكم وأساعدكم على القراءة السليمة.
 - 5التطﺑيق  :نشاط لتعزيز إتقان المهارة أو اﻻستراتيجة المكتسبة ،واستخدامها فرديا في مواقف جديدة.
مـثـال  :فﻼن ،اقرأ أنتَ  ،وأنتم تابعوا قراءته وصححوا أخطاءه.
وتجسد هذه الخطوات اﻹجرائية اﻻنتقال التدريﺟي لمسؤولية التعلم من اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى
المتعلم/المتعلمة ،بحيث يتولى اﻷستاذ/اﻷستاذة في البداية شرح المطلوب وإعطاء نموذج له
والمتعلم/المتعلمة يﻼحظ ،ثم يتشارك اﻻثنان في اﻷداء بشكل يتيح الفرصة للمتعلم/المتعلمة للقيام بالمطلوب،
قبل أن ينسحب اﻷستاذ/اﻷستاذة ويترك المجال أمام المتعلمين والمتعلمات للممارسة المستقلة ثم لتطبيقها في
وضعيات جديدة.
الﺑـيـئـة اﻵمـنــة توفير اﻷمان لكل المتعلمين/المتعلمات للتركيز على ممارسة النشاط دون اﻻحتراز من
حركات اﻷستاذ/اﻷستاذة وتحركاته .ينبغي أن يعي المتعلم/المتعلمة حقه في الخطأ دون تخوف من العقاب ماديا
كان أو معنويا.




ب  -الكلمات الﺑصرية
كلمات تقدم للمتعلمين والمتعلمات في بداية كل حصة لقراءتها بهدف ترسيخ صورتها ونطقها دون تهج
عندما يصادفونها في الجمل أو النصوص القرائية .ويتم تحديدها بناء على كونها :
 كلمات يختلف نطقها عن رسمها الكتابي ،مثل  :الذي  -هذه  -هؤﻻء  -ذلك  -أولئك  -مائة  -قالوا ... كلمات في صيغة أدوات وحروف متداولة ،مثل  :ثم  -لكن  -حتى  -ﻷن  -ليس  -كأن  -على  -ماذا ... كلمات متواترة في دروس تعليم اللغة حسب المستوى الدراسي للمتعلمين/للمتعلمات مرتبطة بالرصيدالمعجمي لمجاﻻت الوحدات الدراسية )اﻷسرة ،المدرسة مثﻼ(.
 وبناء على هذه المعايير تم تحديد ﻻئحة من الكلمات البصرية بمعدل خمس أو ست كلمات في كل أسبوعمن اﻷسابيع الخاصة بإرساء التعلمات ،يقرأها المتعلم/المتعلمة ويكتبها قدر المستطاع ،وهذه بعض
التوجيهات التي قد تساعد على تثبيتها في ذاكرة المتعلمين/المتعلمات :
 .1تقدم الكلمات البصرية خﻼل  3إلى  4دقائق في بداية كل حصة من الحصص الخمس للقراءة.
 .2يتم تقديم الكلمات البصرية وفق الخطوات اﻹجرائية الخمس )تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،قراءة
مستقلة ،تطبيق(.
 .3يحرص اﻷستاذ/اﻷستاذة في قراءتها على القراءة الكلية دون تهج.
 .4يعين اﻷستاذ/اﻷستاذة السطر المتضمن للكلمات البصرية الخاصة باﻷسبوع ،في الصفحات اﻷولى
لكراسة المتعلم/المتعلمة ،ويحفز المتعلمين والمتعلمات على تلوين كل كلمة متى تمكنوا من قراءتها.
 .5يستمع اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى قراءة المتعلمين/المتعلمات لكلماتهم البصرية في اﻷسبوع الخامس.
 .6يضع كل متعلم/متعلمة عﻼمة أمام الكلمات التي أتقن قراءتها أو يلونها.
 - 5.2.2التدﺑير الديداكتيكي لدرس القراءة
أ  -التدﺑير الديداكتيكي للوحدتين  1و ) 2يُقَدّم فيهما حرف واحد في اﻷسﺑوع(
التوﻗيت

 05د

 20د

 20د

الـحـصـة 1

الـحـصـة 2

الـحـصـة 3

الـحـصـة 4

الـحـصـة 5

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اكتشاف الصوت -نشيد الحرف

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف تصحيح النشاطالمنزلي

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف تصحيح النشاطالمنزلي

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف تصحيح النشاطالمنزلي

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف تصحيح النشاطالمنزلي

ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف
معزوﻻ
 الوعي الصوتي -المبدأ اﻷلفبائي

ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف مع
الحركات القصيرة
 الوعي الصوتي المبدأ اﻷلفبائي -الطﻼقة

ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف مع
الحركات الطويلة
 الوعي الصوتي المبدأ اﻷلفبائي -الطﻼقة

ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف
مع التنوين
 الوعي الصوتي المبدأ اﻷلفبائي -الطﻼقة

ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف مع
جميع الحركات
 الوعي الصوتي المبدأ اﻷلفبائي -الطﻼقة

التطﺑيق
 استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

التطﺑيق
 استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

التطﺑيق
 استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

التطﺑيق
التطﺑيق
 استعمال السبورة - /استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
الدفتر
 أعمال منزلية -أعمال منزلية





ب  -التدﺑير الديداكتيكي للوحدتين  3و  4والنصف اﻷول من الوحدة ) 5يُقَدّم فيها حرفان في اﻷسﺑوع(
الـتـوﻗيت

 05د

 20د

 20د

الـحـصـة 2

الـحـصـة 1
وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اكتشاف الصوت 1 -نشيد الحرف 1

الـحـصـة 3

وضعية اﻻنطﻼق
وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية  -الكلمات البصرية نشيد الحرف  - 1اكتشاف الصوت 2 تصحيح النشاط  -نشيد الحرف 2 تصحيح النشاطالمنزلي
المنزلي

الـحـصـة 4
وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف2 تصحيح النشاطالمنزلي

الـحـصـة 5
وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية نشيد الحرف  1و2 تصحيح النشاطالمنزلي

ﺑناء التعلمات
ﺑناء التعلمات
ﺑناء التعلمات
ﺑناء التعلمات
ﺑناء التعلمات
الصوت/الحرف  2الصوت/الحرف 1و2
الصوت/الحرف 2
الصوت/الحرف1
الصوت/الحرف 1
معزوﻻ ومع الحركات مع الحركات الطويلة مع الحركات ﺟميعها
مع الحركات
معزوﻻ ومع الحركات
 الوعي الصوتيوالتنوين
القصيرة
الطويلة والتنوين
القصيرة
 المبدأ اﻷلفبائي الوعي الصوتي الوعي الصوتي الوعي الصوتي الوعي الصوتي الطﻼقة المبدأ اﻷلفبائي المبدأ اﻷلفبائي المبدأ اﻷلفبائي المبدأ اﻷلفبائي الطﻼقة الطﻼقة الطﻼقة الطﻼقةالتطﺑيق
 ألعاب قرائية استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

التطﺑيق
التطﺑيق
 ألعاب قرائية ألعاب قرائية استعمال السبورة - /استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة /اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
الدفتر
 أعمال منزلية -أعمال منزلية

التطﺑيق
 ألعاب قرائية استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

التطﺑيق
 ألعاب قرائية استعمال السبورة/اﻷلواح /الكراسة/
الدفتر
 -أعمال منزلية

ﺟـ  -التدﺑير الديداكتيكي لحصص تقديم النص النثري
التوﻗيت

الـحـصـة 1

الـحـصـة 2

وضعية اﻻنطﻼق وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية  -الكلمات البصرية 05د
 اللوحة القرائية التذكير بالتوقعاتتصفية الصعوﺑات ﻗراءات
 نموذجية ،موجهة،القرائية
مستقلة هامسة...
 الوعي الصوتي المبدأ اﻷلفبائي 30د التوﻗعات
 دراسة العنوان دراسة الصورة بناء التوقعات أعمال منزلية 10د

المفردات
استراتيجيات المفردات

الـحـصـة 3

الـحـصـة 4

الـحـصـة 5

وضعية اﻻنطﻼق
الكلمات البصرية
 اللوحة القرائية -أسئلة الربط

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -أسئلة حول الفهم

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -أسئلة حول الفهم

ﻗراءات
 نموذجية ،موجهة،مستقلة هامسة...

ﻗراءات
 موجهة ،مستقلةهامسة ،ثنائية
)للزميل(...

ﻗراءات
 مستقلة هامسة،ثنائية )للزميل(،
فردية...

المفردات
استراتيجيات المفردات

المفردات
استراتيجيات المفردات

تلخيص النص
 اﻷفكار اﻷساسية الخريطة الذهنية -التلخيص

الفهم
 الفهم العام أسئلة حول الفهم العام  -المعاني الصريحة -التحقق من التوقعات  -المعاني الضمنية

الفهم
 المعاني الصريحة -المعاني الضمنية

التطﺑيق
التطﺑيق
التطﺑيق
 تقويم  - :الطﻼقة تقويم  - :الطﻼقة تقويم  - :الطﻼقة استراتيجيات المفردات  -استراتيجيات المفردات  -استراتيجيات الفهم أعمال منزلية أعمال منزلية -أعمال منزلية



استثمار النص
 التوسع في النص الربط بالواقع -أعمال منزلية



د  -التدﺑير الديداكتيكي لحصص تقديم النص الشعري
التوﻗيت

الـحـصـة 1

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات 05د
البصرية

الـحـصـة 2
وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -التذكير بالتوقعات

تصفية الصعوﺑات ﻗراءات
 نموذجية ،موجهة،القرائية
 الوعي الصوتي مستقلة هامسة... المبدأ اﻷلفبائي 30د التوﻗعات
 تعرف شكلالنص
 دراسة العنوان دراسة الصورة بناء التوقعات 10د

 -أعمال منزلية

المفردات
استراتيجيات المفردات

الـحـصـة 3

الـحـصـة 5

الـحـصـة 4

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -أسئلة الربط

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -أسئلة حول الفهم

وضعية اﻻنطﻼق
 الكلمات البصرية اللوحة القرائية -أسئلة حول الفهم

ﻗراءات
 نموذجية ،موجهة،مستقلة هامسة...

ﻗراءات
 موجهة ،مستقلةهامسة ،ثنائية
)للزميل(...

ﻗراءات
 مستقلة هامسة،ثنائية )للزميل(،
فردية...

المفردات
المفردات
استراتيجيات المفردات استراتيجيات المفردات

 الفهم العام أسئلة حول الفهم العام -التحقق من التوقعات

الفهم
 المعاني الصريحة -المعاني الضمنية

الفهم
 المعاني الصريحة -المعاني الضمنية

التطﺑيق
تقويم  - :الطﻼقة
 استراتيجيات المفردات -أعمال منزلية

التطﺑيق
تقويم  - :الطﻼقة
 استراتيجيات المفردات -أعمال منزلية

التطﺑيق
تقويم  - :الطﻼقة
 استراتيجيات الفهم -أعمال منزلية

إنشاد النص
 مسابقة في القراءةالشعرية واﻹنشاد.

استثمار النص
 تذوق معانيوعبارات النص.
 -أعمال منزلية

 3.2الـكـتــاﺑــة
 1.3.2مـفـهـوم الـكـتـاﺑــة
ث ّمة نظرة مغايرة تماما لمكون الكتابة وفق التصور الجديد المعتمد في المنهاج الدراسي للتعليم اﻻبتدائي
التصور الجديد -غدت مهارة
لما كان عليه الحال سالفا .ففي السنتين اﻷولى والثانية من التعليم اﻻبتدائي  -وفق
ّ
القراءة ومهارة الكتابة متﻼزمتين ومتفاعلتين ومتكاملتين مادام "تعلّم الكتابة هو عملية تحدّث بصورة موازية
ومتكاملة مع تعلّم القراءة والفهم .وقد حدّدت البحوث العﻼقة اﻻرتباطية بين اﻷداء القرائي والكتابي" 6و"مستوى
7
تطوير مهارات القراءة اﻷساسية ،القراءة والكتابة عمليتان متبادلتان كل منهما يدعم تطوير اﻵخر"
يستم ّد تﻼزم القراءة والكتابة مشروعيته العلمية والبيداغوجية من كون :
8
 الكتابة المب ّكرة ّتعزز معرفة الفونيمات/المقاطع والحروف ّ
وفك الترميز /الترميز.
ّ
والطﻼقة ،كما ّ
أن التعليم المباشر للكتابة والوقت
سن في قراءة الكلمات
 يؤدّي تدريس اﻹمﻼء إلى التح ّ9
المستغرق فيها يؤدّيان إلى تحسين الفهم القرائي.
10
تدرس القراءة والكتابة معا ،تحدث إفادة متبادلة جزئيّا ،ﻷنّهما تتشاركان في عملية صنع المعنى
 "عندما ّص تم ّكن الكاتب من تسجيل اﻷفكار الرئيسة ،والقيام بعمليات الربط والتحليل والتشخيص
 الكتابة عن النّ ّ11
والمعالجة.


تكوين المؤلّفين بمديرية المناهج  10و 11أبريل  2018عن )  (Tierry and Shanahan, 1991

 -8تكوين المؤلّفين بمديرية المناهج  10و 11أبريل  2018عن National institute of child health and human
development (NICHD), 2000 ; Shanahan and Lomax, 1986
 -تكوين المؤلّفين بمديرية المناهج  10و 11أبريل  2018عن  Ehri, 1995 ; Ivernizzi and Hayes, 2004
  - تكوين المؤلّفين بمديرية المناهج  10و 11أبريل  2018عن Graham and Hebert, 2010









مـن مستجدّات مكون الكتابة في المستويين اﻷول والـثـاني مـن التعلـيـم اﻻبـتـدائـي ،اعـتمـاد نوعـيـن مـن
الـكـتـابـة :
 الكتاﺑة التصحيحية والمتمثلة في الخط والنقل واﻹمﻼء
وهي امتداد للدرس القرائي في شقه المتعلق بالوعي الخطي .ويعتبر درس الخط درسا رياضيا هندسيا
مادام يهتم بالخصائص الهندسية للخطوط المشكلة للحرف من حيث نوعها واتجاهاتها ومقاييسها ،خصائص
ّ
تتباين حسب موقع الحرف في الكلمة )اﻷول أو الوسط أو اﻷخير( .ونشير إلى ّ
الخط عن النقل
أن ما يميّز
ّ
واﻹمﻼءّ ،
الخطي حسب موقعها في الكلمة .وتقويمه -
أن الخطّ يهت ّم بالحرف وحدة ً لغوية صغرى يتغيّر شكلها
ّ
الخط  -هو تقويم رياضي هندسي محض ير ّكز على المقاييس العلمية الدقيقة في رسم الحرف باعتباره شكﻼ
أي
هندسيا له خصائصه ومميزاته الكتابية ،في حين يهتم درس النقل بتركيب الحرف في بنية خطية )مقطع أو
كلمة أو جملة أو نص (...ويت ّم تقويمه من ثﻼث زوايا هي المقروئية والجمالية وسرعة النقل .أ ّما درس اﻹمﻼء
فيهتم بمدى تطبيق القواعد التركيبية والصرفية والكتابية المتح ّكمة في رسم الكلمة وفق بنيتها الصحيحة منفردة
كانت أو ضمن جمل.
 الكتاﺑة اﻹﺑداﻋية والمتمثلة في التعﺑير الكتاﺑي باعتماد الكتابة التفاعلية.
يروم التعبير الكتابي إكساب المتعلم/المتعلمة الجرأة على اقتحام الكتابة في زمن مب ّكر ،ويُقصد
بالتعبير الكتابي في المستوى اﻷول من التعليم اﻻبتدائي ،ليس كتابة إنشائيّة بحصر المعنى ،وإنّما إقران القراءة
التدرج في التعبير الكتابي من كتابة مقاطع فكلمات ث ّم جمل.
بالكتابة في بناء معنى المقروء .ويت ّم
ّ
س ّميت الكتابة التفاعليّةُ ت َفاعليّةً إذ تعتمد المبدأ التشاركي اﻹبداعي في الكتابة ،ﻻ المبدأ اﻹشراكي
ُ
اﻵلي .والكتابة التفاعلية تروم كتابة أقصوصة أو إعداد بطاقة معلومات عن حيوان أو طائر أو مكان
ي اﻻستماع والتح ّدث والقراءة وفي ارتباط بالمجال .ومنتوج الكتابة
أو حدث ...انطﻼقا م ّما ت ّم تدارسه في ّ
مكون ّ
التفاعلية يت ّم إعداده في مراحل وعبر حصص وليس دفعة واحدة ،ويعرض في ركن القراءة في القسم لﻼستفادة
منه ﻻحقا .ويمكن إجمال هذه المراحل في :
 مـراحـل الـكـتـابـة الـتـفـاعـلـيـة :
 الـتـخطـيـط  :يتعلق اﻷمر بتوضيح الهدف المطلوب ،والتحضير لموضوع الكتابة ،حيث يناقش اﻷستاذ/اﻷستاذة مﻊالمتعلمين/المتعلمات موضوع الكتابة ،ويخطط بمعيتهم كيفية البحث عن معلومات وقصاصات ورسوم حول
الموضوع ،ثم يوجههم إلى جمعها من الموارد المتاحة في محيطهم ،ومن مصادر مﻼئمة لمستواهم ولمجاﻻت
البرنامج الدراسي .ويمكن استثمار رسوم الحكاية أو مقاطﻊ منها في الكتابة التفاعلية.
 الـمـســودة  :تتمثل في مرحلة بداية الكتابة ،حيث يشرع المتعلمون/المتعلمات في القيام بمحاوﻻت تقريبيةبكيفية تدريجية لكتابة كلمة أو جملة أو فقرة حسب المطلوب ،وذلك بعد أن يقدم اﻷستاذ/اﻷستاذة نموذجا
توضيحيا لكيفية اﻹنجاز المطلوب ،كما يقوم بتشجيﻊ محاوﻻتهم اﻷولية ،وتتبﻊ إنجازاتهم ،وتقديم التوجيه
والمساعدة والتوضيحات العملية ،أو مشاركة بعضهم والكتابة معهم عند الحاجة.
 الـمراجـعـة  :تشكل مرحلة مهمة في عملية الكتابة ،حيث تتم مراجعة الكلمات المستعملة وتراكيب الجملَغيير الصيغ
واﻷساليب الموظفة في عﻼقتها باﻷفكار المراد التعبير عنها .ويمكن خﻼل هذه المرحلة ت ُ
والتراكيب بالحذف ،أو اﻹضافة ،أو إعادة التنظيم ،مﻊ مراعاة التعبير بلغة عربية فصيحة وميسرة تناسب
مستوى المتعلمين/المتعلمات.
يتخلل مرحلة المراجعة حوار بين اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة القسم ،أو بين المتعلمين/المتعلمات حول كتاباتهم،
حيث يقرأ متعلم/متعلمة ما كتبه لزمﻼئه في مجموعة صغرى أو على جماعة القسم ،ويناقشونه ويبدون
مﻼحظاتهم في إطار اﻻحترام المتبادل.
 الــعـــرض  :يشكل المرحلة التي يصل فيها المنتوج إلى صيغته النهائية بلغة عربية فصيحة وميسرة ،وبخطواضح ومقروء ،وبرسومات مناسبة .ويتم العرض على جدران القسم ،أو في مجلة المدرسة أو سبورة النشر
أو غيرها.




 2.3.2أهــداف الـكـتـاﺑــة
يروم درس الكتابة إكساب المتعلم/المتعلمة مهارات :
الكتاﺑة التصحيحية ) :خط ونقل ،إمﻼء( التي تهدف إلى إكساب المتعلم/المتعلمة آليات وميكانيزمات الكتابة
السليمة حسب المنطق اﻷلفبائي ،مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار الطابع التدريجي لمظاهر الﻼ تطابق الصوتي
اﻹمﻼئي الذي يوجد في اللغة العربية.
الكتاﺑة اﻹﺑداﻋية ) :التعبير الكتابي( التي تسعى إلى تدريب المتعلم/المتعلمة على استعمال اللغة العربية
المكتوبة في التعبير والتواصل من خﻼل وضعيات مشكلة أو مهمات مركبة دالة.
ويتم تدبير درس الكتابة أسبوعيا من خﻼل خمس حصص ،حصتين للنقل والخط وحصتين لﻺمﻼء وحصة
للتعبير الكتابي.
مـــكــون
الـكـتـاﺑـة

اﻷهــداف الـتـعـلـمـيــة
 -نقل حروف ومقاطع وكلمات تتضمن الحروف المدروسة.

الـنـقـــل
والـخـط

 نقل كلمات وجمل تتضمن الحروف المدروسة. رسم الحرف وكتابة أشكاله المختلفة مجردا ومع الحركات والتنوين. نقل كلمات وجمل تتضمن الحروف المتشابهة. رسم الحروف المتشابهة مجردة ومع الحركات والتنوين. -كتابة مقاطع وكلمات ممﻼة تتضمن الحروف المدروسة.

اﻹمـــﻼء

 كتابة كلمات وجمل ممﻼة تتضمن الحروف المدروسة. كتابة كلمات وجمل ممﻼة تتضمن الحروف المتشابهة. -بناء كلمات باﻹكمال والوصل وترتيب مقاطع الحروف المدروسة.

الـتـعـﺑيـر
الـكـتـاﺑـي

 بناء كلمات وإنتاج جملة قصيرة باﻹكمال والوصل والترتيب. بناء كلمات وإنتاج جملتين قصيرتين للتعبير عن صورة أو أشياء. إنتاج جملتين قصيرتين للتعبير عن مشاعر أو مشاهدات أو تقديم معلومات. -إنتاج ثﻼث جمل للوصف أو للتعبير عن المشاعر.





 3.3.2موﺟهات منهﺟية لتدريس الكتاﺑة
 الـخـط والـنـقـل
 الكتابة باعتماد النموذج الخطي والمتمثّل في الوصل بين نقط الحرف أو التمرير عليه بقلم مغاير اللون...في الدفتر أو الكراسة.
ّ
 الكتابة دون اﻻعتماد على النموذج الخطي في الدّفتر أو الكراسة.مـلـحـوظـة
التدرب على كتابتها على السبورة
 في حالة كتابة الكلمات والجمل -وهذا نشاط يدخل في طوق النّقل – يت ّمّ
التدرب بتدخﻼت تصحيحية ته ّم ثﻼث عناصر أساس،
وعلى اﻷلواح قبل نقلها إلى الدفتر ،ويُصاحب هذا
ّ
ّ
الخط وسرعة الكتابة دون التركيز عل مقاييس الحروف.
هي  :المقروئية وجمالية
ْ
 انطﻼقا من الوحدة  ،3تتض ّمن صفحة الكتابة حرفي اﻷسبوع كليهما ،لهذا فهي تُسْتث َم ُر خﻼل أسبوعين)حرف في كل أسبوع(.
 اﻹمـــــﻼء
نشير إلى أنّنا اعتمدنا نمطين من اﻹمﻼء في مؤلّفنا هذا ،هما  :اﻹمﻼء المنقول واﻹمﻼء الذاتي.
 اﻹمﻼء المنقول  :وهو إمﻼء يعتمد الﻼقط البصري في مراحله جميعها ،إذ ّإن المتعلّمات والمتعلّمين يقرأون
ويتدربون على كتابة
المدونَ على السبّورة ،أو على ورقة كرتونية ،ويفهمونه،
ي
ّ
ّ
بالترتيب وبدونه المتنَ اﻹمﻼئ ﱠ
أصعب كلماته على السبورة واﻷلواح ،ث ّم ينقلونه إلى دفاترهم.
 اﻹمﻼء الذاتي  :ير ّكز على الذاكرة البصرية وتخزين المتن المراد كتابته في الذاكرة ث ّم استرجاعه وكتابتهالمدرسة في القراءة وبعض الكلمات المتضمنة
َونحبّذ أن يكون موضوع هذا النوع اﻹمﻼئي الكلماتُ البصريّة
ّ
للحرف المدروس والتي سبق للمتعلّم/للمتعلمة أن استأنس بها في الحكاية والدرس القرائي وفي المعجم والتي
يجب أن تتميّز  -في بداية السنة  -بالقلّة وبالبساطة في بنيتها الصرفيّة ،وقلّة أحرفها ،وخلوها من التضعيف
و"ال" القمرية و"ال" الشمسية ...ويستعان في تقديم حصتي هذا النوع من اﻹمﻼء بالصور والمشهد الحكائي...
مـلحـوظــة تبقى الصﻼحية لﻸستاذ/اﻷستاذة في اختيار طريقة المزاوجة بين نمطي اﻹمﻼء حسب
خصوصيات جماعة الفصل.
 التعﺑير الكتاﺑي  :الكتاﺑة التفاﻋلية
يتم التأسيس للكتابة التفاعلية بمناشط كتابية تفاعلية تقتصر فقط على كتابة المقطع ّأوﻻ ،والكلمة ثانيا،
فالجملة أخيرا .ويستم ّد هذا الخيّار مشروعيته البيداغوجية من كون المتعلم/المتعلمة في بداية السنة اﻷولى من
ّ
الخطيّة ،وﻻ يستطيع
التعليم اﻻبتدائي ﻻ زال في طور اكتشاف اﻷصوات العربية وتمييزها وإقرانها بصورها
المكونة من الحروف المدروسة فضﻼ عن الكلمات البصريّة.
إﻻ قراءة وكتابة الكلمات
ﱠ





 4.3.2التدﺑير الديداكتيكي لمكون الكتاﺑة
"حـرف فـي اﻷسـﺑـوع"
الـحـصـة 1
خــط ونـقـــل
التخطيط والرسم
 وضعية اﻻنطﻼق تخطيط الحرف التدرب على رسمالحرف

الـحـصـة 2
خــط ونـقـــل

الـحـصـة 4
إمــــــﻼء

الـحـصـة 3
إمــــــﻼء

الـحـصـة 5
تعبـيـر كـتابي

التـصحـيـح
التقديم واﻹنﺟاز
الـكـتـاﺑـة
 التخطيط تقديم المتن اﻹمﻼئي  -عرض المتن اﻹمﻼئي التذكير بالحرف المناقشة التدرب على كتابة الحرف  -التدرب على الكتابة  -التصحيح )جماعي ،تبادلي( اﻹمﻼء على الدفاتر  -تصحيح فردي )إعادة الكتابة(  -اﻹنجاز -كتابة الحرف

"حـرفـان فـي اﻷسـﺑـوع"
الـحـصـة 1
خط ونقل حرف 1
التخطيط والرسم
والكتاﺑة
 وضعية اﻻنطﻼق التدرب على رسمالحرف
 التدرب على كتابةالحرف
 -كتابة الحرف

الـحـصـة 2
إمﻼء حرف 1
التقديم واﻹنﺟاز
والتصحيح
 تقديم المتن اﻹمﻼئي التدرب على الكتابة اﻹمﻼء على الدفاترالتصحيح )جماعي،
تبادلي(.
 -تصحيح فردي

الـحـصـة 3
خط ونقل حرف 2
التخطيط والرسم
والكتاﺑة
 وضعية اﻻنطﻼق التدرب على رسمالحرف
 التدرب على كتابةالحرف
 -كتابة الحرف

الـحـصـة 4
إمﻼء حرف 2
التقديم واﻹنﺟاز
والتصحيح
 تقديم المتن اﻹمﻼئي التدرب على الكتابة اﻹمﻼء على الدفاترالتصحيح )جماعي،
تبادلي(..
 -تصحيح فردي

الـحـصـة 5
تعبير كتابي
 التخطيط المناقشة اﻹنجازالكتابة التفاعلية
 التخطيط المسودة المراجعة -العرض

 4.2الظواهر اللغوية )الضمنية(
يتم استضمار الظواهر اللغوية في المستوى اﻷول ،في انسجام مع مبدأ اكتساب اللغة الذي يرتكزعلى
اﻻستعمال الشفهي ومحاكاة النموذج اللغوي بدءا باﻻستماع فالتحدث ،ولذلك :
 حدد المنهاج مجموعة من الظواهر الصرفية والتركيبية واﻷسلوبية التي يتعين ترويجها في المستوىاﻷول موزعة على الوحدات الدراسية).ا ُنظر البرنامج السنوي(
 لم تخصص لهذه الظواهر حصة زمنية خاصة. ﻻ يتم التصريح بها وتقديم تسمياتها ،بل يحاكيها المتعلمون والمتعلمات مع الحرص على تصحيحأخطائهم دون اللجوء إلى القواعد.
 تعالج هذه الظواهر أساسا وبشكل مقصود في الحصة  5من حصص الحكاية كما هو مفصل في التدبيرالديداكتيكي .وتعالج بشكل ضمني من خﻼل حرص اﻷستاذ/اﻷستاذة في الحصص جميعها على توظيف
الظواهر المحددة لكل وحدة في اﻷمثلة التي ينطلق منها واﻷسئلة التي تطرح على المتعلمين
والمتعلمات...
 ويمكن كذلك ترويج الظواهر اللغوية المبرمجة خﻼل حصة الوضعية التواصلية ،شريطة أﻻ تطغىعلى أهداف الحصة المتعلقة أساسا باﻷفعال الكﻼمية.





 الـتـقـويـم والــدﻋـــم
 1.3تقويم ودﻋم مهارات اﻻستماع والتحدّث
يستند اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى مﻼحظاته المسجلة أثناء التقويم التكويني المساير ﻷسابيع إرساء التعلمات حول
تطور مكتسبات المتعلمات والمتعلمين المرتبطة بمهارتي اﻻستماع والتحدث ،وحول نوع التعثر الذي يعانون
المدرستين في الوحدة مرتكزا لﻼستماع والسرد والتشخيص والتعبير
منه .ويتخذ اﻷستاذ/اﻷستاذة الحكايتين
ّ
والمناقشة مع التوزيع المتوازن لﻸدوار بين الفئة المتحكمة والفئة اﻷقل تحكما .وفي ما يلي بعض
اﻻستراتيجيات المساعدة على تطوير مهارتي اﻻستماع والتحدث :
 .1.1.3استراتيﺟيات تطوير مهارة اﻻستماع
أ  -استراتيﺟية الحكي ،وفيها يس ِ ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمين/المتعلمات حكاية مﻼئمة لخصائصهم النفسية
والعقلية وقدراتهم اللغوية ووفق شروط الحكي التي تعطي للحكاية معنى ،ثم يقود جماعة فصله إلى استثمار
الحكاية شفهيا من حيث شخوصها وأحداثها وزمان ومكان وقوع اﻷحداث ،والقيم التي ترو ّجها ،وتشخيصها
أو تشخيص بعض فقراتها باعتماد تقنية من تقنيات التنشيط نحو لعب اﻷدوار وغيرها...
ب  -استراتيﺟية التلخيص ،وهي استراتيجية تروم قيادة المتعلّمين إلى التعبير في إيجاز عن مضمون
حكاية سمعوها باعتماد المشاهد والصور ،أو شاهدوها وسمعوها معروضة بواسطة الفيديو العاكس أو على
السبّورة التفاعلية...
ج  -استراتيﺟية المناﻗشة والحوار ،وتُسلَكُ فيها الخطوات نفسها المتبعة في استراتيجية التلخيص مع إبدال
"التعبير في إيجاز" بمناقشة حدث من أحداث الحكاية ،أو شخصية من شخصياتها من حيث بعديها الداخلي
والخارجي ،ووصف مكان ،وإبداء الرأي في حدث أو صورة من صور الحكاية واقتراح بدائل ...وننوه إلى أن
هذه اﻻستراتيجية مفيدة أيضا في تطوير مهارة التحدّث.
هـ  -استراتيﺟية الكلمات ،وفيها يتعاقد اﻷستاذ/اﻷستاذة مع المتعلّمين/المتعلمات على استراتيجية اﻻشتغال
والمتمثّلة في تسميعهم حكاية ث ّم مطالبتهم بذكر نوع معيّن من اﻷسماء )أسماء شخصيات الحكاية أو أسماء
أمكنتها (...وعدد مرات ورودها في الحكاية ،أو أن يطلب منهم تخزين أكبر عدد ممكن من كلمات الحكاية أثناء
اﻻستماع إليها ،ثم استرجاعها عند نهاية الحكي والتلفظ بها.
و -استراتيﺟية المؤ ِلّف ،وهي استراتيجية يلعب فيها المتعلم/المتعلمة دور المؤلّف ،إذ يُلقي على مسامع
صا حكائيا من إبداعه ،أو تلخيصا لحكاية قرأها ،أو حدثا سمع به أو عايشه ،أو قصاصةَ أخبار...
زمﻼئه ن ّ
ث ّم يجري معهم حوارا تفاعليا حول مضمون النص.
ز -استراتيﺟية ترتيب أحداث نص وتتمثل في مطالبة المتعلّمين/المتعلمات باستحضار أحداث حكاية
مسموعة ،والتعبير عنها شفهيا مرتّبة...
 .2.1.3استراتيﺟيات تطوير مهارة التحدّث
أ  -استراتيﺟية المناﻗشة ،وهي استراتيجية سبق التطرق إليها في استراتيجيات تنمية مهارة اﻻستماع.
وتقتضي شروطا ليتحقق الهدف منها ،ومن هذه الشروط  - :وضع المتعلم/المتعلمة في مشروع المناقشة بالتعاقد
معه حول موضوع المناقشة ،والهدف منه ،والمسافة الزمنية للمناقشة ،واﻷدوار المنوطة بكل متدخل وشروطها
النظامية - ...أن يكون موضوع النقاش ذا معنى بالنسبة لمتعلّم/لمتعلمة  -أن يكون اﻷستاذ/اﻷستاذة ذا دراية
شاملة بتقنيات التنشيط الفعّالة...
ب  -استراتيﺟية العمل في مﺟموﻋات ،وهي استراتيجية تقتضي من اﻷستاذ/اﻷستاذة أن يكون مل ّما
بسيكوسوسيولوجيا التربية ودينامية الجماعة وتقنيات التنشيط والتواصل من أجل إدارة هذه اﻻستراتيجية بنجاح.
ومن تقنيات التنشيط الفاعلة بامتياز في هذه اﻻستراتيجية ،تقنية فيليب  ،6 × 6تقنية المائدة المستديرة ،تقنية
الزوبعة الذهنية ،تقنية الحوار وتقنية سؤال  /جواب ...




ج  -تقنية لعب اﻷدوار ،وفيها يمثل المتعلمون/المتعلمات بعض أحداث الحكاية المسموعة دون اﻻلتزام
الحرفي بشروط المسرح المدرسي ،أو بجمل النص كما هي ،إذ تبقى لهم حرية التحدّث بأسلوبهم الخاص
شريطة أن يلتزموا بالتشخيص الصوتي لﻸحداث ،وأن يكون حديثهم مﻼئما ﻷحداث الحكاية ومنسجما معها،
وخاليا من اﻷخطاء اللغوية...
د  -استراتيﺟية المناظرة ،وفيها تطرح قضية للنقاش ،ويحاول كل طرف أن يقنع اﻵخر برأيه وفق أصول
المناظرة وأدبياتها )اﻻستئذان ،طلب الكلمة ،اﻻستماع ،احترام الرأي اﻵخر ،عدم اﻻستبداد بالحديث(...

 2.3تـقـويم ودﻋـم مهـارات الـقــراءة
 عﻼوة على أنشطة التقويم والتشخيص والدعم والمعالجة المواكبة ﻷنشطة بناء التعلمات ،والهادفة إلىقياس درجة تحقّق اﻷهداف التعلمية ،وتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات وتشخيص صعوبات التعلم
ومعالجتها ودعمها دعما فوريا ،يُخصص اﻷسﺑوع الخامس من كل وحدة لتقويم حصيلة التعلم خﻼل مرحلة
مسافتها الزمنية أربعة أسابيع ودعم هذه الحصيلة بما يناسب من أنشطة.
 يستند اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى ما سجله من مﻼحظات يومية حول مكتسبات المتعلمات والمتعلمين القرائيةفي إطار التقويم التكويني المصاحب لﻸنشطة التعليمية التعلمية خﻼل أسابيع إرساء التعلمات ،ليُ ِعد الروائز
التقومية التي سيتأكد من خﻼلها بشكل دقيق من مدى تمكنهم من التعلمات المستهدفة وتشخيص طبيعة
التعثر لديهم.
مـﻼحـظـة  -توجد ضمن ملحقات هذا الدليل روائز لتقويم مكتسبات المتعلمين القرائية خاصة باﻷسبوع الخامس
من كل وحدة ،وقد كتبت بخط مناسب يكفي استنساخها من الدليل وتمريرها.
 تتضمن روائز التقويم وضعيات اختبارية تروم تقويم اﻷهداف المركبة الكلية ،متبوعة بوضعيات لتقويمأهداف أقل تركيبا ،لتصل في النهاية إلى تقويم اﻷهداف الجزئية النووية :
 - 1وضعيات لتقويم قراءة جمل مكونة من الحروف المدروسة )ونصوص ابتداء من الوحدة الثالثة( ؛
 - 2وضعيات عبارة عن شبكات كلمات بصرية ؛
 - 3وضعيات عبارة عن شبكات كلمات مكونة من الحروف المدروسة ؛
 - 4وضعيات عبارة عن شبكات مقاطع مكونة من الحروف المدروسة.
مكونات الرائز يجب أن تكون جديدة غير مستعملة في أسابيع بناء التعلمات.
 التدﺑير الديداكتيكي لحصص القراءة خﻼل اﻷسﺑوع الخامس
 تخصص الحصة  1لتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات وتفييئهم ؛ تخصص الحصتان  2و 3للدعم والتثبيت وفق نتائج التقويم ومتطلبات التفييء ؛ تخصص الحصة  4لتقويم أثر أنشطة الدعم ؛ -تخصص الحصة  5للمعالجة المركزة بالنسبة للمتعثرين واﻹغناء بالنسبة للمتحكمين.





الـحـصـة اﻷولـــى
أهــداف الحـصـة  - :تقويم التعلمات القرائية  -تفييء المتعلمين والمتعلمات
الوسائل المساﻋدة  :رائز ،شبكات التفريغ ،بطاقة التتبع.
تدﺑير اﻷنشطة التقويمية :
 يختبر المتعلمون والمتعلمات في قراءة جمل )نص ابتداء من الوحدة الثالثة(.
 يختبر غير المتمكنين من قراءة الجمل في قراءة لوحة من كلمات.
 يختبر غير المتمكنين من قراءة الكلمات في قراءة لوحة من المقاطع.
 يدون اﻷستاذ/اﻷستاذة نتائج التقويم في شبكة التفريغ بوضع الرقم  1في حالة التمكن والرقم  0في حالةعدم التمكن ،باﻹضافة إلى مؤشرات نوعية في خانة المﻼحظات إن وجدت) .نموذج جدول تفريغ النتائج في
ملحق الدليل(.
 يفيّئ اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات حسب درجة التحكم إلى :



فـئـة  : 1متحكمون في قراءة الكلمات والجمل )النصوص ابتداء من الوحدة الثالثة  (...ليستفيدوا من
أنشطة التثبيت واﻹغناء والتدريب على الطﻼقة ؛
فـئـة  : 2متحكمون في قراءة المقاطع فقط ليستفيدوا من أنشطة دعم قراءة الكلمات )الدمج ،التجزيء
المقطعي ،الحذف واﻹضافة والتعويض كتابيا( ؛
فـئـة  : 3غير متحكمين في قراءة المقاطع ليستفيدوا من دعم شامل للوعي الصوتي والمبدأ اﻷلفبائي.
الحـصـتـان الـثـانـيـة والـثـالـثـة

اﻷهـــداف  :دعم وتثبيت التعلمات
الوسائل المساﻋدة  :بطاقات الكلمات والمقاطع ،لوحة المقاطع والكلمات بطاقات حروف ،بطاقات حركات ،ألواح...
تدﺑير أنشطة الدﻋم والتثﺑيت
 أشكال وصيغ العمل  :يتم تنظيم المتعلمين والمتعلمات على شكل مجموعات حسب الفئة ،أو على شكلثنائيات في الفئة نفسها.
 بالنسبة للفئة  3غير المتمكنة من قراءة المقاطع يتم دعم مكتسباتها في :
 الوعي الصوتي :
 تعرف الصوت عند سماع كلمة تعرف موقع الصوت في كلمة رصد المقطع )تعرف موقع مقطع في كلمة( التحقيق النطقي للصوت معزوﻻ أو مع مختلف الحركات والتنوين...

المبدأ اﻷلفبائي )التطابق الصوتي الخطي( :
 التعرف البصري للحرف أو المقطع المسموع ضمن بطاقات مقاطع متنوعة. ربط المقطع بصريا بالكلمة التي تتضمنه. لعبة الحرف المتنقل  :تنقيل حرف من حركة إلى أخرى وتشفيهه حسب الموضع. دعم الصور الخطية للحرف في مختلف أشكالها في الكلمة ) :أول ،وسط ،آخر،اتصال ،انفصال(... قراءة لوحة قرائية تتضمن مقاطع مختلفة للحروف المدروسة. -كتابة مقاطع على اﻷلواح.

 بالنسبة للفئة  2غير المتمكنة من قراءة الكلمات يتم دعم مكتسباتها في :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن الحروف المدروسة.
 دمج مقاطع على بطاقات لتكوين كلمات.










التﺟزيء المقطعي )كتاﺑيا( والدمج )كتاﺑيا( كآليتين متعاكستين بواسطة كلمات كتبت مقاطعها على
بطاقات ،بحيث يتم تجميعها لتجسيد عملية الدمج ،ويتم اﻹبعاد بينها لتجسيد عملية التجزيء المقطعي.
وتعاد الكرة عدة مرات لترسيخ الميكانيزم باعتباره أحد أهم ميكانيزمات التشفيه والقراءة.
دعم الصور الخطية للحرف في مختلف أشكالها في الكلمة ) :أول ،وسط ،آخر ،اتصال ،انفصال(...
قراءة لوحة ﻗرائية لكلمات تتضمن الحروف المدروسة.
كتاﺑة كلمات تتضمن الحروف المدروسة

 بالنسبة للفئة  1المتمكنة من قراءة الكلمات يتم دعم مكتسباتها في :
 دمج ﺑطاﻗات كلمات لتكوين جمل وقراءتها
 قراءة جمل ومقاطع سردية من الحكاية قراءة موجهة ومستقلة.
 مسابقات ثنائية في الطﻼقة.
الـحـصـة الــراﺑـعــة
اﻷهـــداف  :تقويم أثر اﻷنشطة الداعمة
الوسائل المساﻋدة  :الرائز نفسه المستعمل في الحصة اﻷولى ،شبكات التفريغ ،بطاقة التتبع
تدﺑير أنشطة التقويم
يمرر على كل متعلم ومتعلمة الجزء غير المتحكم فيه من الرائز نفسه الممرر في الحصة اﻷولى :
 تختبر الفئة  3في قراءة المقاطع.
 تُختبر الفئة  2في قراءة الكلمات.
 أ َ ّما بالنسبة للفئة  1فيمكن إعفاؤها من هذا التقويم وتكليفها بقراءة جمل ومقاطع سردية من الحكاية قراءة
مستقلة ،لﻼنصراف إلى تقويم مكتسبات الفئتين اﻷخريين.
 تفريغ النتائج في شبكات تتم دراستها لتحديد المتعلمين والمتعلمات الذين يحتاجون إلى معالجة مركزة.
الـحـصـة الـخـامـسـة


يتم دعم مكتسبات الفئة التي ﻻزالت في حاجة إلى معالجة بالتركيز على مظاهر التعثر الخاصة بكل
متعلم/متعلمة.
الحرص على تنويع أساليب الدعم والمعالجة لتشمل اﻷلعاب القرائية ،والمناوﻻت واللعب بالبطاقات...



اﻻستعانة بالمتحكمين لمساعدة غير المتحكمين ،في ثنائيات أو مجموعات صغرى.







 .3.3تـقـويـم ودﻋـم مـهـارات الـكـتـاﺑـة
تعتبر اﻷنشطة الكتابية جميعها التي ينجزها المتعلمون والمتعلمات خﻼل أسابيع إرساء التعلمات ،مجاﻻ
لتقويم ودعم مكتسباتهم ،بحيث يتم تقويمها بانتظام ويتم على إثر ذلك التدخل لتصويب محاوﻻتهم ومعالجة
تعثراتهم .ويندرج اﻷسبوع الخامس في نفس الصيرورة التقويمية التكوينية لقياس مدى تمكن المتعلمين
والمتعلمات من اﻷهداف التعلمية الخاصة بالوحدة ،وتعزيز مكتسباتهم بما يناسب من أنشطة للتثبيت
والدعم والمعالجة.
 التدﺑير الديداكتيكي لحصص الكتاﺑة خﻼل اﻷسﺑوع الخامس
الـحـصـة اﻷولــى


تخصص الحصة  1لتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات الكتابية في :
 اﻹمﻼء  :كتابة المقاطع والكلمات والجمل ؛ -التعﺑير الكتاﺑي  :إنتاج كلمة أوجملة أوفقرة باﻹكمال أو الترتيب...

مـﻼحـظـة في ملحقات هذا الدليل تجدون :
 شبكة تتضمن المتن اﻹمﻼئي الخاص بالمقاطع والكلمات والجمل لكل وحدة دراسية بدﻻلة الحروفالمدروسة.
 بطاقة تقويمية خاصة بكل وحدة )صفحة واحدة( تضم المكان الخاص بكتابة المتن اﻹمﻼئي .باﻹضافة إلىتمارين النقل والتعبير الكتابي) .تستنسخ بعدد المتعلمين والمتعلمات يتم عليها اﻹنجاز ،أما إذا تعذرت عملية
اﻻستنساخ يتم اﻹنجاز على الدفاتر مع تقديم تمارين النقل والتعبير الكتابي على السبورة(.


وتفييء المتعلمين والمعلمات حسب حاجاتهم الحقيقية للدعم والمعالجة.
الـحـصـتـان الـثـانـيـة والـثـالـثــة



تخصص الحصتان  2و 3للدعم والتثبيت وفق نتائج التقويم ومتطلبات التفييء ؛



يتم دعم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات المتعلقة بتعثراتهم على مستوى اﻹمﻼء والنقل بأنشطة المبدأ اﻷلفبائي
الكتابية من تعرف وتفييء وعزل وتجزيء مقطعي ،باﻹضافة إلى أنشطة التخطيط والكتابة .وتجدر اﻹشارة
إلى أن هذا يتم في تقاطع مع أنشطة دعم القراءة لما يوجد من تﻼزم وتواز بين عمليتي القراءة والكتابة ؛



يتم دعم أنشطة التعبير الكتابي في تقاطع مع أنشطة اﻻستماع والتحدث والقراءة ،بما يسمح بتوظيف
المفردات واﻷساليب والتراكيب واﻷفعال الكﻼمية في وضعيات للسرد والحوار والوصف واﻹخبار.
الـحـصـة الـراﺑـعــة والـخـامـســة



تخصص الحصة  4لتقويم أثر أنشطة الدعم ؛



تخصص الحصة  5للمعالجة المركزة بالنسبة للمتعثرين ،واﻹغناء بالنسبة للمتحكمين .ويمكن أن تعزز
بأنشطة منزلية.





 الﺑرنامج الدراسي  :الهيكلة والمضامين
 1.4هـيـكـلـة الـسـنـة الـدراسـيـة









تتألف السنة الدراسية من  34أسبوعا تربويا.
يتألف المنهاج الدراسي للسنة اﻷولى من التعليم اﻻبتدائي من  6وحدات ،كل وحدة تهت ّم بمجال خاص،
وتتدرج أفقيا من المحيط المباشر للطفل/للطفلة واهتماماته الخاصة )اﻷسرة فالمدرسة( لتتسع إلى مجاﻻت
ّ
وتتدرج
حياتية أرحب واهتمامات أكبر ترتبط بالمجتمع عامة )الحي والدوار واﻷصدقاء والبيئة،(...
ّ
عموديا في بناء المهارات اللغوية من البسيط المجزأ إلى المعقّد المر ّكب في إطار نسقي تكاملي وتفاعلي.
صص اﻷسابيع  4اﻷولى لبناء التعلمات ويُخَصص اﻷسبوع 5
كل وحدة )مجال( تُقدﱠم في  5أسابيع ،تُخ ّ
للتقويم والدعم ومعالجة الصعوبات.
ص اﻷسبوع  1من السنة ﻹجراءات انطﻼق السنة الدراسية والتقويم التشخيصي والدعم اﻻستدراكي.
يُ َخ ﱠ
ص ُ
صص اﻷسابيع  6و 11و 16و 22و 27و 32لتقويم الوحدات ودعمها  :تصفية الصعوبات وتعميق
ت ُ َخ ﱠ
التعلمات.
صص اﻷسبوع 33
صص اﻷسبوع  17لدعم حصيلة اﻷسدوس اﻷول وأنشطة الحياة المدرسية ،ويُخ ﱠ
يُخ ّ
لدعم حصيلة اﻷسدوس الثاني وأنشطة الحياة المدرسية.
صص اﻷسبوع  34ﻹجراءات نهاية السنة الدراسية.
يُ َخ ﱠ

والمكونات والمضامين
 .2.4التخطيط السنوي للغة العرﺑية  :المﺟاﻻت
ّ
المﺟال

اﻷسﺑوع

اﻻستماع والتحدّث
الوضعية
الحكاية
التواصلية

1

اﻷســرة

4
5

ديدي
ب
يُ ِح ﱡ
ا ْل َم ْو َز

6

الـمـدرسـة

9
10
11

ديدي في
المدرسة

مقاطع وكلمات تتضمن
الحروف المقررة في المجال

8

الجملة الفعلية المثبتة والجملة
اﻻسمية
)المثنى المذكر والمؤنث(

7

ديدي
ب
يُ ِح ﱡ
سةَ
ا ْل َمد َْر َ

مقاطع وكلمات تتضمن
الحروف المقررة في المجال

3

إﺟراءات انطﻼق السنة الدراسية ،التقويم التشخيصي والدﻋم اﻻستدراكي
 التعارف بناء كلماتحرف
يحيّي وير ّد
]د[
حرف الدال
 التحيةباﻹكمال
الدال
التحيّة
 سضمائروالوصل
حرف
]م[
يقدّم نفسه
حرف الميم
اﻹفراد
 ترتيب مقاطعالميم
الحروف المقدّمة  -أسماء
حرف
يقدّم أفراد
]ر[
اﻹشارة
في المجال
حرف الراء
الراء
أسرته
باستعمال الكتابة للمفرد
حرف
]ب[
التفاعلية
يشكر
والمذكر
حرف الباء
الباء
والمؤنث
تقويم الوحدة اﻷولى ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات
 التأدّب بناء كلماتحرف
يحيّي وير ّد
]س[
حرف السين
 اﻻستفهامباﻹكمال
السين
التحيّة
والجواب
والوصل
حرف
]ف[
يقدّم نفسه
حرف الفاء
باﻹثبات
 إنتاج كلماتالفاء
 ضمائر التثنيةمن الحروف
حرف
يقدّم
]ل[
 أسماء اﻹشارةالمدروسة في
حرف الﻼم
الﻼم
أصدقا َءهُ
المجال باستعمال )مثنى المذكر
حرف
]ص[
يشكر
والمؤنث(
الكتابة التفاعلية
حرف الصاد الصاد

الجملة الفعلية المثبتة والجملة
اﻻسمية
)المفرد المذكر والمؤنث(

2

ديدي
َونُ َمي َْرةُ
فان
يَتَ َ
عار ِ

الـقـراءة

الخط

الـكـتــاﺑــة
النقـل
التعﺑير الكتاﺑي
واﻹمﻼء

القواﻋد )لﻼستضمار(
التركيب
اﻷساليب
والصرف
والصيغ

تقويم الوحدة الثانية ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات





الهندام والنّظافة

14
15

ديدي
ض
يَ ْم َر ُ

16
17

الحي/الدوار

20
21

كﺟمولة
في
المدينة

22

25
26

حملة
النظافة

27

اللعب والمرح

31

32
33
34

الﺑهلوان
يحكي
ويغنّي

الحروف المتشابهة خطا في كلمات
وجمل

30



جمل تتضمن كلمات مركبة من
حروف متشابهة خطا

29

الجملة الفعلية )الحال(
الجملة اﻻسمية مع بعض النواسخ

28

ﻋدنان
والﺑهلوان

تصفية صعوبات
كتابة

الﺑيئة الطﺑيعية

24

الجملة الفعلية )الظرف(
الجملة اﻻسمية النعت

ﻋطلة في
الﺑادية

مقاطع وكلمات تتضمن الحروف
المقررة في المجال

23

مقاطع وكلمات تتضمن
الحروف المقررة في المجال

19

كﺟمولة
الذّكيّة

الجملة الفعلية مع العطف
والجملة اﻻسمية مع بعض
النواسخ الفعلية

18

مقاطع وكلمات تتضمن
الحروف المقررة في المجال

13

الجملة الفعلية المنفية والجملة
اﻻسمية )الجمع المذكر
والمؤنث(

12

ديدي
يرةُ
َونُ َم َ
اﻷنيقان

 اﻷمر والنهيبناء كلمات
ينصح
الذال
]ذ[]ز[
الذال والزاي والزاي
اﻻستفهاموإنتاج جملة
ويأمر
الطاء
[
ض
[]
ط
]
قصيرة باﻹكمال والجواب بالنفي
ينهى
الطاء الضاد والضاد
 ضمائر الجمعوالوصل
النون
]ن[]ع[
أسماء اﻹشارة
والترتيب
يو ّجه
والعين
والعين
النون
)جمع المذكر
واﻹبدال
والمؤنث(
)باستعمال
يقدّم
التاء
]ت[]ظ[
الكتابة
والظاء
التاء والظاء
إرشادات
التفاعلية(
تقويم الوحدة الثالثة ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات
اﻷول – أنشطة الحياة المدرسية
دﻋم حصيلة اﻷسدوس ّ
 الحكيبناء كلمات
يتموقع في
]ح[]ه[
الحاء
والهاء
الحاء والهاء
وإنتاج جملتين  -الوصف
المكان
 اﻷسماءقصيرتين
يحدّد مكان
]ء[]ج[
الهمزة
الموصولة
للتعبير عن
أشخاص
والجيم
الهمزة والجيم
صورة أو أشياء للمفرد
حوله
 النداء )يا(لها عﻼقة
]خ[]غ[
الخاء
يصف شيئا
والغين
الخاء والغين
بالمجال
]ك [ ] ث [
باستعمال الكتابة
الكاف
يصف مكانا
والثاء
والثاء
الكاف
التفاعلية.
تقويم الوحدة الراﺑعة ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات
 الوصفإنتاج جملتين
القاف
يصف
]ق[]ش[
التفسير والشرح
قصيرتين
القاف والشين والشي
منظرا
 اﻷسماءللتعبير عن
ن
طبيعيا
الموصولة
مشاعر أو
يقدم
الواو
] و[ ] ي [
للمثنى
مشاهدات أو
معلومات
الواو والياء
والياء
تقديم معلومات  -التعجب
عن الطقس
عن الطبيعة
يشرح تغير جولة في القرية
باستعمال الكتابة
حالة
)نثري(
التفاعلية.
........
يطلب
حديقة نظيفة
معلومات
)نثري(
عن أشياء
تقويم الوحدة الخامسة ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات
 الحوارإنتاج ثﻼث
لعبة مسلّية
يستقبل
جمل لوصف  -الطلب
)نثري(
ويودع
لعبة مفضّلة ،أو واﻹخبار
..........
يصف
 اﻷسماءللتعبير عن
في ك ّل يوم
إحساسا
الموصولة للجمع
مشاعر
يصف لعبة لعبة )شعري(
 التوكيد.وأحاسيس
...........
يشرح
باستعمال الكتابة
أصنع
قواعد لعبة
التفاعلية
لعبتي)نثري(
..........
البهلوان
)شعري(
تقويم الوحدة السادسة ودﻋمها  :تصفية الصعوﺑات وتعميق التعلمات
دﻋم حصيلة اﻷسدوس الثاني  -أنشطة الحياة المدرسية
إﺟراءات نهاية السنة الدراسية



تــذكــيــر يتم تناول الظواهر اللغوية الواردة في البرنامج السنوي بشكل مضمر في جميع اﻷنشطة اللغوية،
مع ترويجها بشكل مقصود في حصة مستقلة )الحصة الخامسة من الحكاية(.

 .3.4التدﺑير الزمني اﻷسﺑوﻋي
 .1.3.4ﺟدول الحصص اﻷسﺑوﻋية )استعمال الزمن(
اليوم
الترﺑوي

تـرتـيـب الـحـصـص
اﻻسـتـمـاع والـتـحـدّث  45د
الوضعية التواصلية  10د
الحكاية  35د
الحصة 1
الحصة 1
اﻻسـتـمـاع والـتـحـدّث  45د
الوضعية التواصلية  10د
الحكاية  35د
الحصة 2
الحصة 2
اﻻسـتـمـاع والـتـحـدّث  45د
الوضعية التواصلية  10د
الحكاية  35د
الحصة 3
الحصة 3
اﻻسـتـمـاع والـتـحـدّث  45د
الوضعية التواصلية  10د
الحكاية  35د
الحصة 4
الحصة 4
اﻻسـتـمـاع والـتـحـدّث  45د
الوضعية التواصلية  10د
الحكاية  35د
الحصة 5
الحصة 5

1

2

3

4

5

القراءة  45د
الحصة 1

الخط والنقل  30د
الحصة 1

القراءة  45د
الحصة 2

الخط والنقل  30د
الحصة 2

القراءة  45د
الحصة 3

اﻹمﻼء  30د
الحصة 1

القراءة  45د
الحصة 4

اﻹمﻼء  30د
الحصة 2

القراءة  45د
الحصة 5

التعﺑير الكتاﺑي
 30د

 .2.3.4الغﻼف الزمني اﻷسﺑوﻋي :
الـمـكـ ّون

ﻋدد حصصه
فـي اﻷسﺑوع

المدّة الزمنية المخصّصة لكل حصة

مﺟموع غﻼفه الزمني اﻷسـﺑـوﻋـي

اﻻستـمـاع والـتـحـدّث

5

 45دقـيـقـة

 225 = 5 × 45د
 3سـاعـات  75دقـيـقـة

الــقـــراءة

5

 45دقـيـقـة

 225 = 5 × 45د
 3سـاعـات  75دقـيـقـة

الـــخــط
والـنـقـل

2

 30دقـيـقـة ×  60 = 2د

اﻹمـﻼء

2

 30دقـيـقـة ×  60 = 2د

التـعﺑـيـر
الكـتـاﺑي

1

 30دقـيـقـة

الـكتـاﺑـة

الـمﺟـمـوع الـعـام

 130 = 5 × 30د
)سـاعـتـان و  50دقـيـقـة(

 15حـصـة فـي اﻷسـﺑــوع

 600دﻗـيـقــة
) 10سـاﻋـات(

تُسْتضمر الظواهر اللغوية بشكل ضمني في مكونات مادة اللغة العربية جميعها ،وبشكل مقصود في
الحصة  5من كل حكاية )انظر الفقرة  4.2من ص  27بهذا الدليل(.




 كـراسـة الـمتـعـلمـة والمتـعـلـم
 1.5صـفـحـات الـكـراسـة
تض ّم كراسة المتعلم/المتعلمة صفحات وزعت منها  144صفحة على الوحدات الست ،بمعدل  24صفحة
لكل وحدة ،أي ست صفحات لكل أسبوع .كما خصصت صفحة للعنوان ،وصفحة للبرنامج السنوي ،وصفحة
للتقديم واكتشاف الرموز التوضيحية المصاحبة للتعليمات ،وأربع صفحات للكلمات البصرية.
أما أسبوع التقويم والدعم فلم تخصص له أي صفحة حتى ﻻ تتحول اﻷنشطة المقترحة إلى أنشطة موحدة
للمتعلمات والمتعلمين جميعهم على اختﻼف حاجاتهم للدعم والمعالجة .ونظرا ﻷهمية أسابيع التقويم والدعم فقد
خصص لها في الدليل جزء خاص يفسر طريقة تدبيرها وكيفية إجراء التقويمات ،وجمع البيانات ،وتفييء
المتعلمين والمتعلمات ،وأمثلة ﻷنشطة الدعم والمعالجة حسب كل فئة ،باﻹضافة إلى توفير بطاقات تقويمية
)مكتوبة بحجم خط مناسب للمتعلمين/للمتعلمات ،يكفي استنساخها واستعمالها( لكل أسبوع من أسابيع الدعم في
الجزء الخاص بالمﻼحق من هذ الدليل.

 2.5توزيع اﻷنشطة ﻋلى الصفحات
 1.2.5سيناريو تقديم حرف واحد في اﻷسﺑوع.
خصصت لكل أسبوع من أسابيع بناء التعلمات ّ
ست صفحات تض ّم أنشطة وفق التالي :
 الصفحة اﻷولى )ﺑالنسﺑة لﻸساﺑيع الفردية( :



النصف اﻷول مخصص لمشهد أو مشاهد الحكاية
النصف الثاني مخصص لمشهد الوضعية التواصلية

 الصفحة اﻷولى )ﺑالنسﺑة لﻸساﺑيع الزوﺟية( :


النصف اﻷول مخصص لمشهد الوضعية التواصلية



النصف الثاني مخصص للمعجم المصور

 الصفحة الثانية  :تضم  3أنشطة :


النشاط  : 1تعرف الصوت )سمعيا(



النشاط  : 2تحديد موقع الصوت )سمعيا(



النشاط  : 3تعرف الحرف )بصريا(

 الصفحة الثالثة  :تضم نشاطين :


النشاط : 1
 عزل المقطع الصوتي المكون من الصوت والحركات القصيرة من كلمة ونطقه معزوﻻ ثم ربطهبصورته الخطية.
 دمج الحرف مع الحركات القصيرة معززة ﺑاﻹشارات المصاحﺑة )التي توظف في اﻷنشطةالﺟماﻋية( وكذا وضع الشفتين عند نطقها ،لتكوين مقطع.



النشاط  : 2قراءة مقاطع تتضمن الحرف مع الحركات الطويلة باعتماد اﻹجراءات الخمسة.





 الصفحة الراﺑعة  :تضم نشاطين :


النشاط : 1
 عزل المقطع الصوتي المكون من الصوت والحركات الطويلة من كلمة ونطقه معزوﻻ ثم ربطهبصورته الخطية.
 دمج الحرف مع الحركات الطويلة معززة ﺑاﻹشارات المصاحﺑة )التي توظف في اﻷنشطة الﺟماﻋية(وكذا وضع الشفتين عند نطقها ،لتكوين مقطع.



النشاط  : 2قراءة مقاطع تتضمن الحرف مع الحركات الطويلة باعتماد اﻹجراءات الخمسة.

 الصفحة الخامسة  :تضم نشاطين


النشاط : 1
 عزل المقطع الصوتي المكون من الصوت والتنوين من كلمة ونطقه معزوﻻ ثم ربطه بصورته الخطية. دمج الحرف والتنوين ّمعززا باﻹشارات المصاحبة )التي توظف في اﻷنشطة الجماعية( وكذا وضع
الشفتين عند نطقها ،لتكوين مقطع.



النشاط  : 2قراءة مقاطع تتضمن الحرف مع الحركات جميعها وأشكال التنوين باعتماد اﻹجراءات
الخمسة.

 الصفحة السادسة  :تتضمن نشاطين :
 النشاط : 1
 الكتابة مع اتباع النموذج. الكتابة مع محاكاة النموذج. النشاط  : 2الكتابة التفاعلية  :حصة التخطيط في اﻷسبوع  ،1حصة التسويد في اﻷسبوع  ،2حصة
المعالجة في اﻷسبوع  ،3أما الحصة الرابعة فبدون نشاط في الكراسة لطبيعتها التشاركية وﻷنها
صص للعرض .نشاط حر في آخر صفحة من الوحدة ينجز في اﻷسبوع  5في القسم أو المنزل.
ت ُ َخ ﱠ
 2.2.5سيناريو تقديم حرفين في اﻷسﺑوع.
خصصت لكل أسبوع من أسابيع بناء التعلمات ّ
ست صفحات تض ّم أنشطة وفق التالي :
 الصفحة اﻷولى  :مثل الصفحة اﻷولى في سيناريو تقديم حرف واحد في اﻷسبوع.
 الصفحة الثانية :
 النشاط  : 1تعرف الصوت وموقعه
 النشاط  : 2تحديد الحرف اﻷول )بصريا( ضمن كلمات مكتوبة.
 النشاط  : 3قراءة مقاطع وكلمات تتضمن الحرف اﻷول في اﻷسبوع مع الحركات جميعها
وأشكال التنوين.
 الصفحة الثالثة :
 النشاط  : 1تعرف الصوت وموقعه
 النشاط  : 2تحديد الحرف الثاني )بصريا( ضمن كلمات مكتوبة.
 النشاط  : 3قراءة مقاطع وكلمات تتضمن الحرف الثاني في اﻷسبوع مع الحركات جميعها
وأشكال التنوين.
 الصفحة الراﺑعة :


النشاط  : 1قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن حرفي اﻷسبوع مع الحركات جميعها وأشكال التنوين.




 الصفحة الخامسة :
 النشاط  1و  : 2مهارات التعويض والحذف واﻹضافة  ...مع الحرفين المدروسين.
 النشاط  : 3قراءة كلمات تتضمن الحرفين.
 الصفحة السادسة  :تتضمن نشاطين :
 النشاط  - : 1الكتابة مع اتباع النموذج
 الكتابة مع محاكاة النموذج النشاط  : 2التعبير الكتابي )إنتاج كلمة ،جملة ،جملتين أو ثﻼث جمل حسب الوحدة(
 .3.2.5سيناريو تقديم النصوص القرائية.
 الصفحة اﻷولى  :مثل الصفحة اﻷولى في سيناريو تقديم حرف واحد في اﻷسبوع.
 الصفحة الثانية  :تضم نشاطين :
 النشاط  : 1لوحة قرائية لتصفية الصعوبات القرائية
 النشاط  : 2تجزيء ودمج كلمات لتدليل الصعوبات المفترضة في النص الﻼحق
 الصفحة الثالثة  :تضم  :النص القرائي معززا بصورة.
 الصفحة الراﺑعة  :تضم  3أنشطة تستهدف تنمية المفردات من خﻼل :
 شخصيات النص ومفردات أخرى
 شرح كلمات بالمرادف
 تقريب معنى كلمة باستخدام استراتيجية شبكة المفردات
 تقريب معنى كلمة باستخدام استراتيجية خريطة الكلمة
 تقريب معنى كلمة باستخدام استراتيجية عائلة الكلمة
 الصفحة الخامسة  :تضم  3أنشطة  :تستهدف تنمية الفهم الصريح والفهم الضمني لمعاني النص.
 الصفحة السادسة  :تتضمن نشاطين مثل الصفحات السابقة.
أن نشاطات الكتابة التفاعلية في كل وحدة ّ
تـنـﺑـيــه نشير إلى ّ
موزعة ٌ كالتالي :
 صفحة الكتابة اﻷولى تضم نشاطا خاصا بالحصة ) 1التخطيط( ؛ صفحة الكتابة الثانية تضم نشاطا خاصا بالحصة ) 2التسويد( ؛ صفحة الكتابة الثالثة تض ّم نشاطا خاصا بالحصة ) 3المعالجة( ؛صص للعرض ؛
صص لها أي نشاط لطبيعتها التشاركية الصرفة وﻷنها ت ُ َخ ّ
 أ ّما الحصة الرابعة فلم نخ ّّ
يوظف في اﻷسبوع الخامس،
حر داعم
 ال ّنشاط الكتابي الموجود في أخر صفحة من كل وحدة هو نشاط ّويمكن استعماله نشاطا منزليا.





 ﺟـذاذات التـصريف المنهﺟي لمكـونات اللـﻐـة العـربية
 .1.6ﺟذاذات الوحدة ) 1تقديم حرف واحد في اﻷسبوع(
الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان ديـدي ونمـيـرة يتعـارفان

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
بناء التوقعات ،اﻻستماع وتقويمه والمصادقة على التوقعات.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

1

1

توقع مضمون الحكاية من خﻼل الصور والعنوان .تعرف المضمون العام للحكاية من خﻼل سماعها.
التحقق من التوقعات.
المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع حكاية "ديدي ونميرة يتعارفان" )يمكن تغييروضعية الجلوس  :حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 تحليل عنوان الحكاية  :تسميع العنوان وترديده جماعة ،وشرح معاني مفرداته :)ديدي قرد صغير ونميرة قطة صغيرة(
 مﻼحظة حرة للمشهد التعبيري  :توجيه المتعلمات والمتعلمين إلى إدراك عام لمشهدالحكاية باﻹجابة عن سؤال عام مثل  :ماذا تﻼحظ في المشهد ؟
وضعية
 مﻼحظة مو ﱠجهة للمشهد التعبيري  :قيادة المتعلمين/المتعلمات إلى التعبير عن عناصراﻻنطﻼق
المشهد التعبيري )الشخصيات ،المكان ،الزمان(...،
 بناء توقعات المتعلمات والمتعلمين حول مضمون الحكاية بإجابتهم عن سؤال التوقعمثل  :حول ماذا ستدور الحكاية في نظركم ؟ أو  :ماذا سيحدث لديدي ونميرة ؟...
 صياغة التوقعات  :في عمل تشاركي ،تت ّم صياغة توقعين أو ثﻼثة من بين إجاباتالمتعلمين/المتعلمات ،ومطالبة المتعلمات والمتعلمين بحفظها قصد التحقق منها) ،يمكن
يدون اﻷستاذ/اﻷستاذة التوقعات تسهيﻼ ﻻسترجاعها ﻻحقا(
أن ّ
ّ
 التهييء لﻼستماع  :يضع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين/المتعلمات في مشروع سماعالحكاية وتشوقيهم إلى معرفة أحداثها بالقول " :هل تودّون معرفة َمن منكم توقّعه صحيح ؟
استمعوا إذاً".
 تسميع الحكاية  :تس ّمعهم الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم،التسميع
وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي كما الحكواتي.
 تقويم الفهم السماعي العام للحكاية  - :من يحكي الحكايات لندى ؟ ماذا طلبت وداد منندى ؟ ما هي الحكاية التي أرادت ندى أن تحكيها لوداد ؟
 المصادقة على التوقعات  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين باستحضار توقعاتهمومساعدتهم على استحضارها إن وجدوا صعوبات في ذلك ثم مقارنتها مع ما فهموه بعد
الفهم العام سماعهم الحكاية باﻹجابة عن أسئلة وسيطية نحو  :ماذا توقعت ؟ هل توقعك صحيح ؟
لماذا ؟ ...يوظف المتعلمون/المتعلمات عناصر المشهد والعنوان في التحقق من صدق
توقعاتهم.
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التقويم والدعم

 تقويم ودعمفوري لصياغة
التوقعات
 إعطاء المزيدمن اﻹشارات
لمﻼحظة الصورة

 تقويم ودعمفوري لـ  :مدى
انتباههم أثناء
التسميع
 اللعب بالصوتوالحركة لشد
اﻻنتباه
 تقويم ودعمفوري لـ  :القدرة
على الربط بين
التوقع الصحيح
وأحداث الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

المراحل

اﻷســـرة

العـنوان يحيّي وير ّد التحيّة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

اكتشاف فعلي التحيّة وردّها.

1

1

يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بالتحيّة.
مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلّم والمتعلّمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع تقويم ودعم مدى قدرة
صة )التحية وردّها( بواسطة أسئلة المتعلمين والمتعلمات على
صلة بموضوع الح ّ
الحكائي ذي ال ّ
وضعية اﻻنطﻼق مساعدة ،أو يس ّمعهم المقطع الحكائي ،ويسألهم  :ماذا قال ديدي لنميرة استرجاع المقطع الحكائي.
حينما قالت له من أنت ؟ )السﻼم عليكم( وبماذا أجابته ؟ )وعليكم
السﻼم(.

المﻼحظة
واﻻكتشاف

المﻼحظة واﻻكتشاف
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينهما باعتماد المﻼحظة
ّ
الحرة  -تقويم ودعم مدى تمكن
والمﻼحظة المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل  :من هذا ؟ ومن هذه ؟ أين المتعلمين والمتعلمات من
يتواجدان ؟ ماذا يفعﻼن ؟ )يتصافحان(...
تعرف اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديده
النفس.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع الحوار الذي
راج بين ديدي ونميرة المتعلّق بتحيّة ك ّل منهما لﻶخر ،وسرده :
 السﻼم عليكم يا هريرة. ألعب بالصوت والحركة وعليكم السﻼم يا قريد ،ماذا تريد منّي ؟لشد اﻻنتباه لترسيخ اﻷساليب
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دون واﻷفعال الكﻼمية.مطالبتهم بتشخيصه.
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة
أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

المﺟال

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت /الحرف معزوﻻ.

العـنوان الصوت ]د[  /حرف الدال
اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
1

 التمييز السمعي للصوت ]د[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة. التحقيق النطقي للصوت ]د[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة  -ربط الصوت]د[ برسمه الخطي.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم قراءة الكلمات البصرية  :وداد ،ندى ،ديدي ،نميرة ،حكاية ،وفق التالي :
 عرض بطاقات الكلمات البصرية وقراءتها من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذة مع اﻹشارة إلى فوري لتعرفالكلمات
الكلمات.
 قراءتها الواحدة تلو اﻷخرى قراءة جماعية ثم فردية بالترتيب وبدونه من لدن جماعة البصرية.الفصل مع اﻹشارة إلى الكلمات.
 إزالة بطاقات الكلمات البصرية من على السبورة ووضعها مختلطة على المكتب أوويتطوع أحدهم ﻷخذ البطاقة المناسبة  -تقويم ودعم
طاولة ،ثم تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمةً،
ّ
فوري للتمكن من
للكلمة المسموعة من بين البطاقات ،ويثبّتها على جدار الكلمات في ركن القراءة.
نشيد الحرف.
 اﻻحتفاظ بالكلمات البصرية مثبتةً على جدار الكلمات البصرية في ركن القراءة. اكتشاف الصوت ]د[  :قيادة جماعة الفصل إلى تحديد الصوت المشترك بين
الكلمات  :دار ،دمية ،جديد ،دريد) .الصوت المشترك "د"(
 ترديد نشيد الحرف  :من قبل المتعلمات والمتعلمين.
أَنا الدّا ُل في ِودا ٍد  ///أَنا الدّا ُل في ِعما ٍد
أَيْنَ أَنا في مدا ٍد ؟  ///أَيْنَ أَنا في َرما ٍد ؟
تقويم ودعم
 الوعي الصوتي :
 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من المتعلمات والمتعلمين ذكر الصوت اﻷول المسموع في كل فوري للتعرفوالتمييز
كلمة من الكلمات  :درهم ،دمية ،درج ،دواء ،دقيق.
السمعيين لصوت
دربهم على نطق الصوت ]د[ ساكنا )دْ( ويساعدهم على نطقه بالمثال الصوتي.
ي ّ يطلب منهم رفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا الصوت]د[ ويوجهونه إلى اﻷسفل إذا لم ]د[يسمعوه في الكلمات  :جدتي ،أمي ،سعاد ،أسرتي ،دارنا ،مدينة ،غرفة ،دمية...
 يطلب منهم رفع اليد اليمني إذا سمعوا الصوت]د[ في أول الكلمة ،ورفع اليد اليسرى  -تقويم ودعمفوري للنطق
إذا سمعوه في آخر الكلمة ،ووضع اليدين على صدورهم إذا سمعوه في وسط الكلمة :
السليم للصوت
مدرب ،مسجد ،دبّ  ،حديقة ،عدّاء ،سا ِعدٌ..
يد ،ديك ،عيدّ ،
من مخرجه.
 ينطق المتعلمون والمتعلمات الصوت ]د[ نطقا سليما. ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الدال في الوسط ومعزوﻻ، تقويم ودعمالواحدة تلو اﻷخرى والمتعلمون/المتعلمات يتلفظون بـ ) ْد( عند عرض كل بطاقة.
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين بالتناوب لتمرير اﻷصبع على حرف الدال على فوري للتعرفالبصري لحرف
تعرفا على طريقة كتابته ،مع التركيز على اتجاه الرسم ونقطتي البداية والنهاية.
السبورة ّ
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة موليا ظهره للمتعلمين/للمتعلمات ،ويكتب الحرف في الهواء الدال فيوضعيات
ويحاكيه المتعلمون والمتعلمات.
مختلفة.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات الكتابة الهوائية وعيونهم مغمضة. يشكلون الحرف بالعجين ،ثم يكتبونه على الرمل المبلّل...،41

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين مجموعات في من يعطي أكبر عدد من كلمات تتضمن تقويم ودعم مدىالتمكن من :
الصوت ]د[.
 يميّز المتعلمون والمتعلمات بطاقة حرف الدال في وضعيات مختلفة من بين مجموعة  -تعرف صورةمن البطاقات تتضمن حروفا أخرى مقاربة للدال ّ
حرف الدال.
خطا.
 رسم حرف كتابة حرف الدال معزوﻻ على اﻷلواح.ينجز المتعلمون والمتعلمات النشاط  1بالصفحة  9من كراساتهم من أجل تثبيت الوعي الدال.
بصوت الدال وفق التالي :
 يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة لجماعة الفصل التعليمة ويقدّم لهم مثاﻻ تفسيريا للمهمة المطلوبةفي النشاط ،إذ يعرض صورتين أو رسمين لشيئين أو حيوانين أو ،...يتض ّمن اسم
أحدهما صوت الدال واﻵخر ﻻ يتض ّمنه ،وتحت كل واحد من الرسمين أو الصورتين
يرسم مربعا ،ويس ّمع المتعلمات والمتعلّمين اسم )كلمة( الصورة اﻷولى وينتدب
يلونه إذا كانت ﻻ
ليلون المربّع إذا كانت الكلمة تتضمن صوت الدال ،وﻻ ّ
متعلّما/متعلّمة ّ
مبررا ذلك بأنّه لم يسمع صوت الدال.
تتض ّمنه ّ
ّ
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات إلى ذكر اسم صاحب الصورة اﻷولى )ديدي(.بعض من المتعلمات والمتعلّمين الكلمة ،ث ّم يطلب منهم تلوين المربع
أو )قريد( ،ويردّد
ٌ
تحت الصورة إن كان اسمها المسموع يتض ّمن صوت الدال .وهكذا بالنسبة للكلمتين
الباقيتين )نميرة( و)جدّتي(.
ّ
ّ
ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاط  2من صفحة  9من كراسة المتعلم/المتعلمة وفق التالي :
 يذكر المتعلّمون والمتعلّمات اسم ك ّل صورة من الصور الثﻼث )ديدي  -دمية  -وردة(.بكف عند التلفظ بكل مقطع ثم يذكرون عدد
 يجزئونها إلى مقاطع صوتية ضاربين كفّاّ
مقاطع الكلمة ،وموقع المقطع المتض ّمن لصوت الدال )في اﻷول ،في الوسط أو في
يلونون الخانة المناسبة تحت الصورة.
اﻷخير( ث ّم ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلمات النشاط  3الوارد بالصفحة  9من كتبهم لتثبيت المبدأ اﻷلفبائي. تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط في المنزل مثل البحث عن كلمات تتضمن حرفالدال ،كتابة حرف الدال في ورقة ،تنبيت حرف الدال أو قصه وإلصاقه ،التدرب على
التجزيء الصوتي للكلمات إلى مقاطع.
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

المﺟال

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)تخطيط ورسم(

العـنوان حــرف الــدال
اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
1

ّ
الخطيّة لحرف الدال.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الدال باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على رسم الدال باعتماد النموذج الخطي.
 ّّ
صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الدال ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلل في صحون بﻼستيكية
أو علب...
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
ّ
التأكد من تمييز
الخطية للحرف :
استرجاع الصورة
ّ
الخطيّة لحرف الدّال جماعة الفصل
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذ ّكر الصورةبإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات ،أو بتنبيته أو بقنصه في لحرف الدال
باستعمال لوحة
سحابة الحروف )الدال ضمن مجموعة من اﻷحرف المتقاربة كتابة(.
قرائية.

تخطيط
الحرف

تخطيط الحرف :
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام المتعلمين/المتعلمات رسما تخطيطيا لقرد ذيله يشبهللتعرف عليه ووصفه.
حرف الدال ،ويقودهم
ّ
 يثير انتباههم إلى ذيل القرد ليﻼحظوا أنه مرسوم بنقط غير متصلة. ينتدب متعلما/متعلمة لوصل نقطه واﻵخرون يرسمونه باﻷصابع في الهواء أو علىالطاوﻻت ،ث ّم ينتدب متعلما ً/متعلمة أخر لتلوينه.
 يقودهم إلى اكتشاف أن ذيل القرد يشبه حرف الدال )ما الحرف الذي يشبهه ذيلالقرد ؟(
 يناول كل فرد من جماعة الفصل ،أو ك ّل مجموعة صغيرة من المتعلمين والمتعلماترسم القرد ،ولكن بدون ذيل ،ويطلب منهم إكماله بما ينقصه وتلوينه.
َ

التدرب
على رسم
الحرف

درب على رسم الحرف :
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون والمتعلمات على رسم الدال على الرمل المبلل أو/و في الهواء أو/و
المقوى ،ث ّم يتدربون على رسمه
صه وإعادة إلصاقه على الورق
بتشكيله بالعجين ،أو بق ّ
ّ
على السبورة فاﻷلواح...
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يصاحب
اﻷستاذ/اﻷستاذة
المتعلمين
والمتعلمات في
العملين
التشاركي
والفردي من أجل
تقديم التوجيه
والدعم الﻼزمين
سيّما على
مستوى هندسة
الحرف.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان ديـدي ونميـرة يتـعـارفـان

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
تحديد عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمان ،المكان،
اﻷحداث(...،

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

1

2

أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها. تعرف عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمن ،اﻷمكنة ،اﻷحداث( من خﻼل سماعها.المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع التوقعات الصحيحة ،واﻹجابة عنأسئلة تهم المعنى العام للحكاية )مثل أسئلة الحصة السالفة(.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية من جديد. تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم ،وباستعمالإيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.

وضعية
اﻻنطﻼق
التسميع

الفهم :
عناصر
الحكاية

 طرح أسئلة على المتعلمات والمتعلمين تتعلّق بعناصر الحكاية مثل : الشخصيات  :من وقفت تنظر إلى الصورة ؟ ما اسم صديقتها ؟ من فيالصورة ؟ ما هي شخصيات الحكاية التي تحكيها ندى لوداد ؟...
 المكان  :أين ندى ووداد ؟ الزمان  :متى التقى ديدي بنميرة ؟ اﻷحداث  :ماذا كانت وداد وندى تفعﻼن ؟ )كانت وداد وندى تنظران إلىالصورة( .ثم ماذا فعلت ندى ؟)قدمت ندى لوداد أفراد أسرتها( .وماذا طلبت
وداد من ندى ؟)طلبت وداد من ندى أن تحكي لها حكاية( .ماذا فعلت نميرة في
البداية ؟)لعبت حتى تعبت وتسلقت شجرة ونامت على غصنها( .وماذا فعل
ديدي ؟)تسلق الشجرة وجذب نميرة من ذيلها( .وبعد ذلك ،هل تخاصما ؟ )ﻻ
بل تبادﻻ التحية وتعارفا وصارا صديقين(
تـنـبـيـه  :يعيد اﻷستاذ/اﻷستاذة تسميع بعض من مقاطع الحكاية مساعدة ً
للمتعلمين والمتعلمات على استرجاع شخصيات الحكاية وأحداثها وزمانها...
 في عمل تشاركي ،تبني المتعلمات والمتعلمون واﻷستاذ/اﻷستاذة خريطةالحكاية على شكل مخطط شمسي.
 تتم اﻻستعانة بالرسوم والصور والكلمات البصرية توطئةً لقراءة المتعلمينوالمتعلمات عناصر خريطة الحكاية على السبورة وفهمها.
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التقويم والدعم
 تقويم ودعم مدىتذكر المعنى العام.
 تقويم ودعم التركيزأثناء التسميع بالصوت
والحركة.
 تقويم ودعم مدىتمكن المعلمات
والمتعلمين استخراج
عناصر الحكاية.
 تذكر الشخصيات،اﻷمكنة ،الزمن،
اﻷحداث ودور كل
شخصية فيها...

 تقويم ودعم مدىتمثل المتعلمين
والمتعلمات لعناصر
الحكاية انطﻼقا من
خريطة الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية اﻻنطﻼق

اﻻستعمال )(1

اﻷســـرة

يحي وير ّد التحيّة
العـنوان
ّ

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال فعلي التحيّة وردّها )(1

1

2

 -يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالتحيّة وردّها.

مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع الحواري تقويم ودعم مدى قدرةجماعة الفصل على
السالف )التحية وردّها( باعتماد المشهد.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية
والتعبير عنها.
 السﻼم عليكم يا هريرة. وعليكم السﻼم يا قريد ،ماذا تريد منّي ؟تقويم ودعم مدى تمكن
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في المتعلمين والمتعلمات
من استعمال اﻷساليب
ثنائيات :
واﻷفعال الكﻼمية
 السﻼم عليكمالمتعلقة بإلقاء التحيّة
 وعليكم السﻼم يشخصون في ثنائيات مواقف إلقاء التحية وردّها مع تجسيد الحركات وردّها والقدرة على
والمﻼمح المناسبة) .المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر إليه (...تشخيصها
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
الــقــراءة
أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان الصوت ]د[  /حرف الدال

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات القصيرة.

اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
2

 تمييز الصوت ]د[ مع الحركات القصيرة - .التحقيق النطقي لصوت ]د[ مع الحركات القصيرة. تعرف حرف الدال مع الحركات القصيرة - .قراءة مقاطع لحرف الدال مع الحركات القصيرة. رسم حرف الدال مع الحركات القصيرة.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري
 تصحيح النشاطات المنزلية) .تشجيع ،تثمين ،دون محاسبة صارمة(
 قراءة الكلمات البصرية  :من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل بالترتيب وبدونه ِلـ  - :لتعرف
قراءة كلية دون تهج مع اﻹشارة إلى الكلمات ،ث ّم إرجاع الكلمات إلى جدارها في ركن الكلمات البصرية.
 حفظ نشيدالقراءة.
الحرف وإجادة
 ترديد نشيد الحرف من قبل المتعلمات والمتعلمين.
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل كلمات تتضمن الصوت ]د[ مع الحركات إنشاده.
القصيرة ،مثيرا انتباههم إلى تغيرات شكل الفم والشفتين عند نطق الدّال مع كل
حركة ،والمتعلّمون والمتعلّمات يقلدونه في حركة الفم والشفتين عند نطق كل كلمة.
تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمة تتضمن ]د[ مع حركة قصيرة ،ثم لتعرف وتمييزيردفها بنطق ]د[ مع الحركات القصيرة ،ويردّدها المتعلمون والمتعلمات معه مثل  :الصوت ]د[ مع
الحركات القصيرة
َدجاجة َ /د  -دُملج ُ /د  -دِرهم ِ /د َ -دخل َ /د  -دُرج ُ /د  -دِببة ِ /د
 تقديم مجموعة كلمات تتضمن ]د[ مع الفتحة وضمنها كلمة فيها ]د[ مع حركة أخرىب - ،تقويم ودعم
غير الفتحة ،ومطالبة جماعة الفصل بالبحث عن الكلمة الدخيلة .مثل َ :دجاجَ ،د ﱠر َ
فوري للنطق
دُرجَ ،درس) ...الكلمة الدخيلة هي دُرج(
 تكرار النشاط نفسه مع الضمة )دُكان ،دُخان ،دِرهم ،دُملج( ،ومع الكسرة )دِيار ،السليم ]د[ معالحركات القصيرة
دِماغَ ،درس ،دِببة(.
ّ
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتض ّمن ]د[ مع الحركات  -تقويم ودعمالقصيرة ويطلب منهم تجزيء كل كلمة مسموعة إلى مقاطعها شفهيا تجزيئا مصحوبا فوري للتجزيء
بالتصفيق )اعتماد اﻹيقاع بالدرجة اﻷولى وليس القواعد العلمية( َ :دخَــ َل َ :د  /خَــ /ـلَ المقطعي.
 تقويم ودعم 3تصفيقات ُ -دبٌ ُ :دبْـ /بٌ تصفيقتان  -د ِْرهَـــ ٌم  :د ِْر  /هَــ  /ـ ٌم  3 :تصفيقات.
فوري لتعرف
الـحـرف  +الحـركـة القصـيـرة
الـمقـطـع
حرف الدال مع
د  +ـــَــ )فتحة(
َد
الحركات القصيرة
د  +ـــُــ )ضمة(
ُد
وقراءة لوحة من
د  +ـــِــ )كسرة(
ِد
المقاطع المكونة
من حرف الدال
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
مع الحركات
َ تُ
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل وفق التالي  :يث ِّبّ اﻷستاذ/اﻷستاذة القصيرة بطﻼقة.بطاقات الحركات القصيرة على السبورة ،ويقوم المتعلمون والمتعلمات فرادى بتنقيل
)الطﻼقة تعني
بطاقة حرف الدال كل مرة تحت حركة ،ونطق المقطع في كل حالة ،مع استعمال
الدقة والسرعة
اﻹشارة المناسبة )السبابة إلى اﻷعلى للفتحة ،والسبابة إلى اﻷمام للضمة ،والسبابة إلى
فقط(.
اﻷسفل للكسرة دون م ّد الدراع(.
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 الـطـﻼقــة
عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الدال مع أشكال الحركات القصيرة وفي
الوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها بالترتيب وبدونه مع اﻹشارة إلى المقاطع،
واستعمال اﻹشارات اليدوية باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )قراءة نموذجية ،قراءة
موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي تتخللها التغذية
الراجعة(.

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين كل مجموعتين وفق ما يلي  :تنطق المجموعة اﻷولى كلمةتتضمن ]د[ مع حركة قصيرة ،وتقوم المجموعة المنافسة بالبحث بين البطاقات عن تلك
التي تتضمن الدال مع الحركة في الكلمة المسموعة مثل َ :دلوَ )...د( ُ -مد ٌُن)...دُ(
 كتابة حرف الدال مع مختلف الحركات على اﻷلواح. إنجاز نشاطي الحصة بالصفحة  10من كراسة المتعلم والمتعلمة بحيث يقرأالمتعلمون والمتعلمات محتوى النشاط  -بعد القراءة النموذجية من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة-
قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،وأخيرا قراءة فردية مصحوبة بالتغذية
الراجعة )التصحيح(
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط منزلي ،مثل البحث عن كلمات تتضمن حرفصه وإعادة إلصاقه على ورق مقوى،
الدال ،كتابة حرف الدال في ورقة أو تنبيته أو ق ّ
إعادة قراءة محتويات الصفحة  10من كراستهم... ،

47

 تقويم ودعم مدىالتمكن من :
 تعرف صورةحرف الدال.
 رسم حرفالدال.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الخط والنقل

المﺟال

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)كتابة الحرف(

العـنوان حــرف الــدال
اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
2

ّ
الخطيّة لحرف الدال.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةأهـــداف
ّ
يخطط حرف الدال باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
الحـصـة
ّ
الخطي.
يتدرب على رسم الدال باعتماد النموذج
 ّصور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الدال ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون بﻼستيكية
الـوسـاﺋـل
أو علب...
المراحل
الــربــط

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
التحقّق مما أنجزته
يسترجع المتعلمون/المتعلمات الصورة الخطية لحرف الدال إما بإحاطته بخط
جماعة الفصل بالمرور
في كلمة أو التمرير عليها بلون مغاير ،أو رسمه على الرمل ،أو تشكيله
بين الصفوف وتقديم
بالعجين...
الدعم الﻼزم.

التدرب على كتابة حرف الدال على
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
التدرب على
يواكب
التدرب على السبورة فرديا.
َ
كتابة الحرف تد ّخﻼتٌ
يتمرن المتعلّمون/المتعلمات على كتابة حرف الدال على اﻷلواح.
كتابة الحرف ّ -
توجيهية فتصحيحية تهم
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
 ّهندسة الحرف
 ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاط الخطّي في كراساتهم أو في دفاترهم وفق واتجاهات كتابته.التالي :
 تقرأ لهم التعليمة وتشرحها.كتابة الحرف
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحروف باحترام اتجاهات الكتابة
 ينجزون النموذجأو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

اﻷســـرة

العـنوان ديـدي ونمـيـرة يتـعـارفـان

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

اكتشاف بنية الحكاية والتهييء لسردها.

1

3

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها. تعرف البنية السردية للحكاية )البداية ،المشكل المطروح ،توالي اﻷحداث ،النهاية(.مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى استرجاع عناصر الحكاية ،باﻻستعانة  -تقويم ودعم مدىتذكر عناصر الحكاية.
بخريطة الحكاية التي تم بناؤها في الحصة السابقة.
 -تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية.

التسميع

 تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم ،وباستعمال  -تقويم ودعم التركيزأثناء التسميع باللعب
إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.
 التركيز بالصوت واﻹيماءات على العناصر التي لم يتذكرها المتعلمات بالصوت والحركة.والمتعلمون خﻼل اﻻستثمار في الحصة السابقة.

الفهم  :بنية
الحكاية

اكشاف بنية الحكاية  - :مساعدة المتعلمات والمتعلمين على استكشاف البنية
السردية للحكاية بسلك الخطوات التالية :
 تسميع جماعة الفصل مقاطع الحكاية واحدا واحدا ،ومطالبتهم بتحديد جملةبدايته وجملة نهايته والتعبير عن مضمونه .ومقاطع الحكاية هي  :البداية،
المشكل ،توالي اﻷحداث ،الحل ،والنهاية .وفيما يلي تأطيرها :
َميرة َ "...إلى
 البداية  :من" سأَحْ كي لَ ِك ِحكا َيةَ ْالقُ َر ْي ِد ديدي َو ْال ُه َري َْرةِ ن َش َج َرةًَ ،و َعلى ُ
صنِها نا َم ْ
سلﱠقَ ْ
ت".
ت َ
غ ْ
"...فَت َ َ
سلﱠقَ ديدي ال ﱠ
ش َج َرة َ" إلى " ...أعادها إلى مكانها"
 العقدة أو المشكل  :من " ت َ َسﻼ ُم َعلَي ِْك يا ُه َري َْرة ُ "...إلى " أَنا ِمثْلُكَ أ ْب َح ُ
ع ﱠم ْن
 توالي اﻷحداث  :من " ال ﱠث َ
ب َمعي".
يَ ْلعَ ُ
 الحل أو النهاية  " :تصافح اﻻثنان وصارا صديقين " اﻻستعداد لسرد أحداث الحكاية  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين بترتيبالصور  -التي عرضها اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظارهم  -حسب أحداث
الحكاية ،والتعبير عنها استعدادا للسرد .والصور هي كالتالي  :اﻷولى تمثّل
فتاتين تتحدثان ،الثانية تمثّل قطة نائمة على غصن شجرة ،الثالثة تمثّل القريد
يجذب ذيل القطة ،واﻷخيرة تمثّل القريد يصافح القطة وهما مبتسمان.
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 تقويم ودعم مدىتمكن المعلمات
والمتعلمين من تحديد
المقاطع السردية.

 تقويم ودعم مدىتمكن المعلمات
والمتعلمين من ترتيب
وقائع من الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

المراحل

وضعية اﻻنطﻼق

اﻷســـرة

يـحـي ويــر ّد الـتـحـيّـة
العـنوان
ّ

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال أفعال التحيّة وردّها )(2

1

3

صلة بإلقاء التحيّة وردّها.
 استعمال اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات ال ّمشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحواري  -تقويم ودعم مدى
تمكن المتعلمين
وترديده.
والمتعلمات من
تذكر اﻷفعال
 السﻼم عليكمالكﻼمية.
 وعليكم السﻼم ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في
ثنائيات :

اﻻستعمال )(2

 السﻼم عليكم تقويم ودعم مدى وعليكم السﻼمتمكن المتعلمين
والمتعلمات من
استعمال اﻷساليب
 يشخصون في ثنائيات مواقف إلقاء التحيّة وردّها مع تجسيد
الحركات والمﻼمح المناسبة) .المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة بإلقاء التحيّة
إليه(...
 يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة تحية اﻵخر وردّها والقدرة على
ور ّد التحية وذلك باﻹجابة عن أسئلة مثل  :عندما تلتقي بشخص آخر ما تشخيصها
يجب عليك أن تقول له ؟ )السﻼم عليكم  -مساء الخير  -صباح الخير ،(...
بم تر ّد عليه ؟ )وعليكم السﻼم  -مساء الخير  -صباح
وإذا َحيّاك هوَ ،
الخير (... -
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان الصوت ]د[  /حرف الدال

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة )المدود(

اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
3

 تمييز الصوت ]د[ مع الحركات الطويلة - .التحقيق النطقي الصوت ]د[ مع الحركات الطويلة تعرف حرفأهـــداف الدال مع الحركات الطويلة.
الحـصـة  -قراءة مقاطع لحرف الدال مع الحركات الطويلة.
 رسم حرف الدال مع الحركات الطويلة.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
الـوسـاﺋـل
والمتعلمة.
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري
تصحيح النشاط المنزلي) .تشجيع وتثمين ،دون محاسبة صارمة(
ِلـ  :تعرف الكلمات
قراءة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه ،جماعيا وفرديا مع اﻹشارة إلى الكلمات.
البصرية.
ترديد نشيد حرف الدال  :ترديدا جماعيا وشرح معانيه.
تسميع المتعلمين والمتعلمات كلمات تتضمن الصوت ]د[ مع حركات قصيرة وبينها  -حفظ نشيد
كلمة بها ]د[ مع حركة طويلة ،ومطالبتهم بترديدها مع إثارة انتباههم إلى التغيرات التي الحرف وإتقان
إنشاده.
تطرأ عند نطق الصوت]د[ في كل كلمة.
تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمة تتضمن ]د[ مع حركة طويلة ،ثم ِلـ  :تعرفيسمعهم بعدها المقطع المتضمن لـ ]د[ في الكلمة منطوقة مثل  :دار  /دا  -قدوم  /دو ّ -الصوت ]د[ مع
َ ِّ
الحركات الطويلة
وديع  /دي ويطالبهم بترديد كل كلمة ومقطعها المتلفﱠ ِظ بهما معه.
وتمييزه
 يقدم اﻷستاذ/اﻷستاذة لجماعة فصله مجموعة كلمات تتضمن ]د[ مع المد باﻷلفوضمنها كلمة فيها ]د[ مع الفتحة ويطالبهم بالبحث عن الكلمة الدخيلة .مثل  :مدار - ،النطق السليم لـ
دائمَ ،د َخلَ ،جدار) ...الكلمة الدخيلة هي َدخَلَ(
]د[ مع الحركات
 تكرار النشاط نفسه مع المد بالضم )هدوء ،دور ،دُملج ،صندوق( ،والمد بالكسر الطويلة)غدير ،مدير ،دِماغ ،صديق(.
 التجزيء -يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى تجزيء كلمات تتضمن ]د[ مع المقطعي

بناء
التعلمات

الحركات الطويلة إلى مقاطع شفهيا مصحوبا بالتصفيق مثل ِ :ودا ُد ِو /دا ُ /د 3
صــ  /ــديـ  /ـقي  3تصفيقات.
تصفيقات  -قُـدو ٌم قُــ /ــدو ٌ /م  3تصفيقات  -صديقي َ
الـمقـطـع

الـحـرف  +الحـركـة الـطـويـلـة

دا
دو
دي

د  +ا )مد باﻷلف(
د  +و )مد بالواو(
د  +ي )مد بالياء(

 ربط الصوت بالحرف
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين إلى لعب لعبة الحرف المتنقل  :تثبيتبطاقات الحركات الطويلة على السبورة ،ومطالبة المتعلمين/المتعلمات فرادى بتنقيل
بطاقة حرف الدال من حركة إلى أخرى ونطق المقطع في كل حالة ،مع استعمال
اﻹشارة المناسبة )السبابة ممدودا إلى اﻷعلى لﻸلف ،والسبابة ممدودة إلى اﻷمام للواو،
والسبابة ممدودة إلى اﻷسفل للياء مع م ّد الدراعين(.
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 تعرف حرفالدال مع الحركات
الطويلة وقراءة
لوحة من المقاطع
المكونة من حرف
الدال مع الحركات
الطويلة بطﻼقة.

 الـطـﻼقــة
ّ
يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام المتعلمات والمتعلمين بطاقات المقاطع الممكنة لحرف
الدال مع المدود وفي الوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها بالترتيب وبدونه مع
اﻹشارة إلى المقاطع ،واستعمال اﻹشارات اليدوية ،وباعتماد الطرائق القرائية المعتادة
)قراءة نموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية
التي تتخللها التغذية الراجعة(.

التطبيق

 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة التباري بين مجموعتين وفق التالي  :تنطق  -تقويم ودعم مدىالمجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]د[ مع حركة طويلة ،وتقوم المجموعة المنافسة بالبحث التمكن من :
عن البطاقة التي تتضمن الدال مع الحركة المناسبة للكلمة المسموعة .جدار) ...دا( - /تعرف ورسم
حرف الدال مع
ُمـدو ٌد)...دو(  /قَـديـ ٌم)...دي(
الحركات الطويلة.
 كتابة حرف الدال مع مختلف الحركات الطويلة على اﻷلواح. اﻻشتغال على نشاطي الحصة بالصفحة  11من كراسة المتعلم والمتعلمة بحيث يقرأالمتعلمون والمتعلمات محتوى النشاط  -بعد القراءة النموذجية من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة-
قراءة موجهة ،ثم قراءة مستقلة هامسة ،وقراءة ثنائية ،وأخيرا قراءة فردية مصحوبة
بالتغذية الراجعة )التصحيح(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط في المنزل ،كالبحث عن كلمات تتضمن حرفالدال ،كتابة حرف الدال في ورقة ،تنبيته ،تلوينه ،قصه وإعادة إلصاقه على ورق
مقوى ،قراءة محتوى الصفحة  11من الكراسة ،التدرب على تجزيء كلمات تتضمن
]د[ مع الحركات الطويلة إلى مقاطع شفهيا... ،
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الـوحــدة

المﺟال

1
الــمــكــون
اﻹمﻼء الذاتي

أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
اﻹعداد
والتعاقد

العـنوان

اﻷســـرة

الكلمات البصريّة )وداد ،ندى ،ديدي(

اﻷســبــوع
1

ّ
 ين ّيتدرب على
شط ذاكرته  -يحفظ المتعلّم/المتعلّمة الكلمات البصريّة  -يميّز صورها
الخطيّة ّ -
كتابتها باعتماد مهارتي التجزيء المقطعي والدمج  -يستظهرها كتابة.
صور ورسوم ،المشهد الحكائي ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
قبل الحصة ،بأكثر من يوم ،يحدّد اﻷستاذ/اﻷستاذة لجماعة الفصل الكلمات التحقّق من فهم جماعة
التالية ) :وداد ،ندى ،ديدي( ،ويطلب منهم حفظها في البيت ،واستظهارها كتابيا ،الفصل المهمة المطلوب
ث ّم تصحيح ما كتبوه بالعودة إلى ﻻئحة الكلمات في كراساتهم.
منهم إنجازها في البيت.

ّ
والمتعلمين إلى استظهار الكلمات البصريّة
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّماتالثّﻼث )وداد ،ندى ،ديدي( باﻻستعانة بالصور المعبّرة عنها في المشهد الحكائي.
 يثبّت بطاقات حاملة للكلمات البصريّة الثﻼث على السبورة ،ويس ّمعهم ك ّلواحدة منها على حدة ،وينتدبهم فرادى لتعيين بطاقة الكلمة المسموعة.
 ينزع البطاقات من على السبورة ويضعها على طاولة أو المكتب ،ويتلفّظ بكلمةمن الكلمات الثّﻼث ،أو يتلفّظ بها أحد المتعلّمين والمتعلّمات ،ويتطوع متعلم أو
متعلمة ﻷخذ بطاقة الكلمة المتلفّظ بها وتثبيتها على السبّورة.
استرﺟاع
 يقود جماعة فصله إلى تجزيء الكلمات إلى مقاطع شفهيا ث ّم كتابيا علىالكلمات
السبورة.
واستظهارها
يتدرب المتعلّمون والمتعلّمات على كتابة مقاطع كل كلمة على حدة على
ّ
والتدرب
ّ
المدونة سلفا على السبّورة.
السبورة بالتناوب مع اﻻستئناس بالمقاطع ذاتها
ّ
على كتابتها
يتدربون على كتابة المقاطع على اﻷلواح.
 ّ يقودهم إلى دمج مقاطع كل كلمة شفهيا ثم كتابيا على السبورة ث ّم على اﻷلواح. يعرض بطاقات الكلمات على السبّورة ،ويس ّمعهم كلمة وينتدب متعلّما/متعلّمةلي َعيّن بطاقتها ،ثم يكتبها تحت بطاقتها على السبورة مع التد ّخل التشاركي
التصحيحي لﻸخطاء الكتابية المرتكبة.
 إخﻼء السبّورة من البطاقات والكتابات ،ث ّم تسميع المتعلّمين والمتعلّماتالكلمات واحدة واحدة لكتابتها على اﻷلواح باعتماد طريقة ﻻمارتينيير.
استظهار
كتابي

الـحــصــة
3

يُوا َكب كل نشاط من
مناشط اﻻستظهار
وتعرف الصورة
ّ
الخطيّة لكل كلمة
بالتوجيه والمساعدة
على التصحيح باعتماد
البطاقات والمشهد
الحكائي.

 يستظهر المتعلّمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في ورقة يت ّم التركيز على الكتابة
على السطر ،والمقروئية
التّسويد.
 يستظهر المتعلمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في الدفاتر مع وجمالية الخطّ.
صفوف من أجل التشجيع وتقديم العون لمن هم
مرور اﻷستاذ/اﻷستاذة بين ال ّ
في حاجة إليه.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

السرد

اﻷســـرة

العـنوان ديـدي ونمـيـرة يتـعـارفـان

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
سرد الحكاية واﻻشتغال على معجمها وتحديد حقولها الدﻻلية.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

1

4

 سرد مقاطع من الحكاية بأسلوب شخصي .اكتشاف معجم الحكاية .استعمال معجم الحكاية توظيفاستراتيجيات المفردات.
المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع البنية السردية للحكاية) .يمكن استثمار  -تقويم ودعم مدىتذكر معاني
ترتيب الصور في التذكير ببنية الحكاية(.
المقاطع السردية
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية.وترتيبها.
 السرد التشاركي والجماعي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه( لمقاطع  -تقويم ودعم تمكنالمتعلمات
من الحكاية.
 سرد مقاطع من الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين ،مع مساعدتهم بين والمتعلمين منالفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات ،أو الكلمات المفاتيح ،وبالصور ،وخريطة السرد.

الحكاية ...متى لزم اﻷمر ذلك.
 طرح أسئلة ﻻستخراج الرصيد المعجمي للحكاية ،وتقريب معانيه من
المتعلمين والمتعلمات ،وإعادة توظيفه في سياقات مشابهة .ويه ّم المعجم :
 أسماء اﻷشياء واﻷمكنة ) :الجدار ،اﻷشجار ،الغصن ،المقالب ،المخلب ،الذيل: (...بعرض صور ،أو رسوم ،أو أشياء بعينها...
 اﻷفعال ) :تحكي ،يقضي ،يتعب ،تخدش ،تتسلق ،تطارد ،جذب ،صاحت ،أعتذر،يؤنسني ،تصافح ،صارا(  :بتشخيصها أو إعطاء أمثلة في جمل ذات معنى بالنسبة
للمتعلمين والمتعلمات.
 الصفات ) :مشاغب ،وديعة ،مذعورة : (...بتشخيصها أو إعطاء أمثلة في جملذات معنى بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات.
الفهم  :معﺟم
 الشخصيات ) :القريد ديدي ،الهريرة نميرة ،والدي ،والدتي ،جدتي : ،باعتماد صورالحكاية
الحكاية على كراسة المتعلم والمتعلمة ،أو عرض صور مكملة ،أو إعطاء أمثلة.
 توظيف استراتيجيات المفردات شفهيا :

 تقويم ودعم مدىتملك الرصيد
المعجمي من خﻼل
إعادة توظيفه.

 تقويم ودعم مدى شبكة المفردات  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلمات من نفساستخدام
الحقل المضموني مثﻼ  :أسرة  :والد ،والدة ،أخ ،أخت ،جدة ،جد ،أب ،أم ،بيت...
استراتيجيات
 -عائلة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلمات المفردات.

باﻻشتقاق )دون التصريح به(  :وقف  :يقف ،واقف ،وقفة ،موقف ...لعب  :يلعب،
ﻻعب ،ملعب ،لعبة...
 خريطة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين بالبحث عن نوعها )اسم /فعل.اﻻقتصار على ما هو الملموسة( مرادفها ،و/أو ضدها وتركيبها في جملة.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

اﻷســـرة

العـنوان يـحـيّـي ويــر ّد الـتـحـيّـة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف فعلي التحيّة وردّها ).(1

1

4

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بإلقاء التحيّة وردّها. مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلّم والمتعلّمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية اﻻنطﻼق

 تقويم ودعم مدىيساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع الحكائي
تمكن المتعلمين
وتشخيصه :
والمتعلمات من
 السﻼم عليكمتذكر اﻷفعال
 وعليكم السﻼمالكﻼمية.

التوظيف )(1

 يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي ويساعد.
المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بإلقاء
 تقويم ودعم مدىص أَمامهم ،مثل :
التحيّة وردّها بمثال ُم َ
ش ﱠخ ٍ
تمكن المتعلمين
لك ؟
قابل ِ
ت متعلما جديدا بالمدرسة ،فماذا تقولين له وماذا يقول ِ
والمتعلمات من
استثمار وتوظيف
 السﻼم عليكم  /صباح الخير /مساء الخير...اﻷساليب واﻷفعال
 وعليكم السﻼم  /صباح الخير /مساء الخير...الكﻼمية المتعلقة
 يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلّمين وضعيات تواصلية ذات بالتحية وردّها في
مواقف وسياقات
صلة بالتحية وردّها ،مثل :
مقترحة.
 التقيت فتاة في المكتبة فماذا تقول لها ؟ وبماذا ستجيبك ؟. ركبت بجانب أحد اﻷطفال في القطار ،في الحافلة ...فماذا تقول له ؟ وبماذاسيجيبك ؟ ويطلب منهم تشخيصها.

55

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

المﺟال

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع التنوين.

العـنوان الصوت ]د[  /حرف الدال
اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
4

 التحقيق النطقي للصوت ]د[ مع أشكال التنوين. -قراءة مقاطع لحرف الدال مع أشكال التنوين.

 تمييز الصوت ]د[ مع أشكال التنوين.أهـــداف
 تعرف حرف الدال مع أشكال التنوين.الحـصـة
 رسم حرف الدال مع أشكال التنوين.الـوسـاﺋـل صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تصحيح النشاط المنزلي) .تشجيع ،تثمين ،دون محاسبة صارمة(
قراءة الكلمات البصرية.
ترديد نشيد الحرف حرف الدال ترديدا جماعيا.
تسميع جماعة الفصل كلمات تتضمن الصوت ]د[ مع التنوين ومطالبتهم بترديدها مع
تركيز انتباههم على موقع صوت ]د[ في آخر الكلمة والصوت ]ن[ الذي يسمع بعد ]د[.
 الوعي الصوتي  - :يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن
]د[ في اﻷخير مع تنوين الضم فالفتح ثم الكسر متبوعة بالمقطع الذي يتضمن
]د[  :مثل  :فهدٌٌ /د  -فهداً /دا ً  -فهدٍٍ /د وهم يردّدون معه كل كلمة ومقطعها
المنطوقين.

التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف الكلماتالبصرية وقراءتها.
 حفظ النشيد وإتقانترديده.
تقويم ودعم فوري
ِلـ  :تمييز الصوت
]د[ مع التنوين

 النطق السليم ْلـ ]د[ عرض مجموعة كلمات تتضمن ]د[ مع تنوين الفتح وضمنها كلمة تتضمن ]د[ مع التنوينمع الفتحة ،ومطالبتهم بإيجاد الكلمة الدخيلة) ،ورداٌ ،ولدا ٌ ،وج َد ،جداً(.
 التجزيء المقطعي تكرار النشاط نفسه ،لكن مع تنوين الضم )بلدٌ ،قردٌ ،يرقدُ ،كبدٌ( ،ومع الكسرة)باردٍ ،فريدٍ ،بَ ْعدِ ،أسدٍ(.
 تعرف حرف يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى تجزيء كلمات تتضمن ]د[ مع التنوين الدال مع التنوينإلى مقاطع تقطيعا مصحوبا بالتصفيق مثل ِ :مدا ٌد ِمــ  /دا ٌ /د  3تصفيقات ُ -
سـدودا ٌ وقراءة لوحة من
ســ /ــدو  /دا ً  3تصفيقات َ -جـديــ ٍد َجـ  /ــديـ  /ــ ٍد  3تصفيقات.
ُ
المقاطع المكونة من
حرف الدال مع
تـقـطـيـعـهـا
الـكـلـمـة
بناء التعلمات
التنوين بطﻼقة.
د ـــٌـــ
د و
دو ٌد
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
 لعبة الحرف المتنقل  :تثبيت بطاقات أشكال التنوين على السبورة ،تنقيل بطاقةحرف الدال من تنوين إلى آخر ونطق المقطع في كل حالة ،مع استعمال اﻹشارة
المناسبة )السبابتان معا إلى اﻷعلى لتنوين الفتح ،السبابتان معا إلى اﻷمام لتنوين
الضم ،والسبابتان معا إلى اﻷسفل لتنوين الكسر(.
 الـطـﻼقـة :
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الميم مع أشكال التنوين الثﻼثة ،وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ،ثم قراءتها بالترتيب وبدونه مع اﻹشارة للمقاطع
واستعمال اﻹشارات اليدوية ،وباعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية
التي تتخللها التغذية الراجعة(.
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التطبيق

 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة التباري بين مجموعتين وفق التالي  :تنطقالمجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]د[ مع التنوين ،ثم على المجموعة المنافسة البحث
عن البطاقة التي تتضمن الدال مع التنوين المناسب للكلمة المسموعة مثل :
سعيداً)...دا ً(ُ /مـدودٌٌ ) ...د(  /مجي ٍد) ...دٍ(
 يكتب المتعلمون والمتعلمات حرف الدال مع مختلف أنواع التنوين على اﻷلواح. اﻻشتغال على نشاطي الحصة بالصفحة  12من كراسة المتعلم والمتعلمة بحيثيقرأ المتعلمون والمتعلمات محتوى الصفحة  -بعد القراءة النموذجية من لدن
اﻷستاذ/اﻷستاذة  -قراءة موجهة ،ثم قراءة مستقلة هامسة ،وقراءة ثنائية ،وأخيرا قراءة
فردية مصحوبة بالتغذية الراجعة )التصحيح( -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط
في المنزل ،كالبحث عن كلمات تتضمن حرف الدال مع التنوين ،كتابة حرف الدال
في ورقة ،تنبيته ،تلوينه ،قصه وإعادة إلصاقه على ورق مقوى ،إضافة تنوين
للدال ،إعادة قراءة اللوحة القرائية في الصفحة  12من الكراسة ،تجزيء كلمات
تتض ّمن ]د[ مع التنوين شفهيا...

57

 تقويم ودعم مدىالتمكن من تعرف
ورسم حرف الدال
مع التنوين
والحركات القصيرة
والطويلة.

الـوحــدة

المﺟال

1
الـمـكــون
اﻹمﻼء الذاتي

أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

اﻷســـرة

الكـلـمـات الـبـصـريّـة
العـنوان
)وداد ،نـدى ،ديـدي(

اﻷســبــوع
1

الـحـصــة
2

 إكساب المتعلّم/المتعلّمة القدرة على التصحيح الذاتي لكتابته ،والتعود على التصحيح التبادليوالتشاركي ،تنشيط ذاكرته.
الدفاتر ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

استرﺟاع متن
اﻹمﻼء الذاتي

يتطوع المتعلّمون/المتعلمات ﻻستظهار الكلمات البصرية بتعيين التحقّق من اﻻستظهار
ّ
مدلوﻻتها في المشهد الحكائي ،وبتعيين بطاقاتها على جدار الكلمات في وربط الملفوظ بما يﻼئمه
ركن القراءة.
من بطاقات وصور.

تصحيح

 ّيوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة الدفاتر على المتعلّمات والمتعلّمين.
 يطلب منهم مراجعة ما كتبوه وتصحيح ما ارتكبوه من أخطاء ذاتيا معصة
صفوف لتقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها وبخا ّ
مروره بين ال ّ
ً
المتعثّرين ،وﻻ مناص من أن تكون المساعدة بداية باﻹحالة على بطاقة
الكلمة على الجدار في ركن القراءة.
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل
 يتبادل كل متعلّمين/متعلّمتينَ
التحقّق من ص ّحة ما أنجزه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم الخطأ
ص ﱠحح فقط .وﻻ بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو اﻻستعانة
غير ال ُم َ
بجدار الكلمات في حالة عدم التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح المتعلّم/المتعلّمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلمات المعروضةعلى السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.

تصحيح
التصحيح

يت ّم التركيز على ص ّحة
يراقب اﻷستاذ/اﻷستاذة مدى قدرة المتعلّمات والمتعلمين عل تصحيح الكتابة والكتابة على
السطر ،والمقروئية
منتوجاتهم ذاتيا.
وجمالية الخطّ.
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يُوا َكب كل نشاط من
مناشط التصحيح بالتوجيه
والمساعدة على التصحيح
باعتماد البطاقات والمشهد
الحكائي.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

السرد

الفهم :
البنيات
اﻷسلوبية
والتركيبية

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان ديـدي ونمـيـرة يـتـعـارفـان

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
استضمار الفعل الكﻼمي والبنى التركيبية واﻷسلوبية والصرفية
واستعمالها وتوظيفها في التحدّث والتواصل.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

1

5

 سرد الحكاية أو مقاطع منها بأسلوب شخصي .اكتشاف البنيات اﻷسلوبية والتركيبية والصرفيةوالفعلين الكﻼميين الخاصين بالتحية في الحكاية واستضمارها واستعمالها وتوظيفها.
مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الرصيد المعجمي للحكاية ومطالبتهم  -تقويم ودعممدى تذكر معاني
بتوظيفه في جمل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :حلقة ،بعض الكلماتوتوظيفها.
تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 تقويم ودعم السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بين الفينة القدرة علىالسرد.
واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات أو بدايات الجمل والصور وخريطة الحكاية.
 البنيات اﻷسلوبية  - :طرح أسئلة ﻻستخراج بعض اﻷساليب المتحكمة في
بناء الحكاية ،وإعادة توظيفها في سياقات مشابهة  :هذا...وهذه - ...من أنت ؟ أنا  -تقويم ودعم
اسمي ...وأنت ؟ أنا اسمي ...
تمثل المتعلمات
 البنيات التركيبية والصرفية  :طرح أسئلة ﻻستخراج بعض التراكيب
والمتعلمين
المتحكمة في بناء الحكاية ،وإعادة توظيفها في سياقات مشابهة :
لﻸساليب
 الجملة الفعلية المثبتة  :وقفت وداد  /أحب الحكايات  /يقضي يومه  /تتسلق اﻷشجار /والتراكيب منجذب ذيل الهريرة...
خﻼل سرد
 الجملة اﻻسمية  :ديدي قريد مشاغب  /نميرة هريرة وديعة / تحفيز المتعلمين والمتعلمات على إعادة سرد الحكاية لتعزيز استضمار اﻷساليب مقاطع الحكاية.والتراكيب والصرف من أجل إعادة توظيفها بشكل جيد في التحدّث والتواصل.
 الفعل الكﻼمي  :يستضمر المتعلمون والمتعلمات الفعل الكﻼمي )يحيي وير ّد التحية(  -تقويم ودعم
تمكن المتعلمات
ويستعملونها في التواصل عبر العمليات التالية :
 اﻻستكشاف  :استنباط الفعل الكﻼمي من الصورة )في كراسة المتعلم والمتعلمة( عن والمتعلمين منطريق الحوار  :من ترى في الصورة ؟ )ديدي وميمي( ماذا يفعﻼن ؟ )يتصافحان( ماذا توظيف الفعل
الكﻼمي في
يقول ديدي لهريرة ؟ )السﻼم عليكم( وبماذا أجابته نميرة ؟ )وعليكم السﻼم(.
يكرر المتعلمون التحدّث
 اﻻستضمار  :باعتماد الصورة وبتوجيه من اﻷستاذ/اﻷستاذةّ
والتواصل.
والمتعلمات الفعلين الكﻼميين )السﻼم عليكم وعليكم السﻼم( لترسيخهما في الذاكرة.
المروجة
 اﻻستعمال  :ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين/المتعلمات لتشخيص الوضعيةّ
ص في ثنائيات.
للفعلين الكﻼميين كما وردا في النّ ّ
 التوظيف  :توظيف الفعلين الكﻼميين في تشخيص وضعيات تواصلية من إبداعجماعة الفصل مثل تبادل التحية في الشارع أو في المدرسة أو في الساحة مع تنويع
اﻷفعال الكﻼمية )صباح الخير ،مساء الخير.(...
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

التوظيف
)(2

اﻷســـرة

يـحـي ويــر ّد الـتـحـيّـة
العـنوان
ّ

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف فعلي التحيّة وردّها ).(2

1

5

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم التحيّة وردّها. مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

 تقويم ودعم مدى تمكنّ
ليوظفوا
يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّة
المتعلمين والمتعلمات من
فيها فعلي تقديم التحية وردّها.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية.

 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل اثنين من المتعلمات والمتعلمين التفكير في
وضعية تواصلية يتبادﻻن فيها التحيّة ،ويترك لهما مهلة من أجل التفكير
والتدرب في نظام ،مثل أن تمثل متعلمة زبونة في متجر ،ومتعلم صاحب
ّ
المتجر وتبدأ معامﻼتهما بإلقاء التحيّة وردّها ...أو متعلمة تحيّي زميلتها في
ساحة المدرسة ،أو متعلمان )أو أكثر( يلتحقان بزمﻼئهم في الملعب ويتبادﻻن
التحية ...وهكذا
 يتقدّم كل اثنين من جماعة الفصل لتشخيص الوضعيّة.
 في عمل تشاركي ،يُقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف فعلي التحية وردّها،
وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه ،والمصافحة ،باعتماد حوار
مو ّجه من لدن اﻷستاذ أو اﻷستاذة...
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تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف
اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
التحيّة في مواقف
وسياقات مختلفة من
إبداعهم وتشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الـقــراءة
أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل
المراحل

المﺟال

اﻷســـرة

العـنوان الصوت ]د[  /حرف الدال

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
تقويم وتشخيص ودعم ومعالجة مر ّكزة.

اﻷسـبـوع
1

الـحـصـة
5

 تمييز الصوت ]د[ مع جميع الحركات والتنوين. التحقيق النطقي لصوت ]د[ مع جميع الحركات والتنوين. تعرف حرف الدال مع جميع الحركات والتنوين. قراءة مقاطع تتضمن حرف الدال مع جميع الحركات والتنوين. رسم حرف الدال مع جميع الحركات والتنوين.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تصحيح النشاط المنزلي) .تشجيع ،تثمين ،دون محاسبة صارمة(.
قراءة الكلمات البصرية.
ترديد جماعي لنشيد حرف الدال.

التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري :
 لتعرف الكلمات البصرية. -للتمكن من لنشيد الحرف.

تقويم
تشخيصي

 باستحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربعاﻷولى ،يتم تقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية
أو فردية بقراءة سلسلة مقاطع مكونة من حرف الدال مع جميع الحركات
وأشكال التنوين وضمن كلمات مثل َ :د ُ -د ِ -د  -دا  -دو  -دي  -ديـ  -دا ً
 ٌد ٍ -د  -ـ َد  -ـ ُد  -ـ ِد  -ـدا  -ـدو  -ـدي  -ـديـ  -ـدا ً  -ـ ٌد  -ـ ٍد  -دودي -ديدي  -دو ٌد .وبقراءة اللوحة القرائية اﻷخيرة في كراسة المتعلم والمتعلمة،
مع تدوين المﻼحظات ،لتفييء المتعلمين/المتعلمات حسبها استعدادا لمرحلة
الدعم والمعالجة المركزة.

 تقويم أدوات ووضعياتالتقويم قصد تطويرها
وجعلها أكثر مصداقية
وموضوعية.
 تقويم أثر اﻷنشطة الداعمةوالوضعيات العﻼجية من
أجل تطويرها وإبداع أنشطة
أخرى.

الدعم
والمعالﺟة
المركزة

 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 قراءة هامسة للوحة قرائية على ورقة ،أو في الكراسة. قراءة ثنائية ،أحدهم يقرأ واﻵخر يتابع ويصحح. قراءة فردية ،أحدهم يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر بإعادة بناء التعلم حسب
الحاجة :
 التعرف والتمييز السمعيان لصوت الحرف ،التعرف البصري علىالصورة الخطية للحرف ،دمج الحرف مع الحركات والتنوين ،التجزيء
المقطعي.
 اعتماد اللعب والمناولة اليدوية ) :المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز،التلوين ،اﻹشارات الدالة على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل ،الحركة
والتنقل واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل...
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بأنشطة منزلية ،مناسبة من حيث الحجم
والصعوبة حسب قدرات ووتيرة كل فئة.

وضعية
اﻻنطﻼق
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 تقويم مدى نجاعة أنشطةالدعم ووضعيات المعالجة
المركزة من أجل تطويرها
وتجديدها.

الـوحــدة

1

المﺟال

اﻷســرة

الـمـكـون والـعـنــوان
الكتابة )التعبير الكتابي(  :إنتاج بطاقة اﻷسرة
الــهــــدف
الــوسـاﺋــل
الحصص

العـنوان
اﻷسابيع
5/4/3/2

أســرتـــي
الحصص
1و2و3و4

ـ ينتج المتعلم والمتعلمة كلمة أو كلمتين انطﻼقا من رسوم أو صور أو بطاقات...
رسوم ،صور ،بطاقات ،أشياء عينية...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

 يوضح اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين الهدف من الدرس "إنتاج بطاقة اﻷسرة"ويفهمهم المهمة المطلوب منهم إنجازها.
اﻷسبوع  - 1يحاورهم حول أفراد اﻷسرة )بابا/أبي ،ماما/أمي ،جدي ،جدتي (... ،باستعمال صورة
الحـصـة  1النشاط  2بالصفحة  13من كراساتهم ،ث ّم يقودهم إلى إنجاز النشاط نفسه في الكراسة.
الـتخطـيط  -يطلب منهم إحضار بعض الصور مثل صور لرجل وامرأة وطفل وطفلة ،ورسوم
جاهزة أو من إبداعهم في الحصة المقبلة ﻹعداد بطاقة اﻷسرة على ورقة مستقلة.
يمكن إنتاج بطاقة واحدة بشكل جماعي أو بطاقة لكل مجموعة أو بطاقة لكل فرد.

التقويم
والدعم
تقويم ودعم
فوري لمدى
فهم المطلوب
إنجازه.

 يذكر اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات بموضوع الكتابة )إنجاز بطاقة اﻷسرة(.تقويم ودعم
 يقودهم إلى إنجاز النشاط  2ص  19وفق التالي :يسألهم " :ماذا تمثل هذه الصورة ؟"فوري
اﻷسبوع  2ليجيبوا بـ )" :بابا /أبي() ،ماما /أمي() ،جدي() ،جدتي(" ويطلب منهم كتابة الجواب مع
لﻺنجازات
الحـصـة  2تنبيههم إلى إمكانية اﻻستعانة بلوحة الكلمات البصرية.
)التعبير عن
المـسـودة  -يعرضون ما أحضروه من صور ووثائق ﻹعداد بطاقة أفراد اﻷسرة.
الصور وكتابة
 يساعدهم على تنظيم البطاقة بالتنقل بين اﻷفراد أو المجموعات.الكلمات(.
 يوجههم إلى البحث عن عناصر إضافية ﻹغناء البطاقة عند الحاجة. تصحيح تشاركي لمسودات المتعلمات والمتعلمين )ص .(19 يناول اﻷستاذ/اﻷستاذة كل متعلم ومتعلمة )أو مجموعة( مسودّة بطاقة اﻷسرة. يقرأ كل متعلم ومتعلمة أوكل مجموعة منتوجه ويناقشه بهدف تصحيحه أو تطويرهاﻷسبوع  3والتأكد من كتابة الكلمات صحيحة ً.
 يتبادلون منتوجاتهم من أجل التصحيح التبادلي.الحـصـة 3
 ينض ّم اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى ك ّل مجموعة لمساعدتها على مراجعة البطاقة ،وذلكالمراﺟـعـة
بتوجيهها إلى اﻷخطاء اﻹمﻼئية وتلك المتعلقة بجودة الخط ومقروئيته.
 يوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى مجموعات وجوبا ،في حالة ما إذا كان العملفرديا في السابق ،ويطلب منها إعادة كتابة المنتوج ُم َج ّودا في ورقة مستقلة.
 -يجمع المنتوجات لعرضها في الحصة الموالية.

تقويم ودعم
فوري
لمراجعة
اﻹنتاج
وتصحيح
اﻷخطاء.

 يناول اﻷستاذ/اﻷستاذة كل مجموعة منتوجها. يوجهها إلى إعادة قراءة منتوجها )بطاقات اﻷسرة( وتجويدها.اﻷسبوع 4
 العرض التشاركي للمنتوجات بشكل يمكن المتعلمين والمتعلمات من إبراز إبداعاتهمالحـصـة 4
واﻻطﻼع على إبداعات اﻵخرين.
الــعـرض
 تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لعرض بطاقة اﻷسرة وقراءتها أمام اﻵخرين. -يحفز اﻷستاذ/اﻷستاذة الجميع بتثمين اﻹنتاجات جميعها وإبراز نقط قوتها.

تقويم ودعم
فوري لطريقة
العرض
والقراءة.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديـدي ونمـيـرة يـتـعـارفـان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

وتشربها.
سرد الحكاية واكتشاف قيمة في الحكاية
ﱡ

2

6

 أن يتم ّكن المتعلّم/المتعلّمة من مهارة دمج مقاطع كتابيا للحصول على كلمة. سرد الحكاية بأسلوب شخصي .استثمار القيمة.المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع بعض اﻷساليب والتراكيب المستعملة  -تقويم ودعم مدىتذكر اﻷساليب
في الحكاية وتوظيفها في التحدّث والتواصل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :والتراكيب والصرفوتوظيفها ،وتوظيفها
حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...

السرد

 تقويم ودعم مدى سرد الحكاية تشاركيا )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه(.تمكن المتعلمات
متعلّ َم ْين أو أكثر.
 سرد الحكاية بالتعاون بين ِ سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بين والمتعلمين من السرد.الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات ،أو بدايات الجمل كلما لزم اﻷمر ذلك.
مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.

 قيادة جماعة الفصل إلى استنباط قيمتي اﻻعتذار وقبوله والصداقة وتحفيزهمعلى تمثلها واستحسانها وتشربها وتوظيفها في التحدّث والتواصل بسلك الخطوات
التالية :
 اﻻعـتـذار
 إثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى أن ديدي رغم إزعاجه لنميرة فإنه اعتذرلها وطلب المسامحة .وتشجيعهم على فعل ذلك في تعامﻼتهم ،مع أصدقائهم ،مع
أفراد أسرهم ومع أساتذتهم وأستاذاتهم.
 مطالبتهم بسرد واقعة سبق لهم فيها أن أخطأوا ثم اعتذروا لشخص ما.الفهم :
 قـبـول اﻻعـتــذار
استثمار القيم
 إثارة انتباههم إلى أن نميرة قبلت اعتذار ديدي وقالت  " :ﻻ بأس" .وهكذا يجبأن نتعامل مع اﻵخرين ،ونقبل اعتذارهم إذا أخطأوا في حقنا.
 مطالبتهم بسرد واقعة سبق لهم فيها أن قبلوا اعتذار شخص ما وسامحوه. الـصـداقــة
 التركيز على كون نميرة وديدي ربح كل منهما صديقا سيلعب معه وسيتعاونمعه ،وسيؤنسه ،وسيتقاسم معه أوقاته وأغراضه...
 مطالبتهم بالحكي عن صديق أو صديقة يتعاون معه ،ويلعب معه ،ويرافقه فيالطريق إلى المدرسية ،ويسكن بجواره...
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 تقويم ودعم تمثلالمتعلمات والمتعلمين
للقيم في سياق
الحكاية.
 تقويم ودعم تمثلهمللقيم في السياق
اﻻجتماعي واﻷسري.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

المراحل

سـهُ
العـنوان يُــقَــ ِ ّد ُم نَـ ْفــ َ

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

اكتشاف فعل تقديم النفس.

2

1

 يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بتقديم النفس.مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،
تشخيص.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع
تقويم ودعم مدى قدرة
صة )تقديم النّفس( بواسطة أسئلة
صلة بموضوع الح ّ
الحكائي ذي ال ّ
المتعلمين والمتعلمات على
مساعدة ،أو يس ّمعهم المقطع الحكائي ،ويسألهم  :ماذا قال ديدي لنميرة
استرجاع المقطع الحكائي.
عندما اعتذر لها عن فعلته ؟ )أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُ
ق
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
سني( وبماذا أجابته ؟ ) َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ ِب َم ْع ِرفَتِكَ (.
يُؤْ نِ ُ

المﻼحظة
واﻻكتشاف

 المﻼحظة واﻻكتشاف
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة
الحرة
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينها باعتماد المﻼحظة
ّ
والمﻼحظة المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل  :من هذا ؟ ومن هذه ؟ أين
يتواجدان ؟ ماذا يفعﻼن ؟ )يتصافحان( ماذا يقول ديدي لنميرة ؟
)أنا اسْمي ديدي( .وبماذا أجابته نميرة ؟ ) َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ
بِ َم ْع ِرفَتِكَ (
 استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديده
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع الحوار الذي
راج بين ديدي ونميرة المتعلّق بعضهما لﻶخر ،وسرده :
 أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُسني.
ق يُؤْ نِ ُ
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
 َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ ِب َم ْع ِرفَتِكَ . يردّد المتعلمون والمتعلّمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دونمطالبتهم بتشخيصه.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات من
تعرف اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
النفس.
 ألعب بالصوت والحركةلشد اﻻنتباه ترسيخا لﻸساليب
واﻷفعال الكﻼمية )تقديم
النفس(.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الــقــراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]م[  /حرف الـمـيـم

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الوعي الصوتي  -المطابقة بين الصورتين الصوتية والخطيّة
للحرف  -كتابة الحرف.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

2

1

أهـــداف
الحـصـة
الـوسـاﺋـل

 التمييز السمعي للصوت ]م[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة. التحقيق النطقي للصوت ]م[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة  -ربط الصوت]م[ بصورته الخطية.صور ،أشياء عينية ،بطاقات لكلمات بصرية وحروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.

المراحل

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعمقراءة الكلمات البصرية  :هذا ،هذه ،أنا ،أنت ،أبي ،أمي ،منزل كما يلي :
 عرض بطاقات الكلمات البصرية وقراءتها من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذة مع اﻹشارة إلى فوري لتعرفالكلمات
الكلمات.
 قراءتها الواحدة تلو اﻷخرى قراءة جماعية ثم فردية بالترتيب وبدونه من لدن جماعة البصريةوقراءتها.
الفصل مع اﻹشارة إلى الكلمات.
 إزالة بطاقات الكلمات البصرية من على السبورة ووضعها مختلطة على المكتبويتطوع أحدهم ﻷخذ البطاقة المناسبة
أو طاولة ،ثم تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمةً،
ّ
 تقويم ودعمللكلمة المسموعة من بين البطاقات ،ويثبّتها على جدار الكلمات في ركن القراءة.
فوري ﻹنشاد
 اﻻحتفاظ بالكلمات البصرية مثبتةً على جدار الكلمات البصرية في ركن القراءة.نشيد الحرف.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلمين إلى تحديد الصوت المشترك في الكلمات :
تمر ،دمية ،موز ،قلم) .الصوت المشترك هو]م[(
ترديد جماعي لنشيد حرف الميم :
ديم
ليم  ///أَنا ْالمي ُم في قَ ٍ
أَنا ْالمي ُم في َس ٍ
حيم
خير في َر ٍ
تين  ///أَنا ْاﻷ َ ُ
أَنا ْاﻷ َ ﱠو ُل في َم ٍ
تقويم ودعم
 الوعي الصوتي
 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من جماعة الفصل تحديد الصوت اﻷول في اﻷسماء التالية التي فوري للتعرفوالتمييز
سيس ّمعهم إياها الواحدة تلو اﻷخرى  :معاذ ،منال ،مريم ،ماجد ،مروان.
السمعيين
 يدربهم ويساعدهم على نطق الصوت ) ْم( ساكنا. يطلب منهم رفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا ]م[ ،ويو ّجهونه نحو اﻷسفل إذا لم يسمعوه لصوت ]م[في الكلمات التالية  :جدتي ،أمي ،عمتي ،أسرتي ،حمام ،مدينة ،غرفتي ،دميتي
 يطلب منهم رفع اليد اليمني إذا سمعوا ]م[ في أول الكلمة ،ورفع اليد اليسرى إذا سمعوه  -تقويم ودعمفي آخر الكلمة ،ووضع اليدين على الصدور إذا سمعوه في وسط الكلمة  :قلم ،موز ،جمل ،فوري ﻹخراج
الصوت ]م[
مدرب ،مسجد ،غنم ،مدرسة ،أعﻼم ،كمال
من مخرجه.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى إجادة نطق ]م[ نطقا سليما. ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الميم معزوﻻويدربهم على نطق الميم بالسكون ) ْم( - .تقويم ودعم
في الوضعيات الثﻼث ،ويقرأها لهم ليقرؤوها معه،
ّ
 يمرر المتعلمون والمتعلمات أصابعهم على حرف الميم على السبورة لتعرف طريقة فوري للتعرفالبصري
كتابته ،مع التركيز على اتجاه الرسم ونقطتي البداية والنهاية.
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة في اتجاه المتعلمين/المتعلمات نفسه ،ويكتب الحرف في الهواء لحرف الميمفي وضعيات
ويحاكيه المتعلمون والمتعلمات.
مختلفة.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات الكتابة في الهواء والعيون مغمضة. -يشكل المتعلمون والمتعلمات الحرف بالعجين ،ويكتبونه على الرمل المبلل...

وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات
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التطبيق

 يحدد المتعلمون والمتعلمات بطاقة حرف الميم في وضعيات مختلفة  -حسب التعليمةالمعطاة  -من بين مجموعة من البطاقات تتضمن حروفا أخرى.
 يكتب المتعلمون والمتعلمات حرف الميم معزوﻻ على اﻷلواح. ينجز المتعلّم/المتعلّمة اﻷنشطة  1و 2و 3بالصفحة  15وفق الطريقة المبينة في جذاذةالحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول.
 يكلف اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل البحث عن كلماتتتضمن حرف الميم ،كتابة حرف الميم في ورقة ،قصه وإلصاقه على ورق مقوى ،تنبيته،
تجزيء شفهي لكلمات تتضمن ]م[...
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تقويم ودعم
مدى التمكن
من :
 تعرفصورة حرف
الميم.
 رسم حرفالميم.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

تخطيط
الحرف

رسم
الحرف

المﺟال

العـنوان حــرف الـمـيـم

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)تخطيط ورسم(

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
1

ّ
الخطيّة لحرف الميم.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الميم باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على رسم الميم باعتماد النموذج الخطي.
 ّصور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الميم ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

ّ
الخطية للحرف
استرجاع الصورة
ّ
الخطيّة لحرف الميم
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذكّر الصورةبإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات .أو بقنصه داخل سحابة التأكد من تمييز
جماعة الفصل
الحروف )الميم ضمن مجموعة من الحروف التي تشبهه كتابة(.
لحرف الميم
باستعمال لوحة
قرائية.

تخطيط الحرف
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام المتعلمين/المتعلمات رسما تخطيطيا لمغرفة تشبه حرفتعرفها ووصفها.
الميم ،ويقودهم إلى ّ
 يثير انتباههم إلى أن المغرفة مرسومة بنقط غير متصلة. ينتدب متعلما/متعلمة لوصل نقطها واﻵخرون يرسمونها باﻷصابع في الهواء أو علىالطاوﻻت ،ث ّم ينتدب متعلما ً/متعلمة أخر لتلوين ما بداخل ما ت ّم وصله من نقط.
 يقودهم إلى اكتشاف أن رأس المغرفة يشبه حرف الميم )ما الحرف الذي يشبهه رأسالمغرفة ؟(
 يناول كل فرد من جماعة الفصل ،أو ك ّل مجموعة صغيرة من المتعلمين والمتعلماترسم المغرفة ،ولكن بدون رأس ،ويطلب منهم إكمالها بما ينقصها وتلوينه.
َ

يصاحب
اﻷستاذ/اﻷستاذة
المتعلمين
والمتعلمات في
العملين التشاركي
والفردي من أجل
تقديم التوجيه والدعم
الﻼزمين سيّما على
درب على رسم الحرف
الت ّ ّ
مستوى هندسة
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الميم على الرمل المبلل أو /و في الهواء الحرف.
مقوى ث ّم يتدربون على
أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بتقطيعه ث ّم إعادة إلصاقه على ورق ّ
رسمه على السبورة فاﻷلواح.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

السرد

التشخيص
)لعب اﻷدوار(

العـنوان ديدي ونميرة يتعارفان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

تشخيص الحكاية )) (1لعب اﻷدوار(

2

7

 سرد الحكاية. تشخيص مقاطع الحكاية.المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 فتح نقاش مع المتعلمات والمتعلمين قوامه استرجاع قيمتي اﻻعتذار وقبوله التحقق من : استرجاع اﻷساليبصداقة والتعبير عنهما في موقف معيشة.
وال ّ
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :والتراكيب وتوظيفها. سﻼمة اللغة.حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 سرد الحكاية جماعيا مع اﻷستاذ/اﻷستاذة. تقويم ودعم تمكن سرد الحكاية بالتعاون بين متعلمين/متعلمات أو أكثر. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم المتعلمات والمتعلمين منالسرد.
بين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات ،أو بدايات الجمل.
مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.
يلعب بعض المتعلمات والمتعلّمين المتطوعين أدوار الحكاية ،وﻻ ضير إن
فعلوا ذلك بأسلوبهم الشخصي ولم يلتزموا بالجمل الحوارية في الحكاية .لكن
خلو التعبير التشخيصي من اﻷخطاء اللغوية واﻻلتزام بتيمة الحكاية
مطالب مل ّحة يجب أخذها بعين اﻻعتبار في
وتوظيف التعبير الجسدي تبقى
َ
لعب اﻷدوار .ويتم لعب اﻷدوار وفق العمليات التالية :
 اﻹعــداد تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية. إشراكهم في تصور الوسائل واﻷكسسوارات وإعدادها. تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية. توزيع اﻷدوار والتدرب السريع على التشخيص. الـتـشخـيـص تناوب جماعة الفصل على تشخيص مقاطع الحكاية ،ومساعدتهم وتحفيزهمعلى استعمال اﻹيماءات والحركات ،والتعابير الجسدية.
 الـتـقــويــمّ
يؤطر اﻷستاذ/اﻷستاذة نقاشا جماعيا يبدي فيه المتعلمون والمتعلمات
آراءهم في اﻷدوار المش ﱠخصة من حيث اﻻلتزام بمضمون الحكاية ،وسﻼمة
اللغة ،والتعبير بالصوت والجسد عن المواقف واﻷحاسيس والمشاعر،
وحسن استعمال اﻷكسوسوارات...
 تشجيعهم على إحضار مﻼبس أو أكسسوارات إضافية ﻹغناء التشخيصفي الحصة المقبلة.
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 تقويم ودعم تمكنالمتعلمات والمتعلمين من
تذكر المقاطع السردية
ومصاحبتها بالتعبير
الجسدي...
 -التحقق من سﻼمة اللغة.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(

العـنوان يــقــدم نـفـســه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال فعلي تقديم النّفس )(1

2

2

أهداف الحصة  -يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم النّفس.
مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،
الـوسـاﺋـل
تشخيص.
المراحل

وضعية اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

تقويم ودعم مدى قدرة
 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع جماعة الفصل علىتذكر اﻷفعال الكﻼمية
الحواري السالف )تقديم النفس( باعتماد المشهد.
والتعبير عنها.
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة
الحواري في ثنائيات :

اﻻستعمال )(1

التقويم والدعم

المتعلمين

والمتعلمات

لترديد

المقطع

تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات
 أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُسني.
ق يُؤْ ِن ُ
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
من استعمال اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية
 َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ بِ َم ْع ِرفَتِكَ .المتعلقة بإلقاء التحيّة
 يشخصون في ثنائيات مواقف إلقاء تقديم النفس مع تجسيد الحركات وردّها والقدرة على
والمﻼمح المناسبة) .المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر تشخيصها.
إليه.(...
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
الـقــراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]م[  /حرف الميم

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

استعمال فعلي تقديم النّفس )(1

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
2

 تمييز الصوت ]م[ مع الحركات القصيرة -.التحقيق النطقي للصوت ]م[ مع الحركات القصيرة.أهـــداف  -تعرف حرف الميم مع الحركات القصيرة.
الحـصـة  -قراءة مقاطع لحرف الميم مع الحركات القصيرة.
 رسم حرف الميم مع الحركات القصيرة.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
الـوسـاﺋـل
والمتعلمة.
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم فوري :تصحيح النشاطات المنزلية.
لتعرف الكلمات
قراءة الكلمات البصرية.
البصرية وقراءتها.
ترديد نشيد الحرف.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]م[ مع حركات قصيرة - ،حفظ نشيد الحرف
وحسن إنشاده.
وإثارة انتباههم إلى تغيرات الفم والشفتين عند النطق ]م[ مع كل حركة.
تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام جماعة فصله كلمات تتضمن ]م[ مع الحركات لتعرف وتمييزالقصيرة ويسمعهم إيّها الواحدة تلو اﻷخرى متبوعة بالمقطع المتض ِ ّمن لـ ]م[ مثل  :الصوت ]م[ مع
الحركات القصيرة
مدرسة  /مـ َ  -مثلث  /مـ ُ  -مسطرة  /مـ ِ  -ملعب َ /مـ  -مدن  /مـ ُ  -مكنسة  /مـ ِ.
 يعرض عليهم مجموعة كلمات تتضمن ]م[ مع الفتحة وضمنها كلمة فيها ]م[ مع حركة تقويم ودعم فوريأخرى ويطالبهم بالبحث عن الكلمة الدخيلة .مثل ) َمسبح ،مدينةُ ،مساعدَ ،مسح(
 يكرر النشاط نفسه مع الضمة ) ُمباراةُ ،مهلةِ ،منشفةُ ،مروج( ،ومع الكسرة للنطق السليم ]م[ معالحركات القصيرة
)مقلمةِ ،مدراةَ ،مدارِ ،مساحة(.
ِ
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى تجزيء كلمات تتضمن ]م[ مع  -تقويم ودعم فوريـر مـ َ  /ـ َ
الحركات القصيرة إلى مقاطع شفهيا ،تجزيئا مصحوبا بالتصفيق َ :مـ َ
ــر للتجزيء المقطعي.
طــ ٌ /
ط ٌ
 3تصفيقات ُ -مـد ٌُن مـ ُ  /ـ ُد ٌ /ن  3تصفيقات َ -حـما ٌم َحـ  /ـمـا ٌ /م  3تصفيقات.
 تقويم ودعم فوريالـحـرف  +الحـركـة القصـيـرة
الـمقـطـع
)فتحة(
ــ
ـــ
+
مـ
َمـ
لتعرف حرف الميم
َ
مـ  +ـــُــ )ضمة(
ُمـ
مع الحركات القصيرة
)كسرة(
ــ
ـ
ــ
+
مـ
ِمـ
ِ
وقراءة لوحة من
 ربط الصوت بالحرف
المقاطع المكونة من
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل وفق التالي  :يثبّت حرف الميم معاﻷستاذ/اﻷستاذة بطاقات الحركات القصيرة على السبورة ،وينتدب المتعلمات الحركات القصيرة
والمتعلمين بالتناوب لتنقيل بطاقة حرف الميم من حركة إلى أخرى ونطق المقطع بطﻼقة.
في كل حالة ،مع استعمال اﻹشارة المناسبة.
)هنا الطﻼقة تعني
 الـطــﻼقـة
فقط الدقة والسرعة(.
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الميم مع الحركات القصيرة وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها بالترتيب وبدونه مع اﻹشارة للمقاطع
واستعمال اﻹشارات اليدوية ،وباعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.
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التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين مجموعتين من المتعلمين والمتعلمات وفق التالي  :تنطق  -تقويم ودعم مدىالمجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]م[ مع حركة قصيرة ،وعلى المجموعة المنافسة التمكن من :
البحث بين البطاقات عن تلك التي تتضمن الميم مع الحركة المناسبة للكلمة  -تعرف صورة
حرف الميم.
المسموعة مثل  :حملٌَ )...مـ( ُ -مد ٌُن)...مـُ(
 رسم حرف الميم. تكتب جماعة الفصل حرف الميم مع مختلف الحركات على اﻷلواح. اﻻشتغال على نشاطي الصفحة  16من كراسة المتعلم والمتعلمة بحيث يقرأالمتعلمون والمتعلمات محتوى النشاط  -بعد القراءة النموذجية من لدن
اﻷستاذ/اﻷستاذة -قراءة موجهة ،ثم قراءة مستقلة هامسة ،وقراءة ثنائية ،وأخيرا القراءة
الفردية مصحوبة بالتغذية الراجعة )التصحيح(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط منزلي ،كالبحث عن كلمات تتضمن حرفالميم ،كتابة حرف الميم في ورقة ،قراءة لوحة على الكراسة ،إتمام عمل...
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
الخط والنقل

المﺟال

العـنوان حــرف الـمـيـم

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)كتابة الحرف(

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
2

ّ
الخطيّة لحرف الميم.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الميم باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
أهـــداف -
ّ
يتدرب على كتابة الميم باعتماد النموذج الخطي.
الحـصـة ّ -
 يكتب حرف الميم.صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الدال ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون بﻼستيكية
الـوسـاﺋـل
أو علب...
المراحل

الربط

التدرب
على كتابة
الحرف

كتابة
الحرف

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تعرفوه في القراءة.
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات نشيد الميم الذي ّ يسترجع المتعلمون/المتعلمات الصورة الخطية لحرف الميم إما بإحاطته بخطفي كلمة أو التمرير عليها بلون مغاير ،أو رسمه على الرمل ،أو تشكيله بالعجين
أو تنبيته...

التقويم والدعم
التحقّق مما أنجزته
جماعة الفصل بالمرور
بين الصفوف وتقديم
الدعم الﻼزم.

التدرب على كتابة حرف الميم على
 يَقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
السبورة.
ّ
التدرب على
يواكب
يتمرن المتعلمون والمتعلمات على كتابة حرف الميم على اﻷلواح.
 َّ
كتابة الحرف تد ّخﻼتٌ
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
 ّتوجيهية فتصحيحية تهم
ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاط الخطّي في كتبهم أو في دفاترهم وفق التالي :
هندسة الحرف
 يقرأ لهم اﻷستاذ/اﻷستاذة التعليمة ويشرحها.واتجاهات كتابته.
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحروف باحترام اتجاهات الكتابة
 ينجزون النموذجأو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديـدي ونـمـيـرة يـتـعـارفــان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

تشخيص الحكاية )) (2لعب اﻷدوار(

2

8

 سرد الحكاية. تشخيص الحكاية...المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

 مساءلة المتعلمات والمتعلمين حول بعض النقط اﻹيجابية التي أعجبتهم في  -تقويم مدىاستعدادهم لتطوير
تشخيص مقاطع الحكاية ،وحول النقط التي يجب تحسينها.
وضعية اﻻنطﻼق
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لتشخيص الحكاية كاملة )إعادة ترتيب فضاء التشخيص.الحجرة الدراسية ،حلقة ،الساحة(...
السرد

 سرد تشاركي للحكاية )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل(. -سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين/المتعلمات.

 التقويم والدعمالفوري لسرد
الحكاية.

 اﻹعــداد تهييء المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية. إشراكهم في تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية. إشراكهم في كيفية استعمال الوسائل واﻷكسسوارات والمﻼبس وإعدادها.التشخيص
)لعب اﻷدوار(
)(2

 الـتـشخـيـص تقويم ودعم تمكن التناوب على تشخيص الحكاية ،مساعدتهم وتحفيزهم على استعمال المتعلمات والمتعلميناﻹيماءات والحركات ،والتعابير الجسدية ،والتلوينات الصوتية
من تشخيص الحكاية
 الـتـقـويـمواﻻستمتاع بها.
 مناقشة جماعية ﻷداء المجموعات واﻻستمتاع بتشخيص الحكاية. فسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمين للتعبير عما أعجبهم وأضحكهم فيتشخيص الحكاية.

73

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان يــقــدّم نّـفــســه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال فعلي تقديم النفس )(2

2

3

صلة بتقديم النّفس.
 -استعمال اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات ال ّ

مشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع
الحواري وترديده :

وضعية اﻻنطﻼق

 أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُسني.
ق يُؤْ نِ ُ
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
 َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ بِ َم ْع ِرفَتِكَ . ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة
الحواري في ثنائيات :

المتعلمين

والمتعلمات

 أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُسني.
ق يُؤْ نِ ُ
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
َ -وأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ ِب َم ْع ِرفَتِكَ .

اﻻستعمال )(2

لترديد

 تقويم ودعم مدىتمكن المتعلمين
والمتعلمات من تذكر
اﻷفعال الكﻼمية.

المقطع

 تقويم ودعم مدىتمكن المتعلمين
 يشخصون في ثنائيات مواقف تقديم النفس مع تجسيد الحركات والمﻼمح والمتعلمات من
المناسبة.
استعمال اﻷساليب
)المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر إليه(...
واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة بتقديم النفس
 يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة تقديم النفس والقدرة على
لﻶخر وذلك باﻹجابة عن أسئلة مثل  :عندما تلتقي بشخص
ّ
تتعرف عليه تشخيصها.
مرة ،ماذا تقول له بعد التحيّة ؟ )أقدّم له نفسي قائﻼ  :أنا )فﻼن(،
ﻷول ّ
ّ
ّ
ّ
وبماذا عليه أن يرد عليك ؟ )تشرفت ،وأن )عﻼن(...
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]م[  /حرف الميم

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة )المدود(

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
3

 تمييز الصوت ]م[ مع الحركات الطويلة. التحقيق النطقي للصوت ]م[ مع الحركات الطويلة.أهـــداف
 تعرف حرف الميم مع الحركات الطويلة.الحـصـة
 قراءة مقاطع لحرف الميم مع الحركات الطويلة. رسم حرف الميم مع الحركات الطويلة.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
الـوسـاﺋـل
والمتعلمة.
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري :
تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
قراءة الكلمات البصرية  :قراءة كلية دون تهج ،بالترتيب وبدونه .مع اﻹشارة إلى  -لتعرف الكلمات
البصرية.
الكلمات.
 لحفظ نشيد الحرف.ترديد نشيد حرف الميم.
يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام جماعة فصله كلمات تتضمن الصوت ]م[ مع حركات
طويلة ويقرأها لهم مع إثارة انتباههم إلى التغيرات التي تطرأ على حركات الفم
والشفتين عند نطق ]م[ ،والمتعلمات والمتعلمون يردّدون معه.
 الوعي الصوتي

بناء
التعلمات

 يقدم اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]م[ مع الحركاتتقويم ودعم فوري لـ :
الطويلة متبوعة بمقاطعها المتضمنة للصوت ]م[ مثل ) :ماء /ما( ) -عمود  /مو(
 تعرف وتمييز )سميد  /مي( ويتلفّظ بها واحدة واحدة ،والمتعلمون والمتعلمات يردّدون معه.الصوت ]م[ مع
 يقدم مجموعة كلمات تتضمن ]م[ مع المد باﻷلف ،ويُض ِ ّمنُها كلمة فيها ]م[ معالحركات الطويلة
الفتحة مثل )سماء ،شيما ُءَ ،ح َملٌ ،مائدة( ويطالبهم بالبحث عن الكلمة الدخيلة.
 يكرر النشاط نفسه مع الضمة )نمور ،رموزُ ،مدن ،قاموس( ،ومع الكسرة للنطق السليم ]م[ معنمرة ،جميل(.
)ميزة ،سميرةِ ،
الحركات الطويلة.
 يجزئ المتعلمون والمتعلمات كلمات تتضمن ]م[ مع الحركات الطويلة إلىمقاطع شفهيا تجزيئا مصحوبا بالتصفيق َ :رماد َ :ر /ما ٌ /د  3تصفيقات -
 للتجزيء المقطعي.شموعٌ ُ :
ُ
ـر  3تصفيقات.
شــ /ــموٌ /
ع  3تصفيقات  -سمير َ :ســ  /ــميـ ٌ /
 لتعرف حرف الميمالـحـرف  +الحـركـة الـطـويـلـة
الـمقـطـع
مع الحركات الطويلة
م  +ا )مد باﻷلف(
مــا
وقراءة لوحة من
م  +و )مد بالواو(
مــو
المقاطع المكونة من
م  +ي )مد بالياء(
مــي
حرف الميم مع
الحركات الطويلة
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
بطﻼقة.
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل كما يلي  :يثبّت )هنا الطﻼقة تعني فقطاﻷستاذ/اﻷستاذة على السبورة بطاقات الحركات الطويلة ،وينتدب متعلمين الدقة والسرعة(
ومتعلمات بالتناوب لتنقيل بطاقة حرف الميم من حركة إلى أخرى ونطق المقطع
في كل حالة ،مع استعمال اﻹشارة المناسبة والتدخل من أجل تصحيح التعثّرات.
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 الـطـﻼقــة
ّ
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أمام المتعلمات والمتعلمين بطاقات المقاطع الممكنةلحرف الميم مع أشكال المدود الثﻼثة وفي الوضعيات الكتابية المختلفة ثم
قراءتها بالترتيب وبدونه مع اﻹشارة إلى المقاطع ،واستعمال اﻹشارات اليدوية،
وباعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة
مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي تتخللها التغذية الراجعة(.

التطبيق

 يقسم اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى مجموعات من أجل المشاركة في لعبةالتباري بين كل مجموعتين وفق التالي  :تنطق المجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]م[
مع حركة طويلة ،ثم على المجموعة المنافسة البحث عن البطاقة التي تتضمن
الميم مع الحركة المناسبة للكلمة المسموعة مثل  :ثمار)...ما(  -تمور)...مو( -
سميد) ...مي(...
 يكتب المتعلمون والمتعلمات حرف الميم مع مختلف الحركات الطويلة علىاﻷلواح.
 اﻻشتغال على نشاطي الصفحة  17بكراسة المتعلم والمتعلمة بحيث يقرأالمتعلمون والمتعلمات محتوى النشاط  -بعد القراءة النموذجية من لدن
اﻷستاذ/اﻷستاذة -قراءة موجهة ،ثم قراءة مستقلة هامسة ،وقراءة ثنائية ،وأخيرا قراءة
فردية مصحوبة بالتغذية الراجعة.
)التصحيح(  -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية ،كالبحث عن كلمات
تتضمن حرف الميم ،كتابة حرف الميم في ورقة ،قراءة لوحة على الكراسة ،إتمام
عمل...
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تقويم ودعم مدى
التمكن من :
 تعرف ورسم حرفالميم مع الحركات
الطويلة.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻹمﻼء الذاتي
أهـــداف
الحـصـة

المﺟال

الـكـلـمـات الـبـصـريّـة
العـنوان
)هـذا ،هـذه ،أنــا(

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة )المدود(

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
1

 ين ّشط ذاكرته.
ّ
ّ
 يحفظ المتعلم/المتعلمة الكلمات البصريّة.ّ
الخطيّة.
 يميّز صورهايتدرب على كتابتها باعتماد مهارتي التجزيء المقطعي والدمج.
 ّ -يستظهرها كتابة.

الـوسـاﺋـل صور ورسوم ،المشهد الحكائي ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
قبل الحصة ،بأكثر من يوم ،يحدّد اﻷستاذ/اﻷستاذة لجماعة الفصل الكلمات التحقّق من فهم جماعة
التالية ) :هذا ،هذه ،أنا( ،ويطلب منهم حفظها في البيت ،واستظهارها كتابيا ،ث ّم الفصل المهمة
اﻹعداد
الكلمات.
ﻻئحة
إلى
بالعودة
كتبوه
ما
تصحيح
المطلوب منهم
والتعاقد
إنجازها في البيت.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استظهار الكلمات البصريّةالثّﻼث )هذا ،هذه ،أنا( باﻻستعانة باﻹشارات المع ِبّرة عنها.
 يثبّت بطاقات حاملة للكلمات البصريّة الثﻼث على السبورة ،ويس ّمعهم ك ّلواحدة منها على حدة ،وينتدبهم فرادى لتعيين بطاقة الكلمة المسموعة.
 ينزع البطاقات من على السبورة ويضعها على طاولة أو المكتب ،ويتلفّظبكلمة من الكلمات الثّﻼث ،أو يتلفّظ بها أحد المتعلّمين والمتعلّمات ،ويتطوع يُوا َكب كل نشاط من
مناشط اﻻستظهار
متعلم أو متعلمة ﻷخذ بطاقة الكلمة المتلفّظ بها وتثبيتها على السبّورة.
استرﺟاع
 يقود جماعة فصله إلى تجزيء الكلمات إلى مقاطع شفهيا ث ّم كتابيا على السبورة .وتعرف الصورةالكلمات
ّ
الخطيّة لكل كلمة
يتدرب المتعلّمون والمتعلّمات على كتابة مقاطع كل كلمة على حدة على
واستظهارها -
ّ
بالتوجيه والمساعدة
المدونة سلفا على السبّورة.
السبورة بالتناوب مع اﻻستئناس بالمقاطع ذاتها
والتدرب
ّ
ّ
على التصحيح باعتماد
يتدربون على كتابة المقاطع على اﻷلواح.
على كتابتها ّ -
 يقودهم إلى دمج مقاطع كل كلمة شفهيا ثم كتابيا على السبورة ث ّم على اﻷلواح .البطاقات واﻹشارات. يعرض بطاقات الكلمات على السبّورة ،ويس ّمعهم كلمة وينتدب متعلّما/متعلمةلي َعيّن بطاقتها ،ثم يكتبها تحت بطاقتها على السبورة مع التد ّخل التشاركي
التصحيحي لﻸخطاء الكتابية المرتكبة.
 إخﻼء السبّورة من البطاقات والكتابات ،ث ّم تسميع المتعلّمين والمتعلّماتالكلمات واحدة واحدة لكتابتها على اﻷلواح باعتماد طريقة ﻻمارتينيير.
ّ
والمتعلمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في ورقة يت ّم التركيز على
 يستظهر المتعلّمونالكتابة على السطر،
التّسويد.
استظهار
 يستظهر المتعلمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في الدفاتر مع والمقروئية وجماليةكتابي
ّ
الخط.
صفوف من أجل التشجيع وتقديم العون لمن هم في
مرور اﻷستاذ/اﻷستاذة بين ال ّ
حاجة إليه.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق
السرد

العـنوان ديدي ونميرة يتعارفان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

سرد الحكاية .إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي )(1

2

9

 سرد الحكاية. إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي ).(1المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم مدى قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى إبداء الرأي في الحكاية التي تم تشخيصها. تهييء المتعلمات والمتعلمين ﻹنتاج حكاية جديدة على غرار الحكاية التي استمتاعهمبالتشخيص.
درسوها )ديدي ونميرة يتعارفان( .تذكيرهم بخريطة الحكاية اﻷصلية.
 سرد الحكاية تشاركيا  :اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل. -سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين/المتعلمات.

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى إنتاج بداية جديدة للحكاية )المقطع من
َميرة َ "...إلى "...فَت َ َسلﱠقَ ْ
ت َش َج َرةً،
"سأَحْ كي لَ ِك ِحكا َيةَ ْالقُ َر ْي ِد ديدي َو ْال ُه َري َْرةِ ن َ
على ُ
ص ِنها نا َم ْ
ت") .انظر بنية الحكاية في الحصة (3
غ ْ
َو َ
 اﻹعـــداد
 تهييء المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم ﻹنتاج حكاية جديدة .من خﻼلاستبدال عناصر ومتغيرات الحكاية اﻷصلية بعناصر ومتغيرات من اقتراح
المتعلمين والمتعلمات :
 تغيير المكان اﻷصلي بمكان آخر. تغيير الزمن بزمن آخر. تغيير الشخصيات بشخصيات أخرى.إنتاج بداية
ﺟديدة للحكاية  -تغيير اﻷحداث حسب ما يتصوره ويتخيله المتعلمون.
 اﻹنــتــاج
 تنظيم العمل )جماعي أوفي مجموعات( ،وقيادة المتعلمين والمتعلّمات إلىإنتاج جمل مترابطة باعتماد ما ت ّم بناؤه في مرحلة اﻹعداد )تغيير المكان
اﻷصلي بمكان آخر ،تغيير الزمن بزمن آخر ،تغيير الشخصيات بشخصيات
أخرى ،تغيير اﻷحداث حسب ما تصوره المتعلمون والمتعلّمات ويتخيلوه.(...
 الــســرد
 سرد هذه الجمل والمقاطع لترسيخ بداية الحكاية الجديدة. -حث المتعلمين والمتعلمات على التفكير في إتمام الحكاية في الحصة المقبلة.
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 التقويم والدعمالفوري لسرد
الحكاية.

 تقويم ودعم تمكنالمتعلمات والمتعلمين
من استبدال عناصر
الحكاية اﻷصلية
بعناصر أخرى.
 تقويم ودعم تمكنالمتعلمات والمتعلمين
من إنتاج جمل
ومقاطع مترابطة.
تقويم ودعم مدى
تمكن المتعلمين
والمتعلمات من سرد
بداية الحكاية الجديدة.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(

العـنوان يــقــدّم نـفـســه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف فعل تقديم النفس.

2

4

أهداف الحصة  -يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بإلقاء التحيّة وردّها.
مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية اﻻنطﻼق

التوظيف )(1

التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع الحكائي
وتشخيصه :
 تقويم ودعم مدى تمكن أنا اسْمي ديدي َوأ َ ْب َح ُسني.
ق يُؤْ نِ ُ
ث َ
ع ْن َ
صدي ٍ
المتعلمين والمتعلمات من
 َوأنا اسْمي نُ َمي َْرةُ ،تَش ﱠَر ْفتُ بِ َم ْع ِرفَتِكَ .تذكر اﻷفعال الكﻼمية.
 يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي
ويساعد المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال
ص أَمامهم ،مثل :
الكﻼمية المتعلقة بتقديم النفس بمثال ُم َ
ش ﱠخ ٍ
 تقويم ودعم مدى تمكنلك ؟
قابل ِ
ت متعلما جديدا بالمدرسة ،فماذا تقولين له وماذا يقول ِ
المتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف
 أنا اسْمي )فﻼنه( مرحبا بك في مدرستنا.اﻷساليب واﻷفعال
 َوأنا اسْمي )عﻼن( ،تَش ﱠَر ْفتُ ِب َم ْع ِرفَتِكَ .الكﻼمية المتعلقة بتقديم
النفس في مواقف
 يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلّمين وضعيات تواصلية وسياقات مقترحة.
ذات صلة بالتحية وردّها ،مثل :
 التقيت بمتعلمة جديدة في المدرسة ،فماذا تقول لها ؟ وبماذا ستجيبك ؟. ركبت بجانب أحد اﻷطفال في القطار ،في الحافلة...وأردت أنتتعرف عليه ،فماذا تقول له بعد التحيّة ؟ وبماذا سيجيبك ؟ ويطلب منهم
تشخيصها.
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الـوحــدة

1

المﺟال

الـمـكـون
القراءة

العـنوان الصوت ]م[  /حرف الميم

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع التنوين

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
4

 تمييز الصوت ]م[ مع أشكال التنوين  -التحقيق النطقي الصوت ]م[ مع أشكال التنوين.أهـــداف  -تعرف حرف الميم مع أشكال التنوين.
الحـصـة  -قراءة مقاطع لحرف الميم مع أشكال التنوين.
 رسم حرف الميم مع أشكال التنوين.الـوسـاﺋـل صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم فوريتصحيح اﻷنشطة المنزلية.
لتعرف الكلمات
قراءة الكلمات البصرية
البصرية وقراءتها.
ترديد نشيد الحرف
يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله كلمات تتضمن الصوت ]م[ مع التنوين مع  -تقويم ودعم فوري
إثارة انتباههم إلى صوت ]م[ في آخر الكلمة والصوت ]ن[ الذي يسمع بعد ]م[ ،لحفظ نشيد الحرف
وحسن إنشاده.
والمتعلمون والمتعلمات يردّدون كل كلمة بعده ،ويتدخل اﻷستاذ/اﻷستاذة لتصحيح
النطق غير السليم بالتركيز على الصوت وحركة الفم والشفتين.
 الوعي الصوتي

بــنـاء
التعلمات

 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]م[ في اﻷخير معتنوين الضم فالفتح ثم الكسر متبوعة بالمقطع المتضمن لـ ]م[ ويطلب منهم ترديد
س ْه ٌمٌ /م  -سهما ً  /ما ً  -د ِْره ٍَم ٍ /م
كل كلمة متَلَفﱠظٍ بها ومقطعها معه ،مثل َ :
 يس ّمعهم كلمات تتضمن ]م[ مع تنوين الفتح ضمنها كلمة تتضمن ]م[ مع الفتحة - ،تقويم ودعم فوري :علم ،دوماً(.
ويطالبهم بإيجاد الكلمة الدخيلة) ،قلماً ،أفﻼما ًَ ،
لتعرف الصوت ]م[ مع
النشاط نفسه يُ َك ﱠرر مع تنوين الضم مثل  :رحي ٌم ،عال ٌم ،سال ُم ،مرس ٌم ،ومع تنوين التنوين وتمييزه.
ظﻼم.
يوم،
كﻼم،
ٍ
ٍ
الكسر مثل ٍ :
سﻼمِ ،
 للنطق السليم ]م[ مع يقودهم إلى تجزيء كلمات تتضمن ]م[ مع التنوين إلى مقاطع شفهيا مع مرافقةٌ التنوين.
ســموما :
التقطيع بالتصفيق أو النقر على الطاولة َ :حما ٌم َ :حــ/ماٌ /م  3تصفيقات ُ -
ــم  3تصفيقات.
ُ
ـميــم َ :عـ/ــميـٍ /
ع ٍ
ســ/ــمو/ما ٌ  3تصفيقات َ -
 للتجزيء المقطعي.الـمقـطـع

الـحـرف  +الـتـنـويــن

مـا ً
ٌم
ٍم

مـ  +ـــًــ )تنوين الفتح(
مـ  +ـــُــ )تنوين الضم(
مـ  +ـــِــ )تنوين الكسر(

 ربط الصوت بالحرف
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعهودة  :يثبتاﻷستاذ/اﻷستاذة بطاقات التنوين بأشكاله متباعدة على السبورة ،ثم ينتدب المتعلمات
والمتعلّمين بالتناوب لتنقيل بطاقة حرف الميم من تنوين إلى آخر ونطق المقطع في
كل حالة ،مع استعمال اﻹشارة المناسبة.
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 لتعرف حرف الميممع التنوين وقراءة
لوحة من المقاطع
المكونة من حرف الميم
مع التنوين بطﻼقة.

 الـطـﻼقـة
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الميم مع أشكال التنوين الثﻼثة وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.

التطبيق

 يوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين/المتعلمات إلى مجموعات من أجل التباري حولمن سيرتكب أقل اﻷخطاء في اللعبة التالية  :تنطق المجموعة اﻷولى كلمة تتضمن
]م[ مع التنوين ،ثم على المجموعة المنافسة البحث عن البطاقة التي تتضمن الميم
)م(.
سليم ٍ /
مع التنوين المناسب للكلمة المسموعة مثل  :زعيما ً)/.ما ً(  -رحي ٌمٌ )/م( ٍ -
 يكتب المتعلمون والمتعلمات حرف الميم مع مختلف أشكال التنوين على اﻷلواحمع التد ّخل التصحيحي.
 اﻻشتغال على نشاطي الصفحة  18بكراسة المتعلم والمتعلمة باعتماد الطرائقالقرائية المعتادة )القراءة النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة
ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي تتخلّلها التغذية الراجعة(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط منزلي ،كالبحث عن كلمات تتضمن حرفالميم ،كتابة حرف الميم في ورقة ،قراءة اللوحة القرائية في الكراسة ،رسم حرف
مقوى...
الميم وتلوينه أو تنبيته ،أو ق ّ
صه وإعادة إلصاقه على ورق ّ
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 تقويم ودعم مدىتمكن المتعلمات
والمتعلمين من
تعرف حرف الميم مع
التنوين ورسمه.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻹمﻼء الذاتي
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

المﺟال

الـكـلـمـات الـبـصـريّـة
العـنوان
)هــذا ،هــذه ،أنــا(

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع التنوين

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
2

 إكساب المتعلّم/المتعلّمة القدرة على التصحيح الذاتي لكتابته ،والتعود على التصحيح التبادليوالتشاركي ،تنشيط ذاكرته.
الدفاتر ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

استرﺟاع
متن اﻹمﻼء
الذاتي

التحقّق من اﻻستظهار
ّ
ّ
يتطوع المتعلمون/المتعلمات ﻻستظهار الكلمات البصرية بتعيين مدلوﻻتها وربط الملفوظ بما يﻼئمه
باﻹشارات ،وبتعيين بطاقاتها على جدار الكلمات في ركن القراءة.
من إشارات.

تصحيح

 ّيوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة الدفاتر على المتعلّمات والمتعلّمين.
 يطلب منهم مراجعة ما كتبوه وتصحيح ما ارتكبوه من أخطاء ذاتيا معصة
صفوف لتقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها وبخا ّ
مروره بين ال ّ
المتعثّرين ،وﻻ مناص من أن تكون المساعدة بدايةً باﻹحالة على بطاقة
الكلمات على الجدار في ركن القراءة.
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل التحقّق من ص ّحة
 يتبادل كل متعلّمين َص ﱠحح فقط.
ما أنجزه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم الخطأ غير ال ُم َ
وﻻ بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو اﻻستعانة بجدار الكلمات في حالة
عدم التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح كل المتعلّم/المتعلّمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلمات المعروضةعلى السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.

تصحيح
التصحيح

يت ّم التركيز على ص ّحة
يراقب اﻷستاذ/اﻷستاذة مدى قدرة المتعلّمات والمتعلمين على تصحيح الكتابة والكتابة على
السطر ،والمقروئية وجمالية
منتوجاتهم ذاتيا.
الخطّ.
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يُوا َكب كل نشاط من مناشط
التصحيح بالتوجيه
والمساعدة على التصحيح
باعتماد البطاقات اﻹشارات.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديـدي ونـمـيـرة يـتـعـارفـان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

سرد الحكاية  -إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي ).(2

2

10

 سرد الحكاية أو مقاطع منها بأسلوب شخصي .اكتشاف البنيات اﻷسلوبية والتركيبية والصرفيةوالفعلين الكﻼميين الخاصين بالتحية في الحكاية واستضمارها واستعمالها وتوظيفها.
مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع ما أنتجوه في  -تقويم ودعم مدى تذكرأفعال التحية وتوظيفها.
صة السالفة والتعبير عنه شفهيا تعبيرا ً مصحوبا بالتغذية الراجعة.
وضعية اﻻنطﻼق الح ّ
 -تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية.

السرد

 السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية - .تقويم ودعم القدرة سرد مقطع الحكاية موضوع اﻻشتغال من طرف بعض المتعلمات على السرد.والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات
واﻹشارات أو بدايات الجمل والصور وخريطة الحكاية.

اﻹنتاج

 اﻹعداد  :يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى تحديد العناصر
في المقطع الحكائي المراد إبدالها ،واقتراح البدائل بالتدرج مثل :
 تغيير مكان )أو أمكنة( من أمكنة الحكاية بمكان آخر. استبدال زمان أو وقت آخر بزمان الحكاية. تعويض شخصية من شخصيات الحكاية )أو جميعها إن أمكن( بشخصيةأخرى من إبداع المتعلمين والمتعلّمات.
 إبدال حدث من أحداث الحكاية بحدث آخر...ويجب استحضار عنصري المﻼءمة واﻻنسجام أثناء التبديﻼت هذه.
يتدرب المتعلّمون/المتعلمات
 اﻹنتاج  - :في عمل ثنائي أو مجموعتي
ّ
على سرد المقطع موضوع إعادة الكتابة بتوظيف البدائل المقترحة في
مرحلة اﻹعداد ،ويتخلّل هذا التدريب التصحيح التبادلي بين المتعلمين
يتدرب كل متعلّم ومتعلمة في
والمتعلّمات أنفسهم اﻷستاذ/اﻷستاذة -
ّ
ويمر اﻷستاذ/اﻷستاذة بين
همس على سرد المقطع بالبدائل الملحقة به
ّ
سرد  -يتطوع المتعلّمون
الصفوف لتصحيح اﻷخطاء الواردة في ال ّ
فرادى لسرد المقطع الحكائي ال ُم َع ﱠد ِل على مسامع زمﻼئهم وزميﻼتهم.
ويتخلل السرد الفردي هذا تدخﻼت تصحيحية.
 التقويم  :يُفتح نقاش تقويمي مو ﱠجه من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة بعد كل سرد
فردي ،يبدي فيه المتعلمون والمتعلّمات آراءهم في ما سرده زميلهم من
حيث سﻼمة اللغة ومن حيث التشخيص الصوتي وتلوينه والحركات
الجسدية المصاحبة لﻺلقاء...
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 تقويم ودعم قدرةالمتعلمات والمتعلمين
على توظيف البنى
اﻷسلوبية والتركيبية
والصرفية المكتسبة في
التحدّث.
 تقويم ودعم تمكنالمتعلمات والمتعلمين
من توظيف اﻷفعال
الكﻼمية في مواقف
تواصلية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

التوظيف )(2

العـنوان يــقــدّم نـفـســه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف فعلي تقديم النفس )(2

2

5

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم النفس.مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم مدى تمكنيقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّة
المتعلمين والمتعلمات من
ّ
ليوظفوا فيها فعلي تقديم النفس.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية.
 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل اثنين من المتعلمات والمتعلمين
التفكير في وضعية تواصلية يق ّدمان فيها نفسيهما لبعضيهما ،ويترك
والتدرب في نظام ،مثل أن تمثل متعلمة
لهما مهلة من أجل التفكير
ّ
منض ّمةً إلى أطفال في حديقة اﻷلعاب لتشاركهم لعبهم ،فتقدّم لهم نفسها
بعد التحيّة ،ويقدّمون لها أنفسهم بالتناوب ...أو متعلمة تتعرف صديقة
جديدة في المدرسة فيتعارفان ،أو متعلم/متعلمة يمثل أستاذا/أستاذة
ويتعرفون
جديدا يلتحق ﻷول مرة بالقسم فيتعرف على جماعة الفصل
ّ
صصة للتعارف...
عليه بتوظيف اﻷفعال الكﻼمية المخ ّ
 يتقدّم كل اثنين من جماعة الفصل )أو أكثر( لتشخيص الوضعيّة.
 في عمل تشاركي ،يُقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف فعلي التحية
وردّها ،وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه ،والمصافحة،
باعتماد حوار مو ّجه من لدن اﻷستاذ أو اﻷستاذة...
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تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
بتقديم النفس في مواقف
وسياقات مختلفة من
إبداعهم وتشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

المﺟال

العـنوان الصوت ]م[  /حرف الميم

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
تقويم وتشخيص ودعم ومعالجة مر ّكزة.

اﻷسـبـوع
2

الـحـصـة
5

 تمييز الصوت ]م[ مع الحركات جميعها والتنوين - .التحقيق النطقي للصوت ]م[ مع الحركاتجميعها والتنوين -تعرف حرف الميم مع الحركات جميعها والتنوين – .قراءة مقاطع لحرف الميم مع
الحركات جميعها والتنوين - .رسم حرف الميم مع الحركات جميعها والتنوين.
صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

وضعية
اﻻنطﻼق

تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
قراءة الكلمات البصرية وفق الطريقة المعتادة.
ترديد نشيد الحرف.

تقويم
تشخيصي

 استحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربع اﻷولى ،يتمتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية أو فردية في
قراءة سلسلة من المقاطع والكلمات المكونة المتضمنة لحرف الميم وجميع
الحركات وأشكال التنوين ،باستعمال لوحة قرائية َ :مـ ُ -مـ ِ -مـ  -ما  -مو  -مي -
ـم  -ـ ُم ِ -ـم  -ـما  -ـمو -ـمي -ـميـ  -ـما ً  -ـ ٌم  -ـ ٍد ماما  -ميمي -
ميـ  -ما ً ٌ -م – ٍم َ
دام َ -د ٌم ُ -مدو ٌد َ -دمي ٌم.
َدمي َ -
وبقراءة اللوحة القرائية اﻷخيرة في كراسة المتعلم والمتعلمة ،مع تدوين
المﻼحظات ،لتفييء المتعلمين/المتعلمات بدﻻلتها استعدادا لمرحلة الدعم والمعالجة
المركزة.

الدعم
والمعالﺟة
المركزة

 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 قراءة لوحة قرائية على ورقة ﻷنفسهم قراءة هامسة ،أو في الكراسة. القراءة لزمﻼئهم في ثنائيات ،أحدهم يقرأ واﻵخر يتابع ويصحح. القراءة للمجموعة ،أحدهم يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر بإعادة بناء التعلم حسب الحاجة :
 التعرف والتمييز السمعيان ؛ التعرف البصري ؛ دمج الحرف مع الحركات والتنوين ؛ التجزيء المقطعي. اعتماد اللعب والمناولة اليدوية ) :المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز ،التلوين،اﻹشارات الميمية على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل ،الحركة والتنقل
واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل...
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بأنشطة منزلية ،مناسبة من حيث الحجم والصعوبةحسب قدرات ووتيرة كل فئة.
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التقويم والدعم
 تقويم ودعم فوري : لتعرف الكلماتالبصرية وقراءتها
وحفظ نشيد الحرف
وجودة ترديده.
 تقويم أدواتووضعيات التقويم
قصد تطويرها
وجعلها أكثر صدقا
وموضوعية
 تقويم أثر اﻷنشطةالداعمة والوضعيات
العﻼجية من أجل
تطويرها وإبداع
أنشطة أخرى.

 تقويم مدى نجاعةأنشطة الدعم
ووضعيات المعالجة
المركزة من أجل
تطويرها وتجديدها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(

المﺟال

العـنوان

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
بناء التوقعات ،اﻻستماع للحكاية وتقويمه والمصادقة على
التوقعات.

ديـدي يـحـب الـمـوز
اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

1

 توقع مضمون الحكاية من خﻼل الصور والعنوان .تعرف المضمون العام للحكاية من خﻼل سماعها.أهداف الحصة
 التحقق من التوقعات.المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

التسميع

الفهم
العام

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع حكاية "ديدي يحب الموز" )يمكن تغيير وضعيةالجلوس  :حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 تحليل عنوان الحكاية  :تسميع العنوان وترديده جماعة ،وتذكير المتعلمات.والمتعلمين بشخصيات الحكاية السابقة ) :ديدي قرد صغير ونميرة قطة صغيرة(
 مﻼحظة حرة لمشهد الحكاية  - :توجيه المتعلمات والمتعلمين إلى إدراك عام لمشهدالحكاية باﻹجابة عن سؤال عام مثل  :ماذا تﻼحظ في المشهد ؟ )ديدي ونميرة
جالسان ،نميرة تحدث ديدي ،ديدي ونميرة يتحادثان ،نميرة وديدي رافعا يديه.(..
 مﻼحظة مو ﱠجهة لمشهد الحكاية  :قيادة المتعلمين/المتعلمات إلى التعبير عنمحتويات الفوقعات  :فيم تفكر نميرة ؟ )غرفة مرمرة ،بيت مرمرة (...فيم يفكر
ديدي ؟ )شجرة الموز(...
 بناء توقعات المتعلمات والمتعلمين حول مضمون الحكاية بإجابتهم عن سؤال التوقعمثل  :حول ماذا ستدور الحكاية في نظركم ؟ أو  :ماذا سيفعل ديدي ونميرة ؟...
 صياغة التوقعات  :في عمل تشاركي ،تت ّم صياغة توقعين أو ثﻼثة من بين إجاباتالمتعلمين/المتعلمات ،ومطالبة المتعلمات والمتعلمين بحفظها قصد التحقق منها) ،يمكن أن
يدون اﻷستاذ/اﻷستاذة التوقعات على شكل مخطط شمسي تسهيﻼ ﻻسترجاعها ﻻحقا(.
ّ
ّ
المتعلمين/المتعلمات في مشروع سماع
 التهييء لﻼستماع  :تضع اﻷستاذ/اﻷستاذةالحكاية وتشويقهم إلى معرفة أحداثها بالقول " :هل تودّون معرفة َمن منكم توقّعه
صحيح ؟ استمعوا إذاً".
 تسميع الحكاية  :تس ّمعهم الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي كما الحكواتي.
 تقويم الفهم السماعي العام للحكاية  - :أين جلس ديدي ونميرة ؟ -أين تسكن نميرة ؟ ماذا يوجد في حديقة بيت مرمرة ؟ ماذا فعلت نميرة بعد أن ودعت ديدي ؟ المصادقة على التوقعات  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين باستحضار توقعاتهمومساعدتهم على استحضارها إن وجدوا صعوبات في ذلك ثم مقارنتها مع ما فهموه
بعد سماعهم الحكاية باﻹجابة عن أسئلة وسيطية نحو  :ماذا توقعت ؟ هل توقعك
صحيح ؟ لماذا ؟ ...يوظف المتعلمون/المتعلمات عناصر المشهد والعنوان في التحقق
من صدق توقعاتهم.
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التقويم والدعم

 تقويم التوقعات إعطاء المزيدمن اﻹشارات
لمﻼحظة الصورة.

 تقوم مدىانتباههم أثناء
التسميع
 اللعب بالصوتوالحركة لشد
اﻻنتباه.
 تقويم القدرة علىالربط بين التوقع
الصحيح وأحداث
الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

المﻼحظة
واﻻكتشاف

العـنوان يُـقَـ ِ ّد ُم أَفــراد أسـرتـه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اكتشاف أفعال تقديم اﻷسرة.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

1

 يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بتقديم أسرته.مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،
تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحكائي
تقويم ودعم مدى قدرة
صة )تقديم اﻷسرة( بواسطة أسئلة مساعدة،
صلة بموضوع الح ّ
ذي ال ّ
المتعلمين والمتعلمات على
أو يس ّمعهم المقطع الحكائي ،ويسألهم :
استرجاع المقطع الحكائي.
ْ
ْ
قالت له ؟
أرت نميرة صورة والديها لديدي ؟ ماذا
 لماذاُ
)هذا أَبي مينوش َو َه ِذ ِه أ ّمي ميمي(.
المﻼحظة واﻻكتشاف
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة
الحرة
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينها باعتماد المﻼحظة
ّ
والمﻼحظة المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل  :من هذا ؟)ديدي( ومن هذه ؟
)نميرة( ماذا تفعل نميرة ؟ )تقدّم والديها لديدي( ،ما اسم أ ّم نميرة ؟ وما
اسم أبيها ؟ )ميمي( ماذا تقول نميرة وهي تقدم والديها ؟ )هذا أَبي مينوش
َو َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي(.
استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديده
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع الحوار الذي راج
بين ديدي ونميرة المتعلّق بتقديم نميرة ﻷسرتها وترديده :
هذا أَبي مينوش َو َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي.
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دونمطالبتهم بتشخيصه.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات من
تعرف اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
اﻷسرة.
 ألعب بالصوت والحركةلشد اﻻنتباه ترسيخا
لﻸساليب واﻷفعال الكﻼمية
)تقديم اﻷسرة(.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الــقــراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعــية
اﻻنطﻼق

بــنـــاء
التعلمات

المﺟال

العـنوان الصوت ]ر[  /حرف الراء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

الوعي الصوتي  -المطابقة بين الصورتين الصوتية
والخطيّة للحرف  -كتابة الحرف.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

1

 التمييز السمعي للصوت ]ر[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة  -التحقيق النطقي للصوت ]ر[معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة  -ربط الصوت ]ر[ برسمه الخطي.
صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة.

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم قراءة الكلمات البصرية أخي ،أختي ،جدي ،جدّتي ،شجرة وفق الطريقة اﻻعتيادية.
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى اكتشاف الصوت ]ر[ باﻹجابة عن السؤال  :ما هو فوري لتعرف
رام ،مرمر ؟ )الصوت المشترك هو]د[( الكلمات
الصوت المسموع في الكلمات جميعها  :دارٍ ،
البصرية
 ترديد نشيد حرف الراء :
وقراءتها.
ــر
أَيْنَ ّ
الرا ُء يــا َسميـــــــ ُ
صيـــــر
ّار ،في ْال َح
 تقويم ودعمِ
في الد ِ
فوري ﻹنشاد
في ْاﻷ َ ﱠو ِل أ َ ْم في اﻷَخيــــر ؟
نشيد الحرف.
ـر
لَ ْم أ َ ْس َم ْعهــا يا ُمنيـــــــــ ُ
في اﻷ َ ﱠو ِل ،بَ ْل في ْاﻷَخيــ ِر
 الوعي الصوتي  :يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين الكلمات رمادَ ،رسول،
رياح ،رفوف ،رباط .الواحدة تلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ذكر الصوت المسموع في
أول كل كلمة ُمتلفّظ بها.
)ر( )الراء الساكنة(.
يدربهم على نطق الصوت ْ
 ِّبكف إذا سمعوا الصوت ]ر[ في الكلمات التالية  :جدتي،
ف
 يطلب منهمٍّ
ضرب َك ّ ٍ
َ
سعار ،دارنا ،مدينة ،غرفتي ،نُ ْم َرةٌ ،دمية ...وﻻ يضربونه إذا لم يسمعوه.
َج ّرتي ،سعادُ ،
ضرَ ،ب َردٌ ،مدرب ،مسار ،رقم ،فريق ،رأس ،مساء ...الواحدة تلو
 يس ّمعهم الكلمات ردّ ،اﻷخرى ويطلب منهم رفع اليد اليمني إذا سمعوا الصوت ]ر[ في أول الكلمة ،ورفع اليد
اليسرى إذا سمعوه في آخرها ،ويضعون أيديهم على الصدور إذا سمعوه في وسطها.
 ربط الصوت بالحرف
 يعرض اﻷستاذة أمام المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الراء معزوﻻ في وضعياتهالكتابية المختلفة وتتم قراءته وفق الطرائق القرائية المعتادة.
يدرب اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله على نطق الراء الساكنة ) ْر(
 ّ تمرر المتعلماتُ والمتعلمون اﻷصاب َع على حرف الراء على السبورة استكشافا لطريقةكتابته ،مع التركيز على اتجاه خطوط رسم الحرف ونقطتي البداية والنهاية.
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة في اتجاه المتعلمين والمتعلمات نف ِسه ،ويكتب الحرف في الهواءويحاكيه المتعلمون والمتعلمات في ذلك.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات كتابة الراء في الهواء والعيون مغمضة. -يشكل المتعلمون والمتعلمات حرف الراء بالعجين ،ويكتبونه على الرمل...
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تقويم ودعم
فوري :
 للتعرفوالتمييز
السمعيين
لصوت ]ر[
 للنطق السليمللصوت من
مخرجه.
 للتعرفالبصري
لحرف الراء
في وضعيات
مختلفة.

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري التي اعتاد المتعلمون والمتعلمات على لعبها ،والمتمثلة في المنافسةبين مجموعتين في من سيعطي أكبر عدد من الكلمات المتضمنة للصوت ]ر[.
 يحدد المتعلمون والمتعلمات بطاقة حرف الراء في وضعيات مختلفة من بين مجموعةمن بطاقات تتضمن حروفا أخرى.
 كتابة حرف الراء معزوﻻ على اﻷلواح. ينجز المتعلّم/المتعلّمة اﻷنشطة  1و 2و 3بالصفحة  21وفق الطريقة المبينة في جذاذةالحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل البحث عن كلمات تتضمن حرفصه وإعادة إلصاقه
الراء ،كتابة حرف الراء في ورقة أو رسمه وتلوينه أو تنبيته أو ق ّ
على ورق مقوى ،قراءة اللوحة القرائية في الكراسة...
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تقويم ودعم
مدى التمكن
من :
 تعرفالصورة
الخطية لحرف
الراء.
 رسم حرفالراء.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

تخطيط
الحرف

التدرب
على رسم
الحرف

المﺟال

العـنوان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)تخطيط ورسم(

حــرف الــراء
اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
1

ّ
الخطيّة لحرف الراء.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الراء باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على رسم الراء باعتماد النموذج الخطي.
 ّصور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الراء ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

ّ
الخطية للحرف
استرجاع الصورة
ّ
الراء
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذ ّكر الصورةالخطيّة لحرف ّ
بإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات أو بتنبيته أو بقنصه
التأكد من تمييز
في سحابة الحروف )الراء ضمن مجموعة من اﻷحرف المتقاربة كتابة(.
جماعة الفصل
لحرف الراء
باستعمال لوحة
قرائية.

تخطيط الحرف
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أما المتعلمين/المتعلمات رسما تخطيطيا لسنجاب ذيله يشبهللتعرف عليه ووصفه.
حرف الراء ،ويقودهم
ّ
 يثير انتباههم إلى ذيل السنجاب ليﻼحظوا أنه مرسوم بنقط غير متصلة. ينتدب متعلما ً/متعلمة لوصل نقطه واﻵخرون يرسمونه باﻷصابع في الهواء أو علىالطاوﻻت ،ث ّم ينتدب متعلما ً/متعلمة أخر لتلوينه.
 يقودهم إلى اكتشاف أن ذيل السنجاب يشبه حرف الراء )ما الحرف الذي يشبههذيل السنجاب ؟(
 يناول كل فرد من جماعة الفصل ،أو ك ّل مجموعة صغيرة من المتعلمينالرسم التخطيطي للسنجاب ،ولكن بدون ذيل ،ويطلب منهم إكماله بما
والمتعلمات
َ
ينقصه وتلوينه.

يصاحب
اﻷستاذ/اﻷستاذة
المتعلمين
والمتعلمات في
العملين التشاركي
والفردي من أجل
تقديم التوجيه
والدعم الﻼزمين
درب على رسم الحرف
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الراء على الرمل المبلل أو /و في الهواء سيّما على مستوى
المقوى ،ث ّم يتدربون هندسة الحرف.
صه وإعادة إلصاقه على الورق
أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بق ّ
ّ
على رسمه على السبورة فاﻷلواح...
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديــدي يـحـب الـمـوز

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
تحديد عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمان ،المكان،
اﻷحداث(...،

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

2

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها - .تعرف عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمن،اﻷمكنة ،اﻷحداث( من خﻼل سماعها.
المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع التوقعات الصحيحة ،واﻹجابة عنأسئلة تهم المعنى العام للحكاية )مثل أسئلة الحصة السالفة(  -أين جلس ديدي
ونميرة ؟ -أين تعيش نميرة ؟  -ماذا يوجد في حديقة بيت مرمرة ؟ ماذا فعلت  -تقويم مدى تذكر
المعنى العام
نميرة بعد أن ودعت ديدي ؟
 -تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية من جديد

التسميع

 تقويم ودعم تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم ،وباستعمالالتركيز أثناء التسميع
إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.
بالصوت والحركة.

الفهم :
عناصر
الحكاية

 طرح أسئلة على المتعلمات والمتعلمين تتعلّق بعناصر الحكاية مثل : الشخصيات  :من كانا يلعبان ويمرحان ؟ في بيت من تعيش نميرة ؟ مع منتعيش ؟
 المكان  :أين جلس ديدي ونميرة ؟ أين تسكن نميرة ؟ مم يتكون بيت مرمرة ؟ الزمان  :متى وعدت نميرة ديدي أن تأخذه إلى بيت مرمرة ؟ )غدا( اﻷحداث  :ماذا كان ديدي ونميرة يفعﻼن ؟ )يلعبان ويمرحان( ولما تعبا ماذافعﻼ ؟ )جلسا تحت شجرة يستريحان( عم سأل ديدي نميرة ؟ )سأل ديدي نميرة
أين تسكن ؟( بماذا أجابت نميرة ؟ )في بيت مرمرة ووصفته (...ماذا فعل ديدي
لما سمع شجرة الموز ؟ )سال لعابه( ثم ماذا قال في نفسه ؟ وماذا فعل ؟ )طلب
من نميرة أن تأخذه إلى بيت مرمرة( وهل وافقت نميرة ؟ )نعم ،ووعدته أن
تأخذه غدا( وفي النهاية ماذا فعل ديدي ؟ )ودع نميرة( وماذا فعلت نميرة ؟
)تمططت وتكورت على نفسها ونامت(
تـنبـيـه  :يعيد اﻷستاذ/اﻷستاذة تسميع المتعلمين والمتعلمات بعضا من مقاطع
الحكاية مساعدة ً لهم على استرجاع شخصيات الحكاية وأحداثها وزمانها...
 في عمل تشاركي ،تبني المتعلمات والمتعلمون واﻷستاذ/اﻷستاذة خريطةالحكاية على شكل مخطط شمسي.
 تتم اﻻستعانة بالرسوم والصور والكلمات البصرية في بناء خريطة الحكايةعلى السبورة لمساعدة المتعلمين والمتعلمات على المساهمة في بنائها وفهمها
وقراءتها.
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 تقويم مدى تمكنالمعلمات
والمتعلمين/المتعلمات
استخراج عناصر
الحكاية.
 تذكر الشخصيات،اﻷمكنة ،الزمن،
اﻷحداث ودور كل
شخصية فيها...

 تقويم مدى تمثلالمتعلمين والمتعلمات
لعناصر الحكاية
انطﻼقا من خريطة
الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(

العـنوان يـقـدّم أفــراد أسـرتـه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال أفعال تقديم اﻷسرة )(1

3

2

أهداف الحصة  -يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم اﻷسرة.
مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،
الـوسـاﺋـل
تشخيص.

المراحل

وضعية اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

تقويم ودعم مدى
 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع الحواري قدرة جماعة الفصلالسالف )تقديم اﻷسرة( باعتماد المشهد وطرح السؤال  :تقدّم نميرة والديها على تذكر اﻷفعال
الكﻼمية والتعبير
لديدي ،فماذا تقول ؟
عنها.
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في
ثنائيات :

اﻻستعمال )(1

تقويم ودعم مدى
هذا أَبي مينوش َو َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي.
تمكن المتعلمين
والمتعلمات من
 يشخصون تقديم اﻷسرة .مع تشخيص الموقف )المصافحة واﻻبتسامة استعمال اﻷساليب
في وجه اﻵخر والنظر إليه(...
واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة بإلقاء التحيّة
ملحوظة  :إضافة تقديم ديدي لنفسه لوالدي نميرة هكذا :
وردّها والقدرة على
 نميرة  :هذا أَبي مينوشتشخيصها.
 ديدي )يصافح مينوش( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم. نميرة َ :و َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي. -ديدي )يصافح ميمي( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم.
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]ر[  /حرف الراء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات القصيرة.

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
2

 تمييز الصوت ]ر[ مع الحركات القصيرة - .التحقيق النطقي لصوت ]ر[ مع الحركات القصيرة.أهـــداف
 تعرف حرف الراء مع الحركات القصيرة - .قراءة مقاطع لحرف الراء مع الحركات القصيرة.الحـصـة
 رسم حرف الراء مع الحركات القصيرة.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
الـوسـاﺋـل
والمتعلمة.
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري :
تصحيح اﻷنشطة المنزلية تصحيحا تشاركيا ثم فرديا.
 لتعرف الكلماتقراءة الكلمات البصرية  -ترديد نشيد حرف الراء.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ر[ مع الحركات القصيرة وإثارة البصرية.
انتباههم إلى تغيرات حركة الفم والشفتين الطارئة عند نطق الراء مع كل حركة .يردّد  -لحفظ نشيد الحرف
وإجادة إنشاده.
المتعلمون/المتعلمات كل كلمة مسموعة مع التركيز على الصوت وحركات الفم.
 الوعي الصوتي
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل كلمات تتضمن الصوت ]ر[ ومقاطعالكلمات المتضمنة للصوت ]ر[ مثل :
دار ٌ /ر َ -رما ٌد َ /ر ُ -ر ّم ٌ
ب َ /ر ِ -ريا ٌحِ /ر ...الواحدة تلو اﻷخرى
ٌ
انُ /ر َ -ر ِك َ
ليرددها المتعلمون والمتعلمات معه.
 تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ر[ مع الفتحة وضمنها كلمة فيهاس( ،ومطالبتهم بتحديد
]ر[ مع حركة أخرى غير الفتحة مثل ) ُر ْم ٌحَ ،ب َر ٌدَ ،د َر َجَ ،د َر َ
الكلمة الدخيلة) .الكلمة الدخيلة هي ُرم ٌح(
 يعاد النشاط نفسه لكن مع الضمة ) ُركا ٌمَ ،رس ٌْنُ ،رخا ٌمُ ،ر ْم ٌح ،(... ،ث ّم مع الكسرةشارقَةٌ.(...
فار ٌ
سَ ،د َرسِ ،
)باردٌِ ،
ِ
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ر[ مع الحركاتالقصيرة إلى مقاطع شفهيا تجزيئا مصحوبا بالتصفيق أو النقر على الطاولة ،مثل َ :ب َر ٌد :
ـر تصفيقتان -د ِْرهَـــ ٌم  :د ِْر/هَــ/ـ ٌم  3تصفيقات.
ـ/ـرٌ /د  3تصفيقات َ -ح ﱞر َ :ح ْـرٌ /
َب َ

تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف الصوت ]ر[مع الحركات القصيرة
وتمييزة.
 النطق السليم لـ ]ر[مع الحركات
القصيرة.

 التجزيء المقطعيد ـــــٌــــ
مـــ ــا
ر ـــَـــ
َرمــا ٌد
 تعرف حرف الراءمع الحركات القصيرة
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
وقراءة لوحة المقاطع
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى لعب لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعهودة.المكونة من حرف
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى تجزيء كلمات تتضمن حرف الراء مع الراء مع الحركاتالحركات القصيرة إلى مقاطع كتابيا على السبورة بشكل جماعي ،أو على اﻷلواح.
القصيرة بطﻼقة.
دار ...
مثل َ :ر َد َم َر َ /د َ /م،
َ
 الـطـﻼقـة
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الراء مع الحركات القصيرة ،وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.
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التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين مجموعتين  :تنطق المجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]ر[ معحركة قصيرة ،وعلى المجموعة المنافسة البحث بين البطاقات عن البطاقة التي
ص َر ) َر(.
ار ) َر( /بَ َ
تتضمن الراء مع الحركة المناسبة للكلمة المسموعة مثل  :د َ
 كتابة حرف الراء مع مختلف الحركات على اﻷلواح. إنجاز نشاطي الصفحة  22من كراسة المتعلم والمتعلمة. -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية.
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 تقويم ودعم مدىالتمكن من تعرف
صورة حرف الراء
ورسمه.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

الربط

التدرب
على كتابة
الحرف

كتابة
الحرف

العـنوان حــرف الــراء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)كتابة الحرف(

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
2

ّ
ّ
يخطط حرف الراء باعتماد مناوﻻت يدوية
الخطيّة لحرف الراء- .
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
الخطي - .يكتب حرف الراء.
يتدرب على كتابة الراء باعتماد النموذج
)وصل ورسم وتلوينّ - .(...
صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الراء ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

التحقّق مما أنجزته
تعرفوه في القراءة.
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات نشيد الراء الذي ّ يسترجع المتعلمون/المتعلمات الصورة الخطية لحرف الراء إما بإحاطته بخط جماعة الفصل بالمرورفي كلمة أو التمرير عليها بلون مغاير ،أو رسمه على الرمل ،أو تشكيله بالعجين بين الصفوف وتقديم
أو تنبيته...
الدعم الﻼزم.
التدرب على كتابة حرف الراء على
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
السبورة فرديا.
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابة حرف الراء على اﻷلواح.
 ّالتدرب على
يواكب
َ
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
 ّكتابة الحرف تد ّخﻼتٌ
ّ
ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلمات النشاط الخطي في كتبهم أو في دفاترهم وفق توجيهية فتصحيحيةالتالي :
تهم هندسة الحرف
 يقرأ لهم اﻷستاذ/اﻷستاذة التعليمة ويشرحها.واتجاهات كتابته.
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحروف باحترام اتجاهات
 ينجزون النموذجالكتابة أو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديــدي يـحـب الـمــوز

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

اكتشاف بنية الحكاية والتهييء لسردها.

3

3

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها .تعرفا البنية السردية للحكاية )البداية ،المشكلالمطروح ،توالي اﻷحداث ،النهاية(.
مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى استرجاع عناصر الحكاية ،باﻻستعانة بخريطةالحكاية التي تم بناؤها في الحصة السابقة.
 -تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية.

 تقويم مدى تذكرعناصر الحكاية.

التسميع

 تقويم ودعم تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم ،وباستعمالالتركيز أثناء
إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.
التسميع باللعب
 التركيز بالصوت واﻹيماءات على العناصر التي لم يتذكرها المتعلماتبالصوت
والمتعلمون خﻼل اﻻستثمار في الحصة السابقة.
والحركة.

الفهم  :بنية
الحكاية

اكشاف بنية الحكاية  - :مساعدة المتعلمات والمتعلمين على استكشاف البنية
السردية للحكاية بسلك الخطوات التالية :
 تسميع جماعة الفصل مقاطع الحكاية واحدا واحدا ،ومطالبتهم بتحديد جملةبدايته وجملة نهايته والتعبير عن مضمونه .ومقاطع الحكاية هي  :البداية،
المشكل ،توالي اﻷحداث ،الحل ،والنهاية .وفيما يلي تأطيرها :
 البداية  :من" قضى ديدي ونميرة وقتا طويﻼ "...إلى " ...وحديقة فيها شجرةموز كبيرة".
 توالي اﻷحداث  :من "ﻻ أعيش مع أبي مينوش وأمي ميمي "...إلى" ...وحديقة فيها شجرة موز"
 المشكل  :من " سمع ديدي شجرة الموز فسال لعابه "...إلى "كيف سأصلإليها ؟ كيف ؟"
 الحل أو النهاية  :من "سآخذك معي غدا إن شاء ﷲ" إلى "ثم تكورت علىنفسها ونامت"
 اﻻستعداد لسرد أحداث الحكاية  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين بترتيب صوريتم عرضها على أنظارهم )أو اﻻقتصار على صور الحكاية في الكراسة(
حسب أحداث الحكاية ،والتعبير عنها استعدادا للسرد .والصور هي كالتالي :
اﻷولى تمثّل ديدي ونميرة يتحدثان ،الثانية تمثّل بيت مرمرة ومكوناته ،الثالثة
تمثّل شجرة الموز في الحديقة ،واﻷخيرة تمثّل ديدي فرحا ويودع نميرة.
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 تقويم مدى تمكنالمعلمات
والمتعلمين من
تحديد المقاطع
السردية.

 تقويم مدى تمكنالمعلمات
والمتعلمين من
ترتيب وقائع من
الحكاية.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية اﻻنطﻼق

اﻻستعمال )(2

العـنوان يُـقــدّم أفــراد أسـرتــه

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال أفعال تقديم اﻷسرة )(2

3

3

صلة بتقديم أسرته.
 -تستعمل المتعلمة والمتعلّم اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات ال ّ

مشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم ودعم مدىيقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحواري
تمكن المتعلمين
وترديده  :هذا أَبي مينوش َو َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي .مع إضافة تقديم ديدي نفسه
والمتعلمات من تذكر
لوالدي نميرة الذي ت ّم إدراجه في الحصة السالفة.
اﻷفعال الكﻼمية.
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في
ثنائيات :
 نميرة  :هذا أَبي مينوش ديدي )يصافح مينوش( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم. تقويم ودعم مدى نميرة َ :و َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي.تمكن المتعلمين
 ديدي )يصافح ميمي( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم.والمتعلمات من
 يشخصون مواقف تقديم أفراد أسرهم مع تجسيد الحركات والمﻼمح استعمال اﻷساليب
المناسبة) .المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر إليه) (...تقديم واﻷفعال الكﻼمية
اﻹخوة واﻷخوات والجدّين - ...استرجاع مقطع الحكاية اﻷولى )ندى المتعلقة بتقديم النفس
تقدّم أسرتها لوداد( وتشخيصه...
والقدرة على
 يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة تقديم اﻷسرة تشخيصها.
وذلك باﻹجابة عن أسئلة مثل  :عندما تستدعي أصدقاءك لعيد ميﻼدك
)أو عندما يزورنك بمناسبة ،(...ماذا يجب أن تفعل ؟ )أقدّمهم إلى
بعضهم البعض( .وماذا تقول ؟ )هذا أبي أحمد ...وهذه  (...وماذا يقول
كل واحد من أصدقائك ؟ )وأنا فﻼن .تشرفت بمعرفتكم(...
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الـوحــدة

1

الـمـكـون
الـقــراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]ر[  /حرف الراء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة )المدود(.

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
3

 تمييز الصوت ]ر[ مع الحركات الطويلة.أهــداف  -التحقيق النطقي للصوت ]ر[ مع الحركات الطويلة تعرف حرف الراء مع الحركات الطويلة.
الحـصة  -قراءة مقاطع لحرف الراء مع الحركات الطويلة.
 رسم حرف الراء مع الحركات الطويلة.الـوسـاﺋـل  -صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

تقويم ودعم فوري لـ :
تصحيح اﻷنشطة المنزلية تصحيحا تشاركيا ،ثم تصحيحا ذاتيا.
 تعرف الكلماتقراءة الكلمات البصرية الخاصة بالحرف .ترديد نشيد حرف الراء.
تسميع كلمات تتضمن الصوت ]ر[ مع حركات طويلة وإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات البصرية وقراءتها.
 حفظ النشيد وإنشاده.إلى التغيرات التي تطرأ على الفم عند النطق بها.
 الوعي الصوتي  - :يُس ِّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ر[ مع
الحركات الطويلة متبوعة بالمقطع المتضمن لـ ]ر[ ،ويردّد المتعلمون والمتعلمات معه  :تقويم ودعم فوري لـ :
رام  /را ُ -
ب  /رو  -سريع  /ـري
غر و ٌ
ٍ
 تسميعهم مجموعة كلمات تتضمن ]ر[ مع المد باﻷلف وضمنها كلمة فيها ]ر[ مع الفتحة  -تعرف الصوت ]ر[مع الحركات الطويلة
راب ،غراب(
ومطالبتهم بتحديد الكلمة الدخيلة مثل )محراث ،شراع ،شروع ،ت ُ ٌ
 تكرار النشاط نفسه مع الم ّد بالواو )غروب ،هروب ،خروفُ ،رمح( ،ثم مع المد بالكسرة وتمييزة)سرير ،غدير ،حرير ،سارق.(...
 التجزيء المقطعي شفهيا لكلمات تتضمن ]ر[ مع الحركات الطويلة ،تجزيئا مصحوبا  -النطق السليم لـ ]ر[ب مع الحركات الطويلة
راب ِ :جــ /ــرا ٌ /
بالتصفيق أو النقر على الطاولة ِ :ورو ٌد ِ :و /رو ٌ /د  3نقرات ِ -ج ٌ
ـرٌ /ن /ـ نقرتان).(2
 3نقرات  -قَ ْر ٌن َ :ق ْ
 التجزيء المقطعيالـحـرف  +الحـركـة الـطـويـلـة
الـمقـطـع
را
رو
ري

ر  +ا )مد باﻷلف(
ر  +و )مد بالواو(
ر  +ي )مد بالياء(

 تعرف حرف الراءمع الحركات الطويلة
وقراءة لوحة المقاطع
المكونة من حرف
 ربط الصوت بالحرف  - :إجراء لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى تجزيء كلمات تتضمن حرف الراء مع الحركات الراء مع الحركاتالطويلة بطﻼقة.
الطويلة إلى مقاطع كتابيا على السبورة بشكل جماعي ،أو على اﻷلواح.
مثل :مراد ُ :مـ  /ـرا ٌ /د ،مريد ...
 الطﻼقة  - :عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الراء مع الحركات الطويلة وفي
الوضعيات الكتابية المختلفة ،ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين مجموعات  :تنطق المجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]ر[ مع حركة  -تقويم ودعم :طويلة ،ثم على المجموعة المنافسة البحث عن البطاقة التي تتضمن الراء مع الحركة المناسبة  -تعرف حرف الراء
مع الحركات الطويلة
ب)...ري(
للكلمة المسموعة مثل  :جراب)...را( ُ /مـرو ٌر) ...رو(  /قَـريـ ٌ
ورسم وقراءته.
 كتابة حرف الراء مع مختلف الحركات الطويلة على اﻷلواح. إنجاز نشاطي )أتل ّفظ  -أقرأ( الواردين بالصفحة  23من كراسة المتعلم والمتعلمة. تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط منزلي ،كالبحث عن كلمات تتضمن حرف الراء،التدرب على التجزيء
كتابة حرف الراء في ورقة ،قراءة اللوحة القرائية في الكراسة،
ّ
المقطعي لكلمات شفهيا...
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الـوحــدة

1
الــمــكــون
اﻹمﻼء المنقول

المﺟال

رادار(
)دار– َرما ٌد -
ٌ
العـنوان الكلمات ٌ

اﻷســـرة
اﻷســبــوع
3

الـحــصــة
1

ّ
 أن ّالخطيّة لكلمات في ذاكرته ،ويسترجعها ،ويكتبها باعتماد التجزيء
يخزن المتعلّم/المتعلّمة الصور
أهـــداف المقطعي ث ّم الدمج.
يقوي ذاكرته البصريّة.
الحـصـة  -أن ّ
سعها.
يقوي لقطته البصريّة ويو ّ
 أن ّالـوسـاﺋـل  -الدفاتر ،بطاقات الكلمات ،اﻷلواح ،السبّورة ،رسوم وصور.
المراحل
وضع ّية
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى استرجاع الكلمات القرائية موضوع تقويم ودعم فوري
)دار  -رما ٌد -
الدرس اﻹمﻼئي
ٌ
ٌ
رادار( ،وذلك باعتماد صور أو رسوم معبّرة لربط الكلمة بصورتها.
عن الكلمات ،ويسألهم  :ما هذا ؟ ويردّد المتعلمون والمتعلمات الجواب،
وهكذا...

رادار(على السبورة
دار  -رما ٌد -
ٌ
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة الكلمات الثﻼث ) ٌأو مكتوبة على بطاقات ،ويقرأها لهم قراءة نموذجية ،ليقرؤونها جماعيا ث ّم ثنائيا
الراجعة.
ففرديا ،قراءات مصحوبة بالتغذيّة ّ
قراءة وفهم  -يتحقﱞق اﻷستاذ/اﻷستاذة من فهم المتعلّمات والمتعلّمين لدﻻﻻت الكلمات باعتماد
وتدرب على الصور والرسوم أو التفسير والشرح...
ّ
التدرب على كتابة كل كلمة على حدة عن طريق تجزيئها مقطعيا
 يقودهم إلىالكتابة
ّ
وإعادة دمج مقاطعها ،وباستعمال السبورة واﻷلواح ،ويتدخل لتقديم العون لمن
هو في حاجة إليه.
يتدربون على كتابة الكلمات على ورقة التسويد.
ّ -

الـنـقــل

التقويم والدعم

ينقل المتعلّمون والمتعلّمات الكلمات في دفاترهم.
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تقويم ودعم فوري لـ :
 سﻼمة القراءة تجزيء الكلمة إلىمقاطع وكتابة كل مقطع
على حدة.
 دمج المقاطع لكتابةالكلمة
تقويم ودعم فوري لـ :
ص ّحة الكتابة ،والكتابة
على السطر،
والمقروئية وجمالية
ّ
الخط

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

السرد

الفهم  :معﺟم
الحكاية

العـنوان

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

سرد الحكاية واﻻشتغال على معجمها وتحديد حقولها
الدﻻلية.

ب الـمــوز
ديــدي يـحـ ّ
اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

4

 سرد مقاطع من الحكاية بأسلوب شخصي - .اكتشاف معجم الحكاية - .استعمال معجم الحكاية. توظيف استراتيجيات المفردات. المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع البنية السردية للحكاية) .يمكن استثمارترتيب الصور في التذكير ببنية الحكاية(.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية السرد التشاركي والجماعي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه(لمقاطع من الحكاية.
 سرد مقاطع من الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين ،مع مساعدتهمبين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات أو الكلمات المفاتيح ،وبالصور،
وخريطة الحكاية ...متى اقتضى اﻷمر ذلك.
 طرح أسئلة ﻻستخراج الرصيد المعجمي للحكاية ،وتقريب معانيه من المتعلمين
والمتعلمات ،وإعادة توظيفه في سياقات مشابهة .ويه ّم المعجم :
 أسماء اﻷشياء واﻷمكنة ) :بيت ،غرف ،مطبخ ،حمام ،حديقة ،الموز،اللعاب : (...،بعرض صور ،أو رسوم ،أو أشياء بعينها...
 اﻷفعال ) :قضى ،يمرح ،تعب ،يستريح ،سأل ،تسكن ،أعيش ،سال ،أرجوك،خذيني ،ودع ،نلتقي ،أجبت ،تمططت ،تكورت ،نامت(  :بتشخيصها أو إعطاء
أمثلة في جمل ذات معنى بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات.
 الصفات ) :طويﻼ ،كبيرة ،مبتسمة ،فرحا : (...بتشخيصها أو إعطاء أمثلة فيجمل ذات معنى بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات.
 الشخصيات ) :القريد ديدي ،الهريرة نميرة ،أبي ،أمي ،مرمرة(  :باعتماد صورالحكاية على الكراسة ،أو عرض صور مكملة ،أو إعطاء أمثلة.
 توظيف استراتيجيات المفردات شفهيا :
 شبكة المفردات  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلماتمن نفس الحقل المضموني مثﻼ :
بيت  :غرفة ،باب ،نافذة ،حديقة ،مطبخ ،حمام ،بهو...
 عائلة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلماتباﻻشتقاق )دون التصريح به(  :لعب  :يلعب ،ﻻعب ،لعبة ،ملعب...
 خريطة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن نوعها )اسم/فعل .اﻻقتصار على ما هو ملموس( مرادفها ،و/أو ضدها وتركيبها في جملة.
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التقويم والدعم
 تقويم مدى تذكرمعاني المقاطع
السردية وترتيبها.
 أقوم تمكنالمتعلمات
والمتعلمين من
السرد.

 تقويم تملكالرصيد المعجمي
من خﻼل إعادة
توظيفه.

 تقويم استخداماستراتيجيات
المفردات.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(

العـنوان يقدّم أفراد أسرته

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

توظيف أفعال تقديم أفراد اﻷسرة ).(1

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

4

أهداف الحصة  -يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم أفراد اﻷسرة.
 مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية،الـوسـاﺋـل
تشخيص.
المراحل

وضعية اﻻنطﻼق

التوظيف )(1

التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر ما ش ّخصوه في
 تقويم ودعم مدى تمكنالحصة السابقة وإعادة تشخيصه :
المتعلمين والمتعلمات
 نميرة  :هذا أَبي مينوشمن تذكر اﻷفعال
 ديدي )يصافح مينوش( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم.الكﻼمية.
 نميرة َ :و َه ِذ ِه أ ُ ّمي ميمي. ديدي )يصافح ميمي( َ :وأنا ديدي ،تشرفت بمعرفتكم. يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي
ويساعد المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية
ص أَمامهم ،مثل :
المتعلقة بتقديم أفراد اﻷسرة بمثال ُم َ
ش ﱠخ ٍ
كنت في نزهة صحبة أسرتك ،فالتقيت بصديقك .أردت أن تقدّم إليه أمك
وأبيك وأختك وجدّتك ،فماذا تقول ؟ وماذا يقول صديقك لكل واحد منهم ؟
 مرحى ،...هذا أبي... الصديق )يصافح اﻷب(  :وأنا اسمي علي .تشرفت بمعرفتكم)وهكذا(...
ّ
يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين وضعيات تواصلية
ذات صلة بالتحية وردّها ،ويطلب منهم تشخيصها.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات
من استثمار وتوظيف
اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
النفس في مواقف
وسياقات مقترحة.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

المﺟال

العـنوان الصوت ]ر[  /حرف الراء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع التنوين.

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
4

 تمييز الصوت ]ر[ مع أشكال التنوين  -التحقيق النطقي للصوت ]ر[ مع أشكال التنوين.أهـــداف  -تعرف حرف الراء مع أشكال التنوين.
الحـصـة  -قراءة مقاطع حرف الراء مع أشكال التنوين.
 رسم حرف الراء مع أشكال التنوين. صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلمالـوسـاﺋـل
والمتعلمة.
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري
تصحيح اﻷنشطة المنزلية تشاركيا وفرديا.
لـ :
قراءة الكلمات البصرية وفق الطريقة المعتادة.
 تعرف الكلماتترديد نشيد الحرف.
ً
َ
)بحر ،ق َمرا ،البصرية وقراءتها.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ر[ مع التنوين
ٌ
سر (...،وإثارة انتباههم إلى موقع صوت ]ر[ في آخر الكلمة والصوت ]ن[ الذي
ن ٍ
يسمع بعد ]ر[ ،ثم مطالبتهم بترديد كل كلمة مسموعة مع التدخل التصحيحي متى  -حفظ نشيد الحرف
وإنشاده.
كان ذلك ﻻزما.
تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ر[ في اﻷخير مع تنوين الضم فالفتح لـ :ار /ر ...والمتعلمات  -تعرف الصوت
ثم الكسر متبوعة بالمقطع مثل َ :بحْ ٌرٌ /ر  -ن ْهراً /را ً ٍ -ج ٍ
]ر[ مع التنوين
والمتعلمون يردّدون كل كلمة ومقطعها المسموعين.
 تسميع المتعلمات والمتعلمين مجموعة كلمات تتضمن ]ر[ مع تنوين الفتح وتمييزهوضمنها كلمة تتضمن ]ر[ مع الفتحة ،ومطالبتهم بإيجاد الكلمة الدخيلة.
 النطق السليم لـ تكرار النشاط نفسه مع تنوين الضم ثم مع تنوين الكسر. التجزيء المقطعي شفهيا لكلمات تتضمن ]ر[ مع التنوين مصحوبا بالتصفيق ]ر[ مع التنوينجا/ر.
ار :
أو النقر على الطاولةَ .بحْ ٌر َ :ب
ٌ
ٍ
ـ/ـحْـ/ـر – ن ْهرا ً  :نَ ْهـ/را ٌ ٍ -ج ٍ
 التجزيء المقطعيتـقـطـيـعـهـا
الـكـلـمـة
 تعرف حرفر ــــٌـــ
د ا
مـ ـــَـــ
َمــدا ٌر
الراء مع التنوين
والقراءة بطﻼقة
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
للوحة المقاطع
 لعب لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة. يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى تجزيء كلمات تتضمن حرف الراء مع التنوين المكونة من حرفالراء مع التنوين.
إلى مقاطع كتابيا على السبورة بشكل جماعي ،أو على اﻷلواح.
مثال  :مدار َ :مـ  /ـدا ٌ /ر ،دمارا ً ...
 الـطـﻼقـة
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الراء مع أشكال التنوين الثﻼثة ،وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ،ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.
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التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين ك ّل مجموعتين من المتعلمات والمتعلّمين ،إذ تنطق تقويم ودعم مدىالمجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]ر[ مع التنوين ،ثم على المجموعة المنافسة البحث التمكن من تعرف
حرف الراء مع
عن البطاقة التي تتضمن الراء مع التنوين المناسب للكلمة المسموعة.
التنوين ،وقراءته
 كتابة حرف الراء مع مختلف أشكال التنوين على اﻷلواح.ورسمه.
 إنجاز النشاطات الواردة بالصفحة  24من كراسة المتعلم والمتعلمة. -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية.
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الـوحــدة

المﺟال

1
الـمـكــون
اﻹمﻼء المنقول

أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

رادار(
)دار َ -رما ٌد -
ٌ
العـنوان الكلمات ٌ

اﻷســـرة
اﻷســبـــوع
3

الـحــصــة
2

سعها.
يقوي لقطته البصريّة ويو ّ
 أن يص ّحح المتعلّم/المتعلّمة منتوجه ذاتيا وتبادليا وتشاركيا - .أن ّ الدفاتر ،بطاقات الكلمات ،اﻷلواح ،السبّورة ،رسوم وصور.تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضع ّية
اﻻنطﻼق

رادار( وقراءتها.
)دارَ -رما ٌد-
ٌ
عرض المادّة اﻹمﻼئيّة ٌ

التحقّق من سﻼمة القراءة
وإعطاء مدلول للكلمة.

التصحيح

 يسلّم اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمين/المتعلمات ما كتبوه في دفاترهم. يترك لهم مسافة زمنية لمراجعة ما كتبوه ذاتيا مستندين إلى الكلماتالمعروضة على السبّورة.
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل التحقّق من ص ّحة ما
 يتبادل كل متعلّ َميْن َص ﱠحح فقط .وﻻ
كتبه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم الخطأ غير ال ُم َ
بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو اﻻستعانة بجدار الكلمات في حالة عدم
التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح كل المتعلّم/المتعلّمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلمات المعروضةعلى السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.

يُوا َكب كل نشاط من
مناشط التصحيح )الذاتي
والتبادلي والتشاركي(
بالتوجيه والمساعدة على
التصحيح باعتماد
البطاقات والمشهد
الحكائي.

تصحيح
التصحيح

يت ّم التركيز على ص ّحة
يص ّحح اﻷستاذ/اﻷستاذة كتابات المتعلّمين/المتعلمات استشرافا للعدة العﻼجيّة .الكتابة والكتابة على
السطر ،والمقروئية
ّ
الخط.
وجمالية

104

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان ديدي يحب الموز

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
استضمار البنى التركيبية واﻷسلوبية والصرفية واستعمالها
وتوظيفها في التحدّث والتواصل.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

5

 سرد الحكاية أو مقاطع منها بأسلوب شخصي. اكتشاف اﻷساليب والتراكيب المتحكمة في الحكاية. استعمال اﻷساليب والتراكيب المتحكمة في الحكاية. مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الرصيد المعجمي للحكاية ومطالبتهم  -تقويم مدى تذكرمعاني بعض
بتوظيفه في جمل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى سرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :حلقة ،الكلماتوتوظيفها.
تجمع في ركن من أركان الحجرة(...

السرد

 تقويم القدرة السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بين على السرد.الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات أو بدايات الجمل والصور وخريطة الحكاية.

الفهم :
البنيات
اﻷسلوبية
والتركيبية

 البنيات اﻷسلوبية  - :طرح أسئلة ﻻستخراج بعض اﻷساليب المتحكمة في بناء
الحكاية ،وإعادة توظيفها في سياقات مشابهة :
)كان...ولما تعب) - (...هل أنت...مثلي ؟ ﻻ ،أنا) - (...سـ ...إن شاء ﷲ .شكرا
لك يا(...
 البنيات التركيبية والصرفية  :طرح أسئلة ﻻستخراج بعض التراكيب المتحكمة في
بناء الحكاية ،وإعادة توظيفها في سياقات مشابهة :
 الجملة الفعلية المثبتة  :قضى ديدي ونميرة وقتا / ...جلسا تحت شجرة/سأل ديدينميرة /أسكن مع أبي وأمي /ودع ديدي نميرة  /أجابته نميرة...
 الجملة اﻻسمية  :ديدي يحب الموز /ديدي ونميرة يجلسان تحت شجرة.إعطاء جمل أخرى في صيغة الجمع  :اﻷطفال يلعبون في الساحة...
 تحفيز المتعلمين والمتعلمات على إعادة سرد الحكاية لتعزيز استضمار اﻷساليبوالتراكيب والصرف من أجل إعادة توظيفها بشكل جيد في التحدّث والتواصل.
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 تقويم تمكنالمتعلمات
والمتعلمين من
توظيف اﻷساليب
والتراكيب في
مواقف مشابهة،
ودعم ومعالجة
محاوﻻتهم فوريا.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

التوظيف )(2

العـنوان يقدّم أفراد أسرته

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

توظيف أفعال تقديم أفراد اﻷسرة ).(2

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

3

5

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بتقديم أفراد اﻷسرة. مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

 تقويم ودعم مدى تمكنيقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّة
المتعلمين والمتعلمات من
ّ
ليوظفوا فيها أفعال تقديم أفراد اﻷسرة.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية.
 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل جماعة من المتعلمات والمتعلمين
التفكير في وضعية تواصلية يقدمون فيها أفراد أسرهم لشخص ما،
والتدرب في نظام ،مثل أن تمثل
ويترك لهم مهلة من أجل التفكير
ّ
متعلمة منض ّمةً إلى صديق وأسرته في حديقة اﻷلعاب لتشاركهم لعبهم،
فتقدّم لهم نفسها بعد التحيّة ،ويقدّم لها الصديق أفراد أسرته...
 تتقدّم كل مجموعة لتشخيص الوضعيّة.
 في عمل تشاركيُ ،يقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف أفعال تقديم
أفراد اﻷسرة ،وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه،
والمصافحة ،باعتماد حوار مو ّجه من لدن اﻷستاذ أو اﻷستاذة...
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تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
بتقديم أفراد اﻷسرة في
مواقف وسياقات مختلفة
من إبداعهم وتشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

المﺟال

العـنوان الصوت ]ر[  /حرف الراء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

تقويم وتشخيص ودعم ومعالجة مر ّكزة.

اﻷسـبـوع
3

الـحـصـة
5

 تمييز الصوت ]ر[ مع الحركات جميعها والتنوين  -التحقيق النطقي لصوت ]ر[ مع الحركاتجميعها والتنوين -تعرف حرف الراء مع الحركات جميعها والتنوين – قراءة مقاطع تتضمن حرف
الراء مع الحركات جميعها والتنوين  -رسم حرف الراء مع الحركات جميعها والتنوين.
 صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسةالمتعلم والمتعلمة.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

تصحيح اﻷنشطة المنزلية تشاركيا ث ّم فرديا.
قراءة الكلمات البصرية وفق الطريقة المعهودة.
ترديد نشيد الحرف.

 استحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربع اﻷولى،يتم تقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية أو فردية
بقراءة سلسلة مقاطع مكونة من حرف الراء مع الحركات جميعها وأشكال
التنوين ،وضمن كلمات مثل َ :ر ُ -ر ِ -ر  -را  -رو  -ري  -ريـ  -را ً ٌ -ر -
تقويم
ـر ٍ -ـر  -بارود  -ريح -
ـر ِ -ـر  -ـرا  -ـرو  -ـري  -ـريـ  -ـرا ً ٌ -
ـر ُ -
تشخيصي ٍر َ -
رام .وبقراءة اللوحة القرائية في كراسة المتعلم والمتعلمة ،والبطاقات،
ٍ
والسبورة ،واﻷلواح .مع تدوين المﻼحظات ،لتفييء المتعلمين/المتعلمات
حسبها استعدادا لمرحلة الدعم والمعالجة المركزة.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 القراءة الهامسة على في كتبهم. قراءة محتوى الصفحة  24في كراسة المتعلم والمتعلمة ثنائيا ،واحد يقرأواﻵخر يتابع ويصحح.
 القراءة الفردية ،أحد المتعلمين والمتعلمات يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر بإعادة بناء التعلم حسب
الدعم
الحاجة :
والمعالﺟة  -التعرف والتمييز السمعيان ،التعرف البصري ،دمج الحرف مع الحركات
المركزة
والتنوين ،التجزيء المقطعي.
 اعتماد اللعب والمناولة اليدوية ) :المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز،التلوين ،اﻹشارات الدالة على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل ،الحركة
والتنقل واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل.
 التجزيء المقطعي كتابيا أو بواسطة بطاقات كلمات تتضمن حرف الراء)يتم قصها لتجسيد عملية التجزيء المقطعي(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بأنشطة منزلية.
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التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري :
 لتعرف الكلمات البصريةوقراءتها.
 حفظ نشيد الحرف وإنشاده. تقويم أدوات ووضعياتالتقويم قصد تطويرها
وجعلها أكثر صدقا
وموضوعية.
 تقويم أثر اﻷنشطة الداعمةوالوضعيات العﻼجية من
أجل تطويرها وإبداع
أنشطة أخرى.

 تقويم مدى نجاعة أنشطةالدعم ووضعيات المعالجة
المركزة من أجل تطويرها
وتجديدها.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

السرد

الفهم :
استثمار القيم

العـنوان ديدي يحب الموز

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

وتشربها.
سرد الحكاية واكتشاف قيمة في الحكاية
ﱡ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

4

6

 سرد الحكاية بأسلوب شخصي .استثمار القيم. المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 قيادة المتعلمات والمتعلمين ﻻسترجاع بعض اﻷساليب والتراكيب المستعملة  -تقويم تذكراﻷساليب والتراكيب
في الحكاية وتوظيفها في التحدّث والتواصل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :والصرف وتوظيفها،وتوظيفها.
حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 سرد الحكاية تشاركيا )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه( تقويم تمكنمتعلّ َميْن أو أكثر.
 سرد الحكاية بالتعاون بين ِ سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم المتعلمات والمتعلمينبين الفينة واﻷخرى  :باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو بدايات الجمل كلما لزم اﻷمر من السرد.
ذلك .مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.
 قيادة جماعة الفصل إلى تعزيز قيمة الصداقة )في عﻼقة بالحكاية السابقة(واستنباط قيمتي اﻻستئذان )من صاحبة البيت( والشكر )على تلبية الطلب(  -تقويم ودعم تمثل
وتحفيزهم على تمثلها واستحسانها وتشربها وتوظيفها في التحدّث والتواصل المتعلمات والمتعلمين
بسلك الخطوات التالية :
لقيم الصداقة
 الـصـداقـة
واﻻستئذان
 التركيز على كون نميرة وديدي أصبحا صديقين يلعبان ويمرحان ويتحادثان واﻻعتراف والشكرويتعاونان...
في سياق الحكاية.
 مطالبتهم بتذكر ما حكوه في الحكاية السابقة عن تجاربهم مع أصدقائهم. تقويم ودعم تمثلهم اﻻسـتـئـذان
 إثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى أن نميرة رغم أنها تسكن في بيت لقيم الصداقةمرمرة إﻻ أنها قررت أن تطلب منها اﻹذن قبل أن تأخذ ديدي معها .وتشجيعهم واﻻستئذان
على فعل ذلك في تعامﻼتهم ،مع أصدقائهم ،مع أفراد أسرهم ومع أساتذتهم واﻻعتراف والشكر
وأستاذاتهم في جميع حركاتهم وسكناتهم الدخول ،الخروج ،أخذ الكلمة ،استعمال في السياق
اﻻجتماعي
أغراض اﻵخر...
واﻷسري.
 مطالبتهم بسرد واقعة أو موقف يستوجب طلب اﻹذن من شخص ما. اﻻعـتـراف والـشـكـر
 إثارة انتباههم إلى أن ديدي شكر صديقته نميرة لما وعدته بأخذه إلى بيت مرمرة،وهكذا يجب أن نتعامل مع اﻵخرين ،ونشكرهم كلما قدموا لنا خدمة أو لبوا لنا طلبا.
 مطالبتهم بسرد واقعة أو مواقف يستوجب تقديم الشكر ﻷشخاص في المحيطاﻷسري أو المدرسي.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

المﻼحظة
واﻻكتشاف

العـنوان يـشـكــر

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

اكتشاف أفعل الشكر.

4

1

 يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بالشكر. مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،26ذوات أشياء ،صورإضافية ،تشخيص.
التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحكائي
تقويم ودعم مدى قدرة
صة )يشكر( بواسطة أسئلة مساعدة ،أو يس ّمعهم
صلة بموضوع الح ّ
ذي ال ّ
المتعلمين والمتعلمات على
المقطع الحكائي ،ويسألهم  :إلى أين طلب ديدي من نميرة أن تأخذه ؟ ماذا
استرجاع المقطع الحكائي.
قالت له ؟ ) ...سآ ُخذُكَ َمعي ِإ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ َ ْن أ َ ْست َأذن َم ْر َم َرة َ(.
ش َك َر ديدي نميرة ،فماذا قال ؟ ) ُ
صديقَتي نُ َمي َْرة َ(.
َ
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ
 المﻼحظة واﻻكتشافيقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة
الحرة
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينها باعتماد المﻼحظة
ّ
والمﻼحظة المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل  :من هذا ؟ )ديدي( ومن هذه ؟
)نميرة( ماذا طلب ديدي من نميرة ؟ بماذا أجابته ؟ ِلماذا يُصافحها ديدي
إذا ؟ )ليشكرها على تلبية طلبه(.
 استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديدهيقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع الحوار الذي راج
بين ديدي ونميرة المتعلّق بالشكر :
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمةً(  ... :سآ ُخذُكَ َمعي إِ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ َ ْن أ َ ْستَأذن
َم ْر َم َرة َ.
 ديدي )فَ ِرحاً( ُ :
صديقَتي نُ َمي َْرة َ.
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ
ّ
 يردّد المتعلمون والمتعلمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دونمطالبتهم بتشخيصه.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات من
تعرف اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بتقديم
اﻷسرة.
 ألعب بالصوت والحركةلشد اﻻنتباه ترسيخا
لﻸساليب واﻷفعال الكﻼمية
)تقديم اﻷسرة(.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

المﺟال

العـنوان الصوت ]ب[  /حرف الباء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الوعي الصوتي  -المطابقة بين الصورتين الصوتية والخطيّة
للحرف  -كتابة الحرف.

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

4

1

 التمييز السمعي للصوت ]ب[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة. التحقيق النطقي للصوت ]ب[ معزوﻻ وفي مواقع مختلفة من الكلمة. ربط الصوت ]ب[ برسمه الخطي. صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسةالمتعلم والمتعلمة.

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تقويم ودعم فوري :
قراءة الكلمات البصرية  :في ،إلى ،على ،متى ،أين ،غرفة ،وفق الطريقة اﻻعتيادية.
قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى اكتشاف الصوت ]ب[ بلعب لعبة الببغاء بحيث يلقي  -لتعرف الكلمات
على مسامع المتعلمات والمتعلمين كلمات بعضها يتضمن الصوت]ب[ وبعضها ﻻ البصرية وقراءتها.
يتض ّمنه ،ويطلب منهم ترديد الكلمة إذا سمعوا فيها الصوت ]ب[ ،ويقدّم أمامهم مثاﻻ
 حفظ نشيد الحرفتوضيحيا.
وإنشاده بطريقة
ترديد نشيد حرف الباء :
َ
ُ
ّ
سليمة.
تاء
ص ِل ال ِش ِ
بَ َر ٌد أ ْم بَ ْر ٌد يا َسنا ُء  ///يَسْقط في فَ ْ
بَ َر ٌد أ َ ْم بَ ْر ٌد يا سنا ُء  ///يَ ْسقُ ُ
ط ُحبَيْبا ٍ
ت ِم ْن ماء ؟
 الوعي الصوتي
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت]ب[ الواحدةتلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ذكر الصوت المسموع في أول كل كلمة ُمتلفّظٍ بها .ويُ َحبﱠذُ
أن تكون الكلمات ُم َر ﱠو َجة ٌ في الحكاية وتتش ّكل في غالبية حروفها من الحروف
تقويم ودعم فوري :
المدروسة سابقا مثل  :بَ ﱠرا ٌد  -بدر -بَ ْر ٌد َ -د ْربٌ  -بو ٌم  -باب َ -ربَ َد  -مبرد ... -
يدرب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين على نطق الباء ساكنة.
 ِّ يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين الكلمات )بَ ﱠرا ٌد  -بدر -دو ٌد  -بَ ْر ٌد َ -د ْربٌ  -مداد -بكف إذا سمعوا الصوت
بو ٌم  -باب َ -ربَ َد  -مبرد  ،(... -ويطلب منهم ضرب كف
ّ
 للتعرف والتمييز]ب[ فيها ،وﻻ يضربونه إذا لم يسمعوه.
َب ...ويطلب منهم رفع اليد اليمني إذا سمعوا السمعيين لصوت
 يس ّمعهم كلمات مثل َس َب َحَ ،ر ٌبطَ ،كت َ
الصوت ]ب[ في أول الكلمة المنطوقة ،ورفع اليد اليسرى إذا سمعوه في آخرها] ،ب[
ويضعون أيديهم على الصدور إذا سمعوه في وسطها.
 ربط الصوت بالحرف
 عرض بطاقات حرف الباء معزوﻻ في وضعياته الكتابية المختلفة وقراءته وفق للنطق السليمالطرائق القرائية المعتادة.
للصوت ]ب[ من
يدرب اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله على نطق الباء الساكنة.
 ّ تمرر المتعلمات والمتعلمون اﻷصابع على حرف الباء على السبورة استكشافا مخرجه.لطريقة كتابته ،مع التركيز عل اتجاه الرسم ونقطتي البداية والنهاية.
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة في اتجاه المتعلمين والمتعلمات نف ِسه ،ويكتب حرف الباء في  -لتعرف حرفالباء في وضعيات
الهواء ويحاكيه المتعلمون والمتعلمات في ذلك.
مختلفة وقراءته.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات كتابة الباء في الهواء والعيون مغمضة.بصريا.
 يشكل المتعلمون والمتعلمات حرف الباء بالعجين ،ويكتبونه على الرمل...110

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين مجموعتين في من ستعطي أكبر عدد من الكلمات التيتتضمن الصوت ]ب[.
 يحدد المتعلمون والمتعلمات بطاقة حرف الباء في وضعيات مختلفة من بينمجموعة من البطاقات تتضمن حروفا أخرى قريبة من الباء رسما )قنص الحرف
الدخيل(.
 كتابة حرف الباء معزوﻻ على اﻷلواح. ينجز المتعلّم/المتعلّمة اﻷنشطة  1و 2و 3بالصفحة  27وفق الطريقة المبينة فيجذاذة الحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية ،مثل البحث عن كلمات تتضمنصه وإعادة
حرف الباء ،كتابة حرف الباء في ورقة أو رسمه وتلوينه أو تنبيته أو ق ّ
إلصاقه على ورق مقوى ،التدرب على تجزيء كلمات إلى مقاطع...
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تقويم ودعم مدى
التمكن من :
 تعرف الصورةالخطية لحرف الباء.
 -رسم حرف الباء.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

وضعية
اﻻنطﻼق

تخطيط
الحرف

التدرب
على رسم
الحرف

العـنوان حــرف الــبــاء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)تخطيط ورسم(

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
1

ّ
الخطيّة لحرف الباء.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الباء باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على رسم الباء باعتماد النموذج الخطي.
 ّّ
 صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الباء ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلل في صحونبﻼستيكية أو علب...
التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
ّ
الخطية للحرف :
استرجاع الصورة
ّ
الخطيّة لحرف الباء
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذ ّكر الصورةبإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات أو بتنبيته أو بقنصه في
التأكد من تمييز
سحابة الحروف )الباء ضمن مجموعة من اﻷحرف(.
جماعة الفصل
لحرف الباء
باستعمال لوحة
قرائية.
تخطيط الحرف :
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة أما المتعلمين/المتعلمات رسما تخطيطيا لمظلة حاشية ثوبهامرسومة بالنقط.
 يثير انتباههم إلى أن حاشية المظلة مرسومة بنقط غير متصلة. ينتدب متعلما ً/متعلمة ً لوصل نقطها واﻵخرون يرسمونهاباﻷصابع في الهواء أو على الطاوﻻت ،ث ّم ينتدب
متعلما ً/متعلمة آخر للتمرير عليها بلون مغاير.
 يقودهم إلى اكتشاف أن حاشية المظلة تشبهحرف الباء )ما الحرف الذي تشبهه حاشية المظلة ؟(
 يناول كل فرد من جماعة الفصل ،أو ك ّل مجموعة صغيرة من المتعلمين والمتعلماتالرسم التخطيطي للمظلة ،ولكن غير تامة الحواشي ،ويطلب منهم إكماله بما ينقصه
َ
وتلوينه.
درب على رسم الحرف :
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الباء على الرمل المبلل أو /و في الهواء
المقوى ،ث ّم يتدربون على
صه وإعادة إلصاقه على الورق
أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بق ّ
ّ
رسمه على السبورة فاﻷلواح...
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يصاحب
اﻷستاذ/اﻷستاذة
المتعلمين
والمتعلمات في
العملين التشاركي
والفردي من أجل
تقديم التوجيه
والدعم الﻼزمين
سيّما على
مستوى هندسة
الحرف.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

العـنوان ديـدي يـحـب الـمــوز

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

تشخيص الحكاية )) (1لعب اﻷدوار(.

4

7

 سرد الحكاية .تشخيص مقاطع الحكاية. -المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 فتح نقاش مع المتعلمات والمتعلمين قوامه استرجاع قيمتي اﻻعتذار وقبوله التحقق من : استرجاع اﻷساليبصداقة والتعبير عنهما في موقف معيشة.
وضعية
وال ّ
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :والتراكيب وتوظيفها.اﻻنطﻼق
 سﻼمة اللغةحلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 سرد الحكاية جماعيا مع اﻷستاذ/اﻷستاذة تقويم تمكن سرد الحكاية بالتعاون بين مت َ َعلﱠم ْي ِن أو أكثر. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بين المتعلماتالسرد
والمتعلمين من
الفينة واﻷخرى  :باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو بدايات الجمل.
السرد.
مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.
يلعب بعض المتعلمات والمتعلّمين المتطوعين أدوار الحكاية ،وﻻ ضير إن فعلوا
ذلك بأسلوبهم الشخصي ولم يلتزموا بالجمل الحوارية في الحكاية .مع الحرص
على خلو التعبير التشخيصي من اﻷخطاء اللغوية واﻻلتزام بتيمة الحكاية
وتوظيف التعبير الجسدي .ويتم لعب اﻷدوار وفق العمليات التالية :
 اﻹعـــداد :
 تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية. إشراكهم في تصور الوسائل واﻷكسسوارات وإعدادها. تقويم ودعم فوري تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية.لتمكن المتعلمات
والمتعلمين من تذكر
 توزيع اﻷدوار والتدرب السريع على التشخيص.التشخيص
المقاطع السردية
)لعب اﻷدوار(  التشخيص :
 تناوب جماعة الفصل على تشخيص مقاطع الحكاية ،ومساعدتهم وتحفيزهم ومصاحبتها بالتعبيرعلى استعمال اﻹيماءات والحركات ،والتعابير الجسدية.
الجسدي...
 التقويم :
 التحقق من سﻼمةّ
يؤطر اﻷستاذ/اﻷستاذة نقاشا جماعيا يبدي فيه المتعلمون والمتعلمات آراءهم اللغة.
في اﻷدوار المش ﱠخصة من حيث اﻻلتزام بمضمون الحكاية ،وسﻼمة اللغة،
والتعبير بالصوت والجسد عن المواقف واﻷحاسيس والمشاعر ،وحسن استعمال
اﻷكسسوارات...
 تشجيعهم على إحضار مﻼبس أو أكسسوارات إضافية ﻹغناء التشخيص فيالحصة المقبلة
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

المراحل
وضعية اﻻنطﻼق

العـنوان يــشــكــر

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

استعمال فعل الشكر ).(1

4

2

 يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالشكر. مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،26ذوات أشياء ،صورإضافية ،تشخيص.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطعالحواري السالف )الشكر( باعتماد المشهد وطرح السؤال :
لم شكرها ؟
ماذا طلب ديدي من نميرة ؟ بم ر ّد عليها ؟ َ
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع
الحواري في ثنائيات :
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمةً(  ... :سآ ُخذُكَ َمعي ِإ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ َ ْن أ َ ْستَأذنَم ْر َم َرة َ.
 ديدي )فَ ِرحاً( ُ :صديقَتي نُ َمي َْرة َ.
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ

اﻻستعمال )(1

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

يشخصون المقطع الحواري .مع تشخيص الموقف )المصافحة
واﻻبتسامة في وجه اﻵخر والنظر إليه(...
ملحوظة  :من المحبّذ إغناء الحوار بمقاطع حوارية أخرى مثل :
معك إلى بيت مرمرة.
 ديدي ُ :خذينيِ
َ
َ
ً
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمة(  ... :سآ ُخذُكَ َمعي ِإ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ ْن أ ْستَأذنَم ْر َم َرة َ.
 ديدي )فَ ِرحاً( ُ :صديقَتي نُ َمي َْرة َ.
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ
 -نميرة  :ﻻ شكر على واجب.
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التقويم والدعم
تقويم ودعم مدى قدرة
جماعة الفصل على
تذكر اﻷفعال الكﻼمية
والتعبير عنها.
تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات
من استعمال اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة بإلقاء التحيّة
وردّها والقدرة على
تشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

التطبيق

المﺟال

العـنوان الصوت ]ب[  /حرف الباء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع الحركات القصيرة.

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
2

 تمييز الصوت ]ب[ مع الحركات القصيرة - .التحقيق النطقي لصوت ]ب[ مع الحركات القصيرة. تعرف حرف الباء مع الحركات القصيرة - .قراءة مقاطع لحرف الباء مع الحركات القصيرة. رسم حرف الباء مع الحركات القصيرة. -صور ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
تقويم ودعم فوري :
قراءة الكلمات البصرية
 لتعرف الكلماتترديد نشيد حرف الباء
البصرية وقراءتها.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ب[ مع الحركات  -لحفظ نشيد الحرف
القصيرة ،وإثارة انتباههم إلى تغيرات حركة الفم والشفتين الطارئة عند نطق وإتقان إنشاده.
الراء مع كل حركة .يردّد المتعلمون/المتعلمات كل كلمة مسموعة.
 الوعي الصوتي
ها
مقاطع
ب
متبوعة
[
ب
]
الصوت
تتضمن
كلمات
الفصل
 تسميع جماعةتقويم ودعم فوري لـ :
ٌ
ب ...ومطالبتهم بترديد
ب َ -كب َُر ُ /
المتضمنة لـ ]ب[ مثل  :بَرد  /بَـ  -بِساط ِ /
كل كلمة ومقطعها المسموعين.
 تعرف الصوت ]ب[ معكلمة
وضمنها
الفتحة
مع
[
ب
]
تتضمن
كلمات
والمتعلمين
 تسميع المتعلماتالحركات القصيرة
فيها ]ب[ مع حركة أخرى غير الفتحة مثل )بَ َر َم ،بَ َر ٌد ،بُ َر َج ،(... ،ومطالبتهم
وتمييزه
بذكر الكلمة الدخيلة.
 يعاد النشاط نفسه لكن مع الضمة )بُرو َدة ُ ،بُرج ،بُخا ٌر ،بَ َر ٌد ،(... ،ث ّم مع  -النطق السليم لـ ]ب[ معالحركات القصيرة
الكسرة )بِ ٌ
ساط ،بِئْ ٌر ،بَ َرزَ  ،بِ ْك ٌر.(...
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ب[ مع الحركات  -للتجزيء المقطعيالقصيرة إلى مقاطع شفهيا تجزيئا مصحوبا بالتصفيق أو النقر على الطاولة.
 تعرف حرف الباء معالحركات القصيرة وقراءة
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
لوحة المقاطع المكونة من
بِـ  :بـ ــــِــــ
بُـ  :بـ ــــُــــ
بَـ  :بـ ـــَـــ
حرف الباء مع الحركات
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى لعب لعبة الحرف المتنقل.القصيرة بطﻼقة.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى التجزيء الكتابي لكلمات تتضمنـر ...
حرف الباء مع الحركات القصيرة .مثال  :بر ٌد  :بَ ْ
ُـر ،بِ ﱞ
ـر ٌ /د ،ب ﱞ
 الطﻼقة  - :عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الباء مع الحركات
القصيرة وفي الوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية
المعتادة )قراءة النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية،
ثم القراءة الفردية التي تتخللها التغذية الراجعة(.
 تنظيم لعبة التباري بين كل مجموعتين من جماعة الفصل  :تنطق المجموعة  -تقويم ودعم مدى التمكناﻷولى كلمة تتضمن ]ب[ مع حركة قصيرة ،وعلى المجموعة المنافسة البحث من تعرف صورة حرف
بين البطاقات عن البطاقة التي تتضمن الباء مع الحركة المناسبة للكلمة الباء ورسمه وقراءته.
ص َر /بَـ ... -
المسموعة مثل  :بِ ْرميلٌ/بِ ْر-بَ َ
 كتابة حرف الباء مع مختلف الحركات على اﻷلواح.ّ
 إنجاز نشاطي الصفحة  28من كراسة المتعلم والمتعلمة )أتلفظ  -أقرأ( تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية.115

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
الخط والنقل
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان حــرف الـبــاء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
)كتابة الحرف(

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
2

ّ
الخطيّة لحرف الباء.
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
يخطط حرف الباء باعتماد مناوﻻت يدوية )وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على كتابة الباء باعتماد النموذج الخطي.
 ّ يكتب حرف الباء.ّ
 صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الباء ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلل في صحونبﻼستيكية أو علب...
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

الربط

تعرفوه في القراءة.
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات نشيد الباء الذي ّالتحقّق مما أنجزته جماعة
 يسترجع المتعلمون/المتعلمات الصورة الخطية لحرف الباء إما بإحاطتهالفصل بالمرور بين الصفوف
بخط في كلمة أو التمرير عليها بلون مغاير ،أو رسمه على الرمل،
وتقديم الدعم الﻼزم.
أو تشكيله بالعجين أو تنبيته...

التدرب
على كتابة
الحرف

التدرب على كتابة حرف الباء
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
على السبورة فرديا.
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابة حرف الباء على اﻷلواح.
 ّيتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
ّ -

كتابة
الحرف

التدرب على كتابة
يواكب
َ
ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاطالخطي في كتبهم أو في دفاترهم الحرف تد ّخﻼتٌ توجيهية
وفق التالي :
فتصحيحية تهم هندسة الحرف
 يقرأ لهم اﻷستاذ/اﻷستاذة التعليمة ويشرحها.واتجاهات كتابته.
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحروف باحترام اتجاهات
 ينجزون النموذجالكتابة أو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

العـنوان

اﻷســـرة

ديدي يحب الموز

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

تشخيص الحكاية )) (2لعب اﻷدوار(

4

8

 سرد الحكاية. تشخيص الحكاية. المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...التقويم والدعم

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 مساءلة المتعلمات والمتعلمين حول بعض النقط اﻹيجابية التي أعجبتهم في تقويم مدىتشخيص مقاطع الحكاية ،وحول النقط التي يجب تحسينها.
وضعية
استعدادهم لتطوير
 تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى تشخيص الحكاية كاملة )إعادة ترتيب فضاءاﻻنطﻼق
التشخيص.
الحجرة الدراسية ،حلقة ،الساحة(...
 التقويم والدعم سرد تشاركي للحكاية )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل(.الفوري لسرد
السرد
 سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين والمتعلمات.الحكاية.
 اﻹعــداد
 تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية. تقويم ودعم فوري إشراكهم في تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية.لتمكن المتعلمات
 إشراكهم في كيفية استعمال الوسائل واﻷكسسوارات والمﻼبس وإعدادها.والمتعلمين من
التشخيص
 التشخيص
)لعب اﻷدوار(  -التناوب على تشخيص الحكاية ،مساعدتهم وتحفيزهم على استعمال اﻹيماءات تشخيص الحكاية
والحركات ،والتعابير الجسدية ،والتلوينات الصوتية.
واﻻستمتاع بها.
)(2
 التقويم
 مناقشة جماعية ﻷداء المجموعات واﻻستمتاع بتشخيص الحكاية. فسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمين للتعبير عما أعجبهم وأضحكهم فيتشخيص الحكاية.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(

العـنوان يــشــكــر

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

استعمال فعل الشكر)(2

4

3

أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

صلة بالشكر.
 تستعمل المتعلمة والمتعلّم اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات ال ّ -مشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،26ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل

التقويم والدعم

وضعية اﻻنطﻼق

اﻻستعمال )(2

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع
 تقويم ودعم مدىالحواري وترديده.
تمكن المتعلمين
َ
َ
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمةً(  ... :سآ ُخذُكَ َمعي ِإ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ ْن أ ْستَأذنوالمتعلمات من تذكر
َم ْر َم َرة َ.
اﻷفعال الكﻼمية.
 ديدي )فَ ِرحاً( ُ :صديقَتي نُ َمي َْرة َ.
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري
في ثنائيات :
معك إلى بيت مرمرة.
 ديدي ُ :خذينيِ
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمةً(  ... :سآ ُخذُكَ َمعي ِإ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْنَ ،ب ْع َد أ َ ْن أ َ ْستَأذنَم ْر َم َرة َ.
ً
ً
َ
ْ
ُ
َ
ُ
صديقتي ن َمي َْرة َ.
 ديدي )فَ ِرحا(  :شكرا ل ِك يا َشكر على واجب.
 نميرة  :ﻻَ
 يشخصون مواقف تستوجب استعمل عبارات الشكر مع تجسيد
الحركات والمﻼمح المناسبة) .المصافحة واﻻبتسامة في وجه اﻵخر
والنظر إليه(...
 يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة الشكر وذلك
باﻹجابة عن أسئلة مثل  :عندما يقدم لك صدق خدمة )يساعدك في حمل
ثقل ،ينبّهك إلى السير في ممر الراجلين ،(...،ماذا تقول له ؟ )أقول
له  :شكرا( .وبماذا يجيبك هو ؟ )ﻻ شكر على واجب(
)أو  :العفو(...
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 تقويم ودعم مدىتمكن المتعلمين
والمتعلمات من
استعمال اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة بالشكر
والقدرة على
تشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
الـقـراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

المﺟال

العـنوان الصوت ]ب[  /حرف الباء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
المصوتات الطويلة والتلفظ به
تعرف صوت الباء مع
ّ
وتعرف رسمه.

4

3

 تمييز الصوت ]ب[ مع الحركات الطويلة. التحقيق النطقي الصوت ]ب[ مع الحركات الطويلة تعرف حرف الباء مع الحركات الطويلة. قراءة مقاطع لحرف الباء مع الحركات الطويلة - .رسم حرف الباء مع الحركات الطويلة. صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلموالمتعلمة.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
قراءة الكلمات البصرية
ترديد نشيد الحرف
وضعية
اﻻنطﻼق تسميع كلمات تتضمن الصوت ]ب[ مع حركات طويلة وإثارة انتباه المتعلمين/المتعلمات
بور  -ربي ٌع...
إلى التغيرات التي تطرأ على الفم عند نطق الصوت ]ب[ .مثل  :ربابٌ ٌ -
ثم مطالبتهم بترديد كل كلمة مسموعة مع التركيز على حركات الشفتين.
 الوعي الصوتي
 يُس ِ ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ب[ مع الحركاتالطويلة متبوعة بالمقطع المتضمن لـ ]ب[ ،ليردّدها المتعلمون والمتعلمات معه :
ربابٌ  /با  -بو ٌم  /بو َ -ربيع  /ـبي
 تسميعهم مجموعة كلمات تتضمن ]ب[ مع المد باﻷلف وضمنها كلمة فيها ]ب[مع الفتحة ومطالبتهم بقنص الكلمة الدخيلة.
 تكرار النشاط نفسه مع الم ّد بالواو ،ثم مع المد بالياء. التجزيء المقطعي شفهيا لكلمات تتضمن ]ب[ مع الحركات الطويلة ،تجزيئامصحوبا بالتصفيق أو النقر على الطاولة  :بوم  :بوٌ /م تصفيقتان ) - (2كبابٌ :
كـ /ــبا  /بٌ  3تصفيقات  -طبيب  :طـ /ـبيـ /ـبٌ  3تصفيقات.
بناء
التعلمات

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

الـمقـطـع
بــا
بــو
بــي

الـحـرف  +الحـركـة الـطـويـلـة
بـ  +ا )مد باﻷلف(
بـ  +و )مد بالواو(
بـ  +ي )مد بالياء(

 ربط الصوت بالحرف
 إجراء لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى التجزيء الكتابي لكلمات تتضمنحرف الباء مع الحركات الطويلة.
بار ٌد  :بـا ِ /ر ٌ /دُ ،مبيدٌ...
مثال ِ :
 الــطــﻼقــة
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الباء مع أشكال المدود الثﻼثة ،وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة
)القراءة النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة
الفردية التي تتخللها التغذية الراجعة(.
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التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري لـ :
 لتعرف الكلماتالبصرية وقراءتها.
 -حفظ النشيد وإنشاده

تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف الصوت ]ب[ معالحركات الطويلة وتمييزه
 النطق السليم لـ ]ب[ معالحركات الطويلة
 التجزيء المقطعي. تعرف حرف الباء معالحركات الطويلة وقراءة
لوحة المقاطع المكونة من
حرف الباء مع الحركات
الطويلة بطﻼقة.

التطبيق

 تنظيم لعبة التباري بين كل مجموعتين من المتعلمات والمتعلّمين ،إذ تنطقالمجموعة اﻷولى كلمة تتضمن ]ب[ مع حركة طويلة ،ثم على المجموعة
المنافسة البحث عن البطاقة التي تتضمن الباء مع الحركة المناسبة للكلمة
عبيـ ٌر)..بي(.
المسموعةَ .ربابٌ )...با( /قُبو ٌل) ...بو( َ /
 كتابة حرف الباء مع مختلف الحركات الطويلة على اﻷلواح. إنجاز نشاطي الصفحة  29من كراسة المتعلم والمتعلمة. -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية.
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تقويم ودعم مدى التمكن
من تعرف ورسم حرف
الباء مع الحركات
الطويلة.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻹمﻼء المنقول
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

الـكـلـمـات :
العـنوان
) َب ْـر ٌد  -بــو ٌم ِ -ب ْـرمـيـ ٌل  -مـتى(

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
استعمال فعل الشكر)(2

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
1

 أن ّيخزن المتعلّم/المتعلّمة الصور الخطّيّة لكلمات في ذاكرته ،ويسترجعها ،ويكتبها باعتماد التجزيء
سعها.
يقوي لقطته البصريّة ويو ّ
يقوي ذاكرته البصريّة  -أن ّ
المقطعي ث ّم الدمج  -أن ّ
الدفاتر ،بطاقات الكلمات ،اﻷلواح ،السبّورة ،رسوم وصور.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضع ّية
اﻻنطﻼق

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى استرجاع الكلمات القرائية
موضوع الدرس اﻹمﻼئي )بَ ْر ٌد – بو ٌم – بِ ْرمي ٌل  -متى( ،وذلك تقويم ودعم فوري لربط الكلمة
باعتماد صور أو رسوم أو إشارات معبّرة عن الكلمات ،ويسألهم  :ما بصورتها.
هذا ؟ ويردّد المتعلمون والمتعلمات الجواب ،وهكذا...

قراءة وفهم
وتدرب على
ّ
الكتابة

 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة الكلمات الثﻼث ) َب ْر ٌد -بو ٌم ِ -ب ْرمي ٌل  -متى(على السبورة أو مكتوبة على بطاقات ،ويقرأها لهم قراءة نموذجية،
الراجعة.
ليقرؤونها جماعيا ث ّم ثنائيا ففرديا ،قراءات مصحوبة بالتغذيّة ّ
 يتحقﱞق اﻷستاذ/اﻷستاذة من تحكم المتعلّمات والمتعلّمين من دﻻﻻتالكلمات باعتماد الصور والرسوم أو التفسير والشرح...
التدرب على كتابة كل كلمة على حدة عن طريق
 يقودهم إلىّ
تجزيئها مقطعيا وإعادة دمج مقاطعها ،شفهيا وباستعمال السبورة
واﻷلواح ،ويتدخل لتقديم العون لمن هو في حاجة إليه.
يتدربون على كتابة الكلمات على ورقة التسويد.
ّ -

تقويم ودعم فوري لـ :
 سﻼمة القراءة تجزيء الكلمة إلى مقاطعوكتابة كل مقطع على حدة.
 -دمج المقاطع لكتابة الكلمة

الـنـقـل

ينقل المتعلّمون والمتعلّمات الكلمات في دفترهم.

تقويم ودعم فوري لـ  :ص ّحة
الكتابة ،والكتابة على السطر،
ّ
الخط
والمقروئية وجمالية
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق
السرد

العـنوان ديدي يحب الموز

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

سرد الحكاية .إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي )(1

4

9

 سرد الحكاية .إنتاج بداية حكاية جديدة.المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
 تقويم مدى قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى إبداء الرأي في الحكاية التي تم تشخيصها.استمتاعهم
 تهييء المتعلمات والمتعلمين ﻹنتاج حكاية جديدة على غرار الحكاية التيبالتشخيص.
درسوها )ديدي ونميرة يتعارفان( .تذكيرهم بخريطة الحكاية اﻷصلية.
 سرد الحكاية تشاركيا  :اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل. -سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين/المتعلمات.

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى إنتاج بداية جديدة للحكاية )المقطع من
"قضى ديدي ونميرة وقتا طويﻼ "...إلى " ...وحديقة جميلة فيها شجرة موز
كبيرة ") .انظر بنية الحكاية في الحصة (3
 اﻹعـــداد
تهيئ المتعلمين والمتعلمات ﻹنتاج حكاية جديدة من خﻼل إبدال عناصر
ومتغيرات الحكاية اﻷصلية بعناصر ومتغيرات من اقتراح المتعلمين
والمتعلمات :
 تغيير المكان اﻷصلي بمكان آخر. تغيير اﻷفعال والصفات تغيير الشخصيات بشخصيات أخرى. تغيير اﻷحداث حسب ما يتصوره ويتخيله المتعلمون/المتعلمات.اﻹنتاج
والتقويم
 اﻹنــتــاج
)بداية حكاية( تنظيم العمل الجماعي ومساعدة المتعلمين/المتعلمات على :
 إنتاج جمل مترابطة باستعمال المعجم واﻷساليب والتراكيب المكتسبة. تكوين مقاطع سردية متتابعة على غرار مقاطع بداية الحكاية اﻷصلية. تسجيل بداية الحكاية على السبورة أو على ورقة كبيرة مع اﻻستعانةبالرسوم والكلمات البصرية لمساعدة المتعلمين/المتعلمات على المساهمة في
بناء هذه البداية وسردها )مثال  :عوض أن أكتب اسم حيوان أعوضه برسم
تقريبي يدل عليه(.
 الــســرد
 سرد هذه الجمل والمقاطع لترسيخ بداية الحكاية الجديدة. تشويق المتعلمين والمتعلمات وتحفيزهم للتفكير في إتمام الحكاية في الحصةالمقبلة.
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 التقويم والدعمالفوري لسرد
الحكاية.

 تقويم ودعم فوريلتمكن المتعلمات
والمتعلمين من
استبدال عناصر
الحكاية اﻷصلية
بعناصر أخرى.
 تقويم ودعم فوريلتمكن المتعلمات
والمتعلمين من إنتاج
جمل ومقاطع
مترابطة.
تقويم ودعم فوري
لمدى تمكن المتعلمين
والمتعلمات من سرد
بداية الحكاية الجديدة.

الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان يـشـكــر

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف أفعال الشكر )(1

4

4

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالشكر.مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،26ذوات أشياء ،صور
إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية اﻻنطﻼق

يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر ما ش ّخصوه
في الحصة السابقة وإعادة تشخيصه :
 تقويم ودعم مدى تمكنمعك إلى بيت مرمرة.
 ديدي ُ :خذينيِ
َ
ً
ُ
 نُ َمي َْرة ُ ) ُم ْبت َ ِس َمة(  ... :سآ ُخذكَ َمعي إِ ْن شا َء ﱠ ُ ،ل ِك ْن ،بَ ْع َد أ ْن المتعلمين والمتعلمات منتذكر اﻷفعال الكﻼمية.
أ َ ْست َأذن َم ْر َم َرة َ.
 ديدي )فَ ِرحاً( ُ :صديقَتي نُ َمي َْرة َ.
ش ْكرا ً لَ ِك يا َ
شكر على واجب.
 نميرة  :ﻻَ

التوظيف )(1

 يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي
ويساعد المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال
ص أَمامهم ،مثل :
الكﻼمية المتعلقة بتقديم أفراد اﻷسرة بمثال ُم َ
ش ﱠخ ٍ
 ساعدتك معلّمتك على ارتداء معطفك ،فماذا تقول لهل ؟وبِ َم ستجيبك ؟
 شكرا ُمعّلّمتي. ﻻ شكر على واجب) .وهكذا(... طلب منك شيخ أن تساعده على عبور الطريق ،فساعدته.ماذا سيقول لك ؟ وبم ستجيبه ؟
 الشيخ  :ساعدني على عبور الطريق من فضلك.)تُساعده على عبور الطريق(
 الشيخ  :شكرا لك يا ولدي. أنتَ  :ﻻ شكر على واجب.ّ
 يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين وضعيات
تواصلية ذات صلة الشكر ،ويطلب منهم تشخيصها.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
بتقديم النفس في مواقف
وسياقات مقترحة.

الـوحــدة

1

المﺟال

الـمـكـون
القراءة
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

التطبيق

العـنوان الصوت ]ب[  /حرف الباء

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
الصوت  /الحرف مع التنوين

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
4

 تمييز الصوت ]ب[ مع أشكال التنوين - .التحقيق النطقي للصوت ]ب[ مع أشكال التنوين. تعرف حرف الباء مع أشكال التنوين - .قراءة مقاطع لحرف الباء مع أشكال التنوين. رسم حرف الباء مع أشكال التنوين.صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
قراءة الكلمات البصرية وفق الطريقة المعتادة.
ترديد نشيد حرف الباء.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ب[ مع التنوين وإثارة
انتباههم إلى موقع صوت ]ب[ في آخر الكلمة والصوت ]ن[ الذي يُسمع بعد
]ب[ ،ثم مطالبتهم بترديد كل كلمة مسموعة مع التدخل التصحيحي للنطق الخطأ.
 الوعي الصوتي
 تسميع المتعلمات والمتعلمون كلمات تتضمن ]ب[ في اﻷخير مع تنوين الضمب...
بٍ /
فالفتح ثم الكسر متبوعة بالمقطع مثل  :بابٌ  /بٌ  -كتاباً /با ً  -نا ٍ
ومطالبتهم بترديد كل كلمة ومقطعها المسموعين.
 تسميع المتعلمات والمتعلمين مجموعة كلمات تتضمن ]ب[ مع تنوين الفتحوضمنها كلمة تتضمن ]ب[ مع الفتحة ،ومطالبتهم بقنص الكلمة الدخيلة.
 تكرار النشاط نفسه مع تنوين الضم ثم مع تنوين الكسر.ب-
 التجزيء المقطعي شفهيا لكلمات تتضمن ]ب[ مع التنوين مثل  :بابٌ  -نا ٍكتاباً ...تجزيئا مصحوبا بالتصفيق أو النقر على الطاولة.
الـكـلـمـة
ب
َربــا ُ

تـقـطـيـعـهـا
ب ــــ ُـــ
بـ ا
ر ـــَـــ

 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
 لعب لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة. يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى التجزيء الكتابي لكلمات تتضمنحرف الباء مع التنوين.
مثال َ :د ْربٌ َ :د ْ /ر  /بٌ ُ ،دروبٌ ...
 الــطـﻼقــة
 عرض بطاقات المقاطع الممكنة لحرف الباء مع أشكال التنوين الثﻼثة وفيالوضعيات الكتابية المختلفة ثم قراءتها باعتماد الطرائق القرائية المعتادة )القراءة
النموذجية ،قراءة موجهة ،قراءة مستقلة هامسة ،قراءة ثنائية ،ثم القراءة الفردية التي
تتخللها التغذية الراجعة(.
 تنظيم لعبة التباري بين كل مجموعتين ،حيث تنطق المجموعة اﻷولى كلمةتتضمن ]ب[ مع التنوين ،ثم على المجموعة المنافسة البحث عن البطاقة التي
تتضمن الباء مع التنوين المناسب للكلمة المسموعة :
 كتابة حرف الباء مع مختلف أشكال التنوين على اﻷلواح. إنجاز النشاطات الواردة بالصفحة  31من كراسة المتعلم والمتعلمة. تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية.124

التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف الكلماتالبصرية وقراءتها.
 -حفظ نشيد الحرف.

تقويم ودعم فوري لـ :
تعرف وتمييز الصوت
]ب[ مع التنوين
 النطق السليم لـ ]ب[مع التنوين
 التجزيء المقطعيلكلمات تتضمن]ب[
 تعرف حرف الباء معالتنوين والقراءة بطﻼقة
للوحة المقاطع المكونة
من حرف الباء مع
التنوين.

تقويم ودعم مدى التمكن
من تعرف حرف الباء
مع التنوين .ورسمه
وقراءته

الـوحــدة

المﺟال

1
الـمـكــون
اﻹمـﻼء الـمـنـقـول

أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

الكلمات :
العـنوان
) َب ْـر ٌد  -بـو ٌم ِ -ب ْـرميـ ٌل  -مـتى(

اﻷســـرة
اﻷسـبــوع
4

الـحــصــة
2

 أن يص ّحح المتعلّم/المتعلمة منتوجه ذاتيا وتبادليا وتشاركيا.سعها.
يقوي لقطته البصريّة ويو ّ
 أن ّالدفاتر ،بطاقات الكلمات ،اﻷلواح ،السبّورة ،رسوم وصور.

المراحل

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعيّة اﻻنطﻼق

عرض المادّة اﻹمﻼئيّة )بَ ْر ٌد – بو ٌم – بِ ْرمي ٌل  -متى( وقراءتها.

التحقّق من سﻼمة القراءة وإعطاء
مدلول للكلمة.

التصحيح

 يسلّم اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمين/المتعلمات ما كتبوه فيدفاترهم.
 يترك لهم مسافة زمنية لمراجعة ما كتبوه ذاتيا مستندين إلىالكلمات المعروضة على السبّورة.
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل التحقّق
 يتبادل كل متعلّ َميْن َمن ص ّحة ما كتبه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم الخطأ
ص ﱠحح فقط .وﻻ بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة
غير ال ُم َ
أو اﻻستعانة بجدار الكلمات في حالة عدم التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح كل المتعلّم/المتعلّمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلماتالمعروضة على السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.

يُوا َكب كل نشاط من مناشط
التصحيح )الذاتي والتبادلي
والتشاركي( بالتوجيه والمساعدة
على التصحيح باعتماد البطاقات
والمشهد الحكائي.

يص ّحح اﻷستاذ/اﻷستاذة كتابات المتعلّمين/المتعلمات استشرافا يت ّم التركيز على ص ّحة الكتابة
والكتابة على السطر ،والمقروئية
تصحيح التصحيح للعدة العﻼجيّة.
وجمالية الخطّ.
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الحكاية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل

العـنوان ديدي يحب الموز

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

سرد الحكاية  -إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي ).(2

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

4

10

 سرد الحكاية. إنتاج تتمة الحكاية الجديدة.مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

التقويم والدعم
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 تقويم مدىصة
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع ما أنتجوه في الح ّتذكر أفعال
وضعية
السالفة والتعبير عنه شفهيا تعبيرا ً مصحوبا بالتغذية الراجعة.
التحية
اﻻنطﻼق
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية.وتوظيفها.
 تقويم ودعم السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية. سرد مقطع الحكاية موضوع اﻻشتغال من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين القدرة علىالسرد
فرادى ،مع مساعدتهم بين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو بدايات الجمل .السرد.
والصور وخريطة الحكاية.
 اﻹعــداد
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى تحديد العناصر في المقطع الحكائي  -تقويم ودعم
المراد إبدالها ،واقتراح البدائل بالتدرج مثل :
فوري لقدرة
 تغيير مكان )أو أمكنة( من أمكنة الحكاية بمكان آخر.المتعلمات
 تغيير زمن الحكاية بزمن آخر.والمتعلمين
 تعويض شخصية من شخصيات الحكاية )أو جميعها إن أمكن( بشخصية أخرى من على توظيفإبداع المتعلمين والمتعلّمات.
البنى اﻷسلوبية
 إبدال حدث من أحداث الحكاية بحدث آخر...والتركيبية
اﻹنتاج
ويجب استحضار عنصري المﻼءمة واﻻنسجام أثناء التبديﻼت هذه.
والصرفية
والتقويم
المكتسبة في
 اﻹنــتــاج
يتدرب المتعلّمون/المتعلمات على سرد مقاطع التحدّث.
)تتمة حكاية(  -في عمل ثنائي أوفي مجموعات
ّ
الحكاية الجديدة ،ويتخلّل هذا التدريب التصحيح التبادلي بين المتعلمين والمتعلّمات.
 يتطوع المتعلّمون/المتعلمات فرادى لسرد مقاطع الحكاية المعدلة على مسامعزمﻼئهم وزميﻼتهم .ويتخلل السرد الفردي هذا تدخﻼت تصحيحية.
 الـتـقـويـم
يُفتح نقاش تقويمي مو ﱠجه من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة بعد كل سرد فردي ،فيه يبدي
المتعلمون والمتعلّمات آراءهم في ما سرده زميلهم أو زميلتهم من حيث سﻼمة اللغة
ومن حيث التشخيص الصوتي وتلوينه والحركات الجسدية المصاحبة لﻺلقاء...
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الـوحــدة

المﺟال

1

الـمـكـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعية التواصلية(
أهداف الحصة
الـوسـاﺋـل
المراحل

العـنوان يـشـكــر

اﻷســـرة
صـة
مـوضــوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـصـة

توظيف أفعال الشكر ).(2

4

5

 يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالشكر.مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة الصفحة  ،26ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية

التقويم والدعم

وضعية
اﻻنطﻼق

 تقويم ودعم مدى تمكنّ
ليوظفوا
يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّة
المتعلمين والمتعلمات من
فيها أفعال الشكر.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية.

التوظيف
)(2

 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل جماعة من المتعلمات والمتعلمين التفكير
في وضعية تواصلية يقدمون فيها الشكر لشخص قدّم لهم خدمة ،ويترك لهم
ممرضةً تقدّم
مهلة من أجل التفكير
والتدرب في نظام ،مثل  - :تمثل متعلمة ّ
ّ
إسعافات أولية لطفل فيشكرها هذا اﻷخير وتر ّد عليه الممرضة بأنّه ﻻ شكر
على واجب.
 طف ٌل في حافلة يترك مقعده لشيخ فيشكره هذا اﻷخير وير ّد عليه الطفلّ
بأن هذا واجب...
 تتقدّم كل مجموعة لتشخيص الوضعيّة.
 في عمل تشاركي ،يُقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف أفعال تقديم أفراداﻷسرة ،وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه ،والمصافحة،
باعتماد حوار مو ّجه من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة...
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تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
بالشكر في مواقف وسياقات
إبداعهم
من
مختلفة
وتشخيصها.

الـوحــدة

1

الـمـكـون
القراءة

أهـــداف
الحـصـة

المﺟال

العـنوان الصوت ]ب[  /حرف الباء

اﻷســـرة

صـة
مـوضــوع الـحـ ّ
تقويم وتشخيص ودعم ومعالجة مر ّكزة.

اﻷسـبـوع
4

الـحـصـة
5

 تمييز الصوت ]ب[ مع الحركات جميعها والتنوين. التحقيق النطقي لصوت ]ب[ مع الحركات جميعها والتنوين. تعرف حرف الباء مع الحركات جميعها والتنوين. قراءة مقاطع تتضمن حرف الباء مع الحركات جميعها والتنوين. -رسم حرف الباء مع الحركات جميعها والتنوين.

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم
الـوسـاﺋـل والمتعلمة.
المراحل
وضعية
اﻻنطﻼق

تقويم
تشخيصي

الدعم
والمعالﺟة
المركزة

تدبير اﻷنشطة التعليمية التعلمية
تصحيح اﻷنشطة المنزلية.
قراءة الكلمات البصرية.
ترديد نشيد حرف الباء.

التقويم والدعم
تقويم ودعم فوري :
 لتعرف الكلمات البصريةوقراءتها.
 -حفظ نشيد الحرف وإنشاده.

 باستحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربع تقويم أدوات ووضعياتاﻷولى ،يتم تقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية
التقويم قصد تطويرها وجعلها
أو فردية بقراءة سلسلة مقاطع مكونة من حرف الباء مع الحركات
أكثر مصداقية وموضوعية
بر  -با  -بو -
بُ -
جميعها وأشكال التنوين ،وضمن كلمات مثل َ :
بِ -
ً
ب  -ـبا  -ـبو  -ـبي  -ـبيـ  -ـبا -
ـب ُ -
بي  -بيـ  -با ً  -بٌ ٍ -
ـب  -ـ ِ
بَ -
 تقويم أثر اﻷنشطة الداعمةب  -بارود  -رابِ ٌد  -بو ٌم .وبقراءة اللوحة القرائية في كراسة
ـبٌ  -ـ ٍ
والوضعيات العﻼجية من أجل
المتعلم والمتعلمة ،والبطاقات ،والسبورة ،واﻷلواح .مع تدوين
تطويرها وإبداع أنشطة
المﻼحظات ،لتفييء المتعلمين/المتعلمات حسبها استعدادا لمرحلة الدعم
أخرى.
والمعالجة المركزة.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 القراءة الهامسة في كتبهم. قراءة محتوى الصفحة  30في كراسة المتعلم والمتعلمة ثنائيا ،واحديقرأ واﻵخر يتابع ويصحح.
 القراءة الفردية ،أحد المتعلمين والمتعلمات يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر بإعادة بناء التعلم  -تقويم مدى نجاعة أنشطة
حسب الحاجة :
الدعم ووضعيات المعالجة
 التعرف والتمييز السمعيان ،التعرف البصري ،دمج الحرف مع المركزة من أجل تطويرهاالحركات والتنوين ،التجزيء المقطعي.
وتجديدها.
 اعتماد اللعب والمناولة اليدوية ) :المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز،التلوين ،اﻹشارات الدالة على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل،
الحركة والتنقل واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل.
 التجزيء المقطعي كتابيا أو بواسطة بطاقات كلمات تتضمن حرفالباء )يتم قصها لتجسيد عملية التجزيء المقطعي(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بأنشطة منزلية.
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 .2.6جذاذات اﻷسبوعين  1و  2من الوحدة ) 3تقديم حرفين في اﻷسبوع(
الـوحــدة

3

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان ديـدي ونمـيـرة اﻷنيـﻘـان

اﻷسـبـوع الـحـﺻـﺔ
ﺻـﺔ
الـمـﻛـون
مـوضـوع الـحـ ّ
1
1
اﻻستماع والتحدث )الحﻛايﺔ( بناء التوقعات ،اﻻستماع للحكاية وتقويمه والمصادقة على التوقعات.
أهـداف الحﺻﺔ

توقع مضمون الحكاية من خﻼل الصور والعنوان .تعرف المضمون العام للحكاية من خﻼل سماعها.
التحقق من التوقعات.

الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

المراحل

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع حكاية "ديدي ونميرة اﻷنيقان". تحليل عنوان الحكاية  :تسميع العنوان وترديده جماعة ،وتذكير المتعلمات والمتعلمينبشخصيات الحكاية السابقة  :شرح اﻷنيقان )نظافة ،مﻼبس جديدة ،متناسقة... ،أمثلة(.
 مﻼحظة حرة لصور الحكاية  - :توجيه المتعلمات والمتعلمين إلى مﻼحظة صورالحكاية باﻹجابة ع ّما يلي  :ماذا تﻼحظ في الصورة  1؟ )ديدي يستحم في الحمام( ،ماذا
تﻼحظ في الصورة  2؟ )نميرة أمام المرآة( ...
ـ مﻼحظة مو ﱠجهة لصور الحكاية  :قيادة المتعلمين/المتعلمات إلى التعبير عن محتويات كل
صورة  :بتوجيه أسئلة أدق  :ماذا يوجد في الحمام ؟ )صابون ،فرشاة ،سنون (...أين تقف
نميرة ؟ )أمام المرآة( ،ماذا ترتدي ؟ )مﻼبس جديدة( ،ماذا تحمل في يدها ؟ )حقيبة بيضاء(.
 بناء توقعات المتعلمات والمتعلمين حول مضمون الحكاية بإجابتهم عن سؤال التوقعمثل  :حول ماذا ستدور الحكاية في نظركم ؟ أو  :ماذا سيفعل ديدي ونميرة ؟ لماذا
يستحمان ويلبسان ؟ ما هي المناسبة ؟ ...
 صياغة التوقعات  :في عمل تشاركي ،تت ّم صياغة توقعين أو ثﻼثة من بين إجاباتيدون
المتعلمين/المتعلمات ،ومطالبتهم بحفظها قصد التحقق منها) ،يمكن أن
ّ
اﻷستاذ/اﻷستاذة التوقعات على شكل مخطط شمسي تسهيﻼ ﻻسترجاعها ﻻحقا(.

التسميﻊ

 التهييء لﻼستماع  :تضع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمين/المتعلمات في مشروع سماعالحكاية وتشوقيهم إلى معرفة أحداثها بالقول " :هل تودّون معرفة َمن منكم توقّعه
صحيح ؟ استمعوا إذاً".
 تسميع الحكاية  :تس ّمعهم الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي كما الحكواتي.
 تقويم الفهم السماعي العام للحكاية  - :متى استيقظ ديدي ؟ وماذا لبس ؟  -ونميرة ماذالبست ؟ وماذا وضعت في شعرها ؟ إلى أين يذهبان ؟ وماذا وقع لديدي ؟ ومن ساعده ؟

التﻘويم والدعم

 تقويم التوقعات إعطاء المزيدمن اﻹشارات
لمﻼحظة
الصورة.

 تقوم مدىانتباههم أثناء
التسميع
 اللعب بالصوتوالحركة لشد
اﻻنتباه.

 المصادقة على التوقعات  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين باستحضار توقعاتهم ومساعدتهم  -تقويم ودعم القدرةعلى استحضارها إن وجدوا صعوبات في ذلك ثم مقارنتها مع ما فهموه بعد سماعهم على الربط بين
الفهم العام
الحكاية باﻹجابة عن أسئلة وسيطية نحو  :ماذا توقعت ؟ هل توقعك صحيح ؟ لماذا ؟ ...التوقع الصحيح
يوظف المتعلمون/المتعلمات عناصر الصور والعنوان في التحقق من صدق توقعاتهم .وأحداث الحكاية.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اكتشاف أفعال النصح واﻷمر.

العـنوان يـنـﺻـح ويـﺄمــر
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

1

أهداف الحﺻﺔ

 -يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بتقديم النصيحة واﻷمر.

الــوسـاﺋــل

 مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،56ذوات أشياء ،صورإضافية ،تشخيص.

المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

المﻼحظﺔ
واﻻﻛتشاف

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
ّ
والمتعلمين إلى استرجاع المقطع الحكائي ذي
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات
صة )ينصح ويأمر( بواسطة أسئلة مساعدة ،أو يس ّمعهم
صلة بموضوع الح ّ
ال ّ
ساء َحتّى ﻻ
المقطع الحكائي )احملي
ص ُح ِك ِبارتِدائِ ِه في ْال َم ِ
ِ
معك معطفك .أ َ ْن َ
تُصابي بن َْزلَ ِة بَ ْردٍ (.ويسألهم  :أ َ َم َر ْ
ت َم ْر َم َرة ُ نميرةَ بحمل معطفها ،فماذا قالت
ص ُح ِك
لها ؟ )احملي
ِ
معك معطفك( .ث ّم نصحتها بارتدائه ،فماذا قالت لها ؟ )أ َ ْن َ
ساء َحتّى ﻻ تُصابي بن َْزلَ ِة بَ ْردٍ(.
بِا ِرتدائِ ِه في ْال َم ِ
وبِماذا أجابَتْها نميرة ؟ )سأعمل بنصيحتك يا صديقتي(.

التﻘويم والدعم
تقويم ودعم مدى
قدرة المتعلمين
والمتعلمات على
استرجاع المقطع
الحكائي.

 تقويم ودعم مدىالمﻼحظة واﻻكتشاف
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة تمكن المتعلمين
الحرة والمﻼحظة والمتعلمات من
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينها باعتماد المﻼحظة
ّ
تعرف اﻷساليب
المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل :
من هذه ؟ )نميرة( ومن هذه ؟ )مرمرة( ماذا يوجد في الفقاعة ؟ )معطف( ماذا واﻷفعال الكﻼمية
المتعلقة باﻷمر
حاض ْر يا صديقتي(.
تقول مرمرة لنميرة ؟ بماذا أجابتها نميرة ؟ ) ِ
والنصح.
استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديده
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع الحوار الذي راج بين
 ألعب بالصوتديدي ونميرة المتعلّق باﻷمر وتقديم النصيحة :
ارتِدائِ ِه في ْالمساء َحتّى ﻻ تُصابي والحركة لشد
 نميرة  :احمليِ
ص ُح ِك بِ ْ
معك معطفك .أ َ ْن َ
اﻻنتباه ترسيخا
بن َْزلَ ِة بَ ْردٍ.
لﻸساليب واﻷفعال
 نميرة  :سأعمل بنصيحتك يا صديقتي. يردّد المتعلمون والمتعلّمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دون مطالبتهم الكﻼمية )اﻷمروالنصح(.
بتشخيصه.
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الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
الـﻘــراءة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

الوعي الصوتي  -الصوت  /الحرف مع الحركات
القصيرة ـ كتابة الحرف.

العـنوان الﺻوت ]ذ[  /حرف الذال
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

1

أهداف الحﺻﺔ

 التمييز السمعي للصوت ]ذ[ معزوﻻ ومع الحركات القصيرة  -التحقيق النطقي للصوت ]ذ[ معزوﻻومع الحركات القصيرة  -ربط الصوت ]ذ[ برسمه الخطي مع الحركات القصيرة.

الــوسـاﺋــل

 صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسةالمتعلم والمتعلمة...

المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

بناء التعلمات

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قراءة الكلمات البصرية )هو ،هي ،كما ،استحمت ،ماء ،صابون( وفق
الطرائق القرائية المعتادة.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى اكتشاف الصوت ]ذ[ بمطالبتهم
بتحديد الصوت المشترك بين الكلمات التالية بعد تسميعهم إيّاها :
لذيذ ،مئذنة ،أذن ،رذاذ.
في َمﻼذٍ ،في معاذ ؟
سعا ُد
 إنشاد نشيد حرف الذال  :أ َ ْيـنَ الذّا ُل يا ُ
أ َ ْس َمعُها في ْاﻷَخيـــر
َذير
اَلذّا ُل اَلذّا ُل يا ن ُ
 الوعي الصوتي
ّ
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين الكلمات  :ذنَب ،ذراع ،ذبابة،ذرة ،الواحدة تلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ترديد المقطع الصوتي المسموع في
َ
ّأول كل كلمة.
يدربهم على نطق صوت الذال ساكنا.
 ّ يسمعهم كلمات مثل  :ذراع ،مدار ،حذاء ،جرذان ،حزام ،ذهب ،معاذ،دمية ،ويطلب منهم رفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا فيها الصوت ]ذ[،
ويوجهونه إلى اﻷسفل إذا لم يسمعوه.
 يسمعهم كلمات تتضمن ]ذ[ مع الحركات القصيرة متبوعة بمقاطعهاَب /ذ() .ذُبالٌ /ذُ() .ذِراعٌ  /ذِ( ويطلب
المتض ّمنة للصوت ]ذ[ مثل َ ) :ذه َ
منهم ترديد كل كلمة مسموعة متبوعة بمقطعها.
 يقودهم إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ّذ[ مع الحركات القصيرة مثل ذِئب/ذُبابةَ /ذنبِ /مئ َذنة إلى مقاطع شفهيا ،تجزيئا مصحوبا بالنقر على الطاولة
أو بضرب كف بكف عند التلفّظ بكل مقطع.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى التجزيء الشفهي لكلمات تتضمن]ّذ[ مع الحركات القصيرة مثل ذهَبٌ َ /ذنَبٌ  /ذُبا ٌل ... /إلى مقاطع ،تجزيئا
مصحوبا بالنقر على الطاولة أو بضرب كف بكف عند التلفّظ بكل مقطع.
وت ُ ْسلَكُ الخطوات التالية في التجزيء المقطعي :
 تسميع الكلمة وترديدها. تقديم نموذج التجزيء المقطعي من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة )التعليم بالنموذج(. تكرار النموذج من لدن المتعلمات والمتعلمين )التعليم بالتكرار(. تسميع المتعلمات والمتعلّمين كلمات لها البنية الصرفية نفسها للكلمةالنموذج ،ومطالبة جماعة الفصل بتجزيئها إلى مقاطع جماعيا ثم فرديا وفق
النموذج المقدّم سلفا تجزيئا مصحوبا بتدخﻼت تصحيحية.
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التﻘويم والدعم
تقويم ودعم فوري لـ :
 قراءة الكلماتالبصرية.
 إجادة إنشاد نشيدالحرف.

تقويم ودعم فوري لـ :

 تعرف الصوت ]ذ[وتمييزه سمعا.

 النطق السليمللصوت ]ذ[ مع
الحركات القصيرة.

 التعرف البصريلحرف الذال في
وضعياته المختلفة مع
الحركات القصيرة.

ـ يقودهم إلى الدمج الشفهي لمقاطع تتض ّمن ]ّذ[ مع الحركات القصيرة  -التجزيء المقطعي،
ودمج المقاطع لتكوين
لتكوين كلمة باتباع الخطوات نفسها المتبعة في التجزيء المقطعي.
كلمات.
 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
الـمﻘـطـﻊ
ذَ
ذُ
ِذ

الـحـرف  +الحـرﻛـﺔ الﻘﺻـيـرة
ذ  +ـــَــ )فتحة(
ذ  +ـــُــ )ضمة(
ذ  +ـــِــ )كسرة(

 الطﻼقة في قراءةالمقاطع والكلمات
والجمل

ذ ـــَــ بـ ـــُــ ــل ـــَــ
َذبُــــ َل
 يق ّدم اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الذال معزوﻻفي وضعياته الكتابية المختلفة ويقرأ كل حرف والمتعلمون والمتعلمات
يردّدونه معه.
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة. يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى التجزيء المقطعي كتابيالكلمات تتضمن حرف الذال مع الحركات القصيرة ،على السبورة أو على
اﻷلواح.
 كتابة الحرف
في عمل تشاركي ،يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى تمرير
اﻷصبع على حرف الذال على السبورة ﻻكتشاف طريقة كتابته ،مع التركيز
على اتّجاه الرسم ونقطتي البداية والنهاية وإجراء مقارنة بين الذال والدال
من حيث الرسم.
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة في اتجاه المتعلمين/المتعلمات نفسه ،ويكتب الحرففي الهواء ويحاكيه المتعلمون والمتعلمات في ذلك.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات الكتابة في الهواء والعيون مغمضة. يشكل المتعلمون والمتعلمات الحرف بالعجين ،أو يكتبونه على الرمل،أو يلونونه...
 الـطـﻼقـة

التطبيق

مدونة على السبورة بالترتيب وبدونه ،وبسلك
 قراءة اللوحة القرائية التالية ّالطرائق القرائية المعتادة ،القراءة الثنائية ،القراءة الهامسة ،ثم القراءة
الفردية المصحوبة بالتد ّخﻼت التصحيحية( مع اﻹشارة إلى المقاطع،
واستعمال اﻹشارات اليدوية  :ذَ  -ذُ ـ ِذ ـ َذ  -ـذُ  -ـ ِذ
ف  -بَ َذ َل
َذبُ َل  -ذُبابٌ َ -ذ َر َ
َذبُ َل ا ُ ْلفو ُل
 كتابة حرف الذال معزوﻻ ومع الحركات القصيرة على اﻷلواح. ينجز المتعلم/المتعلمة النشاطين  1و 2بالصفحة  57وفق الطريقة المبينةفي جذاذة الحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية،تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،كتابة الحرف
صه...
في ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
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تقويم ودعم مدى
التمكن من تعرف
صورة حرف الذال
ّ
الخطيّة مع الحركات
القصيرة.

الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
الخط والنﻘل

أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل
المراحل

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان حـرف الــذال

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

)تخطيط وكتابة(

1

1

ّ
الخطيّة لحرف الذال  -يرسم حرف الذال باعتماد مناوﻻت يدوية
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورةّ
الخطي.
يتدرب على كتابة الذال باعتماد النموذج
)وصل ورسم وتلوين (...ـ ّ
 يكتب حرف الذال.ـ صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الذال ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب ،دفاتر ،كتب...
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

ّ
الخطية للحرف
استرجاع الصورة

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

رسم الحرف

التدرب على
ﻛتابﺔ الحرف

ﻛتابﺔ الحرف

ّ
الخطيّة
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذ ّكر الصورةلحرف الذال بإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات .التأكد من تمييز
أو بقنصهما داخل سحابة الحروف.
جماعة الفصل لحرف
الذال باستعمال لوحة
قرائية.

درب على رسم الحرف
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الذال بالتناوب على الرمل المبلل
أو/و في الهواء أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بتقطيعه ث ّم إعادة إلصاقه على ورق
مقوى ث ّم يتدربون على رسمه على السبورة.
يصاحب اﻷستاذ/
ّ
التدرب على كتابة حرف الذال اﻷستاذة المتعلمين
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
والمتعلمات في
على السبورة فرديا.
العملين التشاركي
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابته على اﻷلواح.
 ّوالفردي من أجل
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
ـ
ّ
الخطي في كتبهم )الصفحة  61مع تقديم التوجيه والدعم
ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاطاﻻقتصار على نماذج حرف الذال وإرجاء نماذج حرف الزاي إلى الحصة الﻼزمين سيّما على
مستوى هندسة
المقبلة( أو في دفاترهم وفق التالي :
الحرف.
ـ تقرأ لهم التعليمة وتشرحها
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحرفين باحترام اتجاهات الكتابة
ـ ينجزون النموذج
أو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

تحديد عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمان ،المكان،
اﻷحداث(...،

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

2

أهداف الحﺻﺔ

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها. -تعرف عناصر الحكاية )الشخصيات ،الزمن ،اﻷمكنة ،اﻷحداث( من خﻼل سماعها.

الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

التسميﻊ

الفهم :
عناﺻر
الحﻛايﺔ

التﻘويم والدعم

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع التوقعات الصحيحة ،واﻹجابة عنأسئلة تهم المعنى العام للحكاية )مثل أسئلة الحصة السالفة(  -متى استيقظ  -تقويم مدى تذكر
ديدي ؟ وماذا لبس ؟  -ونميرة ماذا لبست ؟ وماذا وضعت في شعرها ؟ إلى أين المعنى العام.
يذهبان ؟ وماذا وقع لديدي ؟ ومن ساعده ؟
 تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى سماع الحكاية من جديد. تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم ،وباستعمال  -تقويم ودعمالتركيز أثناء التسميع
إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.
بالصوت والحركة.
 تقويم مدى تمكن طرح أسئلة على المتعلمات والمتعلمين تتعلّق بعناصر الحكاية مثل :المتعلمات
 الشخصيات  :من هي الشخصيات المذكورة في الحكاية ؟والمتعلمين استخراج
 المكان  :أين سيحتفل ديدي ونميرة بعيد المعلم ؟ الزمان  :متى استيقظ ديدي ؟ )في الصباح الباكر( متى سيحتفل ديدي ونميرة عناصر الحكاية. تذكر الشخصيات،بعيد المعلم ؟ )اليوم(
 اﻷحداث  :ماذا فعل ديدي ونميرة لما استيقظا ؟ )استحما( ثم ماذا فعﻼ ؟ )لبسا اﻷمكنة ،الزمن،مﻼبسهما ،تزينا (...من التحق بهما ؟ )مرمرة ؟( بماذا نصحت مرمرة نميرة ؟ اﻷحداث ودور كل
)بـأن تحمل معطفها (...ماذا حدث لديدي ؟ ماذا فعلت مرمرة ؟ وبماذا شخصية فيها...
نصحته ؟ وقبل أن ينطلق إلى المدرسة ماذا فعل ديدي ؟
تـنـبـيـه  :يعيد اﻷستاذ/اﻷستاذة تسميع المتعلمين والمتعلمات بعضا من مقاطع
الحكاية مساعدة ً لهم على استرجاع شخصيات الحكاية وأحداثها وزمانها...
 في عمل تشاركي ،تبني المتعلمات والمتعلمون واﻷستاذ/اﻷستاذة خريطة  -تقويم مدى تمثلالمتعلمين
الحكاية على شكل مخطط شمسي.
 تتم اﻻستعانة بالرسوم والصور والكلمات البصرية في بناء خريطة الحكاية والمتعلمات لعناصرعلى السبورة لمساعدة المتعلمين والمتعلمات على المساهمة في بنائها وفهمها الحكاية انطﻼقا من
خريطة الحكاية.
وقراءتها.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

استعمال أفعال اﻷمر والنصح )(1

العـنوان ينﺻح ويﺄمر
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

2

أهداف الحﺻﺔ

 -يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة باﻷمر والنصح.

الــوسـاﺋــل

مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،56ذوات أشياء ،صور
إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضـعــيـﺔ
اﻻنــطـﻼق

اﻻستعمال )(1

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

تقويم ودعم مدى
 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر المقطع الحواري قدرة جماعةالسالف )اﻷمر والنصح( باعتماد المشهد وطرح اﻷسئلة  :بماذا أمرت مرمرة ُ الفصل على تذكر
اﻷفعال الكﻼمية
نُ َميرة َ ؟ وبماذا نصحتْها ؟ ِبماذا أجابتها نميرة ُ ؟
والتعبير عنها.
تقويم ودعم مدى
 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في
تمكن المتعلمين
ثنائيات :
والمتعلمات من
استعمال اﻷساليب
ارتِدائِ ِه في ْالمساء َحتّى ﻻ تُصابي
 نميرة  :احمليِ
ص ُح ِك بِ ْ
معك معطفك .أَ ْن َ
واﻷفعال الكﻼمية
بن َْزلَ ِة بَ ْردٍ.
المتعلقة اﻷمر
 نميرة  :سأعمل بنصيحت َك يا صديقتي.والنصح والقدرة
على تشخيصها
يشخصون المقطع الحواري .مع تشخيص الموقف.
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3

الـمـﻛـون
الﻘراءة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان الﺻوت ]ذ[  /حرف الذال

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

الوعي الصوتي ـ الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة
والتنوين  -كتابة الحرف.

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

2

أهداف الحﺻﺔ

 التمييز السمعي للصوت ]ذ[ مع الحركات الطويلة والتنوين  -التحقيق النطقي للصوت ]ذ[مع الحركات الطويلة والتنوين  -ربط الصوت ]ذ[ برسمه الخطي مع الحركات الطويلة والتنوين.

الــوسـاﺋــل

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة...

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

بناء التعلمات

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
تقويم ودعم فوري
 تصحيح النشاط المنزلي.
لـ :
 قراءة الكلمات البصرية وفق الطرائق المعتادة.
 قراءة الكلمات إنشاد نشيد حرف الذال.
 تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ذ[ مع الحركات البصرية.
القصيرة والحركات الطويلة وإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى الفرق  -جودة إنشاد نشيد
الحرف وحفظه.
بينهما نطقا.
 الوعي الصوتي
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ذ[ مع الحركات تقويم ودعم فوريالطويلة متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ذ[ مثل ) :ذاب ٌل  /ذا() .عذوبة  /ـذو(ِ .لـ :
)لذيذٌ  /ـذيـ( ،ويردّد المتعلمون والمتعلمات معه كل كلمة مسموعة متبوعة  -تعرف صوت
بمقطعها.
]ذ[ مع المدود
 يس ّمعهم كلمات تتضمن ]ذ[ مع التنوين متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ذ[ والتنوين وتمييزةمثل ُ :ج ْرذٌ ُ /ج ْرذا ً ُ /ج ْر ٍذ ـ مﻼذٌ  /مﻼذا ً  /مﻼ ٍذ ،ويردّد المتعلمون والمتعلمات سمعا.
كل كلمة مسموعة ومقطعها معه.
 النطق السليم يقودهم إلى التجزيء الشفهي لكلمات تتضمن ]ّذ[ مع الحركات الطويلة للصوت ]ذ[ معوالتنوين مثل لذيذ /رذاذ  /بذور ...إلى مقاطع ،تجزيئا مصحوبا بالنقر على المدود والتنوين.
الطاولة أو ضرب كف بكف عند التلفّظ بكل مقطع.
 تعرف علىي لمقاطع تتضمن ]ّذ[ مع المدود والتنوين لتكوين حرف الذال في
ـ يقودهم إلى الدمج الشفه ّ
وضعيات مختلفة
كلمة ُ :مـ /ـذا  /بٌ ُ :مـذابٌ ُ -مـ  /ـذيـ /ـبٌ ُ :مـذيبٌ  ...لذيذٌ  :لـ/ـذيـ/ذٌ.
مع الحركات
تـﻘـطـيـعـهـا
الـﻛـلـمـﺔ
الطويلة والتنوين
بـ ـــِـــ ـــل ــــٌـــ
ذا
ذابِــ ٌل
بصريا.
لَـذيـذٌ
ذ ــــٌــــ
لـ ـــَـــ ذ يــ
 تقويم التجزيءالمقطعي ودمج
 ربط الصوت بالحرف
المقاطع لتكوين
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف كلمات.الذال معزوﻻ مع المدود والتنوين في وضعيات مختلفة ،ويقرأها لهم الواحدة تلو تقويم الطﻼقة في
اﻷخرى وهم يردّدون معه مع اﻹشارة إلى الحرف والقيام باﻹشارات اليدوية قراءة المقاطع
الدّالة على الحركات.
والكلمات والجمل.
 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة.136

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الذال مع الحركات الطويلةوأشكال التنوين ،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. الـطـﻼقـة
 قراءة لوحة قرائية على السبورة. قراءة اللوحة القرائية الواردة في كراسة المتعلم والمتعلمة )النشاط (3بالصفحة  57على السبورة وقراءتها بالترتيب وبدونه وباﻹشارة إلى المقروء
بالمسطرة وفق الطرائق المعتادة ،القراءة الثنائية ،القراءة الهامسة ثم الفردية
المصحوبة بالتغذية الراجعة(.

التطبيق

تقويم ودعم التمكن
 كتابة حرف الذال مع الحركات الطويلة والتنوين على اﻷلواح.من تعرف صورة
 كتابة حرف الذال معزوﻻ ومع التنوين على اﻷلواح. تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية حرف الذال)بالصفحة  57من كتبهم( ،تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة ورسمه مع
صه  ...الحركات الطويلة
لتكوين كلمات ،كتابة الحرف في ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
والتنوين.
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3

الـمـﻛـون

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان الﻛلمات البﺻريّﺔ )استحممت  -ماء  -ﺻابون(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

1

اﻹمﻼء الذاتي

الوعي الصوتي ـ الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة
والتنوين  -كتابة الحرف

أهداف الحﺻﺔ

ّ
 ين ّالخطيّة.
شط ذاكرته  -يحفظ المتعلّم/المتعلّمة الكلمات البصريّة  -يميّز صورها
يتدرب على كتابتها باعتماد مهارتي التجزيء المقطعي والدمج  -يستظهرها كتابة.
ـ ّ

الــوسـاﺋــل
المراحل
اﻹعداد
والتعاقد

استرجاع الﻛلمات
واستظهارها
والتدرب على
ّ
ﻛتابتها

استظهار ﻛتابي

صور ورسوم ،المشهد الحكائي ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
صة اﻹمﻼء الثانية السابقة(،
في بداية اﻷسبوع أو قبله بقليل )أو في نهاية ح ّ
يسلّم اﻷستاذ/اﻷستاذة لجماعة الفصل ﻻئحة الكلمات البصريّة موضوع
صة )استحممت  -ماء  -صابون( أو يحدّدها لهم في كتبهم ،ويطلب منهم
الح ّ
حفظها في البيت ،واستظهارها كتابيا ،ث ّم تصحيح ما كتبوه بالعودة إلى
ﻻئحة الكلمات.
ّ
المتعلمات والمتعلّمين إلى استظهار الكلمات البصريّة
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذةالثّﻼث )استحممت  -ماء  -صابون( باﻻستعانة بالصور المعبّرة عنها.
 يثبّت بطاقات حاملة للكلمات البصريّة الثﻼث عل السبورة ،ويس ّمعهم ك ّلواحدة منها على حدة ،وينتدبهم فرادى لتعيين بطاقة الكلمة المسموعة.
 ينزع البطاقات من على السبورة ويضعها على طاولة أو المكتب ،ويتلفّظبكلمة من الكلمات الثّﻼث ،أو يتلفّظ بها أحد المتعلّمين والمتعلّمات ،ويتطوع
متعلم أو متعلمة ﻷخذ بطاقة الكلمة المتلفّظ بها وتثبيتها على السبّورة.
ـ يقود جماعة فصله إلى تجزيء الكلمات إلى مقاطع شفهيا ث ّم كتابيا على
السبورة.
يتدرب المتعلّمون والمتعلّمات على كتابة مقاطع كل كلمة على حدة على
ـ
ّ
المدونة سلفا على السبّورة.
السبورة بالتناوب مع اﻻستئناس بالمقاطع ذاتها
ّ
يتدربون على كتابة المقاطع على اﻷلواح.
 ّـ يقودهم إلى دمج مقاطع كل كلمة شفهيا ثم كتابيا على السبورة ث ّم على اﻷلواح.
 يعرض بطاقات الكلمات على السبّورة ،ويس ّمعهم كلمة وينتدبمتعلّما ً/متعلمة لي َعيّن بطاقتها ،ثم يكتبها تحت بطاقتها على السبورة مع
التد ّخل التشاركي التصحيحي لﻸخطاء الكتابية المرتكبة.
 إخﻼء السبّورة من البطاقات والكتابات ،ث ّم تسميع المتعلّمين والمتعلّماتالكلمات واحدة واحدة لكتابتها على اﻷلواح باعتماد طريقة ﻻمارتينيير.

التﻘويم والدعم
التحقّق من فهم
جماعة الفصل
المهمة المطلوب
منهم إنجازها في
البيت.

يُوا َكب كل نشاط من
مناشط اﻻستظهار
وتعرف الصورة
ّ
الخطيّة لكل كلمة
بالتوجيه والمساعدة
على التصحيح
باعتماد البطاقات
واﻹشارات.

 يستظهر المتعلّمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في ورقة يت ّم التركيز علىالكتابة على السطر،
التّسويد.
 يستظهر المتعلمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في الدفاتر والمقروئية وجماليةّ
الخط.
صفوف من أجل التشجيع وتقديم العون
مع مرور اﻷستاذ/اﻷستاذة بين ال ّ
لمن هم في حاجة إليه.
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3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث )الحﻛايﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اكتشاف بنية الحكاية والتهييء لسردها

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

3

أهداف الحﺻﺔ

 تعرف المضمون العام الحكاية من خﻼل سماعها .تعرفا البنية السردية للحكاية )البداية ،المشكلالمطروح ،توالي اﻷحداث ،النهاية(.

الــوسـاﺋــل

مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضعيﺔ اﻻنطﻼق

التسميﻊ

الفهم :
بنيﺔ الحﻛايﺔ

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى استرجاع عناصر الحكاية ،باﻻستعانة  -تقويم مدى تذكرعناصر الحكاية.
بخريطة الحكاية التي تم بناؤها في الحصة السابقة.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسماع الحكاية. تسميع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعﻼمات الترقيم - ،تقويم ودعم التركيزأثناء التسميع باللعب
وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي.
 التركيز بالصوت واﻹيماءات على العناصر التي لم يتذكرها المتعلمات بالصوت والحركة.والمتعلمون خﻼل اﻻستثمار في الحصة السابقة.
اكشاف بنية الحكاية  - :مساعدة المتعلمات والمتعلمين على استكشاف
البنية السردية للحكاية بسلك الخطوات التالية :
 تسميع جماعة الفصل مقاطع الحكاية واحدا واحدا ،ومطالبتهم بتحديد  -تقويم مدى تمكنجملة بدايته وجملة نهايته والتعبير عن مضمونه لتحديد البنية السردية المتعلمات والمتعلمين
من تحديد المقاطع
للحكاية.
 البداية  :من" استيقظ ديدي في الصباح الباكر "...إلى " ...وحملت في السردية.ذراعها حقيبة بيضاء".
 توالي اﻷحداث والمشكل  :من "بينما اﻻثنان ينظران إلى نفسيهما فيالمرآة "...إلى " ...وبحثت عنه في كل مكان ولم تجده"
 الحل  :من "وفجأة ظهر ديدي "...إلى " ...وﻻ تشرب الكثير منالعصائر".
 تقويم مدى تمكن النهاية " :شكر ديدي مرمرة ،ثم التحق بنميرة" اﻻستعداد لسرد أحداث الحكاية  :مطالبة المتعلمات والمتعلمين بترتيب المتعلمات والمتعلمينصور يتم عرضها على أنظارهم )أو اﻻقتصار على صور الحكاية في من ترتيب وقائع من
الكتاب( حسب أحداث الحكاية ،والتعبير عنها استعدادا للسرد .والصور الحكاية.
هي كالتالي  :اﻷولى تمثّل ديدي ونميرة يرتديان مﻼبسهما ويتزينان.
الثانية تمثّل ديدي بمﻼبس متسخة .الثالثة تمثّل ديدي بمﻼبس أخرى،
يلتحق بنميرة في المدرسة.
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3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

استعمال أفعال اﻷمر والنصح )(2

العـنوان ينﺻح ويﺄمر
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

3

أهداف الحﺻﺔ

تستعمل المتعلمة/المتعلّم اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات الصلة باﻷمر والنص.

الــوسـاﺋــل

مشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،56ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل

وضعيﺔ اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحواري
 تقويم ودعم مدىوترديده.
تمكن المتعلمين
 نميرة  :احملي معك معطفك .أ َ ْنصحك بارتدائه في ْالمساء حتّى ﻻ تُصابي والمتعلمات منَ ُ ِ ِ ْ ِ ِِ
ِ
َ
تذكر اﻷفعال
بن َْزلَ ِة َب ْردٍ.
الكﻼمية.
 نميرة  :سأعمل بنصيحت َِك يا صديقتي.

اﻻستعمال )(2

التﻘويم والدعم

ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحواري في
ثنائيات :

 تقويم ودعم مدى نميرة :احمليِ
ص ُح ِك ِب ْ
معك معطفك .أَ ْن َ
ار ِتدا ِئ ِه في ْالمساء َحتّى ﻻ تُصابي تمكن المتعلمين
بن َْزلَ ِة َب ْردٍ.
والمتعلمات من
حاض ْر يا صديقتي.
 نميرة :ِ
استعمال اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية
 يشخصون مواقف تستوجب استعمال عبارات اﻷمر والنصح مع تجسيد المتعلقة باﻷمر
الحركات والمﻼمح المناسبة.
والنصح والقدرة
 يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة النصح وذلك على تشخيصها.
باﻹجابة عن أسئلة مثل  :عندما صديقك يلعب بالتراب ،فتأمره بعدم اللعب
بالتراب .فماذا تقول له ؟ )ﻻ تلعب بالتراب( .وبماذا تنصحه ؟ )اِلعبْ بلعبة
ـ اِلعبْ في حديقة اﻷلعاب ـ بد ّْل مﻼبسك بِأُخرى خاصة باللعب (...
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3

الـمـﻛـون
الﻘراءة

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

المصوتات القصيرة وتعرف رسمه.
التلفظ بالزاي مع
ّ

العـنوان ﺻوت/حرف الزاي
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

3

أهداف الحﺻﺔ

التمييز السمعي للصوت ]ز[ معزوﻻ ومع الحركات القصيرة  -التحقيق النطقي للصوت ]ز[
معزوﻻ ومع الحركات القصيرة  -ربط الصوت ]ز[ برسمه الخطي مع الحركات القصيرة.

الــوسـاﺋــل

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة...

المراحل



وضعيﺔ اﻻنطﻼق


بناء التعلمات

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
قراءة الكلمات البصرية )هو ،هي ،كما ،استحمت ،ماء ،صابون( وفق  -تقويم ودعم
فوري لـ  :تعرف
الطرائق القرائية المعتادة.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى اكتشاف الصوت ]ز[ بمطالبتهم الكلمات البصرية.
بتحديد الصوت المشترك بين الكلمات التالية بعد تسميعهم إيّاها  :زادٌ ،وإجادة إنشاد نشيد
الحرف.
زارِ ،ز ﱞر ،زَ ْرعٌ.
َ
إنشاد نشيد حرف الزاي وتحفيظه :
عزيزة َ
َب َو َ
زار زَ ْيــ ٌد وزَ هــيــرة ُ زارا ز ْين َ
َ
ُ
ْ
هيرة َ
زَ
ٍ
زَ
زَ
و
د
ي
بمجيء
ة
عزيز
و
َب
ن
ي
ت
س ﱠر
ُ
َ
ْ َ
ْ ُ َ

 الوعي الصوتي
عِ ،ز ﱞر،
زر َ
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين الكلمات :زَ َبدٌَ ،هور ...الواحدة تلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ترديد الصوت المسموع في
ُز ٌ
ّأول كل كلمة.
يدربهم على نطق صوت الزاي ساكنا.
 ّزورَ ،ج ْر ٌو ،ما ِع ٌز ،زَ ْو َر ٌق ...ويطلب
 يسمعهم الكلمات َج َملٌ ،زَ َم ٌن ،زَ ْر ٌمنهم رفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا عند نطقها الصوت]ز[ ،ويوجهونه
إلى اﻷسفل إذا لم يسمعوه.
 يسمعهم كلمات تتضمن ]ز[ مع الحركات القصيرة متبوعة بمقاطعهاالمتض ّمنة للصوت ]ز[ مثل ) :زَ َم ٌن /زَ (ِ ) .زيا ُدِ /ز(ُ ) .ز ٌ
ؤان ُ /ز (...
ويطلب منهم ترديد كل كلمة مسموعة متبوعة بمقطعها.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى التجزيء الشفهي لكلمات تتضمنع ُ /ز ٌ
ف ...إلى مقاطع
]ّز[ مع الحركات القصيرة مثل زرافة  /زَ َر َ
عاز ٌ
ؤانِ /
ّ
تجزيئا مصحوبا بالنقر على الطاولة أو بضرب كف بكف عند التلفظ بكل
مقطع .وت ُ ْسلَكُ الخطوات التالية في التجزيء المقطعي :
 تسميع الكلمة وترديدها. تقديم نموذج )مثال( التجزيء المقطعي من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة )التعليمبالنموذج(.
 تكرار نموذج التجزيء المقطعي من لدن المتعلمات والمتعلمين )التعليمبالتكرار(.
 تسميع المتعلمات والمتعلّمين كلمات لها البنية الصرفية نفسها للكلمةالنموذج ،ومطالبة جماعة الفصل بتجزيئها إلى مقاطع جماعيا ثم فرديا وفق
النموذج المقدّم سلفا ،تجزيئا مصحوبا بتدخﻼت تصحيحية.
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تقويم ودعم فوريلـ  - :تعرف
صوت ]ز[
وتمييزه سمعا.
 النطق السليمللصوت]ز[ مع
الحركات القصيرة.
 التعرف البصريعلى حرف الزاي
في وضعيات
مختلفة مع
الحركات القصيرة.
 تقويم التجزيءالمقطعي ودمج
المقاطع لتكوين
كلمات.

ـ يقودهم إلى دمج مقاطع شفهيا لتكوين كلمة مثل  :زَ /بيـ/ـبٌ ُ -ز/هوٌ /ر /ـ
زَ ْر/عٌ باتباع الخطوات نفسها المتبعة في التجزيء المقطعي.
 تقويم الطﻼقة في ربط الصوت بالحرف
قراءة المقاطع
الـحـرف  +الحـرﻛـﺔ الﻘﺻـيـرة
الـمﻘـطـﻊ
والكلمات والجمل.
ز  +ـــــ )فتحة(
َز
َ
ز  +ـــُــ )ضمة(
ز  +ـــِــ )كسرة(

ُز
ِز

التطبيق

ز ـــ ُــ و ا ر ــــ ٌــ
وار
ُز ٌ
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرفالزاي معزوﻻ في وضعياته الكتابة المختلفة ،ضمنها الزاي الساكنة ،ويقرأها
لهم الواحدة تلو اﻷخرى وهم ير ّددون معه مع اﻹشارة إلى الحرف ويقومون
باﻹشارات اليدوية الدّالة على الحركات.
 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة تمرير اﻷصبع على حرف الزاي على السبورة ﻹظهار طريقة كتابته ،معالتركيز على اتجاه الرسم ونقطتي البداية والنهاية) .مقارنته بالراء ومﻼحظة
الفرق(.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الزاي مع الحركاتالقصيرة ،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. الــطــﻼقــة
 كتابة مقاطع وكلمات تتضمن الزاي مع الحركات القصيرة على السبورةوقراءتها بالترتيب وبدونه ،وباعتماد الطرائق القرائية المألوفة ،مع استعمال
اﻹشارات :
زَ ُ -ز  -ـ ِز  -ـزَ ُ -
ـز ِ -ـز
فاف  -زَ ْمزَ م
زَ ا ٌد  -زَ ْر ٌ
زور ِ -ز ٌ
زَ فَ َر ِزيا ُد زَ فيرا ً
 كتابة حرف الزاي معزوﻻ مع الحركات القصيرة على اﻷلواح. ينجز المتعلم/المتعلمة النشاطين  1و 2بالصفحة  58وفق الطريقة المبينةفي جذاذة الحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول من الوحدة الثالثة )حرف
الذال(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية،تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،كتابة الحرف
صه ...
في ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
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تقويم ودعم مدى
التمكن من تعرف
صورة حرف
الزاي ورسمه مع
الحركات القصيرة.

الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
الخط والنﻘل
أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

تخطيط الحرف ورسمه ث ّم كتابته.

العـنوان حرف الزاي
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

)تخطيط وﻛتابﺔ(

ّ
الخطيّة لحرف الزاي  -يرسم حرف الزاي باعتماد مناوﻻت يدوية
يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورة
ّ
الخطي  -يكتب حرف الزاي.
يتدرب على كتابة الزاي باعتماد النموذج
)وصل ورسم وتلوين (...ـ ّ
صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الزاي ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب ،دفاتر ،كتب...
التﻘويم والدعم

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
المراحل
ّ
الخطية للحرف
استرجاع الصورة
ّ
الخطيّة لحرف
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلّمات إلى تذ ّكر الصورةالزاي بإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات.
التأكد من تمييز
أو بقنصهما داخل سحابة الحروف.
جماعة الفصل
وضعيﺔ اﻻنطﻼق
لحرفي الزاي
باستعمال لوحة
قرائية.

رسم الحرف

التدرب على
ﻛتابﺔ الحرف

ﻛتابﺔ الحرف

درب على رسم الحرف
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الزاي بالتناوب على الرمل المبلل
أو/و في الهواء أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بتقطيعه ث ّم إعادة إلصاقه على ورق
مقوى ث ّم يتدربون على رسمه على السبورة.
ّ
يصاحب
التدرب على كتابة حرف الزاي على
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
اﻷستاذ/اﻷستاذة
السبورة فرديا.
المتعلمين
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابته على اﻷلواح.
ـ
ّ
والمتعلمات في
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
ـ
ّ
العملين
ّ
ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلمات النشاط الخطي في كتبهم )الصفحة  61اﻻشتغال التشاركيعلى الجزء المتبقي الخاص بحرف الزاي( أو في دفاترهم وفق التالي :
والفردي من
ّ
ـ تقرأ لهم التعليمة وتشرحهاـ ينجزون النموذج الخطي )الوصل بين نقط الحرفين أجل تقديم
باحترام اتجاهات الكتابة أو تلوينها(.
التوجيه والدعم
 يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.الﻼزمين سيّما
على مستوى
هندسة الحرف.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ(

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

سرد الحكاية واﻻشتغال على معجمها وتحديد حقولها الدﻻلية.

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

4

 سرد مقاطع من الحكاية بأسلوب شخصي - .اكتشاف معجم الحكاية - .استعمال معجم الحكاية.أهداف الحﺻﺔ  -توظيف استراتيجيات المفردات.
الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع البنية السردية للحكاية) .يمكن استثمارترتيب الصور في التذكير ببنية الحكاية(.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى سماع الحكاية. السرد التشاركي والجماعي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه(لمقاطع من الحكاية.
 سرد مقاطع من الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين ،مع مساعدتهمبين الفينة واﻷخرى  :باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو الكلمات المفاتيح ،وبالصور،
وخريطة الحكاية  ...متى اقتضى اﻷمر ذلك.
 طرح أسئلة ﻻستخراج الرصيد المعجمي للحكاية ،وتقريب معانيه من
المتعلمين والمتعلمات ،وإعادة توظيفه في سياقات مشابهة .ويه ّم المعجم :
 أسماء اﻷشياء واﻷمكنة ) :الغاسول ،الصابون ،الفرشاة ،السنون ،زهيرات،نجيمات ،ذراع ،حقيبة ،اﻷناقة ،الوحل : (...بعرض صور ،أو رسوم ،أو أشياء
بعينها...
 اﻷفعال ) :استيقظ ،استحم ،نظف ،ارتدى ،انتعل ،تطيب ،حملت ،نحتفل ،ودعا،التحق ،تركض(  :بتشخيصها أثناء الحكي أو إعطاء أمثلة في جمل ذات معنى
بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات.
 الصفات ) :الباكر ،الفاتر ،العطر ،ملطخ ،غاضبا ،فرحا : (...بتشخيصهاأو إعطاء أمثلة في جمل ذات معنى بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات.
 توظيف استراتيجيات المفردات شفهيا :
 شبكة المفردات  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلماتمن نفس الحقل المضموني مثﻼ  :النظافة  :الماء ،الصابون ،السنون ،الفرشاة،
الحمام ،المغسل ،المرآة...
 عائلة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات بالبحث عن كلمات باﻻشتقاق)دون التصريح به( مثﻼ  :غسل ،يغسل ،غاسل ،مغسول ،مغسل ،غسالة...
 خريطة الكلمة  :إعطاء كلمة ومطالبة المتعلمين بالبحث عن نوعها )اسم /فعل.اﻻقتصار على ما هو ملموس( مرادفها ،و/أو ضدها وتركيبها في جملة.
مثﻼ  :اِرتدى ) :النوع  :فعل() ،المرادف  :لبس() ،الضد  :خلع() ،الجملة  :أرتدي
مﻼبسي الجديدة يوم العيد(.

السرد

الفهم :
معجم الحﻛايﺔ
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التﻘويم والدعم
 تقويم مدى تذكرمعاني المقاطع
السردية وترتيبها.
 تقويم ودعملتمكن المتعلمات
والمتعلمين من
السرد.

 تقويم ودعمفوري لتملك
الرصيد المعجمي
من خﻼل إعادة
توظيفه.

 تقويم ودعمفوري ﻻستخدام
استراتيجيات
المفردات.

الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

العـنوان ينﺻح ويﺄمر

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
أساليب وأفعال اﻷمر والنصح.
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

4

أهداف الحﺻﺔ ـ يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة باﻷمر والنصح.
الــوسـاﺋــل

مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،56ذوات أشياء ،صور
إضافية ،تشخيص.
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

المراحل

التﻘويم والدعم

يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر ما ش ّخصوه في
 تقويم ودعم مدى تمكنالحصة السابقة وإعادة تشخيصه :
المتعلمين والمتعلمات
ار ِتدا ِئ ِه في ْالمساء َحتّى ﻻ
وضعيﺔ اﻻنطﻼق  -نميرة  :احملي
ِ
ص ُح ِك ِب ْ
معك معطفك .أ َ ْن َ
من تذكر اﻷفعال
تُصابي بن َْزلَ ِة َب ْردٍ.
الكﻼمية.
 -نميرة  :سأ َ ْع َم ُل ِبنَصي َحت َِك يا صديقتي.

التوظيف )(1

 يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي ويساعد
المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
ص أَمامهم ،مثل :
باﻷمر والنصح بمثال ُم َ
ش ﱠخ ٍ
رأيت أختك تتناول غذاءها دون أن تغسل يديها فأمرتها ونصحتها بغسل
يديها .فماذا قلت لها ؟
 اغسلي يديك .نظفي يديك دائما كي ﻻ تمرضي.وبماذا أجابتك ؟
َ
 ش ْكرا لكَ يا أخي .سأ ْف َع ْل

يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلّمين وضعيات تواصلية
ذات صلة اﻷمر والنصح ،ويطلب منهم تشخيصها.
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات
من استثمار وتوظيف
اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة باﻷمر
والنصح في مواقف
وسياقات مقترحة.

الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
الﻘراءة

العـنوان الﺻوت ]ز[  /حرف الزاي

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

4

التحكم في الصورتين الصوتية والخطية للزاي مع المصوتات
جميعها.

أهداف الحﺻﺔ

ـ التمييز السمعي للصوت ]ز[ مع الحركات الطويلة والتنوين - .التحقيق النطقي للصوت ]ز[
مع الحركات الطويلة والتنوين - .ربط الصوت ]ز[ برسمه الخطي مع الحركات الطويلة والتنوين.

الــوسـاﺋــل

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة...

المراحل



وضعيﺔ اﻻنطﻼق




التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
تقويم ودعم فوري لـ :
تصحيح النشاط المنزلي.
 تعرف الكلماتقراءة الكلمات البصرية وفق الطرائق المعتادة.
البصرية وقراءتها.
إنشاد نشيد حرف الزاي.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ز[ مع الحركات  -حفظ نشيد الحرف
القصيرة والحركات الطويلة وإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى وإجادة إنشاده.
الفرق بينهما نطقا ً.

 الوعي الصوتي
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ز[ مع)زائر  /زا( - .التعرف صوت ]ز[ مع
الحركات الطويلة متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ز[ مثل :
ٌ
المدود والتنوين وتمييزه
)لزو ٌم  /ـزو() .مزيد  /ـزيـ(.
سمعا
ويردّد المتعلمون والمتعلمات معه كل كلمة مسموعة متبوعة بمقطعها.
 النطق السليم للصوت يس ّمعهم كلمات تتضمن ]ز[ مع التنوين متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ز[ ]ز[ مع المدود والتنوين.ٌ
بارز/بارزا ً /
مثل:
ٍ
بارز ،ويردّد المتعلمون والمتعلمات كل كلمة مسموعة  -التعرف البصري
ومقطعها معه.
لحرف الزاي في
 يقودهم إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ّز[ مع الحركات الطويلة والتنوين وضعيات مختلفة مععزيز ...إلى مقاطع تجزيئا الحركات الطويلة
ٌ
شفهيا إلى مقاطع مثل :زَ ْرزور /زوزو /با ٌٍز /
والتنوين.
مصحوبا بالنقر على الطاولة أو ضرب كف بكف عند التلفّظ بكل مقطع.
ـ يقودهم إلى دمج مقاطع تتض ّمن ]ّز[ مع الحركات الطويلة والتنوين شفهيّا
 التجزيء المقطعيلتكوين كلمات.
ودمج مقاطع لتكوين
تـﻘـطـيـعـهـا
الـﻛـلـمـﺔ
كلمات.
تقويم ودعم فوري لـ :

بناء التعلمات

زا ٌد
زور
َز ْر ٌ

د ــــٌـــ
ز ا
ز ـــَــ ر ـــْــ ز و ر ـــٌــ

 ربط الصوت بالحرف
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرفالزاي معزوﻻ في وضعياته الكتابية المختلفة ،مع المدود والتنوين ،ويقرأها
لهم الواحدة تلو اﻷخرى وهم يردّدون معه مع اﻹشارة إلى الحرف والقيام
باﻹشارات اليدوية الدّالة على الحركات.
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 الطﻼقة في قراءةالمقاطع والكلمات
والجمل

 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة.يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الزاي مع الحركاتالطويلة وأشكال التنوين ،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. الــطــﻼقـة
 قراءة لوحة قرائية على السبورة. قراءة اللوحة القرائية الواردة في كراسة المتعلم والمتعلمة )النشاط (3بالصفحة  58على السبورة وقراءتها بالترتيب وبدونه وباﻹشارة إلى
المقروء بالمسطرة وفق الطرائق المعتادة  :القراءة الثنائية ،الهامسة ثم
الفردية المصحوبة بالتغذية الراجعة(.
التطبيق

 تقويم ودعم تعرف كتابة حرف الزاي مع الحركات الطويلة والتنوين على اﻷلواح. تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة صورة حرف الزايالقرائية ،تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،ورسمه مع الحركات
الطويلة والتنوين.
صه ...
كتابة الحرف في ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
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الوحـدة

3

الـمـﻛـون
اﻹمﻼء الذاتي

المجال

الهندام والنظاﻓﺔ

العـنوان الﻛلمات البﺻريّﺔ )استحممت  -ماء  -ﺻابون(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

تصحيح المنتوج اﻹمﻼئي

1

2

أهداف الحﺻﺔ

ـ إكساب المتعلّم/المتعلّمة القدرة على التصحيح الذاتي لكتابته ،والتعود على التصحيح التبادلي
والتشاركي ،تنشيط ذاكرته.

الــوسـاﺋــل

الدفاتر ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،

المراحل
استرجاع متن
اﻹمﻼء الذاتي

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
يتطوع المتعلّمون/المتعلمات ﻻستظهار الكلمات البصرية بتعيين التحقّق من اﻻستظهار وربط
ّ
مدلوﻻتها باﻹشارات ،وبتعيين بطاقاتها على جدار الكلمات في ركن الملفوظ بما يﻼئمه من
القراءة.
إشارات.

تﺻحيح

 ّيوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة الدفاتر على المتعلّمات والمتعلّمين.
 يطلب منهم مراجعة ما كتبوه وتصحيح ما ارتكبوه من أخطاءصفوف لتقديم المساعدة لمن هو في حاجة
ذاتيا مع مروره بين ال ّ
صة المتعثّرين ،وﻻ مناص من أن تكون المساعدة بدايةً
إليها وبخا ّ
باﻹحالة على بطاقة الكلمات على الجدار في ركن القراءة.
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل
 يتبادل كل متعلّمين/متعلماتَ
التحقّق من ص ّحة ما أنجزه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم
ص ﱠحح فقط .وﻻ بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة
الخطأ غير ال ُم َ
أو اﻻستعانة بجدار الكلمات في حالة عدم التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح كل متعلم/متعلمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلماتالمعروضة على السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.

تﺻحيح التﺻحيح

يت ّم التركيز على ص ّحة الكتابة
يراقب اﻷستاذ واﻷستاذة مدى قدرة المتعلّمات والمتعلمين على
والكتابة على السطر،
تصحيح منتوجاتهم ذاتيا.
ّ
الخط.
والمقروئية وجمالية
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يُوا َكب كل نشاط من مناشط
التصحيح بالتوجيه والمساعدة
على التصحيح باعتماد
البطاقات اﻹشارات.

الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ(

المجال

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

العـنوان

ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

5

سرد الحكاية واستضمار أساليب وقضايا لغوية.

أهداف الحﺻﺔ

ـ استضمار الفعل الكﻼمي والبنى التركيبية واﻷسلوبية والصرفية واستعمالها وتوظيفها في
التحدّث والتواصل.

الــوسـاﺋــل

مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

المراحل
وضعيﺔ اﻻنطﻼق

السرد

الفهم :البنيات
اﻷسلوبيﺔ
والترﻛيبيﺔ

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الرصيد المعجمي للحكايةومطالبتهم بتوظيفه في جمل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس :حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهمبين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات أو بدايات الجمل والصور
وخريطة الحكاية.
 البنيات اﻷسلوبية :
 طرح أسئلة ﻻستخراج بعض اﻷساليب المتحكمة في بناء الحكاية) ،العطف،اﻻستفهام ،اﻷمر والنهي( وإعادة توظيفها في سياقات أخرى :
 أستيقظ ...و ...و ...و ...ثم... ما مناسبة ...؟ ما به يا ترى ؟ اِلتحق بنميرة - .ﻻ تركض في الشارع - .ﻻ تأكل كثيرا من السكاكر. البنيات التركيبية والصرفية :
طرح أسئلة ﻻستخراج بعض التراكيب المتحكمة في بناء الحكاية ،وإعادة
توظيفها في سياقات مشابهة :
 الجملة الفعلية المنفية  :كي ﻻ تمرض ،حتى ﻻ تتأخر... الجملة اﻻسمية  :ديدي ونميرة اﻷنيقان  /ديدي ونميرة ينظران إلى نفسيهمافي المرآة.
إعطاء جمل أخرى في صيغة الجمع  :اﻷطفال يحتفلون بعيد المعلمة
والمعلم...
 تحفيز المتعلمين والمتعلمات على إعادة سرد الحكاية لتعزيز استضماراﻷساليب والتراكيب والصرف من أجل إعادة توظيفها بشكل جيد في التحدّث
والتواصل.
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التﻘويم والدعم
 تقويم مدى تذكرمعاني بعض
الكلمات وتوظيفها.
 تقويم القدرة علىالسرد.

 تقويم تمكنالمتعلمات
والمتعلمين من
توظيف اﻷساليب
والتراكيب في
مواقف مشابهة،
ودعم ومعالجة
محاوﻻتهم فوريا.

الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

العـنوان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

توظيف أفعال اﻷمر والنصح )(2

ينﺻح ويﺄمر الذال
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

5

أهداف الحﺻﺔ

ـ يوظف المتعلم/المتعلمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة باﻷمر والنصح.

الــوسـاﺋــل

مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة الصفحة  ،56ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

 تقويم ودعم مدى تمكن يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّة
المتعلمين والمتعلمات من
ّ
ليوظفوا فيها أفعال اﻷمر والنصح.
تذكر اﻷفعال الكﻼمية.

 يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل جماعة من المتعلمات والمتعلمين التفكير
في وضعية تواصلية يقدمون فيها اﻷمر والنصح لبعضهم البعض،
والتدرب في نظام ،مثل :
ويترك لهم مهلة من أجل التفكير
ّ
 يمثل متعلم أو متعلمة يلعب وﻻ يساعد أ ّمه في إعداد مائدة الغذاء مثل ماتفعل أخته ،فتأمر أخته بمساعدتهما ،وتنصحه دائما بالتعاون.
التوظيف ) (2ـ أطفا ٌل يطاردون الطيور ،فيأمرهم آخرون بعدم إدايتها ،وينصحونهم
بالرفق بالحيوانات.
 تتقدّم كل مجموعة لتشخيص الوضعيّة.
 في عمل تشاركي ،يُقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف أفعال تقديم أفراد
اﻷسرة ،وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه ،والمصافحة،
باعتماد حوار مو ّجه من لدن اﻷستاذ أو اﻷستاذة ...
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 تقويم ودعم مدى تمكنالمتعلمين والمتعلمات من
استثمار وتوظيف اﻷساليب
واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
باﻷمر والنصح في مواقف
وسياقات مختلفة من إبداعهم
وتشخيصها.

الوحدة

3
الـمـﻛـون
الﻘراءة

أهداف الحﺻﺔ

الــوسـاﺋــل
المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تﻘويم
تشخيﺻي

المجال

العـنوان

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

الﺻوتان ]ذ[ و]ز[  /حرﻓا الذال والزاي

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

التقويم والتشخيص والدعم والمعالجة المر ّكزة

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

1

5

ـ تمييز الصوتين ]ذ[ و ]ز[ مع الحركات والتنوين - .التحقيق النطقي الصوت ]ذ[ و ]ز[ مع الحركات
والتنوين  -تعرف حرفي الذال والزاي مع الحركات والتنوين.
ـ قراءة مقاطع لحرفي الذال والزاي مع الحركات والتنوين  -رسم حرفي الذال والزاي مع الحركات
والتنوين  -التجزيء والدمج كتابيا.
 صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسةالمتعلم والمتعلمة.

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 تصحيح النشاطات المنزلية.
صة بالحرفين وفق الطريقة المعتادة.
 قراءة الكلمات البصرية الخا ّ
 ترديد نشيدي الحرفين الذال والزاي.

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعم فوري لـ : تعرف الكلمات البصريةوقراءتها - .حفظ النشيدين.

 باستحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربع اﻷولى ،يتم تقويممكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية أو فردية في قراءة سلسلة من
المقاطع والكلمات المكونة المتضمنة لحرفي الذال والزاي مع الحركات وأشكال التنوين
جميعها ،باستعمال اللوحة قرائية بالصفحة  59من كراسة المتعلم والمتعلمة ،بطاقات،
اللوحات القرائية في كراسة المتعلم والمتعلمة ،سبورة ،ألواح مع تدوين المﻼحظات،
لتفييء المتعلمين/المتعلمات بدﻻلتها استعدادا لمرحلة الدعم والمعالجة المركزة.

 تقويم أدوات ووضعياتالتقويم قصد تطويرها.
 تقويم أثر اﻷنشطةالداعمة والوضعيات
العﻼجية من أجل تطويرها
وإبداع أنشطة أخرى.

 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 القراءة ﻷنفسهم قراءة هامسة ،على لوحة قرائية على ورقة ،أو في الكراسة. القراءة لزمﻼئهم في ثنائيات ،أحدهم يقرأ واﻵخر يتابع ويصحح. القراءة للمجموعة ،أحدهم يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر بإعادة بناء التعلم حسب الحاجة :
 التعرف والتمييز السمعيان ،التعرف البصري ،دمج الحرف مع الحركاتوالتنوين ،التجزيء المقطعي.
اعتماد اللعب والمناولة اليدوية  :المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز ،التلوين،
اﻹشارات ال ّدالة على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل ،الحركة والتنقل
واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل.
الدعم
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
والمعالجﺔ
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرفي الذال والزاي ،على السبورة أو على اﻷلواح.المرﻛزة
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. قص بطاقات كلمات لتجسيد عملية التجزيء للحصول على مقاطع ،ثم إعادةتجميعها لتجسيد عملية الدمج.
نشاط منزلي  :تكليف المتعلمين والمتعلمات بالنشاط المنزلي التالي :
التجزيء والدمج كتابيا  +قراءة اللوحة القرائية بالصفحتين  59ومحتوى الصفحة
 60من كراسة المتعلم والمتعلمة :
 بالنسبة لمهارتي التجزيء والدمج ،يس ّمعهم كل تعليمة على حدة،ويُفَ ّهمهم المطلوب منهم إنجازه ،ويقدّم لهم نماذج )أمثلة( في مهارتي التجزيء
والدمج كتابيا قصد اﻻستئناس بها ،ويتدربون عليهما ،ويتحقق من فهمهم المه ّمة
المطلوب منهم إنجازها ثم يطلب منهم إنجاز المناشط في البيت.
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 تقويم مدى نجاعةأنشطة الدعم
ووضعيات المعالجة
المركزة من أجل
تطويرها وتجديدها.

الـوحــدة

3

المجال الهندام والنظاﻓﺔ

الـمـﻛـون
الﻛتابﺔ )التعبير الﻛتابي(  :وﺻف ديدي يستح ّم
الهدف
الــوسـاﺋــل
الحﺻص

العـنوان
اﻷسابيﻊ
15 / 14 / 13 / 12

الـنـظـاﻓـﺔ
الحﺻص
1و2و3و4

ـ ينتج المتعلم جملة باﻹكمال انطﻼقا من رسوم أو صور أو بطاقات...
رسوم ،صور ،بطاقات ،أشياء عينية...
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

اﻷسبوع 1
الـحـﺻﺔ 1
التخـطـيـط

 يطلع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين على هدف من الدرس "وصف وضعيةأو موقف متعلق بالنظافة" ،ويفهمهم المهمة المطلوب منهم إنجازها.
 يحاورهم حول العناية بالهندام والنظافة باستعمال صورة النشاط  2بالصفحة  61منكراساتهم مع الربط بالحكاية والوضعية التواصلية ،والتركيز على ديدي يستحم.
 يساعدهم على التخطيط للمنتوج بالتعبير عما يقوم به ديدي في صورة نشاط ص .61 يوجههم إلى قراءة الكلمات المصاحبة للصورة وإحاطة ما يناسب منها ما في الصورةباللون نفسه .وعلى اﻷستاذ/اﻷستاذة أن يقدّم المساعدة لمن هو في حاجة إليها.

 تقويم ودعمفوري لمدى
فهم المطلوب
إنجازه.

اﻷسبوع 2
الـحـﺻﺔ 2
الـمـسـودّة

 يذكر اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات بموضوع الكتابة )وصف ديدي يستحم(. يقودهم إلى التعبير عما يفعله ديدي في الصورة باﻹجابة بجمل تامة عن اﻷسئلة التالية :ماذا يفعل ديدي ؟ لماذا يستحم ديدي ؟ بماذا يستحم ديدي ؟ ...
 يساعدهم على الكتابة في الكراسة )إنجاز النشاط رقم  2ص .(67 يصاحبهم أثناء اﻹنجاز لمساعدة من هم في حاجة على ذلك.ملحوظة  :يمكن إنجاز النشاط فرديا أو في مجموعات.

تقويم ودعم
فوري للتعبير
عن الصورة
وكتابة
الكلمات.

اﻷسبوع 3
الـحـﺻﺔ 3
الـمعـالجـﺔ

 يقرأ كل متعلم/متعلمة )أو مجموعة( منتوجه ويناقشه بهدف تصحيحه أو تطويره ويتأكدمن كتابته الكلمات صحيحة ً.
 يتبادل المتعلمون والمتعلمات )أو المجموعات( منتوجاتهم من أجل التصحيح التبادلي. ينض ّم اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى كل فرد أو مجموعة من أجل المساعدة على مراجعة المنتوجوذلك بتوجيههم إلى أخطائهم اﻹمﻼئية وتلك المرتبطة بجودة الخط والمقروئية.
 يعيد المتعلمون والمتعلمات كتابة منتوجاتهم وتنظيمها بشكل جيد في الكراسة. تشكيل مجموعات وجوبا ،في حالة ما إذا كان العمل فرديا في السابق ،ومطالبتها بإعادةكتابة المنتوج ُم َج ﱠودا ً في ورقة مستقلة.
 -يجمع اﻷستاذ/اﻷستاذة اﻷوراق لعرضها في الحصة المقبلة.

تقويم ودعم
فوري لمراجعة
اﻹنتاج
وتصحيح
اﻷخطاء.

اﻷسبوع 4
الـحـﺻﺔ 4
الــعـــرض

 يناول اﻷستاذ/اﻷستاذة كل مجموعة منتوجها.تقويم ودعم
 يوجهها إلى إعادة قراءة الصيغة المصححة لمنتوجاتهم وتجويدها.ّ
 ينظم عملية العرض الجماعي للمنتوجات بشكل يم ّكن المتعلمين والمتعلمات من إبراز فوري لطريقةالعرض
إبداعاتهم واﻻطﻼع على إبداعات اﻵخرين.
والقراءة.
 تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لعرض المنتوج )قراءته(. -يحفز اﻷستاذ/اﻷستاذة الجميع بتثمين اﻹنتاجات جميعها وإبراز نقط قوتها.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث )الحﻛايﺔ(

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

وتشربها.
سرد الحكاية واكتشاف قيمة في الحكاية
ﱡ

أهداف الحﺻﺔ

ـ سرد الحكاية بأسلوب شخصي .استثمار القيم.

الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

المراحل

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

السرد

الفهم :
استثمار
الﻘيم

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

6

التﻘويم والدعم

 قيادة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع بعض اﻷساليب والتراكيب المستعملة  -تقويم تذكر اﻷساليبوالتراكيب والصرف
في الحكاية وتوظيفها في التحدّث والتواصل.
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس :حلقة ،وتوظيفها ،وتوظيفها.تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 سرد الحكاية تشاركيا )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في اﻵن نفسه(متعلّ َميْن أو أكثر.
 سرد الحكاية بالتعاون بين ِ سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم بينالفينة واﻷخرى :باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو بدايات الجمل كلما لزم اﻷمر ذلك.
مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.
 قيادة جماعة الفصل إلى استنباط قيمتي  - :النظافة والعناية بالهندام.ـ مساعدة اﻵخر .وتحفيزهم على تمثلها واستحسانها وتشربها وتوظيفها في التحدّث
والتواصل بسلك الخطوات التالية :
 النظافة والعناية بالهندام
 التركيز على كون نميرة وديدي استيقظا واستحما ولبس مﻼبسهما الجميلة...ومرمرة التي أعجبت بمظهرهما وأناقتهما ،وربطها بالحدث السعيد وهو اﻻحتفال
في المدرسة بعيد المعلمة والمعلم.
 مطالبتهم بتذكر وحكي مواقف تستدعي النظافة والعناية بالهندام من تجاربهم. مساعدة اﻵخر
 إثارة انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى كون مرمرة هي التي أنقدت ديدي كانغاضبا يبكي ،وتدخلت لحل مشكلته ليصبح مبتسما فرحا من جديد ،وتثمين هذا
الفعل وإبراز أهميته وقيمته ،لجعلهم يستحسنونه ويتمثلونه.
 -مطالبتهم بسرد واقعة أو موقف استوجب التدخل لمساعدة شخص ما.
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 تقويم تمكن المتعلماتوالمتعلمين من السرد.

 تقويم ودعم تمثلالمتعلمات والمتعلمين
لقيم الصداقة واﻻستئذان
واﻻعتراف والشكر في
سياق الحكاية.
 تقويم ودعم تمثلهملقيم الصداقة واﻻستئذان
واﻻعتراف والشكر في
السياق اﻻجتماعي
واﻷسري.

الـوحــدة

3

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث )الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

العـنوان يـنـهــى

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اكتشاف فعل النهي.

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

1

أهداف الحﺻﺔ

ـ يكتشف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة بالنهي.

الــوسـاﺋــل

مشهد الوضعيّة التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،62ذوات أشياء ،صور
إضافية ،تشخيص.

المراحل

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع الحكائي ذي
صة )النهي( بواسطة أسئلة مساعدة ،أو يس ّمعهم المقطع
صلة بموضوع الح ّ
ال ّ
ْ
ض في ال ّ
سكا ِك ِرَ ،وﻻ
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ ال ﱠ
الحكائي "ﻻ ت َْر ُك ْ
ض" ويسألهم  :نَ َه ْ
ت َم ْر َم َرة ُ ديدي عن
ثير ِمنَ ْال َعصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
تَ ْش َر ِ
ب ْال َك َ
ْ
سكا ِك ِر( .وه َْل
أكل الكثير من السكاكر ،فماذا قالت له ؟ )ﻻ تَأ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ ال ﱠ
ثير
نصحته بشرب الكثير من العصائر ؟ )ﻻ( ،فماذا قالت له إذا ؟ )ﻻ ت َ ْش َر ِ
ب ْال َك َ
ض( و ِبماذا
ِمنَ ْال َعصا ِئ ِر( .لماذا نهته عن شرب العصائر بكثرة ؟ ) َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
أجا َبها ديدي ؟ )شكرها(

المﻼحظﺔ
واﻻﻛتشاف

 المﻼحظة واﻻكتشاف
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى إدراك عناصر مشهد الوضعيّة
الحرة والمﻼحظة
التواصلية والعﻼقات التفاعليّة النّاشئة بينها باعتماد المﻼحظة
ّ
المو ّجهة بأسئلة وسيطية مثل  :من هذا ؟ )ديدي( ومن هذه ؟ )مرمرة( ماذا
يوجد في الفقاعة ؟ ) َح ْلويات وعصير( ماذا تقول مرمرة لنديدي ؟ بماذا أجابها ؟
)شكرها(.
 استرجاع مقطع الوضعيّة التواصليّة وترديده
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع مقطع الحكاية المتعلّق
بالنهي :
ْ
ُ
ض في ال ّ
ب
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث َر ،وﻻ ت َأ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ ال ﱠ
"ﻻ ت َْر ُك ْ
سكا ِك ِرَ ،وﻻ ت َ ْش َر ِ
ْ
ض"
ثير مِنَ ال َعصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
ْال َك َ
 يردّد المتعلمون والمتعلّمات المقطع الحواري ثنائيا بالتناوب دون مطالبتهمبتشخيصه.
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التﻘويم والدعم
 تقويم ودعم مدى قدرةالمتعلمين والمتعلمات
على استرجاع المقطع
الحكائي.

 تقويم ودعم مدىتمكن المتعلمين
والمتعلمات من تعرف
اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة
بالنهي.
 ألعب بالصوتوالحركة لشد اﻻنتباه
ترسيخا لﻸساليب
واﻷفعال الكﻼمية
)النهي(.

الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
الﻘراءة

المجال

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

الﺻوت ]ط[  /حرف الطاء

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

الوعي الصوتي  -الصوت  /الحرف مع الحركات القصيرة -
كتابة الحرف.

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

1

أهداف الحﺻﺔ

ـ التمييز السمعي للصوت ]ط[ معزوﻻ ومع الحركات القصيرة - .التحقيق النطقي للصوت ]ط[
معزوﻻ ومع الحركات القصيرة - .ربط الصوت ]ط[ برسمه الخطي مع الحركات القصيرة.

الــوسـاﺋــل

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة.

المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

بناء التعلمات

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 قراءة الكلمات البصرية )هما ،هم ،هن ،سروال ،قميص ،نظيف( وفق تقويم ودعم فوري لـ :
الطرائق القرائية المعتادة.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى اكتشاف الصوت ]ط[ بمطالبتهم بتحديد  -قراءة الكلمات
طاف ،البصرية.
الصوت المشترك بين الكلمات التالية أو بعضها بعد تسميعهم إيّاها :
َ
ريق ،طماطمَ ،
وارَ ،
ط َر َدَ ،
َ
ط ٌ
ط َرقَ .
ط َلبٌ ِ ،ط ٌ
 اﻹنشاد الجيّد لنشيد إنشاد نشيد حرف الذال :
في ﱠ
َ
فاطمةُ ﱠ
الط ْن َج َرةِ ﱠ
ط َه ْ
الحرف.
راء
اء
الز ْه ِ
ت ِ
الز ْرقـ ِ
َ
ت َ
َ
ط َه ْ
ط َه ْ
ص ْفرا َء
ماط َم َح ْمرا َء
ت َب ِ
ط ِ
س َ
طاط َ
ت تواب َل ْ
أَضافَ ْ
َو َكثيرا ً ِمن اللو ِبيــــــاء
والما َء
 الوعي الصوتي
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين كلمات مثل  :طوار ،طماطم ،تقويم ودعم فوري لـ :ِ ٌ
َ
ط َرقَ  ،...الواحدة تلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ترديد الصوت المسموع في ّأول
كل كلمة.
يدربهم على نطق صوت الطاء ساكنا.
 ّط ،تَبع ،ويطلب منهم رفع اﻹبهام  -التعرف السمعي
س ْو ٌ
 يسمعهم الكلمات :قَ َط َع،
ٌ
طابورَ ،
ط ،ط َم ٌعِ ،ق ﱞ ِ َ
لصوت ]ط[ وتمييزة.
إلى اﻷعلى إذا سمعوا فيها الصوت ]ط[ ،ويوجهونه إلى اﻷسفل إذا لم يسمعوه.
 يسمعهم كلمات تتضمن ]ط[ مع الحركات القصيرة متبوعة بمقاطعهاط َر ُقُ /
وار ِ /طُ .
طعا ٌمَ /
ط(َ ).
ط َرقَ َ /
المتض ّمنة للصوت ]ط[ مثل َ ) :
ط(
ط(ِ .
)ط ٌ
ويطلب منهم ترديد كل كلمة مسموعة متبوعة بمقطعها.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ّط[ مع  -النطق السليمطر ٌق /طوار ...للصوت ]ط[ مع
ط َرِ /ع ْ
ط َرقَ  /فَ َ
الحركات القصيرة شفهيا إلى مقاطع مثل َ :
ِ ٌ
ط ٌرُ ُ /
إلى مقاطع تجزيئا مصحوبا بالنقر على الطاولة أو ضرب كف بكف عند التلفّظ الحركات القصيرة.
بكل مقطع .وت ُ ْسلَكُ الخطوات التالية في التجزيء المقطعي :
 تسميع الكلمة وترديدها. تقديم نموذج )مثال( التجزيء المقطعي من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة )التعليم بالنموذج( - .تعرف حرف الطاءفي وضعياته الكتابية
 تكرار النموذج من لدن المتعلمات والمتعلمين )التعليم بالتكرار(. تسميع المتعلمات والمتعلّمين كلمات لها البنية الصرفية نفسها للكلمة النموذج ،المختلفة مع الحركاتومطالبتهم بتجزيئها إلى مقاطع جماعيا ثم فرديا وفق النموذج المقدّم سلفا ،القصيرة بصريا.
 التجزيء المقطعيتجزيئا مصحوبا بتدخﻼت تصحيحية.
ـ يقودهم إلى دمج مقاطع شفهيا لتكوين كلمة باتباع الخطوات نفسها المتبعة في ودمج المقاطع لتكوين
كلمات.
التجزيء المقطعي.
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 ربط الصوت بالحرف )المبدأ اﻷلفبائي(
الـمقـطـع
َ
ط
ُ
ط
ِط

التطبيق

الـحـرف  +الحـركـة القصـيـرة
ط  +ـــَــ )فتحة(
ط  +ـــُــ )ضمة(
ط  +ـــِــ )كسرة(

ُ
ط ـــُــ ر و د ـــٌــ
طــرو ٌد
 يقدّم اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الطاء معزوﻻ فيوضعياته الكتابية المختلفة ،ويقرأ كل حرف /مقطع والمتعلمون والمتعلمات
يردّدون معه.
 يلعب المتعلمون والمتعلمات لعبة الحرف المتنقل وفق طريقتها المعتادة.يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الطاء مع الحركات القصيرة،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. كـتـابـة الـحـرف
في عمل تشاركي ،يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى تمرير
اﻷصبع على حرف الطاء على السبورة ﻻكتشاف طريقة كتابته ،مع التركيز
على اتجاه رسم الحرف ونقطتي البداية والنهاية وإجراء المقارنة بين الطاء
والصاد لتحديد الفرق بينهما رسما.
 يقف اﻷستاذ/اﻷستاذة في اتجاه المتعلمين/المتعلمات نفسه ،ويكتب الحرف فيالهواء ويحاكيه المتعلمون والمتعلمات في ذلك.
 يكرر المتعلمون والمتعلمات الكتابة في الهواء والعيون مغمضة. يشكلون الحرف بالعجين ،أو يكتبونه على الرمل ،أو يلونونه... الـطـﻼقـة
مدونة على السبورة بالترتيب وبدونه ،وبسلك
 قراءة اللوحة القرائية التالية ّالطرائق القرائية المعتادة  :القراءة الثنائية ،القراءة الهامسة ،ثم القراءة الفردية
المصحوبة بالتد ّخﻼت التصحيحية ،مع اﻹشارة إلى المقاطع والكلمات،
واستعمال اﻹشارات اليدوية :
ط -ـ ُ
طُ -
ط ـ ِط ـ َ
َ
ـط
ط ِ -
ط َر  -فَ َ
طار َ -س َ
ط َر
طاف -
َ
َ
ْ
فاط ُم َسطرا ً
َس َ
ط َر ْ
ت ِ
 كتابة حرف الطاء معزوﻻ ومع الحركات القصيرة على اﻷلواح. ينجز المتعلم/المتعلمة النشاطين  1و 2بالصفحة  63وفق الطريقة المبينة فيجذاذة الحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول من الوحدة الثالثة )حرف الذال(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية،تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،كتابة الحرف في
صه ...
ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
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 الطﻼقة في قراءةوالكلمات
المقاطع
والجمل.

تقويم ودعم مدى
التمكن من تعرف
صورة حرف الطاء
ّ
الخطيّة مع الحركات
القصيرة.

الـوحــدة

المجال

3
الـمـﻛـون
الخط والنﻘل

أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
اﻷسـبـوع
2

العـنوان

حرﻓا الطاء

الـحـﺻـﺔ
)تخطيط وﻛتابﺔ(

ّ
الخطيّة لحرف الطاء  -يرسم حرف الطاء باعتماد مناوﻻت يدوية
ـ يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورة
ّ
الخطي  -يكتب حرف الطاء.
يتدرب على كتابة الطاء باعتماد النموذج
)وصل ورسم وتلوين (...ـ ّ
صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الطاء ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلّل في صحون
بﻼستيكية أو علب ،دفاتر ،كتب...
التﻘويم والدعم

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
ّ
الخطية للحرف
استرجاع الصورة
ّ
ّ
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات إلى تذ ّكر الصورة الخطيّة لحرفالطاء بإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات.
التأكد من تمييز جماعة
أو بقنصهما داخل سحابة الحروف.
الفصل لحرف الطاء
باستعمال لوحة قرائية.

درب على رسم الحرف
الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الذال بالتناوب على الرمل المبلل
رسم الحرف
أو/و في الهواء أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بتقطيعه ث ّم إعادة إلصاقه على ورق
مقوى ث ّم يتدربون على رسمه على السبورة.
ّ
التدرب على كتابة حرف الطاء على
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
التدرب على
السبورة فرديا.
ﻛتابﺔ
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابته على اﻷلواح.
ـ
ّ
الحرف
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
ـ
ّ
ّ
الخطي في كتبهم )الصفحة  67مع
 ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاطاﻻقتصار على نماذج حرف الطاء وإرجاء نماذج حرف الضاد إلى الحصة
المقبلة( أو في دفاترهم وفق التالي :
ﻛتابﺔ
ـ تقرأ لهم التعليمة وتشرحها.
الحرف
ّ
الخطي )الوصل بين نقط الحرفين باحترام اتجاهات الكتابة
ـ ينجزون النموذج
أو تلوينها(.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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يصاحب اﻷستاذ/اﻷستاذة
المتعلمين والمتعلمات
في العملين التشاركي
والفردي من أجل تقديم
التوجيه والدعم
الﻼزمين سيّما على
مستوى هندسة الحرف.

الـوحــدة

المجال

3
الـمـﻛـون

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻻستماع والتحدث )الحﻛايﺔ(
أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل
المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

السرد

التشخيص
)لعب
اﻷدوار(

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

تشخيص الحكاية )) (1لعب اﻷدوار(

ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

7

ـ المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...
سرد الحكاية .تشخيص مقاطع الحكاية.
التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 فتح نقاش مع المتعلمات والمتعلمين قوامه استرجاع قيمتي اﻻعتذار وقبوله التحقق من: استرجاع اﻷساليبصداقة والتعبير عنهما في موقف معيشة.
وال ّ
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية )يمكن تغيير وضعية الجلوس  :والتراكيب وتوظيفها. سﻼمة اللغة.حلقة ،تجمع في ركن من أركان الحجرة(...
 سرد الحكاية جماعيا مع اﻷستاذ/اﻷستاذة. تقويم تمكن المتعلمات سرد الحكاية بالتعاون بين ُمت َ َعلّ َم ْي ِن أو أكثر. سرد الحكاية من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،مع مساعدتهم والمتعلمين من السرد.بين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات واﻹشارات أو بدايات الجمل.
مساعدة المتعثرين على السرد باستعمال الصور وخريطة الحكاية.
يلعب بعض المتعلمات والمتعلّمين المتطوعين أدوار الحكاية ،وﻻ ضير إن
فعلوا ذلك بأسلوبهم الشخصي ولم يلتزموا بالجمل الحوارية في الحكاية .مع
الحرص على خلو التعبير التشخيصي من اﻷخطاء اللغوية واﻻلتزام بتيمة
الحكاية وتوظيف التعبير الجسدي .ويتم لعب اﻷدوار وفق العمليات التالية :
 اﻹعــــداد
 تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية. إشراكهم في تصور الوسائل واﻷكسسوارات وإعدادها. تقويم ودعم فوري تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية.لتمكن المتعلمات
 توزيع اﻷدوار والتدرب السريع على التشخيص.والمتعلمين من تذكر
المقاطع السردية
 التـشخـيـص
 تناوب جماعة الفصل على تشخيص مقاطع الحكاية ،ومساعدتهم وتحفيزهم ومصاحبتها بالتعبيرالجسدي...
على استعمال اﻹيماءات والحركات ،والتعابير الجسدية.
 التحقق من سﻼمة الـتـقــويـم
ّ
يؤطر اﻷستاذ/اﻷستاذة نقاشا جماعيا يبدي فيه المتعلمون والمتعلمات آراءهم اللغة.
في اﻷدوار المش ﱠخصة من حيث اﻻلتزام بمضمون الحكاية ،وسﻼمة اللغة،
والتعبير بالصوت والجسد عن المواقف واﻷحاسيس والمشاعر ،وحسن
استعمال اﻷكسسوارات ...
 تشجيعهم على إحضار مﻼبس أو أكسسوارات إضافية ﻹغناء التشخيص فيالحصة المقبلة.
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الـوحــدة

المجال

3
الـمـﻛـون

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(
أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل

المراحل

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

يـنـهــى

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

2

استعمال أفعال النهي )(1

ـ يستعمل المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالنهي.
مشهد الوضعية التواصلية وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،62ذوات أشياء،
صور إضافية ،تشخيص.

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر مقطع الحكايةض في ال ّ
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ْ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ
المرتبط بالنهي )ﻻ ت َْر ُك ْ
ض( باعتماد المشهد
ثير ِمنَ ْالعَصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
ال ﱠ
سكا ِك ِرَ ،وﻻ تَ ْش َر ِ
ب ْال َك َ
وطرح اﻷسئلة  :نَ َه ْ
ت َم ْر َم َرة ُ ديدي عن أكل الكثير من السكاكر ،فماذا
قالت له ؟ وه َْل نصحته بشرب الكثير من العصائر ؟ فماذا قالت له إذا ؟
وبِماذا أجابَها ديدي ؟ )شكرها(.

اﻻستعمال
)(1

 ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع الحكائي :
تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات من
ض في ال ّ
سكا ِكر،
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ْ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ ال ﱠ
)ﻻ ت َْر ُك ْ
ِ استعمال اﻷساليب واﻷفعال
ض(
ثير ِمنَ ْالعَصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
َوﻻ تَ ْش َر ِ
ب ْال َك َ
الكﻼمية المتعلقة بالنهي
والقدرة على تشخيصها.
 يشخصون المقطع الحكائي .مع تشخيص الموقف.
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تقويم ودعم مدى قدرة
جماعة الفصل على تذكر
اﻷفعال الكﻼمية والتعبير
عنها.

الـوحــدة

3

الـمـﻛـون

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

الوعي الصوتي ـ الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة
والتنوين  -كتابة الحرف

الﻘراءة

أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات

المجال

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

الﺻوت ]ط[  /حرف الطاء
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

2

ـ التمييز السمعي للصوت ]ط[ مع الحركات الطويلة والتنوين  -التحقيق النطقي للصوت ]ط[ مع
الحركات الطويلة والتنوين  -ربط الصوت ]ط[ برسمه الخطي مع الحركات الطويلة والتنوين.
صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة.

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
تقويم ودعم فوري لـ :
 تصحيح النشاط المنزلي
 تعرف الكلمات قراءة الكلمات البصرية وفق الطرائق المعتادة
البصرية قراءتها.
 إنشاد نشيد حرف الطاء.
 تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ط[ مع الحركات القصيرة  -جودة إنشاد نشيد
الحرف وحفظه.
والحركات الطويلة وإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى الفرق بينها نطقا.
 الوعي الصوتي
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ط[ مع الحركات تقويم ودعم فوري)طاف  /طا(.
الطويلة متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ط[ مثل :
)سطور/طو(ِ .لـ :
ٌ
َ
طير  /طيـ( ،ويردّد المتعلمون والمتعلمات معه كل كلمة مسموعة ومقطعها.
) َف ٌ
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ط[ مع التنوين  -تعرف صوت ]ط[ٌ ٌ
ً
ً
متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ط[ مثل  :قرط  -ط َ /خيّاطا  -طا/حائِطٍ ـ طٍ  .../ويردّد مع المدود والتنوين
المتعلمون والمتعلمات كل كلمة مسموعة ومقطعها معه.
سمعا وتمييزه
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ّط[ مع الحركات نطق السليمٌ
ار ٌقَ /فطور /بلّ ٌ
فطيرَ /
/حائط  ...إلى
وط
طاطس/
الطويلة والتنوين شفهيا مثل  :بَ ِ
ٌ
ط ٍ
مقاطع شفهيا ،تجزيئا مصحوبا بالنقر على الطاولة أو ضرب كف بكف عند التلفّظ لصوت]ط[ مع
المدود والتنوين.
بكل مقطع.
 التعرف البصريـ يقودهم إلى دمج مقاطع شفهيا لتكوين كلمة.
لحرف الطاء في
تـﻘـطـيـعـهـا
الـﻛـلـمـﺔ
وضعيات مختلفة مع
فَ
فـ ـــَـــ طـ ــي ــر ــــٌـــ
ـطـيـر
ٌ
المدود والتنوين.
ِربــا ٌ
ط ــــٌــــ
بــ ـــا
ر ـــِـــ
ط
 تقويم التجزيء ربط الصوت بالحرف
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الطاء المقطعي ودمجمعزوﻻ مع التنوين والمدود في وضعياته الكتابية المختلفة ،ويقرأها لهم الواحدة تلو المقاطع لتكوين
اﻷخرى وهم يردّدون معه مع اﻹشارة إلى الحرف والقيام باﻹشارات اليدوية الدّالة كلمات.
تقويم الطﻼقة في
على الحركات.
قراءة المقاطع
 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة.يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
والكلمات والجمل.
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الطاء مع الحركات الطويلةوأشكال التنوين ،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(.160

 الــطـﻼقــة
 قراءة لوحة قرائية على السبورة. قراءة اللوحة القرائية الواردة في كراسة المتعلم والمتعلمة )النشاط  (3بالصفحة 63على السبورة وقراءتها بالترتيب وبدونه وباﻹشارة إلى المقروء بالمسطرة وفق
الطرائق المعتادة  :القراءة الثنائية ،القراءة الهامسة ثم القراءة الجهرية الفردية
المصحوبة بالتغذية الراجعة(.

التطبيق

تقويم ودعم التمكن
 كتابة حرف الطاء مع الحركات الطويلة والتنوين على اﻷلواح.من تعرف صورة
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية بالصفحةحرف الطاء ورسمه
 ،63تجزيء كلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،كتابة الحرف في
مع الحركات الطويلة
صه ...
ورقة أو تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
والتنوين.

161

الـوحــدة

المجال

3
الـمـﻛـون
اﻹمﻼء الذاتي

العـنوان

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

الكلمات البصريّة )هما  -هم  -هنّ (

اﻷسـبـوع
2

الـحـﺻـﺔ
1

أهداف الحﺻﺔ

ّ
ـ ين ّ
يتدرب على
شط ذاكرته  -يحفظ المتعلّم/المتعلّمة الكلمات البصريّة  -يميّز صورها
الخطيّة ـ ّ
كتابتها باعتماد مهارتي التجزيء المقطعي والدمج  -يستظهرها كتابة.

الــوسـاﺋــل

إشارات باﻷصابع ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
المراحل
التحقّق من فهم
جماعة الفصل
اﻹعداد
ّ
يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من جماعة الفصل حفظ الكلمات البصرية )هما  -هم  -هن( المهمة المطلوب
في البيت ،واستظهارها كتابيا ،ث ّم تصحيح ما كتبوه بالعودة إلى ﻻئحة الكلمات.
والتعاقد
منهم إنجازها في
البيت.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استظهار الكلمات البصريّة الثّﻼث)هما  -هم ّ -
هن( باﻹشارات المعبّرة عنها.
 يثبّت بطاقات حاملة للكلمات البصريّة الثﻼث عل السبورة ،ويس ّمعهم ك ّل واحدةمنها على حدة ،وينتدبهم فرادى لتعيين بطاقة الكلمة المسموعة.
 ينزع البطاقات من على السبورة ويضعها على طاولة أو المكتب ،ويتلفّظ بكلمة من يُوا َكب كل نشاطالكلمات الثّﻼث ،أو يتلفّظ بها أحد المتعلّمين والمتعلّمات ،ويتطوع متعلم أو متعلمة من مناشط
اﻻستظهار وتعرف
ﻷخذ بطاقة الكلمة المتلفّظ بها وتثبيتها على السبّورة.
استرجاع
ّ
الخطيّة
الصورة
ـ يقود جماعة فصله إلى تجزيء الكلمات إلى مقاطع شفهيا ث ّم كتابيا على السبورة
الﻛلمات
ّ
ّ
يتدرب المتعلمون والمتعلمات على كتابة مقاطع كل كلمة على حدة على السبورة لكل كلمة بالتوجيه
واستظهارها ـ
ّ
والمساعدة على
المدونة سلفا على السبّورة.
والتدرب على بالتناوب مع اﻻستئناس بالمقاطع ذاتها
ّ
ّ
التصحيح باعتماد
يتدربون على كتابة المقاطع على اﻷلواح.
 ّﻛتابتها
البطاقات
ـ يقودهم إلى دمج مقاطع كل كلمة شفهيا ثم كتابيا على السبورة ث ّم على اﻷلواح.
 يعرض بطاقات الكلمات على السبّورة ،ويس ّمعهم كلمة وينتدب متعلّما ً/متعلمة ليعَيّن واﻹشاراتبطاقتها ،ثم يكتبها تحت بطاقتها على السبورة مع التد ّخل التشاركي التصحيحي
لﻸخطاء الكتابية المرتكبة.
 إخﻼء السبّورة من البطاقات والكتابات ،ث ّم تسميع المتعلّمين والمتعلّمات الكلماتواحدة واحدة لكتابتها على اﻷلواح باعتماد طريقة ﻻمارتينيير.
استظهار
ﻛتابي

 يستظهر المتعلّمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في ورقة التّسويد .يت ّم التركيز على يستظهر المتعلمون والمتعلّمات الكلمات البصرية الثﻼث كتابيا في الدفاتر مع الكتابة علىمرور اﻷستاذ/اﻷستاذة بين الصفوف من أجل التشجيع وتقديم العون لمن هم في السطر ،والمقروئية
ّ
ّ
الخط.
وجمالية
حاجة إليه.
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الـوحــدة

3

المجال

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث )الحﻛايﺔ(

العـنوان

اﻷسـبـوع
2

أهداف الحﺻﺔ

ـ سرد الحكاية .تشخيص الحكاية...

الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
الـحـﺻـﺔ
8

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
المراحل
 مساءلة المتعلمات والمتعلمين حول بعض النقط اﻹيجابية التي أعجبتهم في  -تقويم مدىاستعدادهم لتطوير
تشخيص مقاطع الحكاية ،وحول النقط التي يجب تحسينها.
وضعيﺔ
 تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى تشخيص الحكاية كاملة )إعادة ترتيب فضاء التشخيص.اﻻنطﻼق
الحجرة الدراسية ،حلقة ،الساحة(...
 التقويم والدعم سرد تشاركي للحكاية )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل(.الفوري لسرد
السرد
 سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين.الحكاية.
 تقويم ودعم فوري اﻹعـــداد
 تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم لتشخيص الحكاية.لتمكن المتعلمات
 إشراكهم في تشكيل مجموعات التشخيص حسب شخصيات الحكاية.والمتعلمين من
 إشراكهم في كيفية استعمال الوسائل واﻷكسسوارات والمﻼبس وإعدادها.تشخيص الحكاية
التشخيص  الـتـشخـيـص
واﻻستمتاع بها.
)لعب اﻷدوار(  -التناوب على تشخيص الحكاية ،مساعدتهم وتحفيزهم على استعمال اﻹيماءات
والحركات ،والتعابير الجسدية ،والتلوينات الصوتية.
)(2
 الـتـقـويـم
 مناقشة جماعية ﻷداء المجموعات واﻻستمتاع بتشخيص الحكاية. فسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمين للتعبير عما أعجبهم وأضحكهم فيتشخيص الحكاية.
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الـوحــدة

المجال

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

3

استعمال أفعال النهي )(2

يـنـهــى

أهداف الحﺻﺔ

صلة النهي.
ـ تستعمل المتعلمة/المتعلّم اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية ذات ال ّ

الــوسـاﺋــل

مشهد وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،62ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

المراحل


وضعيﺔ اﻻنطﻼق



اﻻستعمال )(2




التﻘويم والدعم

يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى استرجاع المقطع
 تقويم ودعم مدى تمكنالحكائي وترديده.
المتعلمين والمتعلمات من
ض في ال ّ
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ْ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ تذكر اﻷفعال الكﻼمية.
ﻻ ت َْر ُك ْ
ض.
ثير ِمنَ ْالعَصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
ال ﱠ
سكا ِك ِرَ ،وﻻ تَ ْش َر ِ
ب ْال َك َ
ينتدب اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات لترديد المقطع
الحكائي :
 تقويم ودعم مدى تمكنْ
ض في ال ّ
)ﻻ ت َْر ُك ْ
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ المتعلمين والمتعلمات من
ْ
ْ
ض(
ثير ِمنَ ال َعصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
ال ﱠ
سكا ِك ِرَ ،وﻻ تَ ْش َر ِ
ب ال َك َ
استعمال اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة بالنهي
يشخصون مواقف تستوجب استعمال عبارات النهي مع تجسيد والقدرة على تشخيصها.
الحركات والمﻼمح المناسبة.
يفتح حوارا مع المتعلمين والمتعلمات من أجل ترسيخ قيمة
النهي وذلك باﻹجابة عن أسئلة مثل :إذا رأيت صديقك يكتب
على الجدران ،وأردت أن تنهاه على ذلك فماذا تقول له ؟
)ﻻ تكتب على الجدران(.
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الـوحــدة

3

الـمـﻛـون

المجال

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ
الوعي الصوتي  -الصوت/الحرف مع الحركات القصيرة  -كتابة الحرف.

الﻘراءة

يـنـهــى
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

3

أهداف الحﺻﺔ

ـ التمييز السمعي للصوت ]ض[ معزوﻻ ومع الحركات القصيرة  -التحقيق النطقي للصوت ]ض[
معزوﻻ ومع الحركات القصيرة  -ربط الصوت ]ض[ برسمه الخطي مع الحركات القصيرة.

الــوسـاﺋــل

صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة
المتعلم والمتعلمة.
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

المراحل



وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

بناء
التعلمات



قراءة الكلمات البصرية )هما ،هم ،هن ،سروال ،قميص ،نظيف( وفق الطرائق
القرائية المعتادة.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى اكتشاف الصوت ]ض[ بمطالبتهم بتحديد
ضار ـ
ضرير-
ﱞ
الصوت المشترك بين الكلمات التالية بعد تسميعهم إيّاها َ :
ضرع ـ ضفدع ...
سْ -
ض ْر ٌ
ضمادة ـ ِ
إنشاد نشيد حرف الضاد وتحفيظه:
سار
ي َج ّ
أَنا الضّا ُد يا ُحض ُ
ّار أنّا ريّاض ﱞ
ْمار أَسْبـ ِقُـ ُهــ ْم
الكبار في ْال ِمض ِ
َ
غار بَديﻼً ِل ْ ِ
ﻼ ْنتِصـــار
ص ُ
ﻻ أ َ ْرضى يا ِ

 الـوعـي الـصـوتـي
ضار ـ ضمادة ـ
ضرير-
ﱞ
 يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين الكلمات َ :ضرع ـ ضفدع  ...الواحدة تلو اﻷخرى ،ويطلب منهم ترديد الصوت
س ـ
ْ
ض ْر ٌ
ِ
المسموع في ّأول كل كلمة.
يدربهم على نطق صوت الضاد ساكنا.
 ّْ
ض ْو ٌء ... ،ويطلب منهم
ضرر،
ّ
ضارٌ ،
دار ،ضادٌَ ،ج ْر ٌوَ ،دل ٌوَ ،
 يسمعهم الكلمات َرفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا فيها الصوت ]ض[ ،ويوجهونه إلى اﻷسفل إذا لم
يسمعوه.
 يسمعهم كلمات تتضمن ]ض[ مع الحركات القصيرة متبوعة بمقاطعها المتض ّمنةض  (...ويطلب
ض َر ٌر
ع ُ
ض ٌد ُ /
سِ /
().ض ْر ٌ
ض(َ ) .
/ض ِ
للصوت ]ض[ مثل َ ) :
َ
منهم ترديد كل كلمة مسموعة متبوعة بمقطعها.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ّض[ معالحركات القصيرة شفهيا إلى مقاطع تجزيئا مصحوبا بالنقر على الطاولة أو ضرب
كف بكف عند التلفّظ بكل مقطع .وت ُ ْسلَكُ الخطوات التالية في التجزيء المقطعي :
 تسميع الكلمة وترديدها. تقديم نموذج التجزيء المقطعي من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة )التعليم بالنموذج(. تكرار النموذج من لدن المتعلمات والمتعلمين )التعليم بالتكرار(. تسميع المتعلمات والمتعلّمين كلمات لها البنية الصرفية نفسها للكلمة النموذج،ومطالبة جماعة الفصل بتجزيئها إلى مقاطع جماعيا ثم فرديا وفق النموذج المقدّم
سلفا تجزيئا مصحوبا بتدخﻼت تصحيحية.
ـ يقودهم إلى دمج مقاطع شفهيا لتكوين كلمة باتباع الخطوات نفسها المتبعة في
التجزيء المقطعي.
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التﻘويم والدعم
تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف الكلماتالبصرية وقراءتها.
 إجادة إنشاد نشيدالحرف.

تقويم ودعم فوري
ِلـ :
 التعرف السمعيلصوت ]ض[ وتمييزه.
 النطق السليم للصوت]ض[ مع الحركات
القصيرة.
 التعرف البصريلحرف الضاد في
وضعياته الكتابية
المختلفة مع الحركات
القصيرة.
 التجزيء المقطعيودمج المقاطع لتكوين
كلمات.

 ربط الصوت بالحرف
الـمﻘـطـﻊ
ض
َ
ض
ُ
ض
ِ

الـحـرف  +الحـرﻛـﺔ الﻘﺻـيـرة
ض  +ـــَــ )فتحة(
ض  +ـــُــ )ضمة(
ض  +ـــِــ )كسرة(

 الطﻼقة في قراءةالمقاطع والكلمات
والجمل.

ضـ ــــ ِــ ــمـ ا د ــــ ٌــ
ِضـمـا ٌد
 يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات والمتعلمين بطاقات حرف الضادمعزوﻻ في وضعياته الكتابية المختلفة ضمنها الضاد الساكنة ،ويقرأها لهم الواحدة
تلو اﻷخرى وهم يردّدون معه مع اﻹشارة إلى الحرف ويقومون باﻹشارات اليدوية
الدّالة على الحركات.
 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة. تمرير اﻷصبع على حرف الضاد على السبورة ﻹظهار طريقة كتابته ،مع إبرازنقطة البداية ونقطة النهاية) .مقارنته بالصاد والطاء ومﻼحظة الفرق من حيث
الكتابة(.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الضاد مع الحركات القصيرة،على السبورة أو على اﻷلواح.
 -دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(.

التطبيق

 الــطــﻼقــة
 كتابة مقاطع وكلمات تتضمن الضاد مع الحركات القصيرة على السبورةوقراءتها بالترتيب وبدونه ،مع استعمال اﻹشارات وفق الطرائق القرائية المعتادة :
ـض
ـض  -ـ ُ
ضُ -
ضـ ِ -
ضـ ـ ِ
ـض َ -
َ
ض َر ٌر.
ض َ -
َ
مر َ -رفَ َ
ض َ
ُ
ض ﱠر َبة ِرضا
ُم َ
 كتابة حرف الضاد معزوﻻ ومع الحركات القصيرة على اﻷلواح. ينجز المتعلم/المتعلمة النشاطين  1و 2بالصفحة  64وفق الطريقة المبينة فيجذاذة الحصة اﻷولى من اﻷسبوع اﻷول من الوحدة الثالثة )حرف الذال(.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاطات منزلية مثل قراءة اللوحة القرائية ،تجزيءكلمات إلى مقاطع ،دمج مقاطع معطاة لتكوين كلمات ،كتابة الحرف في ورقة أو
صه ...
تلوينه أو تنبيته أو رسمه وق ّ
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 تقويم ودعم مدىالتمكن من تعرف
صورة حرف الضاد
ورسمه مع الحركات
القصيرة.

الـوحــدة

3

المجال

الـمـﻛـون
الخط والنﻘل

أهداف الحﺻﺔ
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

)تخطيط وكتابة(

العـنوان

حرف الضاد
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

9

ّ
الخطيّة لحرف الضاد  -يرسم حرف الضاد باعتماد مناوﻻت يدوية
 يميّز المتعلّم/المتعلّمة الصورة)وصل ورسم وتلوين.(...
ّ
يتدرب على كتابة الضاد باعتماد النموذج الخطي.
ـ ّ
 يكتب حرف الضاد.ّ
صور ورسوم تخطيطية ،كلمات متض ِ ّمنة لحرف الضاد ،اﻷلواح ،العجين ،رمل مبلل في صحون
بﻼستيكية أو علب ،دفاتر ،كتب...
التﻘويم والدعم

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
ّ
الخطية للحرف
 استرجاع الصورة
ّ
ّ
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات إلى تذ ّكر الصورة الخطيّة لحرف الضادبإحاطته بخط في كلمات مكتوبة على السبورة أو على بطاقات .أو بقنصه داخل  -التأكد من تمييز
سحابة الحروف.
جماعة الفصل
لحرف الضاد
باستعمال لوحة
قرائية.

درب على رسم الحرف
 الت ّ ّ
يتدرب المتعلمون/المتعلمات على رسم الضاد بالتناوب على الرمل المبلل أو/و في
رسم الحرف
مقوى ث ّم يصاحب اﻷستاذ
الهواء أو/و بتشكيله بالعجين ،أو بتقطيعه ث ّم إعادة إلصاقه على ورق ّ
يتدربون على رسمه على السبورة.
أو اﻷستاذة
التدرب على كتابة حرف الضاد على المتعلمين
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة الفصل إلىّ
والمتعلمات في
التدرب على السبورة فرديا.
العملين التشاركي
يتمرن المتعلّمون والمتعلمات على كتابته على اﻷلواح.
ﻛتابﺔ الحرف ـ
ّ
والفردي من أجل
يتمرنون على كتابته على ورقة التسويد.
ـ
ّ
الخطي في كتبهم بالصفحة  ،67أو في دفاترهم تقديم التوجيه
ّ
 ينجز المتعلمون والمتعلّمات النشاطوالدعم الﻼزمين
وفق التالي :
سيّما على
ﻛتابﺔ الحرف ـ تقرأ لهم التعليمة وتشرحها.
الخطي )الوصل بين نقط الحرف باحترام اتجاهات الكتابة أو تلوينه( .مستوى هندسة
ّ
ـ ينجزون النموذج
الحرف.
 -يكتبون دون اﻻعتماد على النموذج الخطي.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ(

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

سرد الحكاية .إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي )(1

أهداف الحﺻﺔ

 سرد الحكاية. -إنتاج بداية حكاية جديدة.

الــوسـاﺋــل

المشهد الحكائي ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق
السرد

اﻹنتاج
والتﻘويم
)بدايﺔ حﻛايﺔ(

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان
اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

9

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 تقويم مدى قيادة المتعلمين والمتعلمات إلى إبداء الرأي في الحكاية التي تم تشخيصها. تهييء المتعلمات والمتعلمين إلى إنتاج حكاية جديدة على غرار الحكاية التي استمتاعهمبالتشخيص.
درسوها )ديدي ونميرة اﻷنيقان( .تذكيرهم بخريطة الحكاية اﻷصلية.
 التقويم والدعم سرد الحكاية تشاركيا  :اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل.الفوري لسرد
 سرد الحكاية بالتعاون بين المتعلمين/المتعلمات.الحكاية.
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة جماعة فصله إلى إنتاج بداية جديدة للحكاية )المقطع من
 تقويم ودعم فوري"استيقظ ديدي في الصباح الباكر "...إلى " ...وحملت في ذراعها حقيبة بيضاء".
لتمكن المتعلمات
)انظر بنية الحكاية في الحصة (3
والمتعلمين من
 اﻹعــــداد
استبدال عناصر
 تهيئ المتعلمين والمتعلمات وتشويقهم ﻹنتاج حكاية جديدة .من خﻼل استبدال
الحكاية اﻷصلية
عناصر ومتغيرات الحكاية اﻷصلية بعناصر ومتغيرات من اقتراح المتعلمين
بعناصر أخرى.
والمتعلمات :
 تغيير المكان اﻷصلي بمكان آخر. تقويم ودعم فوري تغيير اﻷفعال والصفات.لتمكن المتعلمات
 تغيير الشخصيات بشخصيات أخرى.والمتعلمين من إنتاج
 تغيير اﻷحداث حسب ما يتصوره ويتخيله المتعلمون/المتعلمات.جمل ومقاطع
 اﻹنـتــاج
مترابطة.
 تنظيم العمل الجماعي ومساعدة المتعلمين/المتعلمات على :
 إنتاج جمل مترابطة باستعمال المعجم واﻷساليب والتراكيب المكتسبة. تقويم ودعم فوري تكوين مقاطع سردية متتابعة على غرار مقاطع بداية الحكاية اﻷصلية.لمدى تمكن المتعلمين
 تسجيل بداية الحكاية على السبورة أو على ورقة كبيرة مع اﻻستعانة والمتعلمات من سردبالرسوم والكلمات البصرية لمساعدة المتعلمين/المتعلمات على المساهمة في بداية الحكاية الجديدة.
بناء هذه البداية وسردها )مثﻼ عوض أن أكتب اسم حيوان أعوضه برسم
تقريبي يدل عليه(.
 الـسـرد
 سرد هذه الجمل والمقاطع لترسيخ بداية الحكاية الجديدة. تشويق المتعلمين والمتعلمات وتحفيزهم إلى التفكير في إتمام الحكاية فيالحصة المقبلة.
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الـوحــدة

المجال

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

العـنوان

يـنــهــى

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

4

توظيف أفعال النهي ).(1

أهداف الحﺻﺔ

 -يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالنهي.

الــوسـاﺋــل

مشهد الوضعية التواصليّة وصور في كراسة المتعلم والمتعلمة بالصفحة  ،62ذوات أشياء ،صور
إضافية ،تشخيص.

المراحل

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

وضعيﺔ اﻻنطﻼق

 يساعد اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات على تذكر مقطع الحكاية تقويم ودعم مدىوتشخيصه :
تمكن المتعلمين
والمتعلمات من تذكر
ض في ال ّ
سكا ِكر ،وﻻ
شارع حتّى ﻻ ت َ ْعث ُ َر ،وﻻ ت َأ ْ ُك ْل َكثيرا ً ِمنَ ال ﱠ
ﻻ ت َْر ُك ْ
ِ َ اﻷفعال الكﻼمية.
ْ
ض.
ثير ِمنَ ال َعصائِ ِر َك ْي ﻻ ت َْم َر ْ
تَ ْش َر ِ
ب ْال َك َ

التوظيف )(1

 يخلق اﻷستاذ/اﻷستاذة مواقف تواصلية مشابهة للسياق اﻷصلي ويساعد
المتعلمين والمتعلمات على توظيف اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المتعلقة
 تقويم ودعم مدىص أَمامهم ،مثل :
بالنهي بمثال ُم َش ﱠخ ٍ
صديقتك تكتب على الطاولة ،وأردت أن تنهينها عن ذلك ،فماذا تمكن المتعلمين
ت
 رأي ِِ
والمتعلمات من
تقولين لها ؟
استثمار وتوظيف
اﻷساليب واﻷفعال
 ﻻ تكتبي على الطاولة.الكﻼمية المتعلقة
 يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلّمين وضعيات تواصلية ذات بالنهي في مواقف
وسياقات مقترحة.
صلة بالنهي ،ويطلب منهم تشخيصها.
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الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3

العـنوان الﺻوت ]ض[  /حرف الضاد

الـمـﻛـون

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

الــﻘــراءة

الوعي الصوتي ـ الصوت  /الحرف مع الحركات الطويلة
والتنوين  -كتابة الحرف.

2

4

أهـــداف  -التمييز السمعي للصوت ]ض[ مع الحركات الطويلة والتنوين  -التحقيق النطقي للصوت ]ض[ مع الحركات الطويلة
الـحـﺻﺔ والتنوين  -ربط الصوت ]ض[ برسمه الخطي مع الحركات الطويلة والتنوين.
الـوساﺋل صور ،أشياء عينية ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ





تصحيح النشاط المنزلي.
تقويم ودعم فوري لـ :
قراءة الكلمات البصرية وفق الطرائق المعتادة.
 تعرف الكلمات البصريةإنشاد نشيد حرف الضاد.
تسميع المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن الصوت ]ض[ مع الحركات وقراءتها.
القصيرة والحركات الطويلة وإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى الفرق  -حفظ نشيد الحرف وإجادة
ترديده.
بين نطقهما.

 الوعي الصوتي  - :يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات
تتضمن ]ض[ مع الحركات الطويلة متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ض[ مثل :
)ضار  /ضا() .فضول  /ضو() .رضيع /ضي( ويردّد المتعلمون والمتعلمات
ﱞ
معه كل كلمة مسموعة ومقطعها.
 يس ّمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين كلمات تتضمن ]ض[ مع التنوينض،
ض  -غ ََرضا ً  /ضا ً ـ
ماضٍ /
ٍ
ضٌ /
متبوعة بمقطعها المتض ّمن لـ ]ض[ مثل  :فَ ْر ٌ
ويردّد المتعلمون والمتعلمات كل كلمة مسموعة ومقطعها معه.
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلّمين إلى تجزيء كلمات تتضمن ]ض[ معماض ـ فُ
روض...
ٌ
الحركات الطويلة والتنوين شفهيا ً إلى مقاطع مثل  :غ ََرضا ً ـ ٍ
ـ يقودهم إلى دمج مقاطع شفهيا لتكوين كلمة.
الـﻛـلـمـﺔ
ضــوض
ُر
ٌ

بناء التعلمات

التطبيق

التﻘويم والدعم

تـﻘـطـيـعـهـا
ر ــــ ُـــ

ضـ ــو

ض ــــٌـــ

تقويم ودعم فوري لـ :
 تعرف ]ض[ مع المدودوالتنوين وتمييزه سمعا.
 النطق السليم لـ ]ض[ معالمدود والتنوين.
 التعرف البصري لحرفالضاد مع المدود والتنوين في
وضعياته الكتابية المختلفة.
 التجزيء المقطعي ودمجالمقاطع لتكوين كلمات.
 الطﻼقة في قراءة المقاطعوالكلمات والجمل.

 ربط الصوت بالحرف  - :يعرض اﻷستاذ/اﻷستاذة على أنظار المتعلمات
والمتعلمين بطاقات حرف الضاد معزوﻻ مع التنوين والمدود في وضعياته
الكتابية المختلفة ،ويقرأها لهم الواحدة تلو اﻷخرى وهم يردّدون معه ،مع
اﻹشارة إلى الحرف والقيام باﻹشارات اليدوية الدّالة على الحركات.
 تلعب جماعة الفصل لعبة الحرف المتنقل وفق الطريقة المعتادة.يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى :
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرف الضاد مع الحركات الطويلةوأشكال التنوين ،على السبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(. الـطـﻼقـة  - :قراءة لوحة قرائية على السبورة.
 قراءة اللوحة القرائية الواردة في كراسة المتعلم والمتعلمة )النشاط (3بالصفحة  64على السبورة وقراءتها  -بالترتيب وبدونه وباﻹشارة إلى المقروء
بالمسطرة وفق الطرائق المعتادة.
 كتابة حرف الضاد مع الحركات الطويلة والتنوين على اﻷلواح. -تكليف المتعلمين والمتعلمات بنشاط منزلي.
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تعرف حرف الضاد ورسمه
مع الحركات الطويلة
والتنوين.

الـوحــدة

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

3
الـمـﻛـون
اﻹمﻼء الذاتي

العـنوان

الﻛلمات البﺻريّﺔ )هما  -هم  -هنّ (

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

2

أهداف الحﺻﺔ

 إكساب المتعلّم/المتعلّمة القدرة على التصحيح الذاتي لكتابته ،والتعود على التصحيح التبادليوالتشاركي ،تنشيط ذاكرته.

الــوسـاﺋــل

الدفاتر ،بطاقات الكلمات البصريّة ،اﻷلواح ،السبّورة... ،

المراحل
استرجاع متن
اﻹمﻼء الذاتي

تﺻحيح

تﺻحيح
التﺻحيح

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
التحقّق من
يتطوع المتعلّمون/المتعلمات ﻻستظهار الكلمات البصرية بتعيين مدلوﻻتها اﻻستظهار وربط
ّ
الملفوظ بما يﻼئمه
باﻹشارات ،وبتعيين بطاقاتها على جدار الكلمات في ركن القراءة.
من إشارات.
 ّيوزع اﻷستاذ/اﻷستاذة الدفاتر على المتعلّمات والمتعلّمين.
 يطلب منهم مراجعة ما كتبوه وتصحيح ما ارتكبوه من أخطاء ذاتيا مع مرورهصة المتعثّرين ،وﻻ
صفوف لتقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها وبخا ّ
بين ال ّ
مناص من أن تكون المساعدة بدايةً باﻹحالة على بطاقة الكلمات على الجدار في يُوا َكب كل نشاط
من مناشط
ركن القراءة.
ّ
ّ
دفتريْهما )تصحيح تبادلي( من أجل التحقّق من التصحيح بالتوجيه
 يتبادل كل متعلمين/متعلماتَ
ص ﱠحح فقط .والمساعدة على
ص ّحة ما أنجزه ُك ﱞل منهما .ويقتصر التحقّق على رشم الخطأ غير ال ُم َ
وﻻ بأس من استشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو اﻻستعانة بجدار الكلمات في حالة عدم التصحيح باعتماد
البطاقات
التيقّن من الخطأ.
 يص ّحح كل متعلم/متعلمة إنجازه ذاتيا باﻻستعانة بالكلمات المعروضة على اﻹشارات.السبّورة أو على الجدار في ركن القراءة.
يت ّم التركيز على
ص ّحة الكتابة
يراقب اﻷستاذة مدى قدرة المتعلّمات والمتعلمين على تصحيح منتوجاتهم ذاتيا .والكتابة على
السطر،
والمقروئية
وجمالية الخطّ.
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الـوحــدة

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الحﻛايﺔ(

المجال الهنـدام والنظـاﻓـﺔ

العـنوان ديدي ونميرة اﻷنيﻘان

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

سرد الحكاية  -إنتاج بديل لمقطع من النص حكائي ).(2

2

10

أهداف الحﺻﺔ

 سرد الحكاية. -إنتاج تتمة الحكاية الجديدة.

الــوسـاﺋــل

مشهد الحكاية ،ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص...

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

السرد

اﻹنتاج
والتﻘويم
)تتمﺔ
حﻛايﺔ(

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ
 تقويم مدىصة السالفة
 يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع ما أنتجوه في الح ّتذكر أفعال
والتعبير عنه شفهيا تعبيرا ً مصحوبا بالتغذية الراجعة.
التحية
 تهييء المتعلمات والمتعلمين لسرد الحكاية.وتوظيفها.
 تقويم ودعم السرد التشاركي )اﻷستاذ/اﻷستاذة وجماعة الفصل في ذات اﻵن( للحكاية. سرد مقطع الحكاية موضوع اﻻشتغال من طرف بعض المتعلمات والمتعلمين فرادى ،القدرة علىمع مساعدتهم بين الفينة واﻷخرى باﻹيماءات ،واﻹشارات ،أو بدايات الجمل .والصور السرد.
وخريطة الحكاية.
 اﻹعـــداد
يقود اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلّمات والمتعلّمين إلى تحديد العناصر في المقطع الحكائي
المراد إبدالها ،واقتراح البدائل بالتدرج مثل :
 تغيير مكان )أو أمكنة( من أمكنة الحكاية بمكان آخر.ـ تغيير زمن الحكاية بزمن آخر.
تعويض شخصية من شخصيات الحكاية )أو جميعها إن أمكن( بشخصية أخرى من
إبداع المتعلمين والمتعلّمات.
ـ إبدال حدث من أحداث الحكاية بحدث آخر...
ويجب استحضار عنصري المﻼءمة واﻻنسجام أثناء التبديﻼت هذه.
 اﻹنــتــاج
يتدرب المتعلّمون/المتعلمات على سرد مقاطع
 في عمل ثنائي أو في مجموعاتّ
الحكاية الجديدة ،ويتخلّل هذا التدريب التصحيح التبادلي بين المتعلمين والمتعلّمات.
ـ يتطوع المتعلّمون/المتعلّمات فرادى لسرد مقاطع الحكاية المعدلة على مسامع زمﻼئهم
وزميﻼتهم .ويتخلل السرد الفردي هذا تدخﻼت تصحيحية.
 الـتـقـويـم
 يُفتح نقاش تقويمي مو ﱠجه من لدن اﻷستاذ/اﻷستاذة بعد كل سرد فردي ،فيه يبديالمتعلمون والمتعلّمات آراءهم في ما سرده زميلهم أو زميلتهم من حيث سﻼمة اللغة
ومن حيث التشخيص الصوتي وتلوينه والحركات الجسدية المصاحبة لﻺلقاء...
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 تقويم ودعمفوري لقدرة
المتعلمات
والمتعلمين على
توظيف البنى
اﻷسلوبية
والتركيبية
والصرفية
المكتسبة في
التحدّث.

الـوحــدة

المجال

3

الـمـﻛـون
اﻻستماع والتحدث
)الوضعيﺔ التواﺻليﺔ(

الهنـدام والنظـاﻓـﺔ
ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

العـنوان

ينهى

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

5

توظيف أفعال النهي ).(2

أهداف الحﺻﺔ

 -يوظف المتعلّم/المتعلّمة اﻷساليب واﻷفعال الكﻼمية المرتبطة بالنهي.

الــوسـاﺋــل

مشهد وصور على كراسة المتعلم والمتعلمة الصفحة  ،62ذوات أشياء ،صور إضافية ،تشخيص.

المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ

التﻘويم والدعم

 تقويم ودعم مدىّ
ليوظفوا تمكن المتعلمين
 يقترح اﻷستاذ/اﻷستاذة على المتعلمات والمتعلمين سياقات تواصليّةوالمتعلمات من تذكر
فيها أفعال النهي.
اﻷفعال الكﻼمية.


التوظيف )(2



يطلب اﻷستاذ/اﻷستاذة من كل جماعة من المتعلمات والمتعلمين التفكير في
وضعية تواصلية ينهون فيها بعضهم البعض ،ويترك لهم مهلة من أجل التفكير
والتدرب في نظام ،مثل :
ّ
 رؤية أطفال يعبثون بالنباتات في الحديقة ونهيهم عن القيام بذلك. أطفال في المدرسة ﻻ يغلقون الصنابر بعد استعمال الماء ونهيهم عن تبذيرالماء...
تتقدّم كل مجموعة لتشخيص الوضعيّة.
في عمل تشاركي ،يُقَ ﱠوم كل تشخيص من حيث توظيف أفعال النهي وأسلوبه
)ﻻ( ،وسﻼمة اللغة ،والتعبير الصوتي ،ومﻼمح الوجه ،والمصافحة ،باعتماد
حوار مو ّجه من لدن اﻷستاذ أو اﻷستاذة ...
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تقويم ودعم مدى تمكن
المتعلمين والمتعلمات
من استثمار وتوظيف
اﻷساليب واﻷفعال
الكﻼمية المتعلقة
بالنهي في مواقف
وسياقات مختلفة من
إبداعهم وتشخيصها.

الوحدة

المجال الهندام والنظاﻓﺔ

3

الـمـﻛـون
الﻘراءة

العـنوان الﺻوتان ]ط[ و]ض[  /حرﻓا الطاء والضاد

ﺻـﺔ
مـوضـوع الـحـ ّ

التقويم والتشخيص والدعم والمعالجة المر ّكزة.

اﻷسـبـوع

الـحـﺻـﺔ

2

5

صوتين ]ط[ و ]ض[ مع الحركات
 تمييز الصوتين ]ط[ و ]ض[ مع الحركات والتنوين  -التحقيق النطقي لل ّأهـــداف والتنوين -تعرف حرفي الطاء والضاد مع الحركات والتنوين .ـ قراءة مقاطع لحرفي الطاء والضاد مع
الحـﺻـﺔ الحركات والتنوين  -رسم حرفي الطاء والضاد مع الحركات جميعها والتنوين - .التجزيء والدمج كتابيا.
الـوساﺋل صور ،عجين ،رمل ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع ،كراسة المتعلم والمتعلمة.
المراحل
وضعيﺔ
اﻻنطﻼق

تﻘويم
تشخيﺻي

الدعم
والمعالجﺔ
المرﻛزة

تدبير اﻷنشطﺔ التعليميﺔ التعلميﺔ




تصحيح النشاطات المنزلية.
صة بالحرفين وفق الطريقة المعتادة.
قراءة الكلمات البصرية الخا ّ
ترديد نشيدي الحرفين طاء والضاد.

 باستحضار مؤشرات التقويم التي تم تسجيلها خﻼل الحصص اﻷربعاﻷولى ،يتم تقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في وضعيات جماعية أو
فردية في قراءة سلسلة من المقاطع والكلمات المتضمنة لحرفي الطاء
والضاد مع الحركات وأشكال التنوين جميعها ،باستعمال لوحة قرائية،
بطاقات ،اللوحة القرائية في كراسة المتعلم والمتعلمة )الصفحة ،(65
سبورة ،ألواح .مع تدوين المﻼحظات ،لتفييء المتعلمين/المتعلمات بدﻻلتها
استعدادا لمرحلة الدعم والمعالجة المركزة.
 تكليف المتعلمين والمتعلمات المتوسطين فما فوق بـ :
 القراءة ﻷنفسهم قراءة هامسة ،للوحة قرائية على ورقة ،أو في الكراسة. القراءة لزمﻼئهم في ثنائيات ،أحدهم يقرأ واﻵخر يتابع ويصحح. القراءة للمجموعة ،أحدهم يقرأ واﻵخرون يتابعون ويصححون. التركيز على الفئة المتعثرة قصد معالجة التعثر حسب الحاجة :
 التعرف والتمييز السمعيان - ،التعرف البصري - ،دمج الحرف معالحركات والتنوين - ،التجزيء المقطعي.
اعتماد اللعب والمناولة اليدوية )المسابقة ،التصنيف ،الربط ،الفرز ،التلوين،
اﻹشارات الدّالة على الحركات والتنوين ،العجين ،الرمل ،الحركة والتنقل
واﻻصطفاف ،اللعب بالبطاقات ،لعبة الحرف المتنقل.
 التجزيء المقطعي كتابيا لكلمات تتضمن حرفي الطاء والضاد علىالسبورة أو على اﻷلواح.
 دمج مقاطع مكتوبة لتكوين كلمات )كتابتها كتابة اعتيادية وقراءتها(.نشاط منزلي  :تكليف المتعلمين والمتعلمات بالنشاط المنزلي التالي :
التجزيء والدمج كتابيا  +قراءة اللوحة القرائية )النشاط  (3بالصفحتين 65
ومحتوى الصفحة  66من كراسة المتعلم والمتعلمة :
 بالنسبة لمهارتي التجزيء والدمج ،يس ّمعهم كل تعليمة على حدة ،ويُفَ ّهمهمالمطلوب منهم إنجازه ،ويقدّم لهم نماذج )أمثلة( في التجزيء المقطعي
لكلمات ودمج مقاطع لتكوين كلمات كتابيا قصد اﻻستئناس بها ،ويتدربون
على مهارتي التجزيء والدمج ،ويتحقق من فهمهم المه ّمة المطلوب منهم
إنجازها ثم يطلب منهم إنجاز المناشط في البيت.
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التﻘويم والدعم
 تقويم ودعم فوري لـ : تعرف الكلمات البصريةوقراءتها.
 حفظ النشيدين وإجادة ترديدهما. تقويم أدوات ووضعياتالتقويم لجعلها أكثر صدقا
وموضوعية.
 تقويم أثر اﻷنشطة الداعمةوالوضعيات العﻼجية من أجل
تطويرها وإبداع أنشطة أخرى.

 تقويم مدى نجاعة أنشطةالدعم ووضعيات المعالجة
المركزة من أجل تطويرها
وتجديدها.

 .3.6ﺟـذاذات تـﻘــديـم الـﻧــص الـﻧـﺛــري
الـوحــدة

5

المﺟال البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة
الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
25

الﻘراءة )ﻧص ﻧﺛري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل
وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

الﻌـﻧوان ﺟـولـة ﻓـﻲ الـبـاديـة
الـحـﺻـة
1

ـ تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )م ،ل ،كـ ،و ،هـ( .ولوج النص عبر عتباته.
ـ بناء التوقعات من النص انطﻼقا من النصوص الموازية والمصادقة عليها.
صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية

 الكلمات البصرية
 عرض بطاقات كلمات  :الحيوانات ،النباتات ،الجبال ،الحديقة. إعطاء نموذج القراءة من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذة )قراءة كلية دون ته ّج(. قراءة جماعية ثم فردية مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى الكلمات بالترتيب وبدونه.)اﻻحتفاظ بالكلمات معلقة في جانب من الحجرة(.

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعم فوريلتعرف الكلمات
البصرية.

تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 مطالبة المتعلمين/المتعلمات برفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا الصوت وتوجيهه لمهارات الوعيالصوتي  :التعرف،
نحو اﻷسفل إذا لم يسمعوه :
التمييز ،العزل،
]م[ في الكلمات  :جدتي ،أمي ،سعاد ،منزل ،حي ،مدينة ،غرفتي ،لعبة...،
التجزيء المقطعي،
]ل[ في الكلمات  :ملعب ،دمية ،كﻼم ،سماء ،حقل ،جبال ،وردة ،لطيف...
الحذف ،اﻹضافة،
]ك[ في الكلمات  :مكتب ،أقﻼم ،مﻼكم ،رفيق ،ملك ،واحة ،حكاية ،كثير...
التعويض ،القافية.
]و[ في الكلمات  :ولد ،حلوى ،بذور،صواب ،واحة ،شمس ،وردة ،وعود...
]هـ[ في الكلمات  :مهدد ،محدد ،سهام ،سحاب ،سعاد ،هل ،حل ،عل...
 نطق اﻷصوات من طرف المتعلمين/المتعلمات معزولة ومع الحركات جميعها تقويم ودعم فوريوالتنوين.
تﺻفية
للتعرف البصري،
الﺻﻌوبات  -التجزيء المقطعي شفهيا لكلمات تتضمن هذه اﻷصوات مثل  :مﻼكم  -كهل -
والتجزيء ودمج
كمال ...
الﻘراﺋية
الحروف المستهدفة.
 ربط الصوت بالحرف
 تقويم ودعم فوري تقديم بطاقات الحروف المستهدفة أو كتابتها على السبورة ،معزولة وفي مقاطعللطﻼقة من خﻼل
مختلفة وقراءتها )النمذجة ،القراءة الموجهة ،القراءة المستقلة(.
قراءة كلمات وجمل.
 التجزيء المقطعي والدمج كتابيا لكلمات تتضمن هذه اﻷصوات.مﻼكم  -كهول  -كمال  -مواهب.
 الحذف واﻹضافة والتعويض والقافية كتابيا على السبورة  :كﻼم ...ﻻم -كمال ...مال  -ﻻ م ...سﻼم  -مال ...جمال  -كمال َ -جمال ِ -جمال  -رمال...
 تقديم لوحة قرائية تتضمن كلمات وجمل تتضمن الحروف المستهدفة وقراءتها)النمذجة ،القراءة الموجهة ،القراءة المستقلة (...مثل :
 -ﻻ يهمل كمال واجبه - .أكملت جميلة واجبها.
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 مﻼحظة الصورة المصاحبة للنص "جولة في البادية" مﻼحظة عامة من طرف
المتعلمين والمتعلمات.
 طرح أسئلة لتوجيه المﻼحظة )مﻼحظة بؤرية(  :ماذا تﻼحظ في الصورة ؟ )الجبال،
المروج الخضراء ،الحيوانات ،النهر( كيف هي السماء ؟ وكيف هي الشمس ؟ ماذا
تﻼحظ أيضا في الصورة ؟ )الجدة والطفل( ...أين يجلسان ؟
ماذا يفعﻼن في رأيك ؟
 كتابة العنوان "جولة في البادية" على السبورة ،وقراءته من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذةوبعض المتعلمين/المتعلمات.
 شرح كلماته  :جولة ،تجول ،فسحة ،أتجول في المدينة ،أتفسح في الحديقة ...البادية.ذكر مميزات البادية مقابل مميزات المدينة.
 طرح سؤال التوقع  :ع ّم سيتحدث النص في نظركم ؟ أو ماذا يقول الطفل لجدّته فينظركم ؟
 تحفيز المتعلمين/المتعلمات على بناء فرضيات ،ومساعدتهم على صياغتها)كلمات أو جمل قصيرة( ،مع دمج الفرضيات المتقاربة والمتشابهة خﻼل اﻹدﻻء
لتشكل فرضية واحدة.
 تسجيل الفرضيات على السبورة) .في حدود ثﻼث أو أربع فرضيات(. وضعها في مخطط شمسي ليسهل تمثلها ،العنوان في الوسط والفرضيات تحيط به.بﻧاء
التوقﻌات

 تقويم ودعمالمﻼحظة العامة
والبؤرية لصورة.

 تقويم ودعم القدرةعلى صياغة
الفرضيات.

ملحوظة هامة
التوقعات تبنى انطﻼقا من العنوان أو من
الصورة أو بعد قراءة مقطع من النص
يكتمل معناه في مقاطع تالية يتم طرح
سؤال في شأنها من أجل توقّع
مضامينها ...ﻻ يجب تقويم التوقعات في
البداية أو مناقشاها ﻷن هذا يتنافى ومفهوم
القراءة بالتوقع وبناء فرضيات النص
بحصر المعنى ،إذ ت ُ ْر ِجأ المصادقة على
التوقعات إلى مرحلة ﻻحقة بعد بناء معنى
المتنوعة.
النص طبعا عبر القراءات
ّ

الطفل يﺻف البادية
لﺟدته

الـطـفــل
يحدث أمـه

ﺟولة ﻓﻲ
البادية

الطفل يحﻛﻲ
لﺟدته عن
المديﻧة

الﺟدة تحﻛﻲ للطفل
حﻛاية

يمكن اعتماد تقنية العصف الذهني في بناء التوقّعات.
 إعادة قراءة الفرضيات. توزيعهم إلى مجموعات حسب توقعاتهم المشتركة ،مطالبتهم بتعليل توقعاتهم دونمناقشتها.
 تشويقهم إلى القراءة في اليوم الموالي لمعرفة من منهم توقعه صحيح)تعاقد ووضع في مشروع القراءة(.
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الـوحــدة

المﺟال

5

البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
25

الﻘراءة )ﻧص ﻧﺛري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

الـحـﺻـة
2

 تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )م ،ل ،كـ ،و ،هـ(. تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمات - .قراءة النص بطﻼقة. فهم واستخراج المعاني الصريحة من النص.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 الكلمات البصرية  - :قراءة الكلمات البصرية المعلقة سابقا ) :الحيوانات،
النباتات ،الجبال ،الحديقة( ،قراءة نموذجية ثم جماعية ففردية )قراءة كلية
دون ته ّج( مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين والمتعلمات إلى
الكلمات بالترتيب وبدونه) .اﻻحتفاظ بالكلمات مثبتة على جدار الكلمات في
ركن القراءة من الحجرة(.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :م  -ل  -كـ  -و  -هـ
)تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
 التذكير بالفرضيات باستعمال المخطط الشمسي) .الوضع في مشروع
اﻻستماع(.





قراءات

الﻌـﻧوان

ﺟـولـة ﻓـﻲ الـبـاديـة








تسميع النص  :يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة النص تسميعا مستوفيا لشروط القراءة
السليمة والكتب مغلقة والمتعلمون/المتعلمات يستعملون الﻼقط السمعي دون
غيره.
تقويم الفهم العام للنص بأسئلة مثل  :ما اسم الطفل المذكور في النص ؟ أين
تدور أحداث النص ؟ ما هي الشخصيات المذكورة في النص ؟
قراءة اﻷستاذ/اﻷستاذة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة النص مرتين مع اﻹشارة
بأصبعه إلى الكلمة التي يقرؤها والمتعلمون/المتعلمات يوظفون الﻼقطين
السمعي والبصري كليهما.
قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون/المتعلمات النص في اﻵن
نفسه ،مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم ومتعلمة النص قراءة هامسة،
واﻷستاذ/اﻷستاذة يقترب منه للتحقّق مما يقرأ ،ويقدم الدعم المناسب له بشكل
فردي.
قراءة جماعية للنص )الكورال(.
قراءة ثنائية للنص.
قراءة ذاتية من لدن كل متعلم/متعلمة على حدة قراءة مصحوبة بالتغذية
الراجعة )تصحيح اﻷخطاء القرائية وتعديلها(.

التﻘويم والدعم

 تقويم ودعم فوريلتعرف الكلمات
البصرية.
 تقويم ودعم فوريلقراءة اللوحة القرائية.

 تقويم مدى التمكن منالفهم العام للنص
المسموع.
 تقويم ودعم مستوىالطﻼقة من خﻼل
القراءة الموجهة
والمستقلة.
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طريق :

 تقريب معاني الكلمات عن
 الصورة المصاحبة للنص ،صور ورسوم )أشعة الشمس ،المروج الخضراء،الفراشات المزركشة(.
 التشخيص بالحركات واﻹيماءات )تتراقص .(... بالمرادف أو الضد )وافرة ،دافئة ،نقية(... بشبكة المفردات :المفردات
)إغﻧاء المﻌﺟم(

 -بخريطة الكلمة ) :نظيف ،وافرة(.

الحﻘول،
اﻷشﺟار،
الوادي...
اﻷبﻘار،
الﻧﻌاج 

البادية

ﻧـوعـهـا :
اســم


مرادﻓـهـا :
ي  ...
نَـ ِقـ ﱞ

المزرعة،
الدﺟاج،
البﺋر

ﻧظيف

 تقويم ودعم معانيالكلمات واستخدام
اﻻستراتيجيات.

ضـدهـا :
ُ مـلـ ّوث ...

تـرﻛـيبهـا
ﻓـﻲ ﺟـملة

الصريحة :

 طرح أسئلة ﻻستخراج المعلومات
 متى عاد حسام ؟ قرب من جلس ؟ ماذا يفعل ؟ كيف هي أشعة الشمس ؟كيف هي أشعة الشمس ؟ كيف هي مياه الشﻼل ؟
الفهم
 التحقق من الفرضيات :
والمﺻادقة على  -تذكير المتعلمين والمتعلمات بتوقعاتهم حول مضمون النص ،ومقارنتها
التوقﻌات
واحدة تلو اﻷخرى مع المعاني الواردة في النص.
 تشجيع المتعلمين/المتعلمات ومساعدتهم على افتحاص توقعاته بواسطةأسئلة وسيطية مثل  :ماذا توقعت قبل قراءة النص ؟ هل توقعك صحيح ؟
لماذا ؟ ...

التطبيق

 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص  -أو جزء منه  -قراءة فردية مشيرين  -تقويم الطﻼقة ودعمهابأصابعهم للكلمة المقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم - .تقويم استراتيجية شبكة
 يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية شبكة المفردات على كلمة ما من المفردات ودعمها.كلمات النص المقروءة ...
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الـوحــدة

5

المﺟال

الﻌـﻧوان

البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
25

الﻘراءة )ﻧص ﻧﺛري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

قراءات

ﺟـولـة ﻓـﻲ الـبـاديـة
الـحـﺻـة
3

تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )م ،ل ،كـ ،و ،هـ(.
 تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمات - .قراءة النص بطﻼقة. فهم واستخراج المعاني الصريحة والضمنية من النص.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 الكلمات البصرية  :قراءة الكلمات البصرية المعلقة سابقا قراءة نموذجية ثم جماعية
ففردية سابقا )قراءة كلية دون ته ّج( مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين والمتعلمات
إلى الكلمات بالترتيب وبدونه) .اﻻحتفاظ بالكلمات معلقة في جانب من الحجرة(.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :م ـ ل ـ كـ  -و ـ هـ
)تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
 أسئلة الربط والتذكير بالنص  - :أين قام حسام بجولته ؟
 لمن جلس يحكي ؟ قراءة اﻷستاذ/اﻷستاذة النموذجية  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة النص مرتين مع اﻹشارة
بأصبعه إلى الكلمة التي يقرؤها أمام أنظار المتعلمين والمتعلمات.
 قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون/المتعلمات النص في الوقت نفسه،
مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
 قراءة هامسة  :يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة ،واﻷستاذ/اﻷستاذة
يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب بشكل فردي.
 قراءة جماعية للنص )الكورال(.
 قراءة ثنائية للنص.
 قراءة ذاتية من لدن كل متعلم/متعلمة على حدة قراءة مصحوبة بالتغذية الراجعة
)تصحيح اﻷخطاء القرائية وتعديلها(.

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعمفوري لتعرف
الكلمات البصرية.
 تقويم ودعمفوري لقراءة
اللوحة القرائية.

 تقويم مستوىالطﻼقة من خﻼل
القراءة الموجهة
والمستقلة.

 طرح أسئلة حول معاني الكلمات التي سبق شرحها. تقريب معاني كلمات أخرى :
 بواسطة الصور والرسوم والتشخيص واﻹيماء. باستعمال استراتيجية :شبكة المفردات ) :المياه(

 -عائلة الكلمة )نظيف(

المفردات
)إغﻧاء
المﻌﺟم(

 تقويم معانيالكلمات واستخدام
اﻻستراتيجيات
ودعمها.
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الفهم

 طرح أسئلة حول المعاني الصريحة التي سبق استخراجها.
 متى عاد حسام ؟  -قرب من جلس ؟  -ماذا يفعل ؟  -كيف هي أشعة الشمس ؟ كيف هي أشعة الشمس ؟  -كيف هي مياه الشﻼل ؟ طرح أسئلة ﻻستخراج معلومات صريحة أخرى ومعلومات ضمنية :
 ماذا تفعل الخراف الصغيرة ؟ ماذا تفعل الفراشات ؟ كيف كانت سماء البادية ؟ -في أي فصل قام حسام بجولته ؟

التطبيق

تقويم ودعم :
 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص  -أو جزءا منه  -قراءة فردية مشيرين الطﻼقة ؛بأصابعهم للكلمة المقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم.
 استراتيجية يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية خريطة الكلمة على كلمة ما.خريطة الكلمة ؛
 ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة الصفحة  119في الكراسة. -الفهم كتابيا.

 تقويم ودعم الفهمالصريح والضمني.
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الـوحــدة

5

المﺟال

البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
25

الﻘراءة )ﻧص ﻧﺛري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

الﻌـﻧوان

ﺟـولـة ﻓـﻲ الـبـاديـة
الـحـﺻـة
4

تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )م ،ل ،كـ ،و ،هـ(.
 تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمات - .قراءة النص بطﻼقة. فهم واستخراج المعاني الصريحة والضمنية من النص .استخراج أفكار النص اﻷساس.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
التﻘويم والدعم
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 الكلمات البصرية  :قراءة الكلمات البصرية المعلقة سابقا قراءة نموذجية ثم جماعية  -تقويم ودعم فوري
ففردية )قراءة كلية دون ته ّج( مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين لمدى قدرة
والمتعلمات إلى الكلمات بالترتيب وبدونه) .اﻻحتفاظ بالكلمات معلقة في على جدار المتعلم/المتعلمة على
استرجاع الكلمات
الكلمات في ركن القراءة(.
البصرية وقراءتها.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :م ـ ل ـ كـ  -و ـ هـ
 تقويم ودعم فوري)تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
لقراءة اللوحة
 أسئلة الربط والتذكير بالنص :
القرائية.
 كيف وجد حسام البادية ؟ -أين كانت الفراشات تتراقص ؟

قراءات

 قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت  -تقويم مستوى
نفسه ،مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
الطﻼقة من خﻼل
 قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم ومتعلمة النص قراءة هامسة ،واﻷستاذ/اﻷستاذة القراءة الموجهة
يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم لهم الدعم فرديا.
والمستقلة.

المفردات

 طرح أسئلة حول معاني الكلمات التي سبق شرحها.
 تقريب معاني كلمات أخرى :
 باستعمال استراتيجية شبكة المفردات. -باستعمال استراتيجية عائلة الكلمة.

الفهم

 طرح أسئلة حول المعاني الضمنية والصريحة التي سبق استخراجها.
 كيف هي أشعة الشمس ؟  -كيف هي مياه الشﻼل ؟  -ماذا تفعل الخرافالصغيرة ؟  -ماذا تفعل الفراشات ؟  -كيف كانت سماء البادية ؟
 في أي فصل قام حسام بجولته ؟ طرح أسئلة ﻻستخراج أفكار النص اﻷساسية :
 تقويم ودعم الفهم قراءة فقرات النص فقرة فقرة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات ذكر معناها في جملة ،الصريح والضمني.مع مساعدتهم على تصحيح اﻷخطاء وتعديل الصياغة :
 -1حسام يحكي لجدته.
 2ـ يصف الطبيعة في البادية.
 3ـ يصف حيوانات البادية.

التطبيق

 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص  -أو جزءا منه  -قراءة فردية مشيرين  -تقويم ودعم :بأصابعهم للكلمة المقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم.
الطﻼقة واستراتيجية
 يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية عائلة الكلمة على كلمة ما.عائلة الكلمة والفهم
 ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة الصفحة  120في الكراسة.كتابيا.

 تقويم ودعم معانيالكلمات باستخدام
اﻻستراتيجيات.
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الـوحــدة

5

المﺟال

البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
25

الﻘراءة )ﻧص ﻧﺛري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

الﻌـﻧوان

ﺟـولـة ﻓـﻲ الـبـاديـة
الـحـﺻـة
5

 تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )م ،ل ،كـ ،و ،هـ(. تلخيص النص انطﻼقا من أفكاره اﻷساسية - .استثمار النص في سياقات أخرى.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 الكلمات البصرية  :قراءة الكلمات البصرية المعلقة سابقا قراءة نموذجية ثم جماعية
ففردية )قراءة كلية دون ته ّج( مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين والمتعلمات
إلى الكلمات بالترتيب وبدونه) .اﻻحتفاظ بالكلمات معلقة على جدار الكلمات في ركن
القراءة(.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :م ـ ل ـ كـ  -و ـ هـ )تهيئة ،نمذجة ،قراءة
موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
 طرح أسئلة حول أفكار النص اﻷساس.

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعمفوري لتعرف
الكلمات البصرية.
 تقويم ودعمفوري لقراءة
اللوحة القرائية.

قراءات

 قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت نفسه - ،تقويم مستوى
مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
الطﻼقة من خﻼل
 قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة ،القراءة الموجهة
واﻷستاذ/اﻷستاذة يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب فرديا.
والمستقلة.

تلخيص
الﻧص

 طرح أسئلة حول أفكار النص اﻷساس التي سبق استخراجها. الربط بينها لتكوين ملخص للنص. كتابة الملخص على السبورة. قراءته قراءة موجهة. تحسيس المتعلمين والمتعلمات بحجم الملخص مقارنة مع حجم النص ،وبدور الملخصفي إعطاء القارئ فكرة عما يدور في النص.

تقويم ودعم التمكن
من استخراج
اﻷفكار اﻷساسية
وبناء الملخص.

استﺛمار
الﻧص

 تركيب بعض مفردات النص في جمل وسياقات أخرى. تعويض بعض متغيرات النص وترك الفرصة للمتعلمين والمتعلمات للتعبير وإنتاججمل وفقرات.
 جولة في المدينة مثﻼ عوض البادية. جولة في فصل الصيف عوض الربيع. فسح المجال أمامهم للتعبير عما يمكن أن يغنوا به النص. وصف مظاهر طبيعية أخرى. وصف حيوانات أخرى. -أنشطة منزلية  :إعادة قراءة النص في البيت وإعادة كتابة ملخص آخر له.

تقويم التوظيف
اللغوي في سياقات
أخرى ودعمه.
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الـوحــدة

5

المﺟال البيـﺋـة الطبيـﻌـيـة
الـمـﻛـون والـﻌـﻧـوان

اﻷسابيع
26 / 25 / 24 / 23

الﻛتابة )التﻌبير الﻛتابﻲ(  :وﺻف مﻧظر طبيﻌﻲ
الــهـــدف
الــوسـاﺋــل
ﺻيغة الﻌمل

الﻌـﻧوان وﺻف مﻧظر طبيﻌﻲ
الـحـﺻـص
1و2و3و4

ـ ينتج المتعلم/المتعلمة جملتين مرتبطتين بالمجال انطﻼقا من صور ،بطاقات...
صور ،بطاقات ،أشياء عينية...
عمل  :جماعي /في مجموعات /فردي .حسب مستوى المتعلمين /المتعلمات.

تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
المراحل
 يخبر اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين بهدف الدرس "مﻼحظة صورة لمنظر طبيعيووصفه كتابيا بجملتين" ويُف ِهمهم المهمة المطلوب منهم إنجازها.
 يقودهم إلى دراسة الصورة النشاط  2ص  ،109وذكر عناصرها باﻹجابة عن اﻷسئلةاﻷسبوع 1
التالية  :ماذا تﻼحظون في الصورة ؟ كيف هي السماء ؟ أين يجلس الطفل ؟ كيف هي
الحـﺻـة 1
الحقول ؟ ماذا يفعل الحصان ؟ كيف هي مياه النهر ؟
الـتخطـيـط
 يقودهم إلى قراءة الكلمات المصاحبة للصورة ،وشطب كل كلمة غير مناسبة )ليس لها مايد ّل عليها في الصورة( ،وذلك لمساعدتهم على تحديد الكلمات التي سيركزون على بعضها
في كتابة المسودّة )وصف المنظر الطبيعي( في الحصة الموالية.

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعمفوري لمدى
فهم المطلوب
إنجازه.

تقويم ودعم
 يذكر اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات بموضوع الكتابة. يقودهم إلى التعبير عن الصورة باﻹجابة عن اﻷسئلة التالية  :ماذا تشاهدون في الصورة ؟ فوري ﻹنجازاتالمتعلمات
كيف هي الحقول ؟ كيف هي اﻷزهار ؟  ...الفراشات ؟  ...الطيور ؟
والمتعلمين في
اﻷسبوع  - 2يقرأ تعليمة النشاط  2ص  ،115ويتحقق من فهمها من لدن المتعلمين والمتعلمات ؛
التعبير عن
الحـﺻـة  - 2يذكرهم بحجم اﻹجابة )جملتان( ،ويخبرهم بحرية اختيار الكلمات التي يحبّذونها ؛
الصور وكتابة
الـمـسـودة  -تنجز جماعة الفصل المهمة بشكل فردي ،أو في مجموعات ؛
الجمل.

 ينضم إلى كل متعلم/متعلمة أو مجموعة لتقديم المساعدة الﻼزمة ؛ يستحسن عدم التركيز على سﻼمة الكتابة حتى ﻻ تتحول إلى كابح للتعبير ،وإرجاء ذلك إلىحصة المراجعة والتصحيح.

 يقرأ كل متعلم/متعلمة أو كل مجموعة منتوجه )النشاط  2ص  (115ويناقشه بهدف تقويم ودعمفوري لمراجعة
تصحيحه أو تطويره.
 يتنقل اﻷستاذ/اﻷستاذة بين المتعلمين والمتعلمات لمساعدتهم على مراجعة المنتوجات اﻹنتاج وتصحيحاﻷسبوع 3
اﻷخطاء.

بتوجيههم إلى تصحيح اﻷخطاء ،وإثارة انتباههم إلى جوانب التحسين والتجويد.
الحـﺻـة 3
 يعيد المتعلمون والمتعلمات كتابة منتوجاتهم وتنظيمها بشكل أجود.الـمراﺟﻌـة
ّ
يتوزع المتعلمون والمتعلمات وجوبا إلى مجموعات ،في حالة كان العمل فرديا في السابق،
ﻹعادة كتابة المنتوج تشاركيا على ورقة مستقلة وتحسينه وتزيينه.
 -يجمع اﻷوراق لعرضها في الحصة الموالية.

تقويم ودعم
 يناول اﻷستاذ/اﻷستاذة المجموعات منتوجاتها ويوجهها إلى إعادة قراءتها وتصحيحها.اﻷسبوع  - 4ينظم عملية عرض المنتوجات وقراءتها تشاركيا لتمكين المتعلمين المتعلمات من إبراز فوري لطريقة
العرض والقراءة.
الحـﺻـة  4إبداعاتهم واﻻطﻼع على إبداعات اﻵخرين.

الــﻌـــرض  -تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لعرض منتوجها وقراءته.
 -يحفز اﻷستاذ/اﻷستاذة الجميع بتثمين جميع اﻹنتاجات وإبراز نقط قوتها.
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 .4.6ﺟـذاذات تـﻘــديـم الـﻧــص الـشـﻌــري
الـوحــدة

6

المﺟال اللﻌب والمرح
الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
29

الﻘراءة )ﻧص شﻌري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل
وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

الﻌـﻧوان ﻓﻲ ﻛل يوم لﻌبة
الـحـﺻـة
1

 تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )س ،ش ،ف ،ق(. ولوج النص عبر عتباته .ـ بناء التوقعات من النص والمصادقة عليها.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات... ،
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية

 الكلمات البصرية
 عرض بطاقات كلمات  :الذين ،الﻼتي ،بينما ،اللعب ،الحفل ،البهلوان. إعطاء نموذج القراءة من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذة )قراءة كلية دون ته ّج(. قراءة جماعية ثم فردية مع إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى الكلمات بالترتيب وبدونه. -اﻻحتفاظ بالكلمات معلقة على جدار الكلمات في ركن القراءة.

التﻘويم والدعم
تقويم ودعم فوري
لتعرف الكلمات
البصرية
واسترجاعها
وقراءتها.

تقويم ودعم فوري
 الوعي الصوتي
 مطالبة المتعلمين/المتعلمات برفع اﻹبهام إلى اﻷعلى إذا سمعوا الصوت وتوجيهه لمهارات الوعيالصوتي :
نحو اﻷسفل إذا لم يسمعوا الصوت :
التعرف ،التمييز،
]س[ في الكلمات  :مسجد ،صياد ،سعاد ،منزل ،شيماء ،سيارة ،مدرس ،درس...
العزل ،التجزيء
]ش[ في الكلمات  :فراش ،مشمش ،ثعلب ،مساء ،جبال ،مشط ،شمس...
المقطعي ،الحذف،
]ف[ في الكلمات  :مكتب ،أفﻼم ،مسبح ،رفيق ،رغيف ،باحة ،فطيرة ،كثير...
اﻹضافة،
]ق[ في الكلمات  :قلم ،غنم،أقﻼم ،كﻼم ،مغلقَ ،ك ْنغ ٌَر ،قناع ،شكوك...
 نطق اﻷصوات من طرف المتعلمين/المتعلمات معزولة ومع الحركات جميعها التعويض ،القافية.والتنوين.
 التجزيء المقطعي شفويا لكلمات تتضمن هذه اﻷصوات  :شفيق  -مشمس  -رفيقة - تقويم ودعمتﺻفية
سقيفة...
فوري للتعرف
الﺻﻌوبات
بالحرف
الصوت
ربط

البصري،
الﻘراﺋية
مختلفة
مقاطع
في
معزولة
السبورة،
على
كتابتها
أو
المستهدفة
الحروف
بطاقات
تقديم
والتجزيء والدمج
وقراءتها )النمذجة ،القراءة الموجهة ،القراءة المستقلة(..
للحروف
 التجزيء المقطعي والدمج كتابيا لكلمات تتضمن هذه اﻷصوات  :قشور  -شقوق  -المستهدفة.نسناس  -سقوف.
 تقديم نشاط التعويض والقافية كتابيا على السبورة : تقويم ودعمأفﻼم  /أقﻼم  /أعﻼم  /أزﻻم...
فوري للطﻼقة من
رفيق  /رشيق  /رقيق  /رحيق
خﻼل قراءة كلمات
 تقديم لوحة قرائية تتضمن كلمات وجمل تتضمن الحروف المستهدفة وقراءتها وجمل.)النمذجة ،القراءة الموجهة ،القراءة المستقلة - : (..يقف شفيق في صف شقيقه .ـ تعكس
مياه المسبح أشعة الشمس.
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تﻌرف
شﻛل
الﻧص
وبﻧاء
التوقﻌات

 مﻼحظة الصورة المصاحبة للنص "في ك ﱠل يوم لعبةٌ" مﻼحظة عامة من طرف  -تقويم ودعمالمﻼحظة العامة
المتعلمين والمتعلمات.
والبؤرية لصورة.
 طرح أسئلة لتوجيه المﻼحظة )مﻼحظة بؤرية( : ماذا تﻼحظون في الصورة اﻷولى ؟ )أطفال ،أرجوحة ،فتاة تركب أرجوحة(... ماذا تﻼحظون في الصورة الثانية ؟ )طفل وطفلة( ماذا يفعﻼن ؟ )ير ِكّبان صورة(... كتابة العنوان "في ك ﱠل يوم لعبةٌ" على السبورة ،وقراءته من طرف اﻷستاذ/اﻷستاذةوبعض المتعلمين/المتعلمات.
 مطالبة المتعلمين/المتعلمات بمﻼحظة شكل النص واﻹجابة عن اﻷسئلة : -1حول شكل النص  :هل شكل النص يشبه شكل نص "جولة في البادية" ؟ كيف هو
سم إلى سطور متساوية ،يسمى السطر بيتا ،نص شعري ،فيه لحن أو نغم...
إذا ً ؟ )مق ﱠ
 تقويم ودعميمكن إنشاده.(...،
 -2بناء التوقعات انطﻼقا من الصورة باﻹجابة عن سؤال واحد م ّما يلي  :في نظركم القدرة على
ع ﱠم سيتحدث النص ؟ أو  :في رأيكم ،هل تحبّ الفتاة ركوب اﻷرجوحة ؟ ...صياغة
الفرضيات.
ص ؟...
أو  :كم من لعبة سيتح ّدث عنها النّ ّ
 تحفيز المتعلمين/المتعلمات على بناء فرضيات ،ومساعدتهم على صياغتها )كلماتأو جمل قصيرة( ،مع دمج الفرضيات المتقاربة والمتشابهة خﻼل اﻹدﻻء لتشكل فرضية
واحدة.
 تسجيل الفرضيات على السبورة) .في حدود ثﻼث أو أربع فرضيات(. وضعها في مخطط شمسي ليسهل تمثلها ،العنوان في الوسط والفرضيات تحيط به.ﻻ

نـعـم

تحب الفتاة
هل
ّ
رﻛوب
اﻷرﺟوحة ؟

لـيـس لـمـ ّدة
طـويـلـة

.....

 إعادة قراءة الفرضيات. تشويقهم للقراءة الشعرية في اليوم الموالي لمعرفة مضمون النص) .التعاقد القرائيـ الوضع في مشروع القراءة انطﻼقا من استرجاع التوقعات من أجل التحقق منها(.
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الـوحــدة

6

المﺟال

الﻌـﻧوان

اللﻌب والمرح

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
29

الﻘراءة )ﻧص شﻌري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

ﻓﻲ ﻛل يوم لﻌبة
الـحـﺻـة
2

ـ تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )س ،ش ،ف.(،
 قراءة النص قراءة شعرية  -تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمات. فهم واستخراج المعاني الصريحة من النص.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية

التﻘويم والدعم

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

 الكلمات البصرية
 تقويم ودعمقراءة الكلمات البصرية ،قراءة نموذجية ثم جماعية ففردية )قراءة كلية دون ته ّج( مع فوري لتعرف
إشارة اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين والمتعلمات إلى الكلمات بالترتيب وبدونه .الكلمات البصرية.
 تقويم ودعم قراءة لوحة قرائية خاصة بالحروف
فوري لقراءة
س ـ شـ  -ف ـ ق )تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
اللوحة القرائية.
التذكير بالفرضيات من خﻼل المناقشة أو باستعمال المخطط الشمسي.

قراءات

 تسميع النص
النص الشعري والكتب
يسمع اﻷستاذ/اﻷستاذة النص تسميعا مستوفيا لشروط إلقاء
ّ
مغلقة.
ً
 تقويم الفهم العام للنص بأسئلة مثل  - :كم لعبة ذُ ِكرت في النص ؟  -ما اسم اللعبة
اﻷولى ؟  -ما اسم اللعبة الثانية ؟
 قراءة اﻷستاذ/اﻷستاذة النموذجية
يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة النص مرتين قراءة شعرية تحترم اﻹيقاع والجرس الموسيقي،
مع اﻹشارة بأصبعه إلى الكلمة التي يقرؤها.
 قراءة موجهة
يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت نفسه ،مع التتبع
باﻷصبع للكلمات المقروءة.
 قراءة مستقلة هامسة
يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة ،واﻷستاذ/اﻷستاذة يقترب منهم للتأكد
مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب بشكل فردي.
 قراءة جماعية للنص )الكورال(.
 قراءة ثنائية للنص.
 قراءة ذاتية من لدن كل متعلم/متعلمة على حدة قراءة مصحوبة بالتغذية الراجعة
)تصحيح اﻷخطاء القرائية وتعديلها(.

المفردات

 تقريب معاني الكلمات  :عن طريق :
 الصورة المصاحبة للنص ،صور ورسوم )أرجوحة ،صبية(... التشخيص بالحركات واﻹيماءات )تقل ،محاذية ،نركب ،نفكك ،نعيد(... بالمرادف أو الضد ) :الكلمة  :مسلية ،المرادف  :ممتعة ،الضد  :مملة( )الكلمة :نركب ،المرادف  :نج ِ ّمع ،الضد  :نفكك( )الكلمة  :مسلية ،المرادف  :ممتعة ،الضد :
مملة(.

 تقويم مدى التمكنمن الفهم العام
للنص المسموع.
 تقويم ودعممستوى القراءة
الشعرية بطﻼقة من
خﻼل القراءة
الموجهة والمستقلة.

 تقويم ودعممعاني الكلمات
واستخدام
اﻻستراتيجيات.
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 باستراتيجية خريطة الكلمة ) :مسلية ،نركب(...ﻧوع الﻛلمة  :اســم

المرادف :
ممتﻌة

مـسـلـية

ترﻛيبها ﻓﻲ
ﺟملة

الضد  :مـمـلـة

 باستراتيجية عائلة الكلمة ) :منادية ،مسلية  : (...إدراج الكلمات التالية في مخططاتشمسية  - :نادى  -ينادي  -مناد  -منادية ـ مناداة  -سلى  -يسلي ـ مسل  -مسلية  -تسلية

الفهم

التطبيق

 طرح أسئلة ﻻستخراج المعلومات الصريحة
 ما سم اللعبة اﻷولى ؟ ماذا تقل اﻷرجوحة فوق ظهرها ؟ الصبية تنادي ،ماذا تقول ؟تقويم ودعم الفهم
الصريح لمعاني
 في اللعبة الثانية ،كيف وضعنا القطع ؟النص الشعري.
 التحقق من الفرضيات
ّ
 مساعدة المتعلمين والمتعلمات على استرجاع توقعاتهم باستعمال المخطط الشمسيوالتعبير عنها ثم مقارنتها واحدة تلو اﻷخرى بالمعاني الواردة في النص باﻹجابة عن
أسئلة مثل  :هل ما توقعته صحيح ؟ لماذا ؟...
 تقويم ودعم يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص أو جزءا منه قراءة فردية مشيرين بأصابعهم القراءة الشعريةللكلمة المقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم.
بطﻼقة.
 تقويم ودعم يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية شبكة المفردات على كلمة ما.استراتيجية شبكة
 يكلّف المتعلمون والمتعلمات بإنجاز أنشطة منزلية مثل قراءة النص...المفردات.
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الـوحــدة

6

المﺟال

الﻌـﻧوان

اللﻌب والمرح

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
29

الﻘراءة )ﻧص شﻌري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل
وضـﻌـيـة
اﻻﻧطـﻼق

الـحـﺻـة
3

 تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )س ،ش ،ف ،ق(. تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمات - .قراءة النص بطﻼقة. فهم واستخراج المعاني الصريحة والضمنية من النص.صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم والمتعلمة.

التﻘويم والدعم
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 قراءة الكلمات البصرية قراءة نموذجية ثم جماعية ففردية )قراءة كلية دون ته ّج( مع إشارة  -تقويم ودعم فوري
اﻷستاذ/اﻷستاذة أو أحد المتعلمين والمتعلمات إلى الكلمات بالترتيب وبدونه.
لتعرف الكلمات
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :س ـ ش ـ ف  -ق )تهيئة ،نمذجة ،قراءة البصرية.
موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
 تقويم ودعم فوري أسئلة الربط والتذكير بالنص  - :ما اسم اللعبتين المذكورتين في النص ؟
لقراءة اللوحة القرائية.



قــراءات

ﻓﻲ ﻛل يوم لﻌبة






قراءة اﻷستاذ/اﻷستاذة النموذجية  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة النص مرتين قراءة شعرية  -تقويم ودعم القراءة
تحترم اﻹيقاع والجرس الموسيقي ،مع اﻹشارة بأصبعه إلى الكلمة التي يقرؤها.
الشعرية بطﻼقة من
قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت نفسه ،خﻼل القراءة
مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
الموجهة والمستقلة.
قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة،
واﻷستاذ/اﻷستاذة يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب بشكل فردي.
قراءة جماعية للنص )الكورال(.
قراءة ثنائية للنص.
قراءة ذاتية من لدن كل متعلم/متعلمة قراءة مصحوبة بالتغذية الراجعة )تصحيح
اﻷخطاء القرائية وتعديلها(.

المفردات

 طرح أسئلة حول معاني الكلمات التي سبق شرحه ) :تقل ،تنادي ،نعيد ،نركب - ،تقويم ودعم معانينفكك ،مسلية(...
الكلمات واستخدام
 تركيبها في جمل من طرف المتعلمين والمتعلمات.اﻻستراتيجيات.
 تقريب معاني كلمات أخرى ) :دوما ،نتم ،زاهية (...عن طريق :
 -المرادف ،الضد ،التركيب في جملة - ...إحدى استراتيجيات المفردات.

الـفـهــم

 طرح أسئلة حول المعاني الصريحة التي سبق استخراجها.
 تقويم ودعم الفهم ما اسم اللعبة اﻷولى ؟  -ماذا تقل اﻷرجوحة فوق ظهرها ؟  -الصبية تنادي ،الصريح والضمنيماذا تقول ؟  -في اللعبة الثانية ،كيف وضعنا القطع ؟
للنص الشعري.
 طرح أسئلة ﻻستخراج معلومات صريحة أخرى ومعلومات ضمنية :
 عندما نكمل جمع القطع على ماذا نحصل في النهاية ؟  -لماذا أرادت الفتاة أن تتوقفعن التأرجح ؟  -ما اسم هذه اللعبة التي نركب فيها القطع لنحصل على صورة ؟

الـتطـبـيـق

 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص  -أو جزءا منه  -قراءة فردية مشيرين تقويم ودعم :بأصابعهم للكلمة المقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم.
 القراءة الشعرية يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية خريطة الكلمة على كلمة ما.بطﻼقة.
 ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة الصفحة  137على الكراسة. استراتيجية خريطةأنشطة منزلية  :قراءة النص مرتين ضد الساعة للتدريب على الطﻼقة.
الكلمة - .الفهم كتابيا.
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الـوحــدة

6

المﺟال

الﻌـﻧوان

اللﻌب والمرح

الـمـﻛـون

اﻷسـبـوع
29

الﻘراءة )ﻧص شﻌري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل
وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

قراءات

ﻓﻲ ﻛل يوم لﻌبة
الـحـﺻـة
4

ـ تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )س ،ش ،ف ،ق(.
 تحديد معاني بعض الكلمات باستعمال استراتيجيات الكلمة  -قراءة النص بطﻼقة.ـ فهم النص واستخراج معانيه الصريحة والضمنية - .استخراج أفكار النص اﻷساس.
صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم والمتعلمة.

تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 قراءة الكلمات البصرية.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف :
س ـ ش ـ ف ـ ق )تهيئة ،نمذجة ،قراءة موجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
 أسئلة الربط والتذكير بالنص مثل :
 -ماذا تحمل اﻷرجوحة فوق ظهرها ؟  -ماذا قالت الصبية ؟

التﻘويم والدعم
 تقويم ودعم فوريلتعرف الكلمات
البصرية.
 تقويم ودعم فوريلقراءة اللوحة
القرائية.

 قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت نفسه - ،تقويم ودعم القراءة
مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
الشعرية بطﻼقة من
 قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة ،واﻷستاذ /خﻼل القراءة الموجهة
اﻷستاذة يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب بشكل فردي.
والمستقلة.

 طرح أسئلة حول معاني الكلمات التي سبق شرحها وإعادة توظيفها في جمل.المفردات
 -تقريب معاني كلمات أخرى باستعمال استراتيجيات المفردات.

 تقويم معانيالكلمات ودعمها
باستخدام
اﻻستراتيجيات.

الفهم

 اﻹجابة عن أسئلة حول المعاني الضمنية والصريحة التي سبق استخراجها.
 كيف هي أشعة الشمس ؟  -من أين تتدفق المياه ؟  -كيف هي مياه الشﻼل ؟  -ماذاتفعل الخراف الصغيرة ؟  -ماذا تفعل الفراشات ؟  -ماذا تفعل العصافير؟  -كيف كانت
سماء البادية ؟  -في أي فصل قام حسام بجولته ؟
 تقويم ودعم الفهم طرح أسئلة ﻻستخراج أفكار النص اﻷساس.
الصريح والضمني
 قراءة فقرات النص فقرة فقرة ومطالبة المتعلمين/المتعلمات تحديد معناها في جملة ،للنص الشعري.مع مساعدتهم على تصحيح اﻷخطاء اللغوية وتعديل صياغة الجملة :
 -1صبية تلعب باﻷرجوحة وهي خائفة.
2ـ تركيب القطع لتكوين صورة.

التطبيق

 يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص أو جزء منه قراءة فردية مشيرين بأصابعهم تقويم ودعم : القراءة الشعريةللمقروءة ،واﻵخرون يتتبعون بأصابعهم كذلك في كراستهم.
بطﻼقة.
النص.
 يطبق المتعلمون والمتعلمات استراتيجية عائلة الكلمة على كلمة ما من كلماتّ
 استراتيجية خريطة ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة الصفحة الواردة في كراستهم.ف المتعلّمون/المتعلّمات بإنجاز أنشطة منزلية مثل  :قراءة النص ضد الساعة الكلمة.
 يُ َكلﱠ ُ الفهم كتابيا.مرات عدّة للتدرب على الطﻼقة.
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الـوحــدة

6

المﺟال

الﻌـﻧوان

اللﻌب والمرح

اﻷسـبـوع
29

الـمـﻛـون

الﻘراءة )ﻧص شﻌري(
أهداف الحﺻة
الــوسـاﺋــل
المراحل

وضﻌية
اﻻﻧطﻼق

قراءات

إﻧشاد الﻧص

استﺛمار
الﻧص

ﻓﻲ ﻛل يوم لﻌبة
الـحـﺻـة
5

تصفية الصعوبات الصوتية والخطية المرتبطة بالحروف )س ،ش ،ف ،ق( - .إنشاد النص جماعيا
وفرديا - .استثمار النص في سياقات أخرى...
صور ،أشياء عينية ،بطاقات الكلمات البصرية ،بطاقات حروف ومقاطع وكلمات ،كراسة المتعلم
والمتعلمة.
التﻘويم والدعم
تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 تقويم ودعم فوريلتعرف الكلمات
 قراءة الكلمات البصرية.
 قراءة اللوحة القرائية الخاصة بالحروف  :س ـ ش ـ ف ـ ق )تهيئة ،نمذجة ،قراءة البصرية.
 تقويم ودعم فوريموجهة ،مستقلة ،تطبيق(...
لقراءة اللوحة
 اﻹجابة عن أسئلة حول أفكار النص اﻷساس.
القرائية.
 قراءة موجهة  :يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون والمتعلمات النص في الوقت
 تقويم مستوىنفسه ،مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.
الطﻼقة من خﻼل
 قراءة مستقلة هامسة  :يقرأ كل متعلم وكل متعلمة النص قراءة هامسة،
القراءة الموجهة
واﻷستاذ/اﻷستاذة يقترب منهم للتأكد مما يقرؤون ،ويقدم الدعم المناسب بشكل
والمستقلة.
فردي.
 إنشاد النص الشعري ﻹبراز قابليته للتلحين والجرس الموسيقي إنشادا جماعيا تقويم ودعم التمكنثم فرديا) .إعطاء الحرية للمتعلمين والمتعلمات لﻺبداع في حلل جديدة(.
من استخراج اﻷفكار
 تنظيم مسابقة في القراءة الشعرية ،لخلق التنافس بين المتعلمين/المتعلمات فياﻷساسية وبناء
التعامل مع النص الشعري وتمييزه عن النص النثري ،بإبراز خصوصياته
الملخص.
المرتبطة بالقافية والموسيقى ،لتذوق جماليته.
 تركيب بعض مفردات النص في جمل وسياقات أخرى. تعويض بعض متغيرات النص وترك الفرصة لهم للتعبير وإنتاج جمل وفقرات. لعبة الغميضة مثﻼ عوض اﻷرجوحة. تقويم ودعم تركيب قطع لبناء منزل مثﻼ.التوظيف اللغوي في
 فسح المجال أمامهم للتعبير عما يمكن أن يغنوا به النص.سياقات أخرى.
 وصف لعب أخرى يحبونها.أنشطة منزلية  :حفظ النص ﻹنشاده في مناسبة أخرى.
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الـوحــدة

6

المﺟال اللﻌب والمرح
الـمـﻛـون والـﻌـﻧـوان

الﻛتابة )التﻌبير الﻛتابﻲ(  :التﻌبير عن اللﻌب والمرح
الهدف
الــوسـاﺋــل
الحﺻص

اﻷسبوع 1
الحـﺻـة 1
الـتخطـيـط

اﻷسبوع 2
الحـﺻـة 2
الـمـسـودة

اﻷسبوع 3
الحـﺻـة 3
الـمراﺟـﻌـة

اﻷسبوع 4
الحـﺻـة 4
الـﻌـــرض

الﻌـﻧوان وﺻف لﻌبة
اﻷسابيع
31 / 30 / 29 / 28

الحﺻص
1و2و3و4

ـ ينتج المتعلم/المتعلمة جملتين مرتبطتين بالمجال انطﻼقا من صور ،بطاقات...
صور ،بطاقات ،أشياء عينية...
التﻘويم والدعم

تدبير اﻷﻧشطة التﻌليمية التﻌلمية
 يوضح اﻷستاذ/اﻷستاذة للمتعلمات والمتعلمين الهدف من الدرس "تمثل موقف للعبوالمرح وكتابة ثﻼث جمل لوصفه والتعبير عنه" ويفهمهم المهمة المطلوب منهم إنجازها.
 يساعدهم على دراسة صورة النشاط  2بالصفحة ،وجرد عناصرها باﻹجابة عن أسئلة تقويم ودعممثل  :من تﻼحظون في الصورة ؟ ماذا يفعل البهلوان ؟ ماذا يفعل اﻷطفال ؟ كيف هم
فوري لمدى فهم
اﻷطفال ؟
المطلوب إنجازه.
 يقودهم إلى تحديد اﻷفعال التي يقوم بها كل من البهلوان واﻷطفال بقراءتها وإحاطةالصحيحة منها بخط ،وذلك لمساعدتهم على تحديد الكلمات التي ست ُ ْعت َ َم ُد في التعبير الكتابي
عن موقف اللعب والمرح في الحصص المقبلة.

 يذكر اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين والمتعلمات بموضوع الكتابة.تقويم ودعم فوري
 يقودهم إلى التعبير عن الصورة النشاط  2ص  139باﻹجابة عن اﻷسئلة التالية :ﻹنجازات المتعلمات
من تشاهدون في هذه الصورة ؟ ماذا يفعل البهلوان ؟ كيف هي مﻼبسه ؟ من يحيط به ؟ والمتعلمين في
التعبير عن الصور
ماذا يفعل اﻷطفال ؟...
 -يساعدهم على تذكر اﻷفعال التي قام بها كل من البهلوان واﻷطفال والتي تم تحديدها في وكتابة الجمل.

حصة التخطيط.
 يقرأ تعليمة النشاط  2ص  139ويتحقّق من فهمهم لها ،ث ّم يطلب منهم إنجاز المه ّمة.تعرفوها آنفا.
 يخبرهم بأن لهم حرية اختيار اﻷفعال التي يحبّذون من بين تلك التي ّ يستحسن عدم التركيز على سﻼمة الكتابة حتى ﻻ تتحول إلى كابح للتعبير ،وإرجاء ذلكإلى حصة المراجعة والتصحيح.

 يقرأ كل متعلم/متعلمة منتوجه )النشاط  2ص  (139ويناقشه بهدف تصحيحه تقويم ودعم فوريأو تطويره.
لمراجعة اﻹنتاج
 -ينض ّم اﻷستاذ/اﻷستاذة إلى كل متعلم ومتعلمة لمساعدته على مراجعة المنتوج بتوجيهه وتصحيح اﻷخطاء.

إلى اﻷخطاء ،وإثارة انتباهه إلى جوانب التحسين والتجويد.
 يحفزهم على التنافس في كتابة أحسن منتوج بمراعاة المﻼحظات التي تم تقديمها. يتوزع المتعلمون والمتعلمات وجوبا إلى مجموعات ،في حلة ما إذا كان العمل فرديافي السابق ،ويكتبون منتوجا مشتركا في ورقة مستقلة ،وينظمونه ويجودونه ويزيّنونه.
 -يجمع اﻷستاذ/اﻷستاذة المنتوجات لعرضها في الحصة الموالية.

 يناول اﻷستاذ/اﻷستاذة كل مجموعة منتوجها و يطلب منها إعادة قراءتها.تقويم ودعم فوري
 ينظم اﻷستاذ/اﻷستاذة عملية عرض المنتوجات بشكل يمكن المتعلمين من إبراز لطريقة العرضوالقراءة.
إبداعاتهم واﻻطﻼع على إبداعات اﻵخرين.
 تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لعرض منتوجها وقراءته. -يحفز اﻷستاذ/اﻷستاذة الجميع بتثمين اﻹنتاجات دون استثناء وإبراز نقط قوتها.
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الـمـﻼحــق
الملحق  : 1الـمفاهـيم والـمﺻطـلحــات
ارتأينا تجميع أهم المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بالمنهاج الدراسي الجديد في هذا الملحق ﻹتاحة الفرصة
لﻸستاذة/اﻷستاذ للرجوع إليها عند الحاجة.
اﻻستـمــاع
والـتـحـدث

مكون من مكونات مادة اللغة العربية يعنى بتنمية اﻻستعمال الشفوي للغة العربية انطﻼقا من مهارة
اﻻستماع ومهارة التحدث باعتبارهما مدخلين أساسين لتعليم وتعلم اللغة العربية .وتم اعتماد كل من
الحكاية والوضعية التواصلية لبناء هاتين المهارتين.

الوضﻌـيـة
التواﺻلية

حصة من حصص مكون اﻻستماع والتحدث )تقدم في  15دقيقة( مكملة لحصص الحكاية
) 35دقيقة( ،تستند إلى حامل سمعي أو بصري ،يتم اﻻنطﻼق منها لوضع المتعلمة/المتعلم في موقف
تواصلي للتحدث واستعمال اﻷفعال الكﻼمية بالدرجة اﻷولى.

التﻌليم المبﻛر
للـﻘــراءة

مقاربة تعنى بتعليم وتعلم القراءة في السنوات اﻷولى للتعليم اﻻبتدائي ،وترتكز على خمسة مكونات :
هي الوعي الصوتي والمبدأ اﻷلفبائي والطﻼقة والمفردات ثم الفهم.

الوعﻲ الﺻوتﻲ

التمكن من التمييز بين اﻷصوات اللغوية المسموعة وتعرفها واستعمالها في كلمات منطوقة .وذلك بفهم
أن كل كلمة منطوقة تتركب من وحدات صوتية صغرى مفردة ،وليست وحدة صوتية واحدة.

المبدأ اﻷلفباﺋﻲ

التمكن من ترجمة الكلمات المكتوبة إلى كلمات منطوقة باستعمال العﻼقة بين أصوات الحروف ورسمها
الكتابي.

الـطـﻼقـة

القدرة على القراءة بدقة وسرعة وبإيقاع صوتي معبر عن معاني المقروء.

المـفـردات

تنمية المعجم اللغوي عبر التعرف على كلمات جديدة بتوظيف طرق مختلفة ﻻكتساب المفردات منها
استراتيجيات المفردات.

الـفـهــم

التمكن من بناء معاني النصوص المقروءة من خﻼل استخراج معانيها الصريحة والضمنية في مستوى
أول ثم استخراج اﻷفكار اﻷساسية وتلخيص النصوص.

مهارات الوعﻲ
الﺻوتﻲ

مجموعة من اﻷنشطة الصوتية يتم تدريب المتعلمة/المتعلم عليها لتشكيل وعيه الصوتي ) :التجزيء
المقطعي ،رصد المقطع ،العزل ،التعرف ،التمييز ،التفييء ،الدمج ،التقطيع ،الحذف ،اﻹضافة،
التعويض ،القافية( .وهي محددة في الصفحة  38من هذا الدليل.

شبﻛة المفردات

مجموع المفردات والعبارات المرتبطة بمجال أو موضوع معين ضمن حقل دﻻلي محدد ،مثﻼ  :يتفرع
عن كلمة مدرسة  :ساحة  -متعلمين/متعلمات  -مدير  -أساتذة  -أقسام ...-

خريطة الﻛلمة

مجموع العناصر المحدد لكلمة  :مرادفها ،ضدها ،نوعها ،تركيبها في جملة.

عاﺋلة الﻛلمة

مجموع صيغ الكلمات المشتقة من كلمة محددة ) :الفعل الماضي ،الفعل المضارع ،المصدر ،اسم
الفاعل ،اسم المفعول(...

البيﺋة التﻌلمية
اﻵمـﻧــة

مجموع الشروط النفسية واﻻجتماعية والعﻼئقية التي تجعل المتعلمة/المتعلم مقبﻼ على التعلم ،منغمسا
برغبة ودافعية .مقتنعا بأنه من حقه أن يخطأ وﻻ يترتب عن هذا الخطأ أي عقاب.

الـتـهـيـﺋـة

نشاط إعدادي يهيئ من خﻼله اﻷستاذ/اﻷستاذة المتعلمين/المتعلمات لتعلم مهارة ما بالتصريح بها وإبراز
أهمية تعلمها بالنسبة لهم.
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الﻧـمـوذج

نشاط يقدم من خﻼله اﻷستاذ/اﻷستاذة نموذجا توضيحيا لكيفية أداء مهارة أو تطبيق استراتيجية.

الممارسـة
الموﺟـهـة

نشاط يمارسه المتعلمون/المتعلمات مع اﻷستاذ/اﻷستاذة موضوعه المهارة أو اﻻستراتيجية نفسها التي
سبقت نمذجتها .يقول اﻷستاذ/اﻷستاذة أنا وأنتم سنقوم بـ) ،...المهارة نفسها التي سبقت نمذجتها(.

الـممارسـة
المسـتـﻘـلة

نشاط يأتي بعد الممارسة الموجهة حيث يؤدي المتعلمون/المتعلمات المهارة أو اﻻستراتيجية بشكل
مستقل في نفس الوقت تحت مراقبة وتتبع اﻷستاذ/اﻷستاذة .يقول لهم  :جاء دوركم أنتم من سيقوم بـ...
)المهارة نفسها التي تدرب عليها المتعلمون في الممارسة الموجهة(.

التطـبـيــق

نشاط لتعزيز إتقان المهارة أو اﻻستراتيجية المكتسبة ،واستخدامها في مواقف جديدة بشكل فردي.

قراءة موﺟهة

يقرأ اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون/المتعلمات النص في اﻵن نفسه مع التتبع باﻷصبع للكلمات المقروءة.

يقرأ كل المتعلمين/المتعلمات النص ،في اﻵن نفسه ،قراءة مستقلة هامسة شريطة أن يسمع
الﻘراءة الهامسة
اﻷستاذ/اﻷستاذة قراءة كل من يقترب منه للتحقق مما يقرأ ويقدم الدعم المناسب بشكل فردي.
الﻘراءة بالﺻدى

يقرأ اﻷستاذ /اﻷستاذة جملة أو جملتين ويرددها المتعلمون/المتعلمات )تحفيظ النصوص الشعرية مثﻼ(.

الﻘراءة الﺟماعية
)الـﻛـورال(

يقرأ المتعلمون/المتعلمات جميعهم النص دفعة واحدة وبصوت مرتفع.

كلمات تقدم للمتعلمين/المتعلمات في بداية كل حصة لقراءتها بهدف ترسيخ صورتها ونطقها دون تهج
عندما يصافونها في الجمل أو النصوص القرائية .ويتم تحديدها بناء على كونها :
الﻛلمات البﺻرية  -كلمات متواترة في قراءات المتعلمين/المتعلمات.
 كلمات متواترة ويخالف نطقها رسمها الكتابي )مثل  :هذا ،الذي ،التي ،أولئك(... كلمات في صيغة أدوات وحروف متداولة )مثل  :ثم ،لكن ،قد ،حتى ،ليس(...الﻛتابة التفاعلية

نشاط تعليمي تعلمي يشترك فيه اﻷستاذ/اﻷستاذة والمتعلمون/المتعلمات ويتفاعلون من أجل كتابة جملة
أو فقرة أو نص انطﻼقا من صورة أو موقف مرتبط بالمجال المدروس ،ويكون موضوع الكتابة
والبحث من اختيار المتعلمين والمتعلمات .ثم يتقاسمون ما تم إنتاجه ويعرضونه .وذلك وفق الخطوات
التالية  :التخطيط ،المسودة ،المراجعة ثم العرض.

اﻹمــﻼء الذاتـﻲ

نشاط كتابي ﻻسترجاع ما تم تخزينه في الذاكرة من كلمات وجمل وكتابتها بعد تذكرها بشكل ذاتي.

اﻹمﻼء المﻧﻘول

نشاط كتابي يرتكز على تعرف وقراءة وفهم المتن اﻹمﻼئي والتدرب على كتابته ،ثم إمﻼئه من طرف
اﻷستاذ/اﻷستاذة مع اﻻحتفاظ به أمام أعين المتعلمين للعودة إليه عند الحاجة.
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اﻟﻤﻠـﺤـﻖ  : 2اﻟـﺤـﻜـﺎﻳـﺎت
اﻟـﻤﺠـﺎل  - 1اﻷﺳـﺮة

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

دﻳﺪي َوﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ﻳَﺘَﻌﺎ َرﻓﺎنِ
ﻧَﻈَ َﺮ ْت ِودا ُد إِﻟﻰ ﺻﻮ َر ٍة ُﻣ َﻌﻠﱠ َﻘ ٍﺔ َﻋﻠﻰ ٱﻟْﺠِﺪارِ ،ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﺻﺪﻳ َﻘ ِﺘﻬﺎ ﻧَﺪى ،ﺛ ُ ﱠﻢ ﻗﺎﻟ َْﺖ :
ٱﻟﺼﻮ َر ِة ﻳﺎ ﻧَﺪى ؟
– َﻣ ْﻦ َﻫ ُﺆﻻ ِء ﻓﻲ ّ
ٱﻟﺼﻐﻴ ُﺮ.
– ﻧَﺪى َ :ﻫﺬا واﻟِﺪيَ ،و َﻫ ِﺬ ِه واﻟِ َﺪﺗﻲَ ،و َﻫﺬا أَﺧﻲ ﱠ
– ِودا ُد َ :و َﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِه ٱﻟْ َﻤ ْﺮأَ ُة ٱﻟْ ُﻤ ِﺴ ﱠﻨ ُﺔ ؟
– ﻧَﺪى َ :ﻫ ِﺬ ِه َﺟ ﱠﺪﺗﻲ ،ﺗ َ ْﺤﻜﻲ ﻟﻲ ِﺣﻜﺎﻳَ ًﺔ ﻓﻲ ﻛ ﱢُﻞ ﻟَﻴْﻠَ ٍﺔ.
– ِودا ُد  :أُ ِﺣ ﱡﺐ ٱﻟ ِْﺤ ِ
ﻜﺎﻳﺎت ،اِ ْﺣ ِﻜﻲ ﻟﻲ ِﺣﻜﺎﻳَ ًﺔ ِﻣ ْﻦ ِﺣ ِ
ﻜﺎﻳﺎت َﺟ ﱠﺪﺗِ ِﻚ.
– ﻧَﺪى  :ﺳﺄَ ْﺣﻜﻲ ﻟ َِﻚ ِﺣﻜﺎﻳَ َﺔ ٱﻟْ ِﻘ ْﺮ ِد دﻳﺪي َوٱﻟْ ِﻬ ﱠﺮ ِة ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة  » :دﻳﺪي ِﻗ ْﺮ ٌد ُﻣﺸﺎ ِﻏ ٌﺐ ،ﻛَﺜﻴ ُﺮ
ٱﻟْ َﻤﻘﺎﻟِ ِﺐ ،ﻳَﻘْﻀﻲ ﻳَ ْﻮ َﻣ ُﻪ ﻛُﻠﱠ ُﻪ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺐ َوﻻ ﻳَﺘْ َﻌ ُﺐ .أَ ّﻣﺎ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮةُ ،ﻓَﻬ َِﻲ ِﻫ ﱠﺮ ٌة َودﻳ َﻌ ٌﺔ ،ﺑِﭑﻟْ ُﻜ َﺮ ِة ﺗَﻠْ َﻌ ُﺐ،
ذات َﻣ ﱠﺮ ٍة ،ﻟَ ِﻌ َﺒ ْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َوﺗ َ ِﻌ َﺒ ْﺖ،
َوﻻ ﺗ َ ْﺨ ِﺪ ُش ﺑِﭑﻟْ ِﻤ ْﺨﻠ َِﺐ .ﺗَﺘَ َﺴﻠ ُﱠﻖ ْٱﻷَﺷْ ﺠﺎ َرَ ،وﻻ ﺗ ُﻄﺎ ِر ُد ْٱﻷَﻃْﻴﺎ َرَ .
َﺖ ﺷَ َﺠ َﺮةًَ ،و َﻋﻠﻰ ﻏ ُْﺼ ِﻨﻬﺎ ﻧﺎ َﻣ ْﺖ .ﺗ ََﺴﻠ َﱠﻖ دﻳﺪي ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮةَ ،أَ ْﻣ َﺴ َﻚ ِﺑ َﺬﻳْﻞِ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة ٱﻟْ ِﻤ ْﺴﻜﻴ َﻨ ِﺔ.
ﻓَﺘَ َﺴﻠﱠﻘ ْ
ﻧَﻄﱠ ْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َﻣﺬْﻋﻮ َرةًَ ،و َﺳ َﻘﻄَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻠﻰ ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮ ِة ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ دﻳﺪي أَ ْﺳ َﺮ َع إِﻟَ ْﻴﻬﺎ ،ﻓَ َﺤ َﻤﻠَﻬﺎ،
َوأَﻋﺎ َدﻫﺎ إِﻟﻰ َﻣﻜﺎﻧِﻬﺎَ ،و َ
َﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻳﺎ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮةَ.
ﻗﺎل ﻟَﻬﺎ  :ا ﱠ
ٱﻟﺴﻼ ُم ﻳﺎ دﻳﺪي ،ﻣﺎذا ﺗ ُﺮﻳ ُﺪ ِﻣ ّﻨﻲ ؟
– ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َ :و َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ﺪﻳﻖ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺐ َﻣﻌﻲ.
– دﻳﺪي  :أَﺑْ َﺤﺚُ َﻋ ْﻦ َﺻ ٍ
– ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة  :أَﻧﺎ ِﻣﺜْﻠ َُﻚ أَﺑْ َﺤﺚُ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺐ َﻣﻌﻲَ « .وﺗ َﺼﺎﻓ ََﺢ ْ ِ
ٱﻻﺛ ْﻨﺎنِ َ ،وﺻﺎرا َﺻﺪﻳ َﻘ ْﻴﻦِ .
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ﻓﺎن
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي َو ُﻧ َﻣ ْﯾ َرةُ َﯾ َﺗ َ
ﻌﺎر ِ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻷﺳﺮة
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وأدوار ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ ،وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ـ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﯿﺖ وأﺛﺎﺛﮫ
ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﯿﺔ ور ّدھﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ  :اﻟﺘﺮدﯾﺪ اﻟﻤﺘﻜﺮّر ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ
اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﺗﻜﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ  :وداد ـ ﻧﺪى ـ ﺣﻜﻰ )ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﻔﺎ( ـ ﺣﻜﺎﯾﺔ ـ ﺣﻜﺎﯾﺎت  -اﻟﺸﺠﺮة.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار

اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

دﯾﺪي
وﻧﻤﯿﺮة

ﻧﺪى
ووداد

-

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻟﺤﻮار

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﺗﻛﺷف ﻋﻧﮫأﺣداث اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :
اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن  :اﻟﺑﯾت
واﻟﻐﺎﺑﺔ

 زﯾﺎرة اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺣﺐّ اﻷﺳﺮة ﺣﺐ ﺳﻤﺎع اﻟﺤﻜﺎﯾﺔﻣﻦ اﻟﺠ ّﺪة
 ﻋﺪم إﯾﺬاء اﻵﺧﺮ)اﻟﻄﯿﺮ واﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺤﯿﻮان(
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺬاروﻗﺒﻮﻟﮫ
 -إﻓﺸﺎء اﻟﺴﻼم ورده

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
إﻟﻰ :
ﻄﺎر ُد ْاﻷَ ْ
طﯿﺎ َر
وﻻ ﺗُ ِ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

ﻣﻦ :
ذاتَ َﻣ ﱠﺮ ٍة...

ﻣﻦ :
ﻖ دﯾﺪي اﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮةَ ...
ﺗَ َﺴﻠﱠ َ

إﻟﻰ :
َوﻋَﻠﻰ ُﻏﺼْ ﻨِﮭﺎ ﻧﺎ َﻣ ْ
ﺖ.

إﻟﻰ :
َوھَ َﻮ ْ
ت ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮ ِة
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اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ
ﻣن :
َﻟﻛِنﱠ دﯾدي أَﺳْ َر َع إِ َﻟﯾْﮭﺎ
إﻟﻰ :
َوأَﻋﺎدَ ھﺎ إِﻟﻰ َﻣﻛﺎﻧِﮭﺎ.

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
ُﻧ َﻣﯾ َْرةُ َ :و َﻋ َﻠ ْﯾ ُﻛ ُم اﻟﺳّﻼ ُم
ﯾﺎ ﻗُ َر ْﯾ ُد
إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 1اﻷﺳـﺮة

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

دﻳﺪي ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ ٱﻟْ َﻤ ْﻮ َز
ﻗَﻀﻰ دﻳﺪي َوﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َوﻗْﺘﺎً ﻃَﻮﻳﻼً ﻳَﻠْ َﻌﺒﺎنِ وﻳَ ْﻤ َﺮﺣﺎنِ َ ،وﻟَ ّﻤﺎ ﺗ َ ِﻌﺒﺎَ ،ﺟﻠَﺴﺎ ﺗ َ ْﺤ َﺖ ﺷَ َﺠ َﺮ ٍة
ﻳَ ْﺴﺘَﺮﻳﺤﺎنِ َ ،ﺳﺄَ َل دﻳﺪي ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة َ » :ﻫ ْﻞ ﺗ َْﺴﻜُﻨﻴ َﻦ ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮ َة ِﻣﺜْﻠﻲ ؟ «
– ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة  » :ﻻ ،أَﻧﺎ أَ ْﺳ ُﻜ ُﻦ َﻣ َﻊ أَﺑﻲ َوأُ ّﻣﻲ « ،ﺛ ُ ﱠﻢ أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ْﺖ ﺻﻮ َر َة واﻟِ َﺪﻳْﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﻴﺒِﻬﺎَ ،وأَ َرﺗ ْﻬﺎ
ﻗﺎﻟﺖ  » :ﻫﺬا أَﺑﻲ ﻣﻴﻨﻮشَ ،و َﻫ ِﺬ ِه أُ ّﻣﻲ ﻣﻴﻤﻲ ،ﻧَ ْﺴ ُﻜ ُﻦ ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮةَ .ﺑَ ْﻴ ٍﺖ ﻓﻴ ِﻪ
ﻟِﺪﻳﺪي َو ْ
ُﻏ َﺮ ٌفَ ،و َﻣﻄْ َﺒ ٌﺦ َو َﺣ ّﻤﺎ ٌمَ ،و َﺣﺪﻳ َﻘ ٌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷَ َﺠ َﺮ ُة َﻣ ْﻮ ٍز ﻛَﺒﻴ َﺮ ٌة «.
َﺴﺎل ﻟُﻌﺎﺑُ ُﻪَ ،و َ
َﺳ ِﻤ َﻊ دﻳﺪي » ﺷَ َﺠ َﺮ َة ٱﻟْﻤﻮ ِز « ،ﻓ َ
ِﺐ أَ ْن آﻛ َُﻞ ِﻣ ْﻦ ﺷَ َﺠ َﺮ ِة
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧَﻔ ِْﺴ ِﻪ  » :ﻳَﺠ ُ
ﻗﺎل ﻟِ ُﻨ َﻤ ْﻴ َﺮ َة  » :أَ ْر ِ
ٱﻟْ َﻤ ْﻮ ِز َﻫ ِﺬ ِهَ .وﻟَ ِﻜ ْﻦ ،ﻛَ ْﻴ َﻒ َﺳﺄَ ِﺻ ُﻞ إِﻟَ ْﻴﻬﺎ ؟  ...ﻛَ ْﻴ َﻒ ؟  .« ...ﻓَ ﱠﻜ َﺮ ﻗَﻠﻴﻼً ﺛ ٌ ﱠﻢ َ
ﺟﻮك،
ُﺧﺬﻳﻨﻲ َﻣ َﻌ ِﻚ إِﻟﻰ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ َة «.
– ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ) ُﻣ ْﺒﺘَ ِﺴ َﻤ ًﺔ(  » :ﻫﻴﻪ ...إِﻟﻰ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ ْﺮ َة أَ ْم إِﻟﻰ ﺷَ َﺠ َﺮ ِة ٱﻟْ َﻤ ْﻮ ِز ﻓﻲ ٱﻟْ َﺤﺪﻳ َﻘ ِﺔ ؟ ...
َﺳﺂ ُﺧﺬ َُك َﻣﻌﻲ ﻏَﺪا ً إِ ْن ﺷﺎ َء ٱﻟﻠﱠ ُﻪ ،ﻟَ ِﻜ ْﻦ ،ﺑَ ْﻌ َﺪ أَ ْن أَ ْﺳﺘَﺄْ ِذ َن َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ َة «.
– دﻳﺪي )ﻓَﺮِﺣﺎً(  » :ﺷُ ْﻜﺮا ً ﻟ َِﻚ ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘَﺘﻲ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة «.
َو ﱠد َع دﻳﺪي ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة ﻗﺎﺋِﻼً  » :ﻧَﻠْﺘَﻘﻲ ﻏَﺪا ً إِ ْن ﺷﺎ َء ٱﻟﻠﱠ ُﻪ « .أَﺟﺎﺑَﺘْ ُﻪ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة  » :إِ ْن ﺷﺎ َء ٱﻟﻠﱠ ُﻪ «،
وﺗ َ َﻤﻄﱠﻄَ ْﺖ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ َ َﻜ ﱠﻮ َر ْت َﻋﻠﻰ ﻧَﻔ ِْﺴﻬﺎ َوﻧﺎ َﻣ ْﺖ.
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ِب ٱ ْﻟ َﻣ ْو َز
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي ُﯾﺣ ﱡ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻷﺳﺮة
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وأدوار ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ ،وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ـ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﯿﺖ وأﺛﺎﺛﮫ
ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة واﻟﺸﻜﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ  :اﻟﺘﺮدﯾﺪ اﻟﻤﺘﻜﺮّر ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﺗﻜﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ  :دﯾﺪي ـ ﻧﻤﯿﺮة  -اﻟﺸﺠﺮة ـ أﺑﻲ ـ أﻣﻲ  -ﺷﺠﺮة اﻟﻤﻮز ـ أﺳﻜﻦ ـ ﺑﯿﺖ ـ
إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء  -ﻣﺮﻣﺮة.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار

اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

دﯾﺪي
وﻧﻤﯿﺮة

ـ

ـ ﻣﯿﻨﻮش
ـ ﻣـﯿـﻤﻲ
 -ﻣﺮﻣﺮة

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﺗﻛﺷف ﻋﻧﮫأﺣداث اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :
اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟﺑﯾت واﻟﻐﺎﺑﺔ

 اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻻﺳﺘﺌﺬان اﻟﺸﻜﺮ -اﻟﺘﻮدﯾﻊ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
إﻟﻰ :
َﺟﻠَﺴﺎ ﺗَﺤْ ﺖَ َﺷ َﺠ َﺮ ٍة
َﺮﯾﺤﺎن
ﯾَ ْﺴﺘ
ِ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ :
َﺳﺄ َ َل دﯾﺪي ﻧُ َﻤ ْﯿ َﺮةَ  :ھَﻞْ
ﺗَ ْﺴ ُﻜﻨﯿﻦَ اﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮةَ ِﻣ ْﺜﻠﻲ؟ ...
إﻟﻰ :
ﻓﯿﮭﺎ َﺷ َﺠ َﺮةُ َﻣﻮْ ٍز َﻛﺒﯿ َﺮةٌ

ﻣﻦ :
َﺳ ِﻤ َﻊ دﯾﺪي » ﺷﺠﺮةَ
ﻤﻮز « ،ﻓﺴﺎ َل ﻟُﻌﺎﺑُﮫُ... ،
ْاﻟ ِ

ﻣن :
َﻓ ﱠﻛ َر َﻗﻠﯾﻼ ٌﺛ ﱠم ﻗﺎ َل ﻟِ ُﻧ َﻣﯾ َْر َة :
إﻟﻰ :
ﻟﻛِنْ َ ،ﺑﻌْ دَ أَنْ أَﺳْ َﺗﺄْذ َِن
َﻣرْ َﻣ َر َة.

إﻟﻰ :
ﺻ ُﻞ إِﻟَﯿْﮭﺎ ؟ ...
َﻛ ْﯿﻒَ َﺳﺄ َ ِ
َﻛﯿْﻒ ؟
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
َو ﱠد َع دﯾدي ُﻧ َﻣﯾ َْر َة
إﻟﻰ :
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 2اﳌﺪرﺳﺔ

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

دﻳﺪي ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ َﺔ
ٱﻟﺼﺎﻟﻮنِ  ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ دﻳﺪي
ﺻﺎ َﺣ َﺐ دﻳﺪي ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة إِﻟﻰ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮةََ .ر ﱠﺣ َﺒ ْﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة ﺑﺪﻳﺪي ﻓﻲ ّ
ﻠﻮس ﻓﻲ ٱﻟْ َﺤﺪﻳ َﻘ ِﺔ ﺗ َ ْﺤ َﺖ ﺷَ َﺠ َﺮ ِة ٱﻟْ َﻤ ْﻮزِ.
ﻓ ﱠَﻀ َﻞ ٱﻟْ ُﺠ َ
– َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة َ :ﻣﺴﺎ ُء ٱﻟْ َﺨ ْﻴﺮِ.
– دﻳﺪي َ :ﻣﺴﺎ ُء ٱﻟْ َﺨ ْﻴﺮِ.
– َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة  :ﻣﺎذا ﺗ َ َﻮ ﱡد أَ ْن ﺗ َﺸْ َﺮ َب ﻳﺎ دﻳﺪي ؟
– دﻳﺪي  :آﻛ ُُﻞ َﻣ ْﻮزا ً ﻟَ ْﻮ َﺳ َﻤ ْﺤ ِﺖ.
– َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة  :اِ ْﺻ َﻌ ِﺪ ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮةََ ،وﻛ ُْﻞ ِﻣ ْﻨﻬﺎ َﺣﺘّﻰ ﺗ َﺸْ َﺒ َﻊ.
– دﻳﺪي  » :ﺷُ ْﻜﺮا ً ﻟ َِﻚ ﻳﺎ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة «َ .وﺗ ََﺴﻠ َﱠﻖ ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮةََ ،وﺑَ َﺪأَ ﻳَﻠْﺘَ ِﻬ ُﻢ ٱﻟْ َﻤ ْﻮزَ .ﻟَ ﱠﻮ َﺣ ْﺖ ﻟَ ُﻪ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة
ِﺑ َﻴ ِﺪﻫﺎ َوﻗﺎﻟ َْﺖ  :إِﻟﻰ اﻟﻠﱢﻘﺎ ِء ﻳﺎ دﻳﺪي ،أﻧﺎ ذا ِﻫ َﺒ ٌﺔ إِﻟﻰ َﻣ ْﺪ َر َﺳﺘﻲ .ﻧَ ﱠﻂ دﻳﺪي ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻠﻰ ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮ ِة
ﻟِ َﻴﻠْ َﺤ َﻖ ِﺑ ُﻨ َﻤ ْﻴ َﺮةَ ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ٱﻟْ ِﻤ ْﺴﻜﻴ َﻦ َﺳ َﻘ َﻂ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤ ْﺴ َﺒ ِﺢ .ﺻﺎ َﺣ ْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َﻣﺬْﻋﻮ َر ًة  :دﻳﺪي ﻳَ ْﻐ ُ
ﺮق !
ﺎح ٱﻟْﻤﺎ ِﻫ َﺮَ ،ﺧ َﺮ َج ِﻣ َﻦ ٱﻟْﻤﺎ ِء
دﻳﺪي ﻳَ ْﻐ َﺮ ُق ! ...أَﻧﺎ ﻗﺎ ِد َﻣ ٌﺔ ِﻷُﻧْ ِﻘﺬ ََك ﻳﺎ دﻳﺪي .ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ دﻳﺪي ﱠ
ٱﻟﺴ ّﺒ َ
ﺑ ُِﺴ ْﺮ َﻋ ٍﺔَ ،وأَ ْﻣ َﺴ َﻚ ِﺑ ُﻨ َﻤ ْﻴ َﺮةََ ،و َ
ﻗﺎل ﻟَﻬﺎ ُ :ﺧﺬﻳﻨﻲ َﻣ َﻌ ِﻚ إِﻟﻰ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺘ ِﻚ .أُرﻳ ُﺪ أَ ْن أَﺗ َ َﻌﻠﱠ َﻢ ٱﻟ ﱠﺮ ْﺳ َﻢ
ﺴﺎب َوٱﻟْ ِﻜﺘﺎﺑَ َﺔ.
َوٱﻟْ ِﻘﺮا َءةََ ،وٱﻟ ِْﺤ َ
ﺮي ﻟ ََﻚ ﻛِﺘﺎﺑﺎً َوﻟَ ْﻮ َﺣ ًﺔَ ،و ِو ْز َر ًة
– َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة  :ﻏَﺪا ً َﺳﺘَ ْﺬ َﻫ ُﺐ َﻣ َﻌﻬﺎ إِﻟَﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ،ﺑَ ْﻌ َﺪ أَ ْن أَﺷْ ﺘَ َ
َو ِﻣ ْﺤ َﻔﻈَ ًﺔ.
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ﺳ َﺔ
ِب ٱ ْﻟ َﻣدْ َر َ
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي ُﯾﺣ ﱡ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻷﺳﺮة
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وأدوارھﺎ وﻣﺮاﻓﻘﮭﺎ وأﺛﺎﺛﮭﺎ ،وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬات واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻷﺳﺘﺎذات واﻷﺳﺎﺗﺬة ...ﻣﻦ
ﻋﻼﻗﺎت – اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﯿﺔ ور ّدھﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻔﺲ....
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :دﯾﺪي ـ ﻧﻤﯿﺮة ـ ﻣﺮﻣﺮة  -اﻟﺸﺠﺮة ـ اﻟﻤﻮز ـ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ـ دﯾﺪي ﯾَ ْﻐ َﺮ ُ
ق!
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

ـ دﯾﺪي
 ﻧﻤﯿﺮة -ﻣﺮﻣﺮة

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

ـ

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺤﻮار

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯾرةإﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن :
ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾت

 ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلواﻟﺘﺮﺣﯿﺐ
 اﻟﺘﺤﯿﺔ ور ّدھﺎ. اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻜﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن )ﻧﺠﺪةاﻷﺧﺮ(
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﮭﺪاﯾﺎ )إھﺪاءت
ﻣﺮﻣﺮة أدوا ٍ
ﻣﺪرﺳﯿّﺔً ﻟﺪﯾﺪي(

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
إﻟﻰ :
دﯾﺪي ُ :ﺷ ْﻜﺮاً ﻟَ ِﻚ ﯾﺎ

ﻣﻦ :
ﻖ اﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮةََ ،وﺑَﺪَأَ
َوﺗَ َﺴﻠّ َ
ﯾَ ْﻠﺘَ ِﮭ ُﻢ ْاﻟ َﻤﻮْ َز ...
إﻟﻰ :
ﻓﯿﮭﺎ َﺷ َﺠ َﺮةُ َﻣﻮْ ٍز َﻛﺒﯿ َﺮةٌ

ﻣﻦ :
ﻧَﻂﱠ دﯾﺪي ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻠﻰ
ﻖ ﺑِﻨُ َﻤ ْﯿ َﺮةَ ...
اﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮ ِة ﻟِﯿَ ْﻠ َﺤ َ
إﻟﻰ :
دﯾﺪي ﯾَ ْﻐ َﺮ ُ
ق !...

ﻣن :
أﻧﺎ ﻗﺎ ِد َﻣ ٌﺔ ِﻷ ُ ْﻧﻘ َِذ َك ﯾﺎ دﯾدي
إﻟﻰ :
أُرﯾ ُد أَنْ أَ َﺗ َﻌﻠﱠ َم ٱﻟرﱠ ﺳْ َم
ِﺳﺎب
َو ْاﻟﻘِرا َء َةَ ،و ْٱﻟﺣ َ
َو ْٱﻟﻛِﺗﺎ َﺑ َﺔ

َﻣﺮْ َﻣ َﺮةُ
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
َﻣرْ َﻣ َرةُ َ :ﻏداً َﺳ َﺗ ْذ َھبُ
َﻣ َﻌﮭﺎ إﻟﻰ ْٱﻟ َﻣ ْد َر َﺳﺔِ،
ري َﻟ َك
َﺑﻌْ دَ أَنْ أَ ْﺷ َﺗ َ
ﻛِﺗﺎﺑﺎ ً َو َﻟ ْو َﺣ ًﺔَ ،و ِو ْز َر ًة
َوﻣِﺣْ َﻔ َظ ًﺔ.

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 2اﳌﺪرﺳﺔ

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

دﻳﺪي ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ
ﻓﻲ ﺳﺎ َﺣ ِﺔ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ،ﺗ َ َﺤﻠ َﱠﻖ ْٱﻷَﻃْ ُ
ﻔﺎل َﺣ ْﻮ َل دﻳﺪي ،ﻳُﺮﻳﺪون ٱﻟﺘﱠ َﻌ ﱡﺮ َف َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ .ﺗَﺮا َﺟ َﻊ دﻳﺪي إِﻟﻰ
ﻗﺎل ﻟَ ُﻪ ْٱﻷَﻃْ ُ
ٱﻟْ َﻮرا ِء ﻟِ َﻴ ِﻔ ﱠﺮَ .
ﻔﺎل  :ﻻ ﺗ َ َﺨ ْﻒ ،ﻧَ ْﺤ ُﻦ أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ ُؤ َك ٱﻟْ ُﺠ ُﺪ ُد .أَ ْﻣ َﺴﻜ َْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ِﺑ َﻴ ِﺪ ِهَ ،وﻗﺎﻟ َْﺖ
ﻟَ ُﻪ  » :ﻻ ﺗ َ َﺨ ْﻒ ﻳﺎ دﻳﺪيَ ،ﻫ ُﺆﻻ ِء أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ ُؤ َك ٱﻟْ ُﺠ ُﺪ ُدَ ،ﻫ ِﺬ ِه ﻣﺎﺗﻴﺎ)*( ،ﺗ ُِﺤ ﱡﺐ ٱﻟْ َﻌ ْﺰ َف َوٱﻟْ ِﻐﻨﺎ َءَ ،و َﻫ ِﺬ ِه
أَﻧﺎرو ُز)*( ،ﺗ ُِﺤ ﱡﺐ ٱﻟ ﱠﺮ ْﺳ َﻢ َوٱﻟ ﱠﺮﻗ َْﺺَ ،و َﻫﺬا َﺣ ّﻤﻮ ،ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ ِﻗﺮا َء َة ٱﻟْﻘ ََﺼ ِﺺ « .اِﺑﺘَ َﺴ َﻢ دﻳﺪي َو َ
ﻗﺎل  :أَﻧﺎ
دﻳﺪيِ .ﺟﺌْ ُﺖ ِﻷَﺗ َ َﻌﻠﱠ َﻢ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢَ .ر ﱠﺣ َﺐ ٱﻟْ َﺠﻤﻴ ُﻊ ﺑِﺪﻳﺪي ،ﺛ ُ ﱠﻢ َد َﺧﻠﻮا ٱﻟْ ِﻘ ْﺴ َﻢ.
ﻻتَ ،و َدﻓﺎﺗِ ُﺮ َوﻛُﺘُ ٌﺐَ ...ر ﱠﺣ َﺒ ِﺖ ْٱﻷُ ْﺳﺘﺎ َذ ُة ﺑِﺪﻳﺪي،
ات ،و َﻣ ْﻜﺘَ ٌﺐ َوﻃﺎ ِو ٌ
ﻓﻲ ٱﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻢ َﺳ ّﺒﻮ َر ٌة َو ُﺻ َﻮﻳْﺮ ٌ
ٱﻟﺴ ّﺒﻮ َر ِة ،وﻣﺎ أَ ْن َرأى
َوأَ ْﺟﻠ ََﺴﺘْ ُﻪ ﻓﻲ ﻃﺎ ِوﻟَ ٍﺔ ﺑِﺠﺎﻧِ ِﺐ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮةََ .ﻋ َﺮ َﺿ ِﺖ ْٱﻷُ ْﺳﺘﺎ َذ ُة ﺻﻮ َر َة ﻓَ ْﻬ ٍﺪ َﻋﻠﻰ ﱠ
ﺻﺎح  :ا َﻟ ﱠﻨ ْﺠ َﺪة ! ا َﻟ ﱠﻨ ْﺠ َﺪة ! أَﻧْ ِﻘﺬوﻧﻲَ . ...ﺣ َﻀ َﻨﺘْ ُﻪ
دﻳﺪي ٱﻟْ َﻔ ْﻬ َﺪَ ،ﺣﺘّﻰ ﻗَ َﻔ َﺰ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻘ َﻌ ِﺪ ِه ﺧﺎﺋِﻔﺎًَ ،و َ
ْٱﻷُ ْﺳﺘﺎ َذ ُة َوﻗﺎﻟ َْﺖ ﻟَ ُﻪ  :ﻻ ﺗ َ َﺨ ْﻒ ﻳﺎ دﻳﺪي .ﻫﺬا ﻟ ْﻴ َﺲ ﻓَ ْﻬﺪا ً َﺣﻘﻴ ِﻘ ّﻴﺎًَ .ﻫ ِﺬ ِه ﺻﻮ َرﺗ ُ ُﻪ ﻓَﻘَﻂ .ﻃَﺄْﻃَﺄَ دﻳﺪي
َرأْ َﺳ ُﻪ َﺧ َﺠﻼً ،وﻗﺎل  :أَ ْﻋﺘَ ِﺬ ُر َﻋﻦِ ْ ِ
ٱﻹزْﻋﺎ ِجَ .ر ﱠد ْٱﻷَﻃْ ُ
ﻔﺎل  :ﻻ ﺑَﺄْ َس ﻳﺎ دﻳﺪي ،ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘَﻨﺎ ٱﻟْ َﺠﺪﻳ َﺪ.

)*( ﻣﺎﺗﻴﺎ وأَﻧﺎروز اﺳﻤﺎن أﻣﺎزﻳﻐﻴﺎن ،اﻻﺳﻢ اﻷ ّول )ﻣﺎﺗﻴﺎ( ﻳﻌﻨﻲ )ﺳﻴّﺪة اﻟ ّﻨﺴﺎء( ،واﻻﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ )أَﻧﺎروز( ﻳﻌﻨﻲ )اﻷﻣﻞ(
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ﺳ َﺔ
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي ﻓﻲ ٱ ْﻟ َﻣدْ َر َ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻷﺳﺮة
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وأدوارھﺎ وﻣﺮاﻓﻘﮭﺎ وأﺛﺎﺛﮭﺎ ،وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬات واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻷﺳﺘﺎذات واﻷﺳﺎﺗﺬة...
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﺸﻜﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ـ ﻻ ﺗﺨﻒ ﯾﺎ دﯾﺪي ـ ﻧﺤﻦ أﺻﺪﻗﺎؤك اﻟﺠﺪد
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

ـ دﯾﺪي
 -ﻧﻤﯿﺮة

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

ـ اﻷﺳﺎﺗﺬة
ـ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ

ـ

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯾرةإﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن :
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺳم

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

 ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلواﻟﺘﺮﺣﯿﺐ
 اﻟﺘﺤﯿﺔ ور ّدھﺎ. -اﻻﻋﺘﺬار وﻗﺒﻮﻟﮫ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
إﻟﻰ :
َو َدﺧَﻠﻮا ْٱﻟﻘِ ْﺴ َﻢ.

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ :
ﻓﻲ ْٱﻗِﺴ ِْﻢ َﺳﺒّﻮ َرةٌ
ﺻ َﻮﯾ ٌ
ْﺮات
َو ُ
إﻟﻰ :
طﺎوﻟَ ٍﺔ
َوأَﺟْ ﻠَ َﺴ ْﺘﮫُ ﻓﻲ ِ
ﺐ ﻧُ َﻤ ْﯿ َﺮةَ.
ﺑِﺠﺎﻧِ ِ

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ :
ُ
ﺖ ْٱﻷﺳْﺘﺎ َذةُ ﺻﻮ َرةَ
َﻋ َﺮ َ
ﺿ ِ

ﻣن :
ُ
ﺿ َﻧ ْﺗ ُﮫ ْٱﻷﺳْ َ
ﺗﺎذةُ
َﺣ َ

ﻓَ ْﮭ ٍﺪ ﻋَﻠﻰ ٱﻟ ﱠﺴﺒّﻮ َر ِة
إﻟﻰ :
وﺻﺎ َح  :اَﻟﻨّﺠﺪة! اَﻟﻨﺠﺪة !
أَ ْﻧﻘِﺬوﻧﻲ...

إﻟﻰ :
ﺻور ُﺗ ُﮫ َﻓ َﻘط
َھ ِذ ِه
َ
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
ْ
َطﺄْ َطﺄ َ دﯾدي َرأ َﺳ ُﮫ
إﻟﻰ :
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 3اﻟﻬﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

دﻳﺪي َوﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ْٱﻷَﻧﻴﻘﺎنِ
ٱﻟﺼﺎﺑﻮنِ ٱﻟْ َﻌ ِﻄﺮِ،
ٱﻟﺼﺒﺎ ِح ٱﻟْﺒﺎﻛِﺮَِ ،و ْٱﺳﺘَ َﺤ ﱠﻢ ﺑِﭑﻟْﻤﺎ ِء ٱﻟْﻔﺎﺗِﺮَِ ،وٱﻟْﻐﺎﺳﻮ ِل َو ّ
اِ ْﺳﺘَ ْﻴ َﻘ َﻆ دﻳﺪي ﻓﻲ ﱠ
ٱﻟﺴﻨﻮنِ  ،ﺛ ُ ﱠﻢ ٱ ْرﺗ َﺪى ِﺳ ْﺮواﻻً أ ْز َر َقَ ،وﻗَﻤﻴﺼﺎً أَﺑْ َﻴ َﺾ ُﻣ َﺰﻳﱠﻨﺎً ِﺑ ُﺰ َﻫ ْﻴﺮ ٍ
ات
َوﻧَﻈﱠ َﻒ أَ ْﺳﻨﺎﻧَ ُﻪ ﺑِﭑﻟْ ُﻔ ْﺮﺷﺎ ِة َو ﱠ
َز ْرﻗﺎ َءَ ،وٱﻧْﺘَ َﻌ َﻞ ِﺣﺬا ًء أَ ْﺳ َﻮ َدَ ،وﺗَﻄَ ﱠﻴ َﺐَ ،و َﻣﺸَ َﻂ ﺷَ ْﻌ َﺮ ُه.
أَ ّﻣﺎ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮةُ ،ﻓَﻘ َِﺪ ْٱﺳﺘَ َﺤ ﱠﻤ ْﺖَ ،وٱ ْرﺗ َ َﺪ ْت ﻓ ُْﺴﺘﺎﻧﺎً أَﺑْ َﻴ َﺾ ُﻣ َﺰﻳّﻨﺎً ِﺑ ُﻨ َﺠ ْﻴ ٍ
ﻤﺎت و ْر ِدﻳﱠ ٍﺔَ ،وٱﻧْﺘَ َﻌﻠ َْﺖ ِﺣﺬا ًء
أَﺑْ َﻴ َﺾَ ،و َو َﺿ َﻌ ْﺖ ﻓﻲ ﺷَ ْﻌﺮِﻫﺎ َو ْر َد ًة َﺣ ْﻤﺮا َءَ ،و َﺣ َﻤﻠ َْﺖ ﻓﻲ ِذرا ِﻋﻬﺎ َﺣﻘﻴ َﺒ ًﺔ ﺑَ ْﻴﻀﺎ َء.
َﺖ ِﺑﻬِﻤﺎ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮةَُ ،وﻗﺎﻟ َْﺖ ﻟَ ُﻬﻤﺎ  » :ﺗ َﺒﺎ َر َك
ﺑَ ْﻴ َﻨﻤﺎ ْٱﻻِﺛ ْﻨﺎنِ ﻳَ ْﻨﻈُﺮانِ إِﻟﻰ ﻧَﻔ َْﺴ ْﻴﻬِﻤﺎ ﻓﻲ ٱﻟْ ِﻤ ْﺮآ ِة ،اِﻟْﺘَ َﺤﻘ ْ
ﻨﺎﺳ َﺒ ُﺔ َﻫ ِﺬ ِه ْٱﻷَﻧﺎﻗَ ِﺔ ؟ « أَﺟﺎﺑَﻬﺎ ْٱﻻِﺛ ْﻨﺎنِ َ » :ﺳ َﻨ ْﺤﺘَ ِﻔ ُﻞ ٱﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِ
ﺑﻌﻴﺪ ٱﻟْ ُﻤ َﻌﻠ ِﱢﻢ ﻓﻲ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺘﻨﺎ «.
ٱﻟﻠﱠ ُﻪَ ...ﻣﺎ ُﻣ َ
ﻗﺎﻟ َْﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة ﻟِ ُﻨ َﻤ ْﻴ َﺮ َة  » :اِ ْﺣ ِﻤﻠﻲ ِﻣ ْﻌﻄَﻔ َِﻚ .أَﻧْ َﺼ ُﺤ ِﻚ ﺑِﭑ ْرﺗِﺪاﺋِ ِﻪ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤﺴﺎ ِء َﺣﺘّﻰ ﻻ ﺗ ُﺼﺎﺑﻲ ﺑ َﻨ ْﺰﻟَ ِﺔ
ﱠﻫﺎب إِﻟﻰ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺘﻬﺎ ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻨﻬﺎ
ﺑَ ْﺮ ٍد « .أَﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﻧُ َﻤ ْﻴﺮ ُة َ » :ﺳﺄَ ْرﺗ َﺪﻳ ِﻪ ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘَﺘﻲ «َ .ﻫ ﱠﻤ ْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ﺑِﭑﻟﺬ ِ
ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ِﺠ ْﺪ دﻳﺪي ﺑِﺠﺎﻧِﺒِﻬﺎ .ﻏ َِﻀ َﺒ ْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة َوﺻﺎ َﺣ ْﺖ  » :أَﻳْ َﻦ َذ َﻫ ْﺒ َﺖ ﻳﺎ دﻳﺪي ؟ أَﻳْ َﻦ َذ َﻫ ْﺒ َﺖ َو َوﻗ ُْﺖ
ٱﻟْ َﺤﻔْﻞِ ﻗ َِﺪ ٱﻗْﺘَ َﺮ َب ؟ أَأَﺗ ْ ُﺮﻛ َُﻚ َوأَ ْذ َﻫ ُﺐ َو ْﺣﺪي؟ ﻻ ﻳُ ْﻤ ِﻜ ُﻨﻨﻲ أَ ْن أَﺗ ْ ُﺮﻛ ََﻚ َوأَ ْذ َﻫ َﺐ «َ .وﺑَ َﺤﺜ َْﺖ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ﺒﺎﺳ ُﻪ ُﻣﻠَﻄﱠ ٌﺦ ﺑِﭑﻟْ َﻮ َﺣﻞِ  .أَرا َد أَ ْن ﻳَ ْﺴﺒ َِﻖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة
ﻓﻲ ﻛ ﱢُﻞ َﻣﻜﺎنٍ َ ،وﻟَ ْﻢ ﺗ َ ِﺠ ْﺪ ُهَ .وﻓَ ْﺠﺄَةً ،ﻇَ َﻬ َﺮ دﻳﺪي .ﻟِ ُ
إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻨ ُﻪ َﻋﺜَ َﺮ ﻓﻲ َﺣ ْﻮ ِض ْٱﻷَ ْﻏﺮ ِاس .اِ ْﺳﺘَ َﺤ ﱠﻢ دﻳﺪي ِﻣ ْﻦ َﺟ ٍ
ﺪﻳﺪَ ،وأَﻟْ َﺒ َﺴﺘْ ُﻪ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة ﻣﻼﺑ َِﺲ
ٱﻟﺴﻜﺎﻛِﺮَِ ،وﻻ
َﺟﺪﻳ َﺪةًَ ،وﻗﺎﻟ َْﺖ ﻟَ ُﻪ  » :ﻻ ﺗ َ ْﺮﻛ ُْﺾ ﻓﻲ ٱﻟﺸّ ﺎ ِر ِع َﺣﺘّﻰ ﻻ ﺗ َ ْﻌﺜُ َﺮَ ،وﻻ ﺗَﺄْﻛ ُْﻞ ﻛَﺜﻴﺮا ً ِﻣ َﻦ ﱠ
ﺗ َﺸْ َﺮ ِب ٱﻟْﻜَﺜﻴ َﺮ ِﻣ َﻦ ٱﻟْ َﻌﺼﺎﺋِ ِﺮ ﻛ َْﻲ ﻻ ﺗ َ ْﻤ َﺮ َض «.
ﺷَ َﻜ َﺮ دﻳﺪي َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮةَ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ٱﻟْﺘَ َﺤ َﻖ ِﺑ ُﻨ َﻤ ْﻴ َﺮ َة ﻓَﺮِﺣﺎً.
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي َو ُﻧ َﻣ ْﯾ َرةُ ْٱﻷَ
ﻧﯾﻘﺎن
ِ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﮭﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك وﻗﯿﻢ ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :دﯾﺪي ـ ﻧﻤﯿﺮة ـ ﻣﺮﻣﺮة ـ اﺳﺘﺤﻢ ـ اﻧﺘﻌﻞ ـ ﻣﺰﯾﻨﺎ ـ ارﺗﺪى )ﻣﻊ ﺗﻨﻮع
ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺔ اﻟﺼﺮﻓﯿﺔ( ـ أﯾﻦ ذھﺒﺖ ؟  -اﻟﺘﺤﻖ ـ ﻋﺜﺮ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

ـ دﯾﺪي
 ﻧﻤﯿﺮةـ ﻣﺮﻣﺮة

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

ـ

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺤﻮار

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )اﻻﺳﺗﻌدادﻟﻠﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟﺑﯾت واﻟﺣدﯾﻘﺔ

 اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔاﻟﺠﺴﻢ واﻟﺜﯿﺎب
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻈﮭﺮ
 اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ. إﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢواﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ
 آداب اﻟﻄﺮﯾﻖ )ﻋﺪماﻟﺮﻛﺾ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع(
 ﺣﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ واﻟﻤﻌﻠﻢواﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﮭﻤﺎ
 اﻟﺸﻜﺮ -ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﻣﻦ :
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﺮان إِﻟﻰ
إﻟﻰ :
ﺑَ ْﯿﻨَﻤﺎ ِ
ﻨﺎن ﯾَ ْﻨﻈُ ِ
اﻻ ْﺛ ِ
َو َﺣ َﻤﻠَ ْ
ﺖ ﻓﻲ ِذرا ِﻋﮭﺎ َﺣﻘﯿﺒَﺔً ﻧَ ْﻔ َﺴ ْﯿ ِﮭﻤﺎ ﻓﻲ ْٱﻟ ِﻤﺮْ آ ِة
ﺑَﯿْﻀﺎ َء.
إﻟﻰ :
أَﺟﺎﺑَ ْﺘﮭﺎ ﻧُ َﻤ ْﯿ َﺮةُ َ :ﺳﺄَرْ ﺗَﺪﯾ ِﮫ
ﺻﺪﯾﻘَـﺘﻲ.
ﯾﺎ َ

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ

ﻣﻦ :
ﺖ ﻧُ َﻤﯿﺮةُ ﺑِ ّ
ھَ ﱠﻤ ْ
ﭑﻟﺬھﺎب إﻟﻰ
ﻣﺪرﺳﺘﮭﺎ ،ﻟَﻜﻨّﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺠ ْﺪ
دﯾﺪي ﺑِﺠﺎﻧِﺒِﮭﺎ
إﻟﻰ :
َوﺑَ َﺤﺜَ ْ
ﺖ َﻋ ْﻨﮫُ ﻓﻲ ُﻛ ّﻞ
ﻜﺎنَ ،وﻟَ ْﻢ ﺗ َِﺠ ْﺪهُ «.
َﻣ ٍ

ﻣن :
َو َﻓﺟْ ﺄ َ ًةَ ،ظﮭ ِْر دﯾدي
إﻟﻰ :
ﺛﯾر ﻣ َِن
َوﻻ َﺗ ْﺷ َر ِ
ب ْٱﻟ َﻛ َ
ْٱﻟ َﻌﺻﺎﺋ ِِر

ﻣن :
َﺷ َﻛ َر دﯾدي َﻣرْ َﻣ َر َة،
ُﺛ ﱠم ْٱﻟ َﺗ َﺣ َق ِﺑ ُﻧ َﻣﯾ َْر َة.
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اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

دﻳﺪي ﻳَ ْﻤ َﺮ ُض
دﻳﺪي َوﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ﻓﻲ ﻃَﺮﻳ ِﻘﻬِﻤﺎ إِﻟﻰ ﺑَ ْﻴ ِﺘﻬِﻤﺎ ،ﻋﺎﺋِ َﺪﻳْﻦِ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺘﻬِﻤﺎ .دﻳﺪي ﻳَ ُﺠ ﱡﺮ ﻗَ َﺪ َﻣ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ُﺒ ْﻂ ٍء.
ﻼﻣﺎت ٱﻟﺘﱠ َﻌ ِﺐَ .و ْﺟ ُﻬ ُﻪ ِ
ﺷﺎﺣ ٌﺐَ ،ﻋ ْﻴﻨﺎ ُه ذا ِﺑﻠَﺘﺎنِ َ ،وﺛِﻴﺎﺑُ ُﻪ َﻣﻄْ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ ﺑِﭑﻟﺸﱡ ﻜُﻼﻃَ ِﺔ .ﻓَ ْﺠﺄَةً،
ﺗ َ ْﺒﺪو َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻋ ُ
ﺗ َ َﻮﻗ َﱠﻒ دﻳﺪيَ ،وﺑَ َﺪأَ ﻳَﺘَ َﻘ ﱠﻴﺄُ.
ِﺐ أَ ْن أُﺳﺎ ِﻋ َﺪ َك ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘﻲ ...
ِﺐ أَ ْن أُﺳﺎ ِﻋ َﺪ َك ﻳﺎ دﻳﺪي  ...ﻳَﺠ ُ
أَ ْﻣ َﺴﻜ َْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة ِﺑ َﺮأْ ِﺳ ِﻪ َوﻗﺎﻟ َْﺖ  :ﻳَﺠ ُ
َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ،ﻛَ ْﻴ َﻒ ؟  ...ﺛ ُ ﱠﻢ أَ ْﺳ َﻨ َﺪﺗ ْ ُﻪ َﻋﻠﻰ ﻛَ ِﺘ ِﻔﻬﺎ َوﺳﺎ َر ْت ِﺑ ِﻪ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ.
ﺑﺎب ٱﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ ،أَ ْﺳ َﺮ َﻋ ْﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة إِﻟﻰ دﻳﺪيَ ،و َﺣ َﻤﻠَﺘْ ُﻪ إِﻟﻰ ِﻓﺮ ِاﺷ ِﻪَ ،وأَﻟْ َﺒ َﺴﺘْ ُﻪ
ﻟَ ّﻤﺎ َو َﺻﻼ إِﻟﻰ ِ
َﻣﻨﺎ َﻣﺘَ ُﻪَ ،و َﻏﻄﱠﺘْ ُﻪ ِﺑﻠِ ٍ
ﺤﺎف ،ﺛ ُ ﱠﻢ َﺳﺄَﻟ َْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ َة َﻋ ّﻤﺎ َﺣ َﺼ َﻞ ﻟَ ُﻪ .ﻗﺎﻟ َْﺖ ﻧُ َﻤ ْﻴ َﺮ ُة  » :أَﻛ ََﻞ ٱﻟْﻜَﺜﻴ َﺮ ِﻣ َﻦ
ِ
ٱﻟْ َﺤﻠْ َﻮ ِ
ﺮوﺑﺎت ٱﻟْﻐﺎ ِزﻳﱠ ِﺔ َوٱﻟْ َﻌﺼﺎﺋِﺮَِ ،وﺑَ َﺪ َل أَ ْن ﻳَ ْﻐ ِﺴ َﻞ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ
ٱﻟﺴﻜﺎﻛِﺮَِ ،وﺷَ ﺮ َِب ٱﻟْﻜَﺜﻴ َﺮ ِﻣ َﻦ ٱﻟْ َﻤﺸْ
ﻳﺎت َو ﱠ
ِﻣ َﻦ ٱﻟﺸﱡ ﻜُﻼﻃَ ِﺔَ ،وﻳُ َﺠ ﱢﻔ َﻔ ُﻬﻤﺎ ﺑِﭑﻟْﻔﻮﻃَ ِﺔَ ،ﻣ َﺴ َﺤ ُﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺛِﻴﺎ ِﺑ ِﻪ «.
َﺖ ﻟَ ُﻪ دوا ًءَ ،وﻧَ َﺼ َﺤﺘْ ُﻪ ﻗﺎﺋِﻠَ ًﺔ  » :اِ ْﺟﺘَ ِﻨ ِﺐ
اِ ْﺳﺘَ ْﺪ َﻋ ْﺖ َﻣ ْﺮ َﻣ َﺮ ُة ٱﻟﻄﱠﺒﻴ َﺒ َﺔ ،ﻓَ َﻔ َﺤ َﺼ ْﺖ دﻳﺪيَ ،و َو َﺻﻔ ْ
ٱﻟْ َﺤﻠْ َﻮ ِ
ٱﻟﺴﻜﺎﻛِ َﺮَ ،وﻛُﻞِ ٱﻟْ ُﺨ ْﺒ َﺰ َوٱﻟْ ُﺠ ْﺒ َﻦَ ،وٱﻟْ َﻌ َﺴ َﻞ َوٱﻟ ﱡﺰﺑْ َﺪةََ ،وٱﻟْ ُﺨ َﻀ َﺮ َوٱﻟْﻔَﻮاﻛِ َﻪَ ،وٱﺷْ َﺮ ِب ٱﻟْﻤﺎ َء
ﻳﺎت َو ﱠ
ِﺑ َﻜﺜْ َﺮ ٍةَ ،وﻧَﻈﱢ ْﻒ ﺛِﻴﺎﺑَ َﻚ َوﺑَ َﺪﻧَ َﻚ ،ﻓَﭑﻟ ﱠﻨﻈﺎﻓَ ُﺔ ِﻣ َﻦ ْٱﻹﻳﻤﺎنِ « .ﻧَﻈَ َﺮ دﻳﺪي إِﻟﻰ ٱﻟﻄﱠﺒﻴ َﺒ ِﺔ ِﺑ َﻌ ْﻴ َﻨ ْﻴﻦِ ذا ِﺑﻠَﺘَ ْﻴﻦِ
َو َ
ﻗﺎل َ » :وٱﻟﺸﱡ ﻜُﻼﻃَﺔ ؟ « َﺿ ِﺤ َﻚ ٱﻟْ َﺠﻤﻴ ُﻊَ ،وأَﺟﺎﺑَﺘْ ُﻪ ٱﻟﻄﱠﺒﻴ َﺒ ُﺔ  » :ﻻ ﺑَﺄْ َس ﺑِﭑﻟْﻘَﻠﻴﻞِ ِﻣ ْﻨﻬﺎَ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ ،ﺑَ ْﻌ َﺪ
أَ ْن ﺗ ُﺸْ ﻔﻰ ! «
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ض
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :دﯾدي َﯾ ْﻣ َر ُ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﮭﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك وﻗﯿﻢ ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :دﯾﺪي ـ ﻧﻤﯿﺮة ـ ﻣﺮﻣﺮة ـ ﯾﺠﺐ أن أﺳﺎﻋﺪك ـ اﻟﺒﯿﺖ ـ اﻟﺤﻠﻮﯾﺎت
واﻟﺴﻜﺎﻛﺮ ـ اﻟﺸﻜﻼطﺔ  -اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ دﯾﺪي
ـ ﻧﻤﯿﺮة
ـ ﻣﺮﻣﺮة

اﻷﺳﺘﺎذة

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

ـ

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )اﻟﻌودة ﻣناﻟﻣدرﺳﺔ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟﺷﺎرع واﻟﺑﯾت

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةواﻟﻌﻮن
 ﺗﺠﻨﺐ اﻷطﻌﻤﺔواﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻀﺮة.
 اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺾوﻣﻮاﺳﺎﺗﮫ.
 اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﻨﺼﺢواﻹرﺷﺎد

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ :
دﯾﺪي َوﻧُ َﻤ ْﯿ َﺮةُ ﻓﻲ
َ
طﺮﯾﻘِ ِﮭﻤﺎ إِﻟﻰ ﺑَ ْﯿﺘِ ِﮭﻤﺎ
إﻟﻰ :
َوﺛِﯿﺎﺑُﮫُ َﻣ ْ
ﻄﻠِﯿﱠﺔٌ ﺑِﭑﻟ ﱡﺸ ُﻜﻼطَ ِﺔ.

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ

ﻣﻦ :
َوﻓَﺠْ ﺄَةً ،ﺗَ َﻮﻗﱠﻒَ َ ،وﺑَﺪَأَ ﯾَﺘَﻘَﯿّﺄُ،
إﻟﻰ :
ﺛُ ﱠﻢ أَ ْﺳﻨَ َﺪ ْﺗﮫُ ﻋَﻠﻰ َﻛﺘِﻔِﮭﺎ
َوﺳﺎ َر ْ
ﺖ.
ت ﺑِ ِﮫ إِﻟﻰ ْٱﻟﺒَ ْﯿ ِ

ﻣن :
ّار
ﺻﻼ إِﻟﻰ ﺑﺎ ِ
َﻟﻣّﺎ َو َ
ب اﻟد ِ
إﻟﻰ :
ِﯾﺎﺑ ِﮫ «.
َﻣ َﺳ َﺣﮭُﻣﺎ ﻓﻲ ﺛ ِ

ﻣن :
ت َﻣرْ َﻣ َرةُ ﱠ
اﺳ َﺗ ْد َﻋ ْ
اﻟطﺑﯾ َﺑ َﺔ
إﻟﻰ :
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
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اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ٱﻟ ﱠﺬﻛِ ﱠﻴ ُﺔ
ﻟَ ْﻦ أَﻧْﺴﻰ أَﺑَﺪا ً ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ َﺔ ،ٱﻟْﻔَﺘﺎ َة ٱﻟ ﱠﺬﻛِ ﱠﻴ َﺔ ،ٱﻟﱠﺘﻲ ﻛﺎ َن ﻳُ ِﺤ ﱡﺒﻬﺎ َﺟﻤﻴ ُﻊ أَ ْﻫﻞِ ٱﻟْ َﻘ ْﺮﻳَ ِﺔ.
ﻛﺎﻧَ ْﺖ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺗ َ ْﺮﻋﻰ ٱﻟْ َﻐ َﻨ َﻢَ ،وﻛﺎﻧَ ْﺖ َو ِﻫ َﻲ ﻓﻲ ﻃَﺮﻳ ِﻘﻬﺎ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺮﻋﻰ ،ﺗ ُ ْﻨ ِﺸ ُﺪ أَﻧﺎﺷﻴ َﺪ ﺗ َ َﻌﻠﱠ َﻤﺘْﻬﺎ
ﺮﻳﺢ ﺗ َ ْﺤ َﺖ
ِﻣ ْﻦ أَﻃْﻔﺎ ٍل ﻳَ ْﺬ َﻫﺒﻮ َن إِﻟﻰ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ٱﻟْ َﻘ ْﺮﻳَ ِﺔَ .وﻓﻲ ٱﻟﻈﱠﻬﻴ َﺮ ِةِ ،ﻋ ْﻨ َﺪﻣﺎ ﺗ َ ْﺠﻠِ ُﺲ ْٱﻷَﻏﻨﺎ ُم ﻟِﺘَ ْﺴﺘَ َ
اب ُﺣﺮوﻓﺎًَ ،رأَﺗ ْﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧﺎ ِﻓ َﺬ ِة ُﺣ ْﺠ َﺮ ِة ٱﻟ ﱢﺪر َاﺳ ِﺔ،
أَﺷْ ﺠﺎ ٍر ﻇَﻠﻴﻠَ ٍﺔ ،ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﻋﻮدا ً ،وﺗ َ ْﺮ ُﺳ ُﻢ َﻋﻠﻰ ٱﻟﺘﱡﺮ ِ
ٱﻟﺴ ّﺒﻮر ِة.
َﻣﻜْﺘﻮﺑَ ًﺔ َﻋﻠﻰ ﱠ
ﻗﺎل ﻟَ ُﻪ ِ
ﺎب ﺗ ُﺮ ﱢد ُد أَﻧﺎﺷﻴ َﺪ َو ُﺣﺮوﻓﺎً ،ﻓَﻘ ََﺼ َﺪ أَﺑﺎﻫﺎَ ،و َ
ﻏﺎﺿﺒﺎً :
ذات َﻣ ّﺮ ٍةَ ،ﺳ ِﻤ َﻌﻬﺎ ﻓَﻘﻴ ُﻪ ٱﻟْ ُﻜﺘّ ِ
َ
ِﺐ أ ْن ﺗَﻠْﺘَ ِﺤ َﻖ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺑِﭑﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ « .ﻃَﺄْﻃَﺄَ ْٱﻷَ ُب َرأْ َﺳ ُﻪ ﻳُ َﻔ ﱢﻜ ُﺮ َ » :ﻫ ْﻞ أُ ْر ِﺳ ُﻞ
» ﻳﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ،ﻳَﺠ ُ
ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ َﺔ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ؟ َوﻟَ ِﻜ ْﻦَ ،ﻣ ْﻦ َﺳ َﻴ ْﺮﻋﻰ ْٱﻷَﻏْﻨﺎ َم ؟  ...ﻻ ﻻ ،ﻻ ﻳُ ْﻤ ِﻜ ُﻦ أَ ْن أُ ْر ِﺳﻠَﻬﺎ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ.
َوﺑَ ْﻌ َﺪ ﺗَﻔْﻜﻴ ٍﺮ ﻃَﻮﻳﻞٍ َ ،رﻓَ َﻊ َرأْ َﺳ ُﻪ َوﻗﺎل  :ﻟ ََﻚ ﻣﺎ ﺗﺮﻳ ُﺪ ﻳﺎ ﻓَﻘﻴ َﻬﻨﺎ «.
ٱﻟﺼﺒﺎ ِح ،اِ ْرﺗ َ َﺪ ْت
َﻣ ﱠﺮ ٱﻟﻠﱠ ْﻴ ُﻞ ﻃَﻮﻳﻼً َﻋﻠﻰ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ َﺔَ ،وﻟَ ْﻢ ﺗ َ َﻨ ْﻢ ﻣﻦ ِﺷ ﱠﺪ ِة ﺷَ ْﻮ ِﻗﻬﺎ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ .ﻓﻲ ﱠ
َﺖ ُﻣ ْﺴ ِﺮ َﻋ ًﺔ إِﻟﻰ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔَ .ر ﱠﺣ َﺐ ٱﻟْ َﺠﻤﻴ ُﻊ ِﺑ َﻜ ْﺠﻤﻮﻟَ َﺔ،
ِو ْز َر ًة َﺟﺪﻳ َﺪةًَ ،و َﺣ َﻤﻠ َْﺖ ِﻣ ْﺤ َﻔﻈَﺘَﻬﺎَ ،وٱﻧْﻄَﻠَﻘ ْ
َوأَ ْﺟﻠ ََﺴﺘْﻬﺎ ْٱﻷُ ّﺳﺘﺎ َذ ُة ﻓﻲ ﻃﺎ ِوﻟَ ٍﺔ ﺑِﺠﺎﻧِ ِﺐ ٱﻟ ﱠﻨﻮا ِﻓ ِﺬَ .و ُﻣ ْﻨ ُﺬ ﺗِﻠ َْﻚ ٱﻟﻠﱠ ْﺤﻈَ ِﺔَ ،وﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺗَﺘَ َﻌﻠﱠ ُﻢ َوﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻬ ُﺪ،
َﺖ ﻧَﺘﺎﺋِ َﺞ ﺑﺎ ِﻫ َﺮةً.
ﻓَ َﺤ ﱠﻘﻘ ْ
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ َ :ﻛ ْﺟﻣو َﻟ ُﺔ ﱠ
ٱﻟذ ِﻛ ﱠﯾ ُﺔ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﺤﻲ واﻟﺪوار
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪام واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك وﻗﯿﻢ ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :دﯾﺪي ـ ﻧﻤﯿﺮة ـ ﻣﺮﻣﺮة ـ ﯾﺠﺐ أن أﺳﺎﻋﺪك ـ اﻟﺒﯿﺖ ـ اﻟﺤﻠﻮﯾﺎت
واﻟﺴﻜﺎﻛﺮ ـ اﻟﺸﻜﻼطﺔ  -اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ
ـ اﻟﻔﻘﯿﮫ
ـ اﻷب

اﻷﺳﺘﺎذة

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻷطﻔﺎل

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﯾدل ﻋﻠﯾﮫاﻟرﻋﻲ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟدوار ،اﻟﻣرﻋﻰ
واﻟﻣدرﺳﺔ

 ﺣﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔواﻟﺪراﺳﺔ
 -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﻟَ ْﻦ أَ ْﻧﺴﻰ أَﺑَﺪاً ﻛَﺠْ ﻤﻮﻟَﺔَ
إﻟﻰ :
ﯾ ُِﺤﺒّﮭﺎ َﺟﻤﯿ ُﻊ أَ ْھ ِﻞ ْٱﻟﻘَﺮْ ﯾَ ِﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

ﻣﻦ :
ﻛﺎﻧ ْ
َﺖ ﻛَﺠْ ﻤﻮﻟَﺔُ ﺗَﺮْ ﻋﻰ
ْٱﻟ َﻐﻨَ َﻢ

ﻣﻦ :
ذاتَ َﻣ ّﺮ ٍةَ ،ﺳ ِﻤ َﻌﮭﺎ ﻓَﻘﯿﮫُ
ب ﺗُ َﺮ ﱢد ُد أَﻧﺎﺷﯿ َﺪ
ْٱﻟ ُﻜﺘّﺎ ِ

إﻟﻰ :
َﻣ ْﻜﺘﻮﺑَﺔً ﻋَﻠﻰ ٱﻟ ﱠﺴﺒّﻮ َر ِة.

َوﺣُﺮوﻓﺎ ً
إﻟﻰ :
ُ
ﻻ ﻻ ﻻ ﯾُ ْﻤ ِﻜﻦُ أَ ْن أرْ ِﺳﻠَﮭﺎ
إِﻟﻰ ْٱﻟ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ
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اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ
ﻣن :
وﯾل
ﻛﯾر َط ٍ
َو َﺑﻌْ دَ َﺗ ْﻔ ٍ
إﻟﻰ :
َﻟ َك ﻣﺎ ُﺗرﯾ ُد أَﯾﱡﮭﺎ ْٱﻟ َﻔﻘﯾ ِﮫ

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
َﻣرﱠ ٱﻟﻠﱠ ْﯾ ُل َطوﯾﻼً َﻋﻠﻰ
َﻛﺟْ ﻣو َﻟ َﺔ
إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 4اﻟﺤﻲ واﻟﺪوار

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ِﺔ
أَﻛْ َﻤﻠ َْﺖ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ِدر َاﺳﺘَﻬﺎ ﻓﻲ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ٱﻟْ َﻘ ْﺮﻳَ ِﺔَ ،وﻗَ ﱠﺮ َر ْت أَ ْن ﺗ ُﺘﺎ ِﺑ َﻌﻬﺎ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ِﺔَ .
ﻗﺎل ﻟَﻬﺎ
واﻟِ ُﺪﻫﺎ ِ
اتَ ،و َﻣﻨﺎز ُِل
ﻧﺎﺻﺤﺎً  :اَﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ُﺔ ﻳﺎ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ،ﻟَ ْﻴ َﺴ ْﺖ ﻛَﺎﻟْﻘَﺮﻳَ ِﺔ .اَﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ُﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷَ ﻮا ِر ُع َو َﺳ ّﻴﺎر ٌ
َﻴﺎتَ ،وأَ ْﺳ ٌ
ﻮاق َﻋ ْﺼ ِﺮﻳﱠ ٌﺔَ ،و َﻣﻄﺎ ِﻋ ُﻢ َو َﻣﻼ ِﻋ ُﺐ.
ﻫﺎتَ ،و َﻣﻌﺎ ِﻣ ُﻞ َو ُﻣ ْﺴﺘَﺸْ ﻔ ٌ
اتَ ،و َﺣﺪاﺋِ ُﻖ َو ُﻣ ْﻨﺘَ َﺰ ٌ
َو ِﻋﻤﺎر ٌ
ﻨﺎكَ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻓﻲ أَ ْو ِ
اِ ْﺳﺘَ ْﻤ ِﺘﻌﻲ ﺑِﭑﻟْ َﺤﻴﺎ ِة ُﻫ َ
ﻗﺎت ٱﻟْ َﻔﺮا ِغ ﻓَ َﻘ ﱡﻂ .ﻗﺎﻟ َِﺖ ْٱﻷُ ﱡم ﻟِ َﺰ ْوﺟِﻬﺎ َ » :وأَﻳْ َﻦ َﺳﺘَ ْﺴ ُﻜ ُﻦ
ﺟﺎب ْٱﻷَ ُب َ » :وٱﻟﻠﱠ ِﻪ ﻻ أَ ْدريُ ،رﺑﱠﻤﺎ ﻓﻲ دا ِر ٱﻟﻄّﺎﻟِ َﺒ ِﺔ « .أَﺟﺎﺑَﺘْ ُﻪ َز ْو َﺟﺘُ ُﻪ :
ٱﺑْ َﻨﺘُﻨﺎ ﻳﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ؟ « أَ َ
ﺻﺎح ْٱﻷَ ُب ِ » :ﻓ ْﻜ َﺮ ٌة راﺋِ َﻌ ٌﺔ ! «
» ﻟِ َﻢ ﻻ ﺗ َْﺴ ُﻜ ُﻦ َﻣ َﻊ َﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬﺎ إﻳﻄّﻮ ؟ « َ
اِ ْﺳﺘَ َﻘ ﱠﺮ ْت ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟ ُﺔ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬﺎ إﻳﻄّﻮَ ،وﺻﺎ َر ﻟَﻬﺎ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ ٌء ُﺟ ُﺪ ٌد ،ﺗُﺮا ِﻓ ُﻘ ُﻬ ْﻢ إِﻟﻰ
روﺳ ُﻬ ْﻢ.
ٱﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ ﻓﻲ ٱﻟْﺤﺎ ِﻓﻠَ ِﺔَ ،وﻳَﻠْﺘَﻘﻮ َن ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬﺎ ،أَ ْو ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ أَ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ﻟِ ُﻴﺮاﺟِﻌﻮا ُد َ
ﺻﺎ َر ْت ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ َﻣ ْﺤﺒﻮﺑَ ًﺔ ﻟَﺪى ٱﻟْ َﺠﻤﻴﻊِِ ،ﺑﻔ َْﻀﻞِ ُﺧﻠُ ِﻘﻬﺎ ٱﻟ ﱠﺮﻓﻴﻊَِ ،وٱ ْﺟ ِﺘﻬﺎ ِدﻫﺎ ﻓﻲ ٱﻟ ﱢﺪر َاﺳ ِﺔَ ،وإِﺗ ْﻘﺎﻧِﻬﺎ
ﺎﺿ َﺔ.
ٱﻟﺘﱠ ْﻤ َ
ﺜﻴﻞ َوٱﻟ ﱢﺮﻳّ َ
ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻨ َﺲ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ َءﻫﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻫﻞِ ٱﻟْﺒﺎ ِدﻳﱠ ِﺔ ،ﻛﺎﻧَ ْﺖ ﺗ ُﻬﺎﺗِ ُﻔ ُﻬ ْﻢَ ،وﺗَﻄْﻠ ُُﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ْٱﻻِ ْﺟ ِﺘﻬﺎ َد،
َو َﻋ َﺪ َم ﻧِ ْﺴﻴﺎنِ ﻗَ ْﺮﻳَ ِﺘﻬ ُﻢ.
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ َ :ﻛ ْﺟﻣو َﻟ ُﺔ ﻓﻲ ٱ ْﻟ َﻣدﯾ َﻧ ِﺔ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﺤﻲ واﻟﺪوار
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻲ واﻟﺪوار وﻣﺮاﻓﻘﮭﻤﺎ وﺑﯿﺌﺘﯿﮭﻤﺎ وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻓﯿﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت – اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻮﺻﻒ اﻷﺷﯿﺎء واﻷﻣﻜﻨﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ – اﻟﻘﺮﯾﺔ – ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﯿﻮن – اﻷب – اﻷم – اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ
ـ اﻟﻔﻘﯿﮫ
ـ اﻷب

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

ـ اﻷطﻔﺎل
ـ إﯾﻄﻮ

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ
أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﯾدل ﻋﻠﯾﮫاﻟرﻋﻲ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟدوار واﻟﻣدﯾﻧﺔ

 ﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔواﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ
واﻻﺟﺘﮭﺎد.
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﺣﺴﻦاﻟﻤﻌﺎﺷﺮة.
 ﺣﺐ اﻟﻘﺮﯾﺔوﺧﺪﻣﺘﮭﺎ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
إﻟﻰ :
َوﻗ ﱠﺮ َر ْ
ت أَ ْن ﺗُ ْﻜ ِﻤﻠَﮭﺎ ﻓﻲ
ْٱﻟ َﻤﺪﯾﻨَ ِﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ :
ﻧﺎﺻﺤﺎ ً
ﻟَﮭﺎ واﻟِﺪُھﺎ ِ
إﻟﻰ :
ا ْﺳﺘَ ْﻤﺘِﻌﻲ ﺑِ ْﭑﻟ َﺤﯿﺎ ِة ھُﻨﺎكَ،
َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻓﻲ أوﻗﺎ ِ ْ
ﺮاغ
ت ٱﻟﻔَ ِ
ﻓَﻘَﻂ

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ :
ُ
ﺖ ْٱﻷ ّم ﻟِ َﺰوْ ِﺟﮭﺎ َ :وأَ ْﯾﻦَ
ﻗﺎﻟَ ِ
َﺳﺘَ ْﺴ ُﻜﻦُ ٱ ْﺑﻨَﺘَﻨﺎ ﯾﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ؟
إﻟﻰ :
ﺻﺎ َح ْٱﻷَبُ ﻓَ ِﺮﺣﺎ ً  :ﻓِ ْﻜ َﺮةٌ
ﺻﺎﺋِﺒَﺔٌ !

ﻣن :
اِﺳْ َﺗ َﻘرﱠ ْ
ت َﻛﺟْ ﻣو َﻟ ُﺔ ﻋِ ْﻧدَ
َﻋﻣﱠﺗﮭﺎ ّ
إﯾطو

ﻣن :
س َﻛﺟْ ﻣو َﻟ ُﺔ
َﻟ ْم َﺗ ْﻧ َ
أَﺻْ دِﻗﺎ َءھﺎ

إﻟﻰ :
َوإِ ْﺗﻘﺎﻧِﮭﺎ ٱﻟ ﱠﺗﻣْ ﺛﯾ َل
ّﺎﺿ َﺔ.
َوٱﻟرﱢ ﯾ َ

إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 5اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

ُﻋﻄْﻠَ ٌﺔ ﻓﻲ ٱﻟْﺒﺎ ِدﻳﱠ ِﺔ
ذات ﺻﺒﺎ ٍح ،اِ ْﺳﺘَ ْﻴ َﻘﻈَ ْﺖ ﺑﺎﻛِﺮا ً
اِ ْﻋﺘﺎ َد ْت ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ أَ ْن ﺗَﻘ ِْﻀ َﻲ ُﻋﻄْﻠَﺘَﻬﺎ ٱﻟ ﱠﺮﺑﻴ ِﻌ ّﻴ َﺔ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻘ ْﺮﻳَ ِﺔَ .و َ
ﻛَﻌﺎ َدﺗِﻬﺎَ ،وﺳﺎ َر ْت ﺑ ْﻴ َﻦ ٱﻟْ ُﺤﻘﻮ ِل َوٱﻟْ َﺒﺴﺎﺗﻴﻦِ َو ْﺣ َﺪﻫﺎَ ،رﻳْﺜَﻤﺎ ﺗ ُ ِﻌ ﱡﺪ ﻟَﻬﺎ أُ ﱡﻣﻬﺎ ﻓَﻄﻮ َرﻫﺎ.
َوﺑَ ْﻴ َﻨﻤﺎ َﻛ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺗ َْﺴﺘَ ْﻤ ِﺘ ُﻊ ﺑِﭑﻟﻄﱠﺒﻴ َﻌ ِﺔ ٱﻟْ َﺠﻤﻴﻠَ ِﺔَ ،رأَ ْت ﻓﻲ َﻣ ْﺴﻠ ٍَﻚ ﺑﻴﻦ ٱﻟْ ُﺤﻘﻮ ِل ﻧَ ْﺴﺮا ً َﺻﻐﻴﺮا ً،
ٱﻟﺴﻤﺎ ِء ،ﻟَ َﻌﻠﱠﻬﺎ ﺗ َﺮى واﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ،
ﺗﺎﺋِﻬﺎً َﻋ ْﻦ ُﻋﺸﱢ ِﻪ َوواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪَ .ﺣ َﻤﻠﺘْ ُﻪ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔَ ،وﺟﺎﻟ َْﺖ ِﺑ َﺒ َﺼﺮِﻫﺎ ﻓﻲ ﱠ
ﻓَﺘُ َﺴﻠﱢ َﻤ ُﻪ ﻟَ ُﻬﻤﺎ ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻨ ُﻬﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَﻈْ َﻬﺮا.
ٱﻟﺼﻐﻴﺮِ ،أَﺗَﺘْ ُﺮﻛُ ُﻪ َوﺣﻴﺪا ً ﻓﻲ ٱﻟْ َﺨﻼ ِء ؟ ﻗَ ْﺪ ﻳَﺘَ َﻌ ﱠﺮ ُض ٱﻟْ ِﻤ ْﺴﻜﻴ ُﻦ
ْ
ﺣﺎرت ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﻓﻲ أَ ْﻣ ِﺮ ٱﻟ ﱠﻨ ْﺴ ِﺮ ﱠ
ﻟِ ْﻸَذى ،ﻓَﻤﺎ ٱﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ ؟ َ ...وﻓﻲ ْٱﻷَﺧﻴﺮِ ،ﻗَ ﱠﺮ َر ْت أَ ْن ﺗَﺄْ ُﺧ َﺬ ُه َﻣ َﻌﻬﺎ إِﻟﻰ ﺑَ ْﻴ ِﺘﻬﺎَ ،وﺗ َ ْﻌﺘَ ِﻨ َﻲ ِﺑ ِﻪ َﺣﺘّﻰ ﻳَ ْﻜ ُﺒ َﺮ
َوﻳَﻄﻴ َﺮ .ﺛ ُ ﱠﻢ َﺣ َﻤﻠَﺘْ ُﻪ ﺑَ ْﻴ َﻦ ِذرا َﻋ ْﻴﻬﺎ َوأَﻛْ َﻤﻠ َْﺖ َﺟ ْﻮﻟَﺘَﻬﺎ ﻓﻲ ٱﻟﻄﱠﺒﻴ َﻌ ِﺔ ٱﻟْ َﺠﻤﻴﻠَ ِﺔ.
ﻼت ﺗ َ ُﺤ ﱡﻂ َﻋﻠﻰ ْٱﻷَزْﻫﺎ ِر ﻓﻲ ِﺧ ﱠﻔ ٍﺔ
اﺷﺎت َوٱﻟ ﱠﻨ ْﺤ ُ
ات ٱﻟ ﱠﻨﺪى ﺗَﺘَ َﻸْ َﻷُ َﻋﻠﻰ ٱﻟْ ُﻮرو ِدَ ،وٱﻟْ َﻔﺮ ُ
ﻗَﻄَﺮ ُ
َو َرﺷﺎﻗ ٍﺔ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ َﻄﻴ ُﺮ .ﻛﺎﻧَ ْﺖ ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺗ َﺸُ ﱡﻢ راﺋِ َﺤ َﺔ ٱﻟْ ُﺨ ْﺒﺰِ ،ﻳَ ْﻨ ُﻀ ُﺞ ﻓﻲ ْٱﻷَﻓْﺮانِ َﻋﻠﻰ ﻧﺎ ِر ْٱﻷَ ْﻋﻮا ِد
َوٱﻟْ َﺤﻄَ ِﺐَ ،وﺗ َْﺴ َﻤ ُﻊ ﻧَ َﻐ ِ
ْﻨﺎمَ ،و ُﺧﻮا َر ْٱﻷَﺑْﻘﺎ ِر ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤﺮاﻋﻲ ٱﻟْ َﺒﻌﻴ َﺪ ِة،
ﻧﺎي ٱﻟ ّﺮاﻋﻲَ ،وﺛ ُﻐﺎ َء ْٱﻷﻏ ِ
ﻤﺎت ِ
ُﺪوم ٱﻟ ﱠﺮﺑﻴﻊِ.
َو َزﻗْ َﺰﻗَ َﺔ ٱﻟْ َﻌﺼﺎﻓﻴ ِﺮ ﻓَ ِﺮ َﺣ ًﺔ ِﺑﻘ ِ
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ُ :ﻋ ْط َﻠ ٌﺔ ﻓﻲ ٱ ْﻟﺑﺎ ِد ﱠﯾ ِﺔ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ – اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﻨﻈﺮ طﺒﯿﻌﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ ـ اﻟﻘﺮﯾﺔ ـ اﻟﻨﺴﺮ ـ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ـ اﻟﺤﻘﻮل.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار

اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻟﺴﺮد

اﻟﺤﻮار

ـ ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ
واﻟﻨﺴﺮ

ـ

ـ

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

ﺑﻠﺳﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﻧﮭﺎر )ﯾدل ﻋﻠﯾﮫاﻟرﻋﻲ(
اﻟﻣﻛﺎن :
اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﺣﻘول

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

 ﺣﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔواﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺠﻤﺎﻟﮭﺎ..
 اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﯿﻮرواﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
إﻟﻰ :
َر ْﯾﺜَﻤﺎ ﺗُ ِﻌ ﱡﺪ ﻟَﮭﺎ أُ ﱡﻣﮭﺎ
ﻓَﻄﻮ َرھﺎ.

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

ﻣﻦ :
َوﺑَ ْﯿﻨَﻤﺎ َﻛﺟْ ﻣو َﻟ ُﺔ ﺗَ ْﺴﺘَ ْﻤﺘِ ُﻊ
ﺑِﭑﻟﻄّﺒﯿ َﻌ ِﺔ ْٱﻟ َﺠﻤﯿﻠَ ِﺔ
إﻟﻰ :
ﻟَ ِﻜﻨﱠﮭُﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾَ ْ
ﻈﮭَﺮا.

ﻣﻦ :
ﻓَﺤﺎ َر ْ
ت َﻛﺟْ ﻣو َﻟ ُﺔ ﻓﻲ أَ ْﻣ ِﺮ
ﱠﻐﯿﺮ
ْﺮ ٱﻟﺼ ِ
ٱﻟﻨﱠﺴ ِ
إﻟﻰ :
ﻓَﻤﺎ ْٱﻟ َﻌ َﻤ ُﻞ ؟
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اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ
ﻣن :
َ
ﺧﯾر...
َوﻓﻲ ْٱﻷ ِ
إﻟﻰ :
َوأَ ْﻛ َﻣ َﻠ ْ
ت َﺟ ْو َﻟ َﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ّ
ﺑﯾﻌ ِﺔ ْٱﻟ َﺟﻣﯾ َﻠﺔِ.
ٱﻟط َ

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
رات ٱﻟ ّﻧدى َﺗ َﺗ َ ْ
َﻗ َط ُ
ﻸ َﻷ ُ َﻋﻠﻰ
ْٱﻟوُ رو ِد
إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 5اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

َﺣ ْﻤﻠَ ُﺔ ٱﻟ ﱠﻨﻈﺎﻓَ ِﺔ
ٱﻟﺼﻐﻴ َﺮَ ،وﺗ َْﺴﻘﻴ ِﻪ ﻣﺎ ًء َﺣﺘّﻰ ﺻﺎ َر ﻛﺒﻴﺮا ً ،ﻗَﻮ ﱠِي
َﻣ ﱠﺮ ْت أَﻳّﺎ ٌم َوأَﻳّﺎ ٌمَ ،وﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ ﺗُﻄْ ِﻌ ُﻢ ٱﻟ ﱠﻨ ْﺴ َﺮ ﱠ
ٱﻟْ َﺠﻨﺎ َﺣ ْﻴﻦِ  ،ﻳَﺰو ُرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻘ ْﺮﻳَ ِﺔَ ،وﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٱﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ِﺔَ ،وأَﻟِﻔَﻬﺎ َوأَﻟِ َﻒ أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ َءﻫﺎ.
ذات َﺻﺒﺎ ٍح ،زا َر ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ َﺔ أَﺻﺪﻗﺎ ُؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ َﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬﺎ ،ﻟِ َﻴ َﻀﻌﻮا ُﺧﻄّ ًﺔ ﻟِ َﺤ ْﻤﻠَ ِﺔ ﻧَﻈﺎﻓَ ِﺔ ٱﻟْ َﺤ ﱢﻲ.
َو َ
َوﺑَ ْﻌ َﺪ أَ ْن َوزﱠﻋﻮا ْٱﻷَ ْدوا َر ﺑَ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢَ ،
رﻳﺲ َ :و َﻣﺘﻰ َﺳ َﻨﻘﻮ ُم ِﺑ َﻬ ِﺬ ِه ٱﻟ َﺤ ْﻤﻠَ ِﺔ ؟
ﻗﺎل إِ ْد ُ
ﻳﺎح ﻗَ ِﻮﻳﱠ ًﺔ.
– َﺳ ْﻌ ٌﺪ  :ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻏَﺪا ً ،ﻓ ﱠ
َﭑﻟﺴﻤﺎ ُء َﺳﺘَﻜﻮ ُن ﻏﺎﺋِ َﻤ ًﺔ َوٱﻟ ﱢﺮ ُ
ﺻﻴﻞ َ :ﺳ َﻨﻘﻮ ُم ﺑِﻬﺎ ﺑَ ْﻌ َﺪ ﻏ ٍَﺪ ،ﻓَﭑﻟْ َﺠ ﱡﻮ َﺳ َﻴﻜﻮ ُن ُﻣﺸْ ِﻤﺴﺎً ِﺑ ِﺈذْنِ ٱﻟﻠﱠ ِﻪ.
– أَ ُ
افَ ،رأَوا ٱﻟ ﱠﻨ ْﺴ َﺮ وا ِﻗﻔﺎً ﻓﻲ ُرﻛْﻦٍ ِﻣ َﻦ ٱﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ ِ
َوﻟَ ّﻤﺎ أَﻛْ َﻤﻠﻮا ٱ ْﺟ ِﺘﻤﺎ َﻋ ُﻬ ْﻢَ ،و َﻫ ّﻤﻮا ﺑ ِْﭑﻻِﻧْ ِﺼﺮ ِ
ﻏﺎﺿﺒﺎً.
ﻓَﻘ ََﺼﺪو ُه َو َﺳﺄَﻟﻮ ُه  :ﻣﺎ ﺑ َِﻚ ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘَﻨﺎ ٱﻟ ﱠﻨ ْﺴ َﺮ ؟
– ا َﻟ ﱠﻨ ْﺴ ُﺮ  :أَﻧﺎ َﺻﺪﻳ ُﻘ ُﻜ ْﻢ ؟ َوﺗ َْﺴﺄَﻟﻮﻧَﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻲ ؟ أَﻟ َْﺴ ُﺖ ِﻣﺜْﻠَ ُﻜ ْﻢ أُ ِﺣ ﱡﺐ َﺣ ﱠﻴﻨﺎ ؟ ﻟِ َﻢ ﻟَ ْﻢ ﺗ ُﺸْ ﺮِﻛﻮﻧﻲ
ﻓﻲ َﺣ ْﻤﻠ ِﺔ ٱﻟ ﱠﻨﻈﺎﻓَ ِﺔ ؟
اِ ْﺟﺘَ َﻤ َﻊ ْٱﻷَﻃْ ُ
ﻔﺎل َوﺑَ َﺪأوا ﻳَﺘَﺸﺎ َورو َن ﻓﻴﻤﺎ ﺑَ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ  :ﻛَ ْﻴ َﻒ َﺳ ُﻨ ْﺮﺿﻲ َﺻﺪﻳﻘَﻨﺎ ٱﻟ ﱠﻨ ْﺴ َﺮ ؟ َوﻣﺎ ْٱﻷَﺷْ ُ
ﻐﺎل
ٱﻟﱠﺘﻲ َﺳ ُﻨ َﻜﻠﱢ ُﻔ ُﻪ ﺑِﻬﺎ ؟ ِ ...وﻓﻲ ْٱﻷَﺧﻴ ِﺮ ﻗﺎﻟﻮا ﻟِﻠ ﱠﻨ ْﺴ ِﺮ ِ :آﺳﻔﻮ َن ﻳﺎ ﻧَ ْﺴ ُﺮَ .ﺳ ُﻨ َﻜﻠّﻔ َُﻚ أَﻧْ َﺖ أﻳْﻀﺎً ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﺾ
ْٱﻷَﺷْ ﻐﺎ ِل.
– ا َﻟ ﱠﻨ ْﺴ ُﺮ)ﻓَﺮِﺣﺎً( َ :وﻣﺎذا َﺳﺄَﻓْ َﻌ ُﻞ ؟
ﻔﺎﻳﺎت ِﻣ َﻦ ٱﻟﺸّ ﺎ ِرعَِ ،وﺗ َ ْﺮﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎ ِو ِ
– ﻛَ ْﺠﻤﻮﻟَ ُﺔ َ :ﺳﺄﺷْ َﺮ ُح ﻟ ََﻚ َ :ﺳﺘَ ْﺠ َﻤ ُﻊ ٱﻟ ﱢﻨ ِ
ﻳﺎت ٱﻟْﻘُﻤﺎ َﻣ ِﺔ،
ات
َو َﺳﺘُ َﻘﻠﱢ ُﻢ ْٱﻷَﺷْ ﺠﺎ َر ِﺑ ِﻤ ْﻨﻘﺎر َِك ٱﻟْ َﻘﻮ ﱢِيَ ،وﺗَﻄْﻠﻲ ُﺟﺬو َﻋﻬﺎ ﺑِﭑﻟْﺠﻴﺮَِ ،ﺣﺘّﻰ ﻻ ﺗ ُ ْﺆ ِذﻳَﻬﺎ ٱﻟْ َﺤﺸَ ﺮ ُ
ٱﻟﻀﺎ ﱠرةُ.
ّ
– ا َﻟ ﱠﻨ ْﺴ ُﺮ َ :و َﺳﺄَﻃْﻠ ُُﺐ ِﻣ ْﻦ أَﻃْﻔﺎ ِل ٱﻟْﺠﻴﺮانِ  ،أَ ّﻻ ﻳَ ْﻜﺘُﺒﻮا َﻋﻠﻰ ٱﻟْ ُﺠ ْﺪرانِ .
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ َ :ﺣ ْﻣ َﻠ ُﺔ ٱﻟ ﱠﻧظﺎ َﻓ ِﺔ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ – اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺮح ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ وطﻠﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺷﯿﺎء.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ـ ﺻﺪﯾﻖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

ـ ﻛﺠﻤﻮﻟﺔ
– ﺳـﻌـﺪ
– أﺻﯿﻞ
 إدرﯾﺲ -اﻟﻨﺴﺮ

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

ـ

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺤﻮار

ﺑﻠﺳﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﺻﺑﺎحاﻟﻣﻛﺎن :
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

 ﺣﺐ اﻟﻮطﻦواﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 اﻟـﺘـﺸـﺎور اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
إﻟﻰ :
َوأَﻟِﻔَﮭﺎ َوأَﻟِﻒَ أَﺻْ ﺪﻗﺎ َءھﺎ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ :
َوذاتَ
ﺻﺒﺎح ،زا َر
ٍ
َﻛﺟْ ﻣو َﻟ َﺔ أَﺻْ ِﺪﻗﺎؤُھﺎ ﻓﻲ
ﺖ َﻋ ﱠﻤﺘِﮭﺎ
ﺑَ ْﯿ ِ
إﻟﻰ :
ﻓَ ْﭑﻟ َﺠ ﱡﻮ َﺳﯿَﻜﻮنُ ُﻣ ْﺸ ِﻤﺴﺎ ً
ﺑِﺈِ ْذ ِن ٱﻟﻠﱠ ِﮫ.

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ :
ﻣن :
َوﻟَ ّﻤﺎ أَ ْﻛ َﻤﻠﻮا اﺟْ ﺘِﻤﺎ َﻋﮭُﻢ،
اِﺟْ َﺗ َﻣ َﻊ ْٱﻷَ ْطﻔﺎ ُل َو َﺑدَ أوا
رون ﻓﯾﻣﺎ َﺑ ْﯾ َﻧ ُﮭ ْم
ﺷﺎو َ
ﺮافَ ،رأَوا َﯾ َﺗ َ
ﺼ ِ
ﭑﻻ ْﻧ ِ
َوھَ ّﻤﻮا ﺑِ ْ ِ
ٱﻟﻨﱠ ْﺴ َﺮ واﻗِﻔﺎ ً ﻓﻲ ُر ْﻛ ٍﻦ ِﻣﻦَ
إﻟﻰ :
ﺖ ﻏﺎﺿﺒﺎ ً
ت أﯾْﺿﺎ ً
َﺳ ُﻧ َﻛﻠّﻔُ َك أَ ْﻧ َ
ْٱﻟﺒَ ْﯿ ِ
إﻟﻰ :
ﻐﺎل.
ِﺑ َﺑﻌْ ِ
ض ْٱﻷَ ْﺷ ِ
ﻟِ َﻢ ﻟَ ْﻢ ﺗُ ْﺸ ِﺮﻛﻮﻧﻲ ﻓﻲ َﺣ ْﻤﻠ ِﺔ
ٱﻟﻨﱠﻈﺎﻓَ ِﺔ ؟
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
اَﻟ ﱠﻧﺳْ ُر ) َﻓ ِرﺣﺎ ً( َ :وﻣﺎذا
َﺳﺄ َ ْﻓ َﻌ ُل ؟
إِﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 6اﻟﻠﻌﺐ واﳌﺮح

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﱃ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  1و (2

َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن َوٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن
َﺪﻳﻢ ٱﻟ ﱠﺰﻣﺎنِ َ ،ر ُﺟ ٌﻞ ْاﺳ ُﻤ ُﻪ ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮانُ ،ﻳُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻣﻜﺎنٍ إﻟﻰ َﻣﻜﺎنٍ ،
ﻛﺎ ْن ﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎنْ ،ﻛﺎ َن ﻓﻲ ﻗ ِ
ﻳَ ْﺤ ِﻤ ُﻞ َﻣ َﻌﻪ ٱﻟْﻜَﻤﺎنَ ،ﻳَ ْﻌﺰ ُِف َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ أَ ْﻋﺬ ََب ْٱﻷَﻟْﺤﺎنِ  .ﻛﺎ َن ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠﻮا ُن ﻛُﻠﱠﻤﺎ َﺣ ﱠﻞ ِﺑ َﺤ ﱟﻲ أَ ْو ﻗَ ْﺮﻳَ ٍﺔ،
ﺎتَ ،وأَ ْﺟ َﻤﻞِ ٱﻟ ِْﺤ ِ
ْﻌﺎب َوأُ ْﺣ ِﺠ ّﻴ ٍ
ﻳَﺘَ َﺤﻠ ُﱠﻖ َﺣ ْﻮﻟَ ُﻪ ْٱﻷَﻃْ ُ
ذات
ﻔﺎل ،ﻓَ ُﻴ ْﻤ ِﺘ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َوﻳُ َﺴﻠّﻴ ِﻬ ْﻢ ِﺑﺄَﻟ ٍ
ﻜﺎﻳﺎتَ .و َ
ﻧَﻬﺎرٍَ ،ﺣ ﱠﻞ ِﺑ ُﺪ ّوارٍ ،ﻓَ َﺮأى ْٱﻷَﻃْ َ
ﻔﺎل ﻳَ ْﻤ َﺮﺣﻮ َن َوﻳَﻠْ َﻌﺒﻮنَ ،إِ ّﻻ ِﻃ ْﻔﻼً ﻛﺎ َن ﻳَ ْﺠﻠِ ُﺲ َوﺣﻴﺪا ً ﺗ َ ْﺤ َﺖ
ﺷَ َﺠ َﺮ ٍةَ ،و ُﻫ َﻮ َﺣﺰﻳ ٌﻦَ .دﻧﺎ ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن ِﻣ َﻦ ٱﻟﻄﱢﻔْﻞِ ُﻣ ْﺒ ِ
ﺘﺴﻤﺎًَ ،وﻗﺎ َم أَﻣﺎ َﻣ ُﻪ ِﺑ َﺤ َﺮﻛَ ٍﺔ أَ ْﺿ َﺤ َﻜﺘْ ُﻪ،
ﺛ ُ ﱠﻢ ﺻﺎﻓَ َﺤ ُﻪَ ،و َ
ﻗﺎل ﻟَ ُﻪ :
– أَﺗ َْﺴ َﻤ ُﺢ ﻟﻲ ﺑِﭑﻟْ ُﺠ ِ
ﻠﻮس ﻗُ ْﺮﺑَ َﻚ ؟
– ا َﻟﻄﱢﻔ ُْﻞ  :ﺗَﻔ ﱠَﻀ ْﻞ.
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن  :أَﻧﺎ ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮانُ.
ﻔﻞ َ :ﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎًَ ،وأَﻧﺎ َﻋ ْﺪﻧﺎنُ.
– ا َﻟﻄّ ُ
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن  :ﺗ َﺸَ ﱠﺮﻓ ُْﺖ ِﺑ َﻤ ْﻌ ِﺮﻓَ ِﺘ َﻚ .ﻗ ُْﻞ ﻟﻲ ﻳﺎ َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن ،ﻣﺎ ٱﻟْ َﻌ َﺪ ُد ٱﻟﱠﺬي ﻳُﺸَ ﱢﻜﻠُ ُﻪ ٱﻟ ﱠﺮﻗْﻤﺎنِ ِ
واﺣ ٌﺪ
َو ِ
واﺣ ٌﺪ ؟
– َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن  :اِﺛ ْﻨﺎنِ .
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن ِ
ﺿﺎﺣﻜﺎً  :ﻻ ،ﺑَ ْﻞ أَ َﺣ َﺪ َﻋﺸَ َﺮ !
– َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻐﺮﺑﺎً  :ﻣﺎذا !
واﺣ ٍﺪَ ،وﻟَ ْﻴ َﺲ » ِ
واﺣ ٌﺪ ﺑِﺠﺎﻧِ ِﺐ ِ
واﺣ ٌﺪ وواﺣ ٌﺪ « أَ ْيِ ،
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن  :أَﻧﺎ ﻗُﻠ ُْﺖ ﻟ ََﻚ » ِ
واﺣ ٌﺪ زاﺋِﺪ
ِ
واﺣﺪ « !
َﺿ ِﺤ َﻚ ْٱﻻِﺛ ْﻨﺎنِ َ ،و َ
ﻗﺎل َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن ﻟِﻠْ َﺒ ْﻬﻠَﻮانِ :
– ِﻋ ْﻨﺪي ﻟ ََﻚ ﻃَﻠ ٌَﺐ.
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن  :اُﻃْﻠ ُْﺐ ﻣﺎ ﺗ ُﺮﻳ ُﺪ ﻳﺎ َﻋ ْﺪﻧﺎنُ.
– َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن  :أَﺗَﻠْ َﻌ ُﺐ َﻣﻌﻲ ؟
– اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن َ :وﻟِ َﻢ أَﻧﺎ ُﻫﻨﺎ ؟ َﺳ َﻨ ْﻨ َﻀ ﱡﻢ إِﻟﻰ ْٱﻷَﻃْﻔﺎ ِل َوﻧَﻠْ َﻌ ُﺐ َوﻧُ َﻐ ّﻨﻲ َﺟﻤﻴﻌﺎً.
– َﻋ ْﺪﻧﺎ ُن ِ :ﻓﻜْﺮ ٌة راﺋِ َﻌ ٌﺔ ! َﻫ ّﻴﺎ ﺑِﻨﺎ ﻧَﻠْ َﻌ ْﺐ َوﻧُ َﻐ ّﻨﻲ.
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ َ :ﻋدْ ﻧﺎنُ َوٱ ْﻟ َﺑ ْﮭ َﻠوانُ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻤﺮح
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﺮح واﻟﺴﻔﺮ ...ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮدﯾﻊ ووﺻﻒ
إﺣﺴﺎس.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :ﻋﺪﻧﺎن – اﻟﺒﮭﻠﻮان – ﻧﻠﻌﺐ وﻧﻐﻨّﻲ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

 اﻟﺒﮭﻠﻮان ﻋﺪﻧﺎن أﺻﯿﻞ إدرﯾﺲ -اﻟﻨﺴﺮ

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻷطﻔﺎل

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺤﻮار

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

ﺑﻠﺳﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﺻﺑﺎحاﻟﻣﻛﺎن :
ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲاﻟﻠﻌﺐ.
 اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺰﯾﻦ. اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺮوحاﻟﻔﺮﯾﻖ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
إﻟﻰ :
ب
ْﺰفُ ﻋَﻠ ْﯿ ِﮫ أَ ْﻋ َﺬ َ
ﯾَﻌ ِ
ﺤﺎن.
ْٱﻷَ ْﻟ ِ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ :
ﻛﺎنَ ْٱﻟﺒَﮭْﻠﻮانُ ُﻛﻠﱠﻤﺎ َﺣ ﱠﻞ
ﺑِ َﺤ ﱟﻲ أَوْ ﻗَﺮْ ﯾَ ٍﺔ ،ﯾَﺘَ َﺤﻠﱠ ُ
ﻖ
َﺣﻮْ ﻟَﮫُ ْٱﻷ ْ
طﻔﺎ ُل
إﻟﻰ :
ﻛﺎنَ ﯾَﺠْ ﻠِﺲُ َوﺣﯿﺪاً ﺗﺤْ ﺖَ
َﺷ َﺠ َﺮ ٍة ،وھُ َﻮ َﺣ ٌ
ﺰﯾﻦ.

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

ﻣﻦ :
دَﻧﺎ ْٱﻟﺒَ ْﮭﻠَﻮانُ ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱢ
ﻔﻞ
ﻄ ِ
ْﺘﺴﻤﺎ ً
ُﻣﺒ ِ
إﻟﻰ :
واﺣﺪ زاﺋِﺪ
َوﻟَﯿ َ
ْﺲ » ِ
واﺣﺪ « !
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أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻣن :
وان :
ﻗﺎ َل َﻋ ْدﻧﺎنُ ﻟ ِْﻠ َﺑ ْﮭ َﻠ ِ
ﻋِ ْﻧدي َﻟ َك َط َﻠبٌ

ﻧﺎن.
ﺿﺣ َ
َ
ِك ْٱﻻِ ْﺛ ِ

إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ

اﻟـﻤﺠـﺎل  - 6اﻟﻠﻌﺐ واﳌﺮح

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

)اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن  3و (4

اَﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن ﻳَ ْﺤﻜﻲ َوﻳُ َﻐ ّﻨﻲ
ﺗ َ َﺤﻠ َﱠﻖ ْٱﻷَﻃْ ُ
ﻔﺎل َﺣ ْﻮ َل ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮانِ َ ،و ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﻨﺘَﻈﺮو َن ﺑِﺸَ َﻐ ٍﻒ أُ ْﻏ ِﻨ ﱠﻴﺘَ ُﻪ .ﺑَ َﺪأَ ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن ﻳُ َﺴ ّﻮي أَ ْوﺗﺎ َر
ﺻﺎح ْٱﻷَﻃْ ُ
ﺟﺎب ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن :
ﻛَﻤﺎﻧِ ِﻪ ،ﻓَﺘَ َﻘﻄﱠ َﻊ َوﺗ َ ٌﺮَ .
ﻔﺎل ُﻣﺘَﺄَ ﱢﺳﻔﻴ َﻦ  :أَﻟَ ْﻦ ﻧَ ْﺴ َﻤ َﻊ أُ ْﻏ ِﻨ ﱠﻴﺘَ َﻚ ﻳﺎ ﺑَ ْﻬﻠَﻮا ُن ؟ ،أَ َ
ﺑَﻠﻰَ ،ﺳﺘَ ْﺴ َﻤﻌﻮ َن أُ ْﻏ ِﻨ ﱠﻴﺘﻲَ .وﻟَ ِﻜ ْﻦ ،ﻗَ ْﺒ َﻞ أَ ْن أُ َﻏ ﱢﻨ َﻲَ ،ﺳﺄَ ْﺣﻜﻲ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُﻣﻐﺎ َﻣﺮاﺗﻲ ﻓﻲ َﺳ َﻔﺮ َِي ْٱﻷَﺧﻴ ِﺮ  :ﺷﺎ َرﻛ ُْﺖ
ﻓﻲ ُﻣﺴﺎﺑَ َﻘ ٍﺔ ﻓﻲ ٱﻟْ َﺠ ْﺮ ِيَ ،وﻟَ ْﻢ أَﻛ ِْﺴ ْﺐ .أَﺗ َ ْﺪرو َن ﻟِ َﻢ ﻳﺎ ِﺻﻐﺎ ُر ؟ ِﻷَﻧّﻲ َﻋﺜَ ْﺮ ُت ﺑ َِﺴ َﺒ ِﺐ ِﺣﺬاﺋِ َﻲ ٱﻟْﻜَﺒﻴﺮِ.
ٱﻟﺼ ْﺨﺮِ،
َو َ
ذات َﻣ ﱠﺮ ٍة ،ﻛُ ْﻨ ُﺖ أَ ْﺳ َﺒ ُﺢ ﻓﻲ ٱﻟْ َﺒ ْﺤﺮِ ،ﻓَ َﻤ ﱠﺮ ْت ِﺑ ُﻘ ْﺮﺑﻲ َﺳ َﻤ َﻜ ٌﺔ ،ﻓَﺘَ ِﺒ ْﻌﺘُﻬﺎ ،ﻟَ ِﻜ ّﻨﻲ َﻋﻠِﻘ ُ
ْﺖ ﺑَ ْﻴ َﻦ ﱠ
أَﺗ َ ْﺪرو َن َﻣ ْﻦ أَﻧْ َﻘﺬَﻧﻲ ﻳﺎ ِﺻﻐﺎ ُر ؟ ا ﱠَﻟﺴ َﻤ َﻜ ُﺔ.
َذ َﻫ ْﺒ ُﺖ إِﻟﻰ ٱﻟﺸّ ِﺎﻃ ِﺊَ ،وﺑَ َﻨ ْﻴ ُﺖ ﻗ َْﺼﺮا ً ﺑِﭑﻟ ﱠﺮ ْﻣﻞِ ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ٱﻟْ َﻤ ْﻮ َج َدﻛﱠ ُﻪ ،ﻓَ َﻐ ِﻀ ْﺒ ُﺖَ ،و َذ َﻫ ْﺒ ُﺖ إِﻟﻰ ٱﻟ ﱠﻨ ْﻬﺮِ.
ْﺖ
ﻮاجَ .وأَﻧﺎ ﻓﻲ ﻃَﺮﻳﻘﻲ إِﻟﻰ ٱﻟ ﱠﻨ ْﻬﺮَِ ،رأَﻳْ ُﺖ ُﻋ ﱠﺶ ﻃﺎﺋِﺮٍ ،ﻓﺘَ َﺴﻠﱠﻘ ُ
أَﺗ َ ْﺪرو َن ﻟِ َﻢ ﻳﺎ ِﺻﻐﺎ ُر ؟ ِﻷَ ﱠن ﻟَ ْﻴ َﺴ ْﺖ ﻓﻴ ِﻪ أَ ْﻣ ٌ
ٱﻟﺸﱠ َﺠ َﺮ َة ِﻷَرى ﻣﺎ ِﺑ ِﻪ ،أَ ِﻓﺮا ٌخ أَ ْم ﺑَ ْﻴ ٌﺾ ؟ ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﻗَ َﺪﻣﻲ َزﻟ ْﱠﺖ ﺑ َِﺴ َﺒ ِﺐ ِﺣﺬاﺋِ َﻲ ٱﻟْﻜَﺒﻴﺮَِ ،و َﺳ ْﻘﻄْ ُﺖ .أَﺗ َ ْﺪرو َن
ﻔﺎل ِ
ﺟﺎب ْٱﻷَﻃْ ُ
ﺿﺎﺣﻜﻴ َﻦ َ :ﻫﺬا َﺟﺰا ُء َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻌﺘَﺪي َﻋﻠﻰ ٱﻟﻄﱡﻴﻮرِ .اِﺑْﺘَ َﺴ َﻢ ٱﻟْ َﺒ ْﻬﻠَﻮا ُن
ﻟِ َﻢ ﻳﺎ ِﺻﻐﺎ ُر ؟ أَ َ
ﻔﺎلَ .وﺑَ َﺪأَ ﻳَ ْﻌﺰ ُِف َوﻳُ َﻐ ّﻨﻲَ ،و ْٱﻷَﻃْ ُ
ﻗﺎل  :أَﻧْﺘُ ْﻢ ُﻣ ِﺤﻘّﻮ َن ﻳﺎ أَﻃْ ُ
َو َ
ﻔﺎل ﻳُ َﻐ ّﻨﻮ َن َﻣ َﻌ ُﻪ وﻳَ ْﺮﻗُﺼﻮنَ.

اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ زﻣﺎﻧﻲ )ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻃﺎﺋﺮة ﻟﻸﻃﻔﺎل(
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  :أﻏﻨﻴﺔ اﻟﺒﻬﻠﻮان ﻫﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي )أﻧﺎ اﻟﺒﻬﻠﻮان( اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ  148ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
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اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  :اَ ْﻟ َﺑ ْﮭ َﻠوانُ َﯾ ْﺣﻛﻲ َو ُﯾ َﻐ ّﻧﻲ
ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ  :اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻤﺮح
ﺣﻘﻠﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﺮح واﻟﺴﻔﺮ ...ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻟﻌﺒﺔ وﺷﺮح
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﯿﮭﺎ  - :ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤ ّﺪث وﺣﺼﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ.
ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات  :ﻋﺪﻧﺎن – اﻟﺒﮭﻠﻮان – ﻧﻠﻌﺐ وﻧﻐﻨّﻲ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

 اﻟﺒﮭﻠﻮان ﻋﺪﻧﺎن أﺻﯿﻞ إدرﯾﺲ -اﻟﻨﺴﺮ

ـ

اﻟﺴﺮد واﻟﺤﻮار
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

اﻷطﻔﺎل

اﻟﺴﺮد

ﺳﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﺗﺐ را ٍو(

اﻷﺣﺪاث

اﻟﺤﻮار

ﺑﻠﺳﺎن

اﻧظر اﻟﺣﺑﻛﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت

أﺳﻔﻠﮫ

اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺰﻣﻦ :
 ﻣﺗﺳﻠﺳل ﯾﺑدأ ﻣنأﺣداث اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ
أﺣداث اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ دون
ارﺗداد
 اﻟﺻﺑﺎحاﻟﻣﻛﺎن :
ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ

اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮوﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ

 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ. اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺰﯾﻦ. -اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﯾﻖ.

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺤﻜﺎﯾﺔ )اﻟﺤﺒﻜﺔ(
أﺣﺪاث اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ :
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
إﻟﻰ :
ﻓَﺘَﻘَﻄﱠ َﻊ َوﺗَﺮٌ.

اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﺣﺪاث اﻟﺬروة )اﻟﻌﻘﺪة(

اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ

أﺣﺪاث اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ

 ﻣن :ﺗﺘﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺤﻠﻮل ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة ﻣﻘﺎﻟﺐ اﻟﺒﮭﻠﻮان .وﻟﮭﺬا ﻓﻘﺒﻞ ِا ْﺑ َﺗ َﺳ َم اﻟﺑﮭﻠوانُ وﻗﺎ َل :
ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺒﮭﻠﻮان ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ أﺣﺪاث وﺗﻠﯿﮭﺎ أﺧﺮى ھﺎﺑﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ.
إﻟﻰ  :ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
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الملحق  : 3أنـﺎﺷـيـد الـحــروف
د

أَنا الدّا ُل في ِودا ٍد
أَيْنَ أَنا في ِمدا ٍد ؟
أَنا ْالميـ ُم في َسليـ ٍم
تين
أَنا ْاﻷ َ ﱠو ُل في َم ٍ

أَنا الدّا ُل في ِعماد
أَيْنَ أَنا في َرما ٍد ؟

م

سعـا ُد
أَيْنَ الذّا ُل يا ُ
َذير
اَلذّا ُل اَلذّا ُل يا ن ُ

في َمـﻼذٍ ،في معـاذ ؟
أ َ ْس َمعُهـا في ْاﻷَخيـــر

ز

أَنـا ْالمـيـ ُم فـي ﻗَـديـ ٍم
خير في َرحيـ ٍم
أَنا ْاﻷ َ ُ

زار زَ ْيــ ٌد وزَ هــيــرة ُ
َ
َب َوعزيزة ُ
س ﱠر ْ
ت زَ ْين ُ
ُ

ر

ّار ،في ْال َحصي ِـر
الرا ُء يــــا َسـمـيــــر
أَيْنَ ّ
في الد ِ
لَ ْم أ َ ْس َم ْعهــا يا ُمنيــر
في ْاﻷ َ ﱠو ِل أ َ ْم في اﻷَخير؟
في اﻷ َ ﱠو ِل ،بَ ْل في ْاﻷَخير
بَ َر ٌد أ َ ْم بَ ْر ٌد يا َسنا ُء
بَ َر ٌد أ َ ْم بَ ْر ٌد يا سنا ُء

ذ

عزيزة َ
َب َو َ
زارا ز ْين َ
هيرة َ
بمجيء زَ ْي ٍد َوزَ َ

في ﱠ
الط ْن َج َرةِ ﱠ
اء
الز ْرﻗـ ِ
ت َ
َ
ط َه ْ
ماط َم َح ْمرا َء
ط ِ

ب

ط

َ
اطمةُ ﱠ
ط َهـ ْ
راء
الز ْهـ ِ
ت فـ ِ
َ
ط َه ْ
ص ْفرا َء
ت َب ِ
س َ
طاط َ

ض

أَنا الضّا ُد يا ُحضّار
ضـمار
أ َ ْسبِ ُق في ْال ِم ْ

يَسْق ُ
ص ِل ال ِ ّ
شتاء
ط في فَ ْ
يَ ْسقُ ُ
ط َحبّا ٍ
ت ِم ْن ماء ؟

س

سار
ي َج ّ
أنّا ريّاض ﱞ
ار
ـبـار َوال ِ ّ
صغـ َ
ْال ِك َ

ن

س ْهﻼً ِبـكَ يا ُ
سين
أ َ ْهﻼً َو َ

س َ
َسيم ويـا َسمين
طن ٍ
َو َ

ما أَجْ َملَ أَسْنانَكَ يا ُ
سين

ْنان ياسين
َجميلَةٌ َكأَس ِ

ا ُ ْنقُ ْر يا َعـد ُ
ْنان نَـ ْق َر ْه
س ٌ
بالون ،فُ ٌ
ٌ
نون
نونَ ،
ا ُ ْنـقُـ ْر ا ُ ْنـقُــ ْر نَ ْقرتَي ِْن
س ٌ
بالون ،فُ ٌ
ٌ
نون
نونَ ،

ف

ِإ ْن َسـ ِم ْعـتَ الـنّونَ َمـ ﱠر ْه
حون ،فُ ٌ
ص ٌ
ٌ
نون
صالونُ ،
س ِم ْعتَ النّونَ َم ﱠرت َ ْيـ ِن
ِإ ْن َ
حون ،فُ ٌ
ص ٌ
ٌ
نون
صالونُ ،

ع

ٌ
شيـــــــــق
ف َر
اَ ْلفا ُء َح ْر ٌ
ٌ
ديــــق
ص
ا َ ْلفا ُء ِل ْل ُح
ِ
روف َ
ق
راش َو ﱠ
ت َراهُ في ْال ِف ِ
الرفي ِ
ق
ت َراهُ في ْالفَ ِ
راش َو ْالفَري ِ

ا ُ ْنـقُـ ْر يا َعـﻼ ُء نَ ْقـ َرة ً
عﻼ َمة ٌ
نَ ْعناعٌ ،نِعالٌَ ،
ا ُ ْنـقُـ ْر ا ُ ْنـقُـ ْر نَـ ْق َرت َ ْيـ ِن
عﻼ َمة ٌ
نَ ْعناعٌ ،نِعالٌَ ،

ل

إِ ْن َسـ ِم ْعـتَ ْالعَ ْيـنَ َم ﱠرة ً
سعـالٌ ،نَعـا َمـة ٌ
ُ
شعـاعٌُ ،
ِإ ْن َس ِم ْعتَ ْال َعيْنَ َم ﱠرتَي ِْن
سـعالٌ ،نَعـا َمـة ٌ
ُ
شـعاعٌُ ،

ت

ف ّ
الﻼ ِم َ
َ
طوي ٌل
طوي ٌل َح ْر ُ
فـي اللﱠـ ْيـ ِل َوفي الـدﱠلـيــ ِل
ف ّ
الﻼ ِم َ
َ
طوي ٌل
طوي ٌل َح ْر ُ
في ْالـفـيـ ِل وفي ْال َعـلـيـ ِل

أَ ْس َم ُع تا ًء في "ال ّ
تـــاء"
ش ِ
أَ ْس َم ُع طا ًء في ْ
"ال ِغطا ِء"
أَت َ ْس َم ُع طا ًء يا َعـــــﻼ ُء
أ َ ْم تا ًء في ْ
ـــــواء" ؟
"ال ِت
ِ

ص

ظ

ان :
صا ُد ِلل ِ ّ
ﻗا َل ال ﱠ
صبْيـــ ِ

جـا َء َر َمضـ ُ
ص ْبـيا ُن
ان يا ِ

ضا ٌد أ َ ْم ظا ٌء يا بَنــــاتُ
ت
جا َء في هَذي ْال َك ِلمــا ِ
ظ ْه ٌر ،أ َ ْل ٌ
ُ
ضـﻼتٌ
فاظَ ،ع َ
ظ ْف ٌر ،أَضْدادٌُ ،
ُ
ظ ّﻼتٌ ؟

صب ُ
ش ْه ِر ْالغُ ْفران
ْيان صوموا في َ
صوموا يَ ْوما ً يا ِ
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ح

ك

َحلﱠ ْ
ق"
ت حا ٌء َم َح ﱠل باءٍ في "بَريـ ٍ
ق"
ق" ِب ُحلو ِلها " َحريـ ٍ
فَغَدا " َبري ٍ
َحلﱠ ْ
ق"
ت حا ٌء َم َح ﱠل فاءٍ في "رفيـ ٍ
ق"
"رحيـ ٍ
ق" ِب ُحلو ِلها َ
فَغَدا "رفي ٍ
ص ُ
ا َ ْلحا ُء ُح ْلوة ٌ في َكلما ٍ
ديق
ت يا َ
ُ
َضيـق
ب وحياةٍ ﻻ ت
َكحُبّ ٍ َو َحبي ٍ

الكاف في اسْمِكَ يا َكما ُل
عوضها جيما ً في ْالحا ِل
ّ
ار اﻵنَ جمال
اس ُمكَ صـ َ

ملحوظة :يمكن اﻻقتصﺎر على اﻷسطر اﻷربعة اﻷولى فقط من النﺷيد،
أو على السطرين اﻷخيرين منه فقط،

هـ

ث

ﻗُ ْل لي يــــا َســـمـــــيـــــر
أَيْنَ َس ِم ْعـــــتَ ْالهـــــــــاء
في ْاﻷ َ ﱠول أ َ ْم في ْاﻷَخيـــر

ب
ــــــوا ِ
َكت َ
َب َعـــبْـــ ُد الت ﱠ ّ
اس )أَثْواب(
في ْالــــ ُك ّ
ـــر ِ
بَ ﱠدلَ َعـــبْــــ ُد الت ﱠ
ب
ـــــــوا ِ
ّ
تـا ًء بِباءٍ في )أثـــــــواب(
صار ْ
ت )أَبْواب(
)أَثْوابٌ (
َ

ء

ق

"مياه" ،في " َه ْيفاء" ؟
في ِ

صغـيـر ْه
ا َ ْل َهـ ْمـزَ ة ُ َك ْالعَـ ْيـ ِن َ
س ْ
طـ ِر تراها ﻗَصيـ َر ْه
َعـلى ال ﱠ
اء
في ْالفاء تراها ،في ْال َمس ِ
َﻼء
خاء تراها ،في ْالخ ِ
في ْال ِ

زَ ْق  /زَ قَ  /زَ ْق
زَ ْق  /زَ قَ  /زَ ْق
ش ْق ،ﻻ ت َر ُ
تر ُ
ش ْق
ﻻ ْ
ش ْق ،ﻻ ت َْر ُ
تر ُ
ش ْق
ﻻ ْ

ج

صـفــــور
زَ ْﻗزَ قَ ْالعُ ْ
زَ ْﻗزَ قَ في ُحـبــــور
ت َـ ْر ُ
صـفــور
ق ْالعُـ ْ
ش ِ
ِب ْال ِحجارةِ يا َمسْرور

ش
َشـ ْقـ َشـقَ ُ
حـــرور
شـ
ْ
ســرور
شَـ ْقـشَقَ في ُ
ق ُ
ﻻ ت َـ ْر ُ
ــرور
شحْ
ْ
ش ِ
ِب ْال ِحجارةِ يا َمسْرور

َر َسـ َم َجـما ٌل َج َمـــﻼ
َكـتب َجـما ٌل " َح َمـﻼ"
ب ال َج َم ُل َوﻗال :
َض َ
غ ِ
ل ْستُ َح َمﻼً يـا َجـمال

خ

ش َْق  /شَقَ  /ش َْق
ش َْق  /شَقَ  /ش َْق
ش ْق ،ﻻ ت َْر ُ
تر ُ
ش ْق
ﻻ ْ
ش ْق ،ﻻ ت َْر ُ
تر ُ
ش ْق
ﻻ ْ

و

نُـ ْقـ َ
ف ْالـحـاء
طـةٌ عـلى َحـ ْر ِ
صار ْ
ض ْر"
ض َر"
ت "أ َ ْخ َ
"أَحْ َ
َ
نُـ ْقـ َ
ف ْالـحـاء
طـةٌ عـلى َحـ ْر ِ
ت "ن ْ
صار ْ
َـخـلَـهْ"
"نَـحْ ـلَـهْ"
َ

واو ْالعَجيبــــــــــــ ْه
أَنا ْال ُ
ت لي شَبي َهــ ْه
في ْال َحركا ِ
ض ﱠمة ٌ يا فَـتيح ْه
أ َفَـتْ َحةٌ ،أ َ ْم َ
ِي ال ﱠ
شبي َهــــ ْه ؟
أ َ ْم َكس َْرة ٌ ه َ

غ

ي

غنّي ِ غنِّي يا َشيْما ُء
شيْما ُء
فَ ْال ِغنا ُء يا َ
َدوا ُء النﱠ ْف ِس و ِغذاء

ﻗــولـي يـا لَـ ْمـيـــا ُء
ﻗــولـي أ َ ْيــنَ ْالـيــا ُء
في يَحْ يا ،في َميْسـا َء
في ْ
ليليا ،في َش ْيـما َء
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المـلـحـق  : 4الـكـلـمـﺎت الـبـصـريّــة
الوحدة

المجﺎل

1

اﻷسـرة

2

المدرسة

3

الهـنـدام
والنظﺎفة

4

الـحـﻲ/
الــدوار

5

البـيـﺋــة
الطبيعية

6

اللـعــب
والمرح

الحكﺎية

اﻷسﺎبيع

الكلمﺎت البصرية

ديدي ونميرة
يتعـارفـان

1

ـرةُِ ،حـكـا َيـةٌ،
ِودادٌ ،نَـدى ،ديـدي ،نُـ َمـ ْي َ
ـت ،أَبـي ،أ ُ ّمـيَ ،مـ ْن ِـز ٌل
هَـذا ،هَـ ِذهِ ،أَنـا ،أَ ْن َ

3

أَخـي ،أ ُ ْخـتيَ ،جـدّيَ ،جـدﱠتـي ،شَـ َجرة ٌ

4

ـرفَـةٌ
عـلـىَ ،مـتـى ،أَيْـنَ ُ ،
غ ْ
فـي ،إِلـىَ ،

1

سـةٌ ،ﻗَـلَـ ٌم
ـك ،تِ ْـل َ
َذ ِل َ
ـك ،أ ُ ِحـبﱡ  ،أ َ ْلـعَ ُ
ـبَ ،مـد َْر َ
تاب
َـذان،
ْـفِ ،لـمـاذا ِ ،ك ٌ
هـاتـانَ ،كـ ْمَ ،كـي َ
ِ
ه ِ
ـف ،ﻗِـرا َءةٌِ ،كـتـابَـةٌ
ـنـاك ،إِ ّﻻ ،أُنَـ ِ ّ
هُـنـا ،هُ َ
ظ ُ

4

ـن ،أَ ْنـتُـمـا ،أ َ ْنـتُـ ْم ،أ َ ْنـت ُ ﱠ
َـح ُ
ـن ،أُسـا ِعـدُ ،ﻗِـسْـ ٌم
ن ْ
ٌ
ـيَ ،كـمـا ،اِسْـتَـ َحـ ﱠم ْ
صـابـون
ـت ،مـا ٌء،
ُهـوِ ،ه َ

2

ـروالٌ ،ﻗَ
هُـمـا ،هُـ ْمُ ،ه ﱠ
َـظـيـف
ـمـيـص ،ن
ٌ
ـنِ ،س ْ
ٌ
ـريضَ ،
ـبـيـب
ط
ـكَ ،م
ٌ
َـؤُﻻء ،أُو َلـئِ َ
ا َ ْﻵنَ  ،ه ِ
ٌ

4

صـ َحَ ،دوا ٌء
ـيِ ،عـ ْنـ َدمـا ،نَـ َ
َبـ ْعـ َد ،ﻗَـبْـ َلِ ،لـ َك ْ
ـر َيـةٌ
ـح َ
اَلﱠـذي ،اَلﱠـتـي ،فَ ْـوقَ  ،ت َ ْ
ب ،ﻗَ ْ
ـت ،ﻗُ ْ
ـر َ

2

َـوارعُ
ـفَ ،مـديـنَـةٌ ،ش ِ
مـام ،خ َْـل َ
أَ َ

3

سـيـاراتٌ ،
َبـيْـنَ ِ ،عـمـاراتٌ َ ،
ٌ
سـوق ،حـافِـﻼتٌ
َمـثَـلٌ ،أَيْـضـاًُ ،مـسْـتَـ ْشـفـى،

1

لـربـيـ ُع ،اَلـ ﱠ
ـس ،اَ ْلـ َج ﱡـو،
ـتـان ،ا َ ﱠ
ش ْـم ُ
ـذان ،اَلـلﱠ ِ
اَلـلﱠ ِ
ـجـار ،ا َ ْل ﱡ
ـيـور ،ا َ ْلـفَـراشـاتُ
هـار ،ا َ ْﻷ َ ْش
ـط ُ
ُ
ا َ ْﻷ َ ْز ُ

3

ـجـبـالُ ،ا َ ْلـ َحـديـقَـةُ
ا َ ْلـ َحـيَـوانـاتُ  ،اَلـنﱠـبـاتـاتُ  ،ا َ ْل ِ
ا َ ْلـبـيـئَـةُ ،أُحـافِـظُ ،أُن ِ ّ
س
ـف ،أَسْـقـي ،أ َ ْغ ِـر ُ
َـظ ُ

1

ب ،ا َ ْلـ َح ْفـلُ ،اَ ْلـبَـ ْهـلَ ُ
وان
اَلﱠذينَ  ،ا َ ّلﻼتي ،بَـيْـنَما ،اَللﱡعَ ُ
ـص ،أُغَـنّـي
ـر ُح ،أ َ ْرﻗُ ُ
أ َ ْحـتَـ ِفـلُ ،أَضْـ َحـكُ  ،أ َ ْم َ

3

ـس
شـاركُ  ،أَتَـنـافَ ُ
أَبْـتَـ ِسـ ُم ،أَتَـ َسـلﱠـى ،أَسْـت َ ْـمـتِـ ُع ،أ ُ ِ
ﻗَـوا ِعـدُ ،نِـظـا ٌم ،أُن ِ ّ
ـر
َـظـ ﱡم ،أ َ ْحـت َ ِـر ُم ،أُبْـدع ،أُفَـ ِ ّك ُ

ديدي يـحـب
الـمــوز
ديدي يـحـب
الــمـدرسـة
ديدي في
المدرسة
ديـدي ونميـرة
اﻷنــيــقــان
ديـــــدي
يـمـرض
كجـمـولـة
الـذكــيــة
كجمـولة في
الـمـديـنـة
عطـلـة فـي
الـبـاديـة
حــمــلـة
الـنـظـافـة
عـدنــان
والبهلوان
البهلوان يحكي
ويغني

2

2
3
1
3
1

4
2
4
2
4
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للمصوتﺎت القصيرة والطويلة
جدول توضيحﻲ لﻺﺷﺎرات المصﺎحبة
ّ
اسم الحركة رسمهﺎ

الـﻔـتـحـة

ـــَــ

الـضـمـة

ـــُــ

الـكـسـرة

ـــِــ

اﻹﺷﺎرة المقترحة

اسم الحركة

رسمهﺎ

الـمـد بﺎﻷلـف

ا

السبابة إلى اﻷعلى

السبابة إلى اﻷعلى مع مد الذراع

الـمـد بﺎلـواو

ـو

السبابة إلى اﻷمام

السبابة إلى اﻷمام مع مد الذراع

الـمـد بﺎلـيـﺎء

ـي
ـيـ

السبابة إلى اﻷسفل

تنوين الﻔتح

اً

تنوين الضم

ـــ ٌــ

اﻹﺷﺎرة المقترحة

السبابة إلى اﻷسفل مع مد الذراع

تنوين الكسر

ـــ ٍـ

الـسـكـون

ـــْــ
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بطاقات تقويمية لمكون الكتابة حسب الوحدات :
لتقويم مكتسبات المتعلمين/المتعلمات الكتابية تم تخصيص بطاقة )في صفحة( تتضمن :
 تمارين إمﻼئية  :يملي خﻼلها اﻷستاذ/اﻷستاذة مقاطع وكلمات وجمل ويكتبها المتعلمون والمتعلماتفي المكان المخصص في البطاقة .وهذا المتن اﻹمﻼئي موزع حسب الحروف المدروسة وحسب الوحدات
في الجدول أسفله.
 تمارين في النقل والتعبير الكتابي  :ينتج فيها المتعلمون والمتعلمات كلمة أو جملة أو فقرة باﻹكمالأو بالترتيب ...وينجزون في اﻷماكن المخصصة على البطاقة.
 مﻼحظة  :تتضمن الصفحات الموالية بطاقات تقويمية  :بطاقة خاصة بكل وحدة دراسية في صفحة واحدةقصد استنساخها بعدد المتعلمين والمتعلمات ليتم اﻹنجاز عليها .وفي حالة تعذر عملية اﻻستنساخ يتم اﻹنجاز
على الدفاتر بإمﻼء المتن اﻹمﻼئي ،وتقديم تمارين النقل والتعبير الكتابي على السبورة.

المتن اﻹمﻼئي الخاص باﻷسبوع الخامس حسب الوحدات
الـكـﻠـمــات

الـمـقـاطـﻊ
ـر /
ِد َ /م ُ /
ب ُ /ر َ /مـ ْد  /بـو  /را  /بَ ْ
الوحدة 1
مبرد  /دروب  /مدير  /رباب
دي  /با  /رو  /مو  /بَـ ْد
ص ْر  /لو /
فُ /
ص ِ /س َ /ل  /فيَ /
َ
الوحدة 2
ُ
ْ
ص
سا ِ /سل  /ﻻ  /ف ْر ٌ /
ف  /طا /
ض ُ /ز  /عِ ِ /
ض ْ
ت ِ /ظِ /
َ
الوحدة 3
زي ُ /ن  /عو  /ذٌ  /ت َـ  /ت َْع... /

الــﺟــمــل

هذا رامي.
باب.
ه ِذ ِه َر ُ
ف سامي ُمسافِ ٌر.
مﻼبس /برسي ٌم /
مسمار /
ٌ
مصر ٌ
ُ
ِ
ْرور.
 /راف ٌد  /سﻼس ُل
فَري ٌد َمس ٌ
ن ﱠ
ف أخي ِعصا ٌم بيتنا.
َظ َ
ٌ
س ٌل
زمار ُ /ح
ِم ٌ
ظوظِ /مض َْربٌ َ /ع َ
َب َذ َر ْ
ت َمنا ُل بُذوراً.
طور...
 /توتٌ  /فَ ٌ
فور ِم ْن َش َج َر ِة توتٍ.
طار ُ
ع ْ
ص ٌ
َ

َح  /ثـيـ  /ثـ ُ /هـي  /ﻏـ َ  /كـا  /غٍَ /كـ ْعـ
ُمثلجات  /محراث  /كعكة  /ﻏطاء
تكتب خديجة كلمات كثيرة.
 /لِـحْ ـ  /كـ َ  /هَـ  /خـا ً ِ /كـ /حـا ً ُ /هـ ْم /
الوحدة 4
 /أﻏصان
أعطت ثريا هدية جميلة ﻷمها.
َكـ ْم  /هـا  /ـﻐـا  /ئـي  /حـو  /ـثـا ً  /ـ ُج
خنجر /
َ /جـ ْهـ ِ /إ ْﻏـ  /ـ ُﺦ ٌ /
ـث  /خـيـ  /ثَـ ْعـ
كلمات مختارة من قبل اﻷستاذ/
اﻷستاذة لها عﻼقة بمجال "البيئة
مقاطع مكونة من الحروف المتشابهة
الطبيعية"
الوحدة  5خطا :
أشجار /حديقة /ماء /فراشة/
)ب  /ت  /ث  /ن  /ي( ) -ج  /ح  /خ(
أنظف /أحافظ  /نحلة /بقرة/
طيور /بحر
مقاطع مكونة من الحروف المتشابهة
خطا :
الوحدة 6
مجموعات ) :ص/ض/ط/ظ( ) -ع/غ(
)ف/ق( )س/ش( ) -ر/ز/و(

كلمات مختارة من قبل اﻷستاذ/
اﻷستاذة لها عﻼقة بمجال "اللعب
والمرح" لعبة /ألعب  /ألهو/
مسلية /فريق /كرة /أشارك/
أرجوحة /جرينا /عدونا /سبحنا
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 سما ٌء صافيةٌ ومرو ٌجخضرا ُء.
أزهار وفراشات ٌ ملونةٌ.
ٌ
 -ما أجم َل الربي َع !

شاركت مع رفاقي في الحفلة.
قدمنا عروضا مسرحية .صفق
لنا الجميع بحرارة.

الـوحـدة  :اﻷولـﻰ اﻻسم والنسب ..................................... :

التاريخ ........................................ :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
 -1أرتب المقاطﻊ وأكتب الكﻠمة :
مـا ٌ /د َ /ر ................................................ :
رو  /بـا ٌ /د ................................................ :

 -2أرتب الكﻠمات وأكتب الﺟمﻠة :
فـي  /ديــدي َ /مــ ْر َمــ َرةَ /

دار
ِ

......................................................................................................................................
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الـوحـدة  :الثانيـة اﻻسم والنسب ..................................... :

التاريخ ........................................ :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
 -1أرتب المقاطﻊ وأكتب الكﻠمة :
مـا ٌ /د َ /ر ................................................ :
رو  /بـا ٌ /د ................................................ :

 -2أرتب الكﻠمات وأكتب الﺟمﻠة :
إلى  /سامي /

سافَ َر /

فاس
َمسْرورا /
َ

......................................................................................................................................
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التاريخ ........................................ :

الـوحـدة  :الثالثة اﻻسم والنسب ..................................... :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
 -1أضيف المقطﻊ المناسب ﻷحصل عﻠﻰ كﻠمة :
َ
ص ْفصا/ .....
طـبــيـَ / .....

ب
ـر ٌ
ِمـَ .....

/

ور
بُـٌ .....

 -2أرتب الكﻠمات وأكتب الﺟمل :
ض ْ
ت /
فـاف َ /م ِر َ
ع ُ
َ

ـزار ْ
ت /
فَ َ

طـبـيـبا ً
أ ُ ْخـتي َ /

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

ُـذور /
فو ٍل  /ب َ

يَ ْ
ـز َرعُ /

ـمـيـر  /في
س
ٌ
ْـتـان َ /
ﭑ ْلـبُـس ِ

......................................................................................................................................
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الوحدة  :الرابعـة اﻻسم والنسب ..................................... :

التاريخ ........................................ :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
سـ َبـ ِة ِمـ ّمـا َيـﻠـي :
 -1أ ُ ْك ِم ُل ٱ ْل ُﺟ َم َل ِبﭑ ْل َك ِﻠما ِ
ت ٱ ْل ُمنَا ِ
تَـ ْﻐـ ِسـ ُل  /يُـنَـ ِ ّ
ـف /
ظ ُ

ـنـون /
بِﭑل ﱠ
س ِ

ـابون
ص
بِﭑلـ ّ
ِ

صـ ِفـيﱠـةُ أَسْـنـانَـها ..............................
َ ..............................

عــثْ ُ
ـمـان ِجـسْـ َمـهُ ..............................
ُ ..............................
ب فِـ ْقـ َرةً :
ب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل َوأَ ْكـت ُـ ُ
 -2أ ُ َر ِت ّـ ُ
ـناو ُل فَـطوري  /أَ ْﻏـ ِسـ ُل َو ْجهـي َوأ ُنَـ ِ ّ
صباحِ ٱ ْلـبا ِك ِر
ف أَ ْسـناني َ /وأ َ ْذه ُ
ض في ٱل ﱠ
سـ ِة  /أ َ ْن َه ُ
ظـ ُ
َـب ِإلى ٱ ْلـ َمـد َْر َ
أَت َ َ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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الوحدة  :الخامسة اﻻسم والنسب .................................... :

التاريخ ........................................ :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
سـبَـ ِة ِمـ ّمـا َيـﻠـي :
 -1أ ُ ْك ِم ُل ٱ ْل ُﺟ َم َل ِبﭑ ْل َك ِﻠما ِ
ت ٱ ْل ُمنَا ِ
لـربـيـعِ(
ـتـاء  /ٱ ْلـخ
ِ
ْـف  /ٱلـ ِشّ ِ
صـي ِ
َـريـف  /ٱ ﱠ
)ٱلـ ﱠ
ُ
ـطـرا ً.
بـاردا ً و ُم ْـم ِ
في فَـ ْ
صـ ِل  ....................................يَ
ـكـون ٱ ْلـ َج ﱡـو ِ
ُ
اراَ َوجــافّــاً.
في فَـ ْ
ـكـون ٱ ْلـ َجــ ﱡو حـــ ّ
صـ ِل  ....................................يَ
صـ ِل  ....................................تَـتَـسـاقَــ ُ
ط أَ ْو ُ
ـار.
في فَـ ْ
راق ٱ ْﻷ َ ْشـــجـــ ِ
ـر.
في فَـ ْ
ار َوتُـــ ْز ِهـــ ُ
تـور ُق ٱ ْﻷ َ ْشــجــ ُ
صـ ِل ِ ....................................
 -2أ ُ َﻻ ِحـ ُ
ْـن :
ظ ٱلـ ّ
ـورةَ َوأَ ْكـت ُ ُ
ص َ
ـب ُﺟ ْـمـﻠَـتَـي ِ
صورة لها عﻼقة بمجال البيئة الطبيعية :
ﻏابة  /حديقة  /نهر  /حيوانات  /أنشطة فﻼحية...
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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الوحدة  :السادسة اﻻسم والنسب .................................... :

التاريخ ........................................ :

 اﻹمـــﻼء
ـقـاطـ َﻊ :
ــب ٱ ْلـ َم ِ
س ـت َ ِ
 -1أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ت:
ــب ٱ ْل َك ِﻠما ِ
س ـت َ ِ
 -2أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
........................../............................./......................../........................../........................
........................../............................./......................../........................../........................

ــب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل :
س ـت َ ِ
 -3أ َ ْ
ـمـ ُﻊ َوأَ ْكـتُ ُ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 النقل والتعبير الكتابي
ـرةً :
ـب ٱ ْلـ ُﺟـ َمـ َل َوأ َ ْكـت ُ ُ
 -1أ ُ َر ِت ّ ُ
ـب فِـ ْق َ
ـرحا ً َ /سـ ﱠجـ َل فَـريـقُـنـا هَـ َدفـا ً
صـفﱠـقَ ٱ ْل ُج ْـم
ـرةَ  /أَ ْعـطى ٱ ْل َحـ َكـ ُم ٱ ِﻻ ْن ِ
ُ
ـهـور فَ َ
ـطـﻼقَـةَ َ /
تَـبـا َد َل ٱ ﱠلﻼعِـبـونَ ٱ ْلـ ُك َ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 -2أ ُ َﻻ ِحـ ُ
ْـن :
ظ ٱلـ ّ
ـورةَ َوأ َ ْكـت ُ ُ
ص َ
ـب ُﺟ ْـمـﻠَـتَـي ِ
صورة لها عﻼقة بمجال اللعب والمرح :
حديقة ألعاب  /لعبة  /حفلة  /بهلوان  /مخيم /رحلة...

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