االستماع والتحدث  10الحياة التعاونية 10
الوحدة

البطة الشقية
الفرض

أســبوع التــقويــم والــدعم

2

2
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفييء المتعلمات والمتعلمين بحسب نوع التعثر.
 تقويم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات

عمل فردي،
ثنائي،
جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة

1
 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة



إضافة إلى مالحظاتي اليومية خالل تقديم مكون االستماع والتحدث ،أجري ٱختبارا ً لتقويم فهم المسموع
والتعبير الشفهي ،ونظرا ً لصعوبة تقويم كل متعلم(ة) على حدة ،يمكن إجراء ِ االختبار كتابيا على هذا
النحو
أسمع حكاية ( عش اليمامة ) المدرجة في الدليل ،مستوفيا شروط األداء السليم ،مراعيا عالمات الترقيم
ومخارج الحروف ،ووضوح نبرات الصوت ،حريصا على تعبيرية السرد ،متقمصا الجو العام للحكاية
بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات

التسميع

أعد أسئلة موجهة تستهدف فهم المسموع من خالل استخراج المعلومات المباشرة:
مــثــــال:
أحدد من لم يرد ذكره في الحكاية بوضع عالمة ( (xأمامه:
الصقر
اللقالق
اليمامة
شخصيات :
أمـاكـن :

العش

الغابة

النهر

العندليب
فوق غصن

أذكر الجملة الدالة على الزمان في الحكاية.
........................................................................................
أسئلة فهم

ألخص الحكاية مستعينا بما يلي:
كسرت رجل اليمامة.
رأت القبرة اليمامة تتألم.
تعاونت الطيور على بناء عش لليمامة
شفيت اليمامة وشكرت العصافير

توجيه

أضع سلما للتنقيط من 10درجات ،وأوزع نقطه على األسئلة بما يتناسب وما يفرزه إنجاز كل سؤال من
معطيات.
بعد التصحيح أدون نتائج التقويم في شبكة التفريغ

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المسموع

أضع عالمة (  (xعلى حدث لم يقع في الحكاية.
كسرت رجل اليمامة
وصل السنونو متأخرا
تكلف الهدهد ببناء العش

االستماع والتحدث  10الحياة التعاونية 10
الوحدة

2

أســبوع التــقويــم والــدعم
البطة الشقية

البطة الشقية
الفرض

2

قررت ّ
بطةٌ شقيّة أن تَخرج لتلعب في الحديقة
يوم من أيام الصيف الجميلة ّ
في ٍ
ال ُمجاورة لمنزلها ،وبينما هي تلعب شاهدها أصدقاؤها وطلبوا منها أن تذهب معهم
ليلعبوا بجانب النهر ،فاستأذنت من والدتها وسمحت لها بالخروج ولكن شرط ّأّل تبتعد
ي مكروه .
عن أصدقائها وتبقى معهم كي ّل يحدث لها أ ّ
ّ
ولكن البطة الشقيّة ملّت
سار األصدقاء مع بعضهم البعض وهم يضحكون ويتمازحون،
فقررت أن تركض سريعا ً وتلعب في الطريق وحدها ،وعندما
منهم ومن مزاحهمّ ،
تعرضت ألي خطر أجابتهم:
طلبوا منها أن ّل تبتعد عنهم وتبقى معهم كي يساندوها إن ّ
"لن أذهب بعيداً ،لكنّني سوف أسبقكم إلى النهر ،وأنا قويّةٌ جداً ،وأعرف كيف أدافع
عن نفسي ،وّل أحتاج مساعدتكم" ،ومع ذلك فقد حاول أصدقاؤها منعها عن الذهاب
ولكنّها رفضت أن تستجيب لطلبهم فذهبت .

وركضوا سريعا ً وهم يبحثون عنها ،فوجدوا الذئب
سمع أصدقاؤها من بعي ٍد صوتها َ
يستعدّ لمهاجمتها ،فوقفوا أمامه ،وبسبب عددهم الكبير جدا ً خاف منهم وهرب .
ّ
البطة أصدقاءها وقالت لهم" :لم أكن أعلم أنّكم أقوى منّي" ،فأجابوها" :نحن
شكرت
أقوياء ألنّنا نتعاون مع بعضنا البعض ،ولوّل أننا وقَفنا َكي ٍد واحدةٍ أمام الذئب لما
أخفناه".
فتعلّمت ّ
وقررت أن تلعب مع أصحابها ،وأن
البطة من هذا الموقف درسا ً لن تنساه أبداًّ ،
ي مكروه ،وفهمت معنى التعاون معهم واألخذ
ّل تبتعد عنهم كي ّل يحدث لها أ ّ
بنصيحتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

ذئب جائع كان
بينما كانت البطة الشقيّة تلعب وتغنّي وهي في الطريق سمع صوتَها
ٌ
طعام ليأكله ،فاعترض طريقها وحاول أن يهجم عليها ليفترسها
يتجول ويبحث عن
ٍ
ّ
ّ
البطة بأعلى صو ٍ
ت لها" :أنقذوني ،أنقذوني ،يودّ الذئب أن
ويأكلها ،فصرخت
يفترسني".

االستماع والتحدث
اسم المتعلم:

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

البطة الشقية

الحياة التعاونية
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النقطة

التاريخ:

..........

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

تقويم التحدث واالستماع
 )1أحدد من لم يرد ذكره في الحكاية بوضع عالمة ( (xأمامه 2( :ن)
شخصيات

البطة

الثعلب

أمـــاكن

البحر

النهر

الذئب

األم

الغابة

الحديقة

 )2أذكر الجملة الدالة على الزمان في الحكاية 2( .ن)
.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

 )3أضع عالمة (  (xعلى حدث لم يقع في الحكاية1( .ن)
خرجت البطة رفقة والديها للعب جانب النهر
تعاون األصدقاء ضد الذئب

 )4ألخص الحكاية مستعينا بما يلي 5( :ن)
خرجت البطة الشقية مع أصدقائها للنزهة.
ابتعدت البطة عن أصدقائها.
صادفت البطة الشقية ذئبا جائعا
استغاثت البطة بأصدقائها
تعاون األصدقاء لنجدة البطة الشقية
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ...
.........................................................................................................................................................................

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

خرجت البطة رفقة أصدقائها للعب جانب النهر

الــقـــــــــــراءة 10
الوحدة

الحياة التعاونية

 10لنتعلم من النمل
الفرض

أســبوع التــقويــم والــدعم

2

2
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) في مكون القراءة
(الطالقة)

عمل فردي

سبورة
أوراق

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الطالقة:
 oأهيئ مكانا خاصا للقراءة الفردية أمام السبورة( .طاولة)
 oأهيئ النص المعد للقراءة فوق الطاولة
 oأستدعي المتعلمين واحدا واحدا ليقرأ كل متعلم فقرة من النص بالتناوب
 oأقوم عناصر القراءة كما هي في شبكة التفريغ
التقويم



أستعين بشبكة مالحظة األداء القرائي لألستاذ الخاصة بكل متعلم لتقييم العناصر

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الــقـــــــــــراءة 10
الوحدة

الحياة التعاونية

 10لنتعلم من النمل
الفرض

أســبوع التــقويــم والــدعم

2

2
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) في مكون القراءة
(المفردات وفهم المقروء)

عمل فردي

سبورة
أوراق

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

المفردات وفهم المقروء:
 oأوزع أوراق (تقييم المفردات والفهم القرائي على المتعلمين ومعها نسخ من النص المقروء.
 oأقرأ التعليمات واحدة واحدة حتى أتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب
 oيشرع المتعلمون في اإلجابة عن األسئلة موجها إياهم إلى:
 كتابة االسم في أعلى الورقة
التقويم

 سالمة الجلسة وحسن الخط ونظافة الورقة.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب



بعد االنتهاء يصحح المتعلمون التقويم بشكل جماعي إن بقي في الوقت متسع لذلك

الــقـــــــــــراءة
اسم المتعلم:

لنتعلم من النمل

الحياة التعاونية
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النقطة

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

التاريخ:

..........

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

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

تقويم القــــــراءة (األلفاظ وفهم المقروء)
ثابرةُ) ( 1ن)
 .1أ َ ِض ْع ع ََالَ َمةً ( )Xأمام مرادف الكل َمة (ال ُم َ
العَجْ ُز

االجتِها ُد

صابرة
ال ُم
َ

سك ُُن) ( 1ن)
ستْ ِم ْن عائِلَ ِة (يَ ْ
 .2أَ ِض ْع ع ََالَ َمةً ( )Xقَ ْب َل ال َك ِل َم ِة التي لَ ْي َ
ساكنُ

س
يَ ْكنِ ُ

سكَنُ
َ

 .3أَ ْمأل ُ َخري َطةَ َك ِل َم ِة ( تَلَ َّ
ط َخ ) ( 2ن)
ُمرا ِدفُها

نَ ْوعُها

سك ٌَن
َم ْ

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

ف
يَ ْع ِر ُ

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

ت َ ْركيبُها في ُج ْملَ ٍة

ِضدُّها

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

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

 .4أ َ َ
لوب( 3ن)
ض ُع عَال َمةً أَما َم ما ُه َو َم ْط ُ
ص
ش َْخ َ
صيَّةٌ لَ ْم ت ُ ْذك َْر في النَّ ِ
ص
َمـكا ٌن لَ ْم يُ ْذك َْر في النَّ ِ
ص
َز َم ٌن لَ ْم يُ ْذك َْر في النَّ ِ

الجيران
الحي
سبت

سعد

النمل

الملعب

الحديقة

أحد

َ
ص ( 2ن)
قام ( ) 4 3 2 1
ب
س ْل ِ
حسب تَ َ
س ِلها في النَّ ِ
َ
 .5أ ُ َرتِ ُ
األحداث باأل َ ْر ِ
َو َجدوا ْ
س ِط ِه
صخ َرةً في و َ

عاو َن األصدِقاء في َح ْم ِلها
تَ َ

ب ك ُّل ِطف ٍل قُ َّوتهُ في ت َ ْن ِح َيتِها
َج َّر َ

ب الحي
ذهب األ ْطفا ُل إلى ملعَ ِ

 .6أ ُ ْكت ُ ْب أَما َم ك ُِل ُج ْملَ ٍة (نعم) أو (ال) ( 1ن)
تَ َم َّكنَ
تَ َم َّكنَ

ب قُ َّوته ْم
األصدقا ُء من َحم ِل ال َّ
ص ْخ َر ِة بسب ِ
عاونهم
األصدقا ُء من َحم ِل ال َّ
ص ْخ َر ِة بسب ِ
ب تَ ُ

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

الــقـــــــــــراءة

الفرض
الوحدة

شبكة تفريغ القراءة
سرعة القراءة
( 3ن )

سالمة نطق
الحروف والكلمات
( 3ن )

مراعاة مواضع
الوقف والوصل
( 2ن )

صحة الضبط
( 1ن )

تمثل المعاني وفهم
المقروء
( 1ن )

استثمار كلمات
النص
( 4ن )

استخراج معلومات
مباشرة من النص
( 6ن )

النقطة
النهائية

أسماء المتعلمين

الحياة التعاونية

2
2

لنتعلم من النمل

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

تطبيقات كتابية  10الحياة التعاونية 10
الوحدة

الظواهر الصرفية والتحويلية
والتركيبية المروجة خالل الوحدة

الفرض

أســبوع التــقويــم والــدعم

2

2
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلمين في مكون الصرف
والتحويل والتراكيب خالل المجال

عمل فردي

سبورة
أوراق

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

 oأوزع أوراق التحرير على المتعلمين
 oأقرأ التعليمات واحدة واحدة حتى أتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب
 oيشرع المتعلمون في اإلجابة عن األسئلة موجها إياهم إلى:
 كتابة االسم في أعلى الورقة
تقويم

 سالمة الجلسة وحسن الخط ونظافة الورقة.
 التركيز والتأني في اإلجابة وعدم التسرع

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

 بعد االنتهاء يصحح المتعلمون التقويم بشكل جماعي إن بقي حيز زمني

التطبيقات الكتابية
اسم المتعلم:

الظواهر الصرفية والتحويلية
والتركيبية المروجة خالل الوحدة

الحياة التعاونية
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النقطة

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

التاريخ:

..........

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

تقويم التطبيقات الكتابية
بوضع عال َمة ( 4.5( )Xن)
مي ُز َز َم َن ُوقوع ال ِف ْع ِل
 .1أ ُ ِ
ِ
الفــــــــــــــعـــل
الربي ِعيَّ ِة
سافَ ْرتُ في العطلَ ِة َّ

الماضي

المضارع

ب ال َّ
ض َما ِئ ِر ( 3ن)
 .2أ ُ َ
ف ا ْل ِف ْع َل( َج َم َع) َح َ
س َ
ص ِر ُ

األمر

المــــــاضي المضـــــارع األمـــــــــــر
أنتَ

اِ ْنت َ ِبها إلى ال َّ
سبُّورةِ
يَت ُ
ص ْخ َرةِ
على َح ْم ِل ال َّ
َعاون األصدِقا ُء َ

َج َمعْتَ

تَجْ َم ُع

اِجْ َم ْع

ت
أن ِ
أنتُما

صديقَتِ ِك
أَيَّتها النَّحْ لَةُ سا ِعدي َ

راب .......................................................
أَيُّها الغُ ُ

ب ا ْبت َ ِع ْد عن أ َ ِصدِقائي
أَيُّها ِ
الذئْ ُ

أَيَّتُها اللَّبو َءة ُ .......................................................

أر ا ْه ُر ْب من ال ِق ِط
أَيُّها الفَ ُ

ران.......................................................
أَيُّها الفأ ْ ِ

عناص َر ال ُج ْم َل ِة ال ِف ْعليَّ ِة ( 3ن)
بي ُن
ِ
 .4أ ُ ِ
قَ
ـــــــرأَتْ
َ
.........................

فـــــــاط َمـــــــةُ
ِ
.........................

صـــةً
ِقــــــ َّ
.........................

ع الفا ِع ِل ( 3ن)
َناص َر ال ُج ْملَ ِة ال ِف ْعليَّ ِة َو نَ ْو َ
 .5أ ُ َميِ ُز ع ِ
الفـــعل

الـــفاعل

نوع الفـــاعـــل

الجمل
ت النَّــحْ لَــةُ ال َخ ِليَّـةَ
صـدَ ِ
قَ َ

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

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

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

َر َج َع إلى ال َم ْن ِز ِل

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

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

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

أضيف ال ِف ْع َل وأ َ
ييرهُ ( 4ن)
.6
ُ
غ ِي ُر ما َي َز ُم ت َ ْغ ُ
الجمل

الفـــعل

ــرة ُ ثَقيــلَةٌ
اَل َّ
ص ْخ َ

ت .....................................
كــانَ ِ

ب شَــ ِيّ ٌق
اللَّ ِع ُ

أَصْــ َبـ َح .....................................

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

 .3أ ُ َح ِو ُل ( 2.5ن)

اإلمــــــــــالء
الوحدة

 10الحياة التعاونية 10

الظواهر اإلمالئية المروجة
خالل الوحدة األولى

أســبوع التــقويــم والــدعم

الفرض

2

2
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلمين في مكون اإلمالء
خالل هذا المجال

عمل فردي

سبورة
أوراق

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

 oأوزع أوراق التحرير على المتعلمين
 oأقرأ التعليمات واحدة واحدة حتى أتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب
 oيشرع المتعلمون في اإلجابة عن األسئلة موجها إياهم إلى:
 كتابة االسم في أعلى الورقة
تقويم

 سالمة الجلسة وحسن الخط ونظافة الورقة.
 التركيز والتأني في اإلجابة وعدم التسرع

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

 بعد االنتهاء يصحح المتعلمون التقويم بشكل جماعي إن بقي حيز زمني

اإلمـــــــــــــــالء
اسم المتعلم:

الحياة التعاونية

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

النقطة

/10

..........

الظواهر اإلمـــــــــــــالئيــة
المروجة خالل الوحدة األولى
التاريخ:

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

تقـــــويــم اإلمـــــــــــــــــــالء

سبَ ِة َمكان النُّقَ ِط ( 3ن)
 .1أ ُ ْك ِم ُل بالتاء المنا ِ
ــر ....عا ِليَـــُ ....م ْحت َ ِميَـ ِ ....م َن البَ ْر ِد
ا ِْجتَم َعـ .....الحماما .....ت َ ْحـَ ......
ش َج َ

 .2آتي ب َك ِلمات تتَ َ
ب 4( :ن)
ض َّم ُن في ِ
آخ ِرها تا ًء َح َ
س َ
ب ال َم ْطلو ِ
تاء مربوطة

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

تاء مبسوطة

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

تاء مربوطة

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

تاء مبسوطة

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

س َب ِة ( اَ اِ ا ُ ٱ ) ( 3ن)
الو ْ
ص ِل ال ُمنا ِ
 .3أ ُ ِ
كم ُل ب َه ْم َز ِة َ
ص ْخ َر ِة الكَبيرة تُعيق ُه ْم.
ب ال َحيِ ،لَ ِكنَّ ُه ْم تفاجؤوا ِبـال َّ
ب في مل َع ِ
اعْتا َد األ ْطفا ُل على الل ِع ِ
ستَعدُّوا يا أَصدِقائي للعَ َم ِل .ا ْن ُ
عاونِ ِه
س ْعدُ :ا ْ
صا َح َ
ظروا إلى َهذا النَّ ْم ِل في تَ ُ

التعبير الكتابي  10الحياة التعاونية 10
الوحدة

األســــــــــــــــــــــــــاليب
المروجة خالل الوحدة األولى

الفرض

أســبوع التــقويــم والــدعم

2

2
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

 تقويم مكتسبات المتعلمين في مكون التعبير
الكتابي خالل هذا المجال

عمل فردي

سبورة
أوراق

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

 oأوزع أوراق التحرير على المتعلمين
 oأقرأ التعليمات واحدة واحدة حتى أتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب
 oيشرع المتعلمون في اإلجابة عن األسئلة موجها إياهم إلى:
 كتابة االسم في أعلى الورقة
تقويم

 سالمة الجلسة وحسن الخط ونظافة الورقة.
 التركيز والتأني في اإلجابة وعدم التسرع

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

 بعد االنتهاء يصحح المتعلمون التقويم بشكل جماعي إن بقي حيز زمني

التعبير الكتابي
اسم المتعلم:

األســــــــــــــــــــــــــاليب
المروجة خالل الوحدة األولى

الحياة التعاونية
النقطة

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

/10

التاريخ:

..........

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

تقـــــويــم الـتـعبــير الكــتابـــي
ع
أْ ْق َرأ ُ ال َم ْوضو َ

تنظيف َوت َ ْزيين َح ِينا
شاركَتي في َح ْملَ ِة
ِ
أَحْ ِكي ع َْن ُم َ

ب ال ُج َم َل َوأ َ ْربِ ُ
ب َو أ َ َ
قيم
ض ُع عَالما ِ
ط بينها بِما يُنا ِ
س ُ
 .1أ ُ َر ِك ُ
ت الت َّ ْر ِ
َو

ثُـ َّم

س العَ َم ِل
 ......لَبَسْنا َمالبِ َ

َ
أين َو َمتى؟

 ......ت ََو َّج ْهنا ِإلى سا َح ِة

حي ِ......
ال َ

،

4ن
.
طورنَا
َناو ْلنا فُ َ
ت َ
ْ
اِست َ ْيقَ ْ
العطلَ ِة ......
أيام
صبا َح يَ ْوم من ِ
ظنا َ

َ
حدث بع َد َ
ت بالكَلمات التا ِلي ِة ألبيِ َن ماذا
 .2أَ ْمأل ُ الفراغا ِ
ذلك 3 :ن
ِلغ َْر ِس

َ
حدث
ماذا
بع َد ذلك؟

عا ٍ
َم ْج ُمو َ
ت ْال َح ّ
يِ

ت َو َح ْر ِق َها
ْال َجدَ ِار َيا ِ

عة ٌ
َم ْج ُمو َ

ف
سا َح ِة َ .........................و َج ْدنَا أَدَ َوا ِ
ت ْال َع َم ِل ِفي ُر ْك ٍن :فُؤُ ٌ
ار ُ
ت َ َج َّم ْعنَا فِي َ
وس َو َم َعا ِو ُل َو َم َج ِ
فوش.
َود َِّل ٌء و ُر ٌ
ت َو ْاأل َ ْزبَا ِل ،.......................
عنَا ْال ِجدُّ إبراهيم إِلَىَ ،.......................م ْج ُمو َعةٌ ِل َج ْمعِ النُّفَايَا ِ
َو َّز َ
س ْق ِي َهاَ ،وِ .........................ل َرس ِْم .........................
َم ْج ُمو َ
عةٌ .........................الشتائل َو َ
َاز ِل.
ين أَب َْوا ِ
ب َون ََوافِ ِذ ْال َمن ِ
َوت َ ْز ِي ِ

 .3أَ َمأل ُ ا ْلفَ َرا َ
َ
حدث بع َد َ
ألبي َن ماذا
ت ِب َك ِلما ٍ
غا ِ
ت ُمنا ِ
ذلك 2 :ن
سبَ ٍة ِ
ماذا فَعَ ْلنا؟

ص ْعبَةَِ ،في َج ّ ٍو
از المهام ال َّ
اِ ْن َه َم ْكنَا فِي  ...................بِ ِج ٍدّ َوَ ، ...................نتَعَ َاو ُن فِي إِ ْن َج ِ
ت األُصص ِبـ
بالرسوم ،وت َزَ يَّ َن ِ
ص َب َح ِ
َي ُ
اّل ْنش َِرا ُح .فأ ْ
سودُهُ ْال َم َر ُح َو ْ ِ
ت ُ ...................مزَ يَّنَةً ُّ
...................

 .4أَ َمأل ُ ا ْلفَ َرا َ
غا ِ
ت اآلتي ِة 1 :ن
ماذا قالت
الجد في
األخير؟

ورينَ ِب َم ْ
اونِنَا.
فِي األخير ْ
ورينَ ِب َنتِي َج ِة ت َ َع ُ
ظ َه ِر َح ِيّنَا ْال َجدِي ِد َمس ُْر ِ
اجتَ َم ْعنا َم َّرة ً أ ُ ْخ َرى َف ُخ ِ
جدُّ إبراهي ُم مه ِنئَا......................................................... ....... ............. :
صا َح ْال َ
فَ َ
........................... ............................ ............................ ............................

الوحدة األولى

األسبــوع

الحياة التعاونية

الوحدة

2

الفرض

شبكة تفريغ مكونات اللغة العربية
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التـــعــبير
الكتابي

القـــراءة

اإلمـــــالء

استماع
وتحدث

تطبيقات
كتابية

مشروع
الوحدة

أسماء المتعلمين

10
2

موقع ديماسكول

www.dimaschool.com
نرافقكم و نحمل على عاتقنا تقديم جديد الموارد التي تساعدكم في
عملكم

ال تبخلوا علينا بالمساعدة و لو بالدعاء

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

1

3
األهداف

البصرية

القراءة
المشتركة

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

عاقبة التهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

41
 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص » قانون السير « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
أين تسير الدراجات في الشارع؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة
والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة

التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

42
 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة

المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

1

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

43

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
أبريل يونيو يوليوز )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

44

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة العبارة » :ما أجمل دراجتك! أيمكنني ركوبها؟« ...
االستثمار

ما  ......................أيمكنني .................؟
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج

التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

صيغ العمل

 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يتعرف المتعلمون الفعل المهموز
 يستثمر المتعلمون المفعول فيه

عمل فردي
عمل جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شتنبر أكتوبر )

المراحــل

عاقبة التهور

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

45

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :المفعول فيه « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية

التقويم
والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :الفعل المهموز «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

2

3
األهداف

البصرية

القراءة
المشتركة

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

شامو وشارنو

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص أجمل السنن على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
لماذا يتوج علينا غسل الفواكه قبل أكلها؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة
والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة

التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة

المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

2

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات

48

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين لمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
عندما حينما عندئذ )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

49

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة العبارة » :ال شك أن جميع سكانه حذرون «...
االستثمار

ال شك أن ....................................
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج

التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل
جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
( حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحول المتعلم(ة) الفعل المضعف
 يستثمر المتعلمون المفعول المطلق

المراحــل

شامو وشارنو

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

50

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :المفعول المطلق « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية

التقويم
والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :الفعل المضعف في الماضي والمضارع واألمر «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

أسنان سامي

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

51
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المشتركة

أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص » حافظ على صحتك « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص
القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
لماذا ننظف أسنانا قبل النوم؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الكلمات
البصرية

القراءة

والتوقع

أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة
التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

52
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الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) إنما كأن لكن ليت لعل )

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة

المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

53

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) إنما كأن لكن ليت لعل )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أفهم)
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين لمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

3

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
إنما كأن لكن )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

54

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة األسلوب:
االستثمار

هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد!
هل يجب ........................؟ بالتأكيد!
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج

التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل
جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
( ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحول المتعلم(ة) التحويل بحسب ضمائر الجمع
 يستثمر المتعلمون الجملة االسمية مع النواسخ الحرفية

المراحــل

أسنان سامي

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

55

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :الجملة االسمية مع النواسخ الحرفية « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية

التقويم
والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :التحويل بحسب ضمائر الجمع «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

لتصاحبك السالمة

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

56

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.

القراءة

أكتب نص » يا سائق « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟

البصرية

المشتركة

التهيئة

المالحظة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل:
ماذا ينبغي أن نفعله قبل عبور الطريق؟
أدعو المتعلمين إلى تأمل الصورة وتحديد مكوناتها وقراءة العنوان وتوثيق النص وأسأل:
 oما عنوان النص؟ من ناظمه؟ ما مصدره؟
 oما المكان الذي تمثله الصورة؟
 oأين يعبر المشاة الطريق؟
أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أنشده إنشادا نموذجيا،
اإلنشاد
التقويم
والدعم

أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم ،لتصويب التوقعات األولية وحذف
التوقعات البعيدة عن المضمون

الــــقـــــــــــراءة

لتصاحبك السالمة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 ينشد المتعلم(ة) النص الشعري بطالقة وفق خصوصياته
 يفهم المتعلم(ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
عمل في
مجموعات
صغرى

2
الصورة
السبورة
مسالط

57

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية قراءة موجهة فمستقلة ففردية
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة جهرية معبرة) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
يقرأ المتعلمون النص قراءات فردية
أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات

البصرية
القراءة
المشتركة

النشاط األول :اإلنشاد السماعي (النمذجة):
أنشد النص مرتين ،وقد أغلقوا الكتب ،مراعيا اإليقاع والجرس الموسيقي ،والتلوين الصوتي ،والتعبير
الحركي عن المعاني ،ثم ألقي أسئلة لتقويم التسميع ومدى متابعتهم وفهم للمسموع
النشاط الثاني :اإلنشاد النموذجي:
أنشد النص مرة واحدة ،وهم يتابعون على الكتب مراعيا مواصفات اإلنشاد الشعري
القراءة

النشاط الثالث :اإلنشاد الموجه:
ينشد المتعلمون جميعهم بصوت منخفض ،وأرافقهم في إنشادهم.
النشاط الرابع :اإلنشاد المستقل:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض ،وال أرافقهم في إنشادهم .على أنني أمر بينهم للتأكد من أن الجميع
ينشد ،وأقدم الدعم المناسب بصورة فردية
النشاط الخامس :اإلنشاد الفردي (التطبيق)
يتناوبون على إنشاد النص أو أبيات منه إنشادا جهريا ،مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري

التقويم

أفسح المجال لمن تعثروا في اإلنشاد الفردي لينشدوا من جديد

والدعم

أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إغناء

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المعجم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها وأعتمد لذلك
استراتيجيات متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

الكلمات

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص

المشتركة

اإلنشاد

والتحليل

التقويم
والدعم

أنشد النص إنشادا نموذجيا.
أدعو المتعلمين إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
ينشدون النص إنشادا مستقال ثم فرديا.
يقيمون أداء بعضهم وأشركهم في دعم من يحتاجون إلى ذلك
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط ( أفهم ).
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الفهم

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) شيء بطء دفء )

البصرية

رقم الجذاذة

58

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

4

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
لؤلؤ ممتلئ )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات

القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.

المشتركة

اإلنشاد

االستثمار

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

59

أطرح على المتعلمين سؤاال موجها حول مضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
أدعوهم إلى إنشاد النص إنشادا مستقال بصوت خافت ،كل حسب سرعته.
أطلب منهم اإلنشاد بشكل فردي أو في ثنائيات مركزا على المتعثرين.
يقيمون أداء بعضهم ،وأشركهم في دعم من يحتاجون إلى ذلك
القيم:
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى استخراج القيمة أو القيم المتضمنة في النص
يبرزون مظاهر هذه القيم في حياتنا ويتمثلونها
يحكون أحداثا سمعوا عنها أو عاشوها تبرز هذه القيم

اإلنتاج

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التقويم
والدعم

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

األساليب:
يحاكون أسلوبا من أساليب النص

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل جماعي

الوسائل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
امرأة اثنان )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يستظهر المتعلمون النص الشعري
يستثمر المتعلمون النص الشعري على مستوى التذوق

المراحــل

5

4

3

)




لتصاحبك السالمة

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص

المشتركة

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

رقم الجذاذة

60

االستظهار يستظهرون النص أو أبياتا منه فرادى أو ثنائيا أو في شكل مجموعات ،مع مراعاة خصوصيات إنشاد
النص الشعري
أساعد المتعلمين على التذوق الفني للنص الشعري واكتشاف جماليته بحفزهم على إنجاز أنشطة (أتذوق)
المدرجة في كتاب المتعلمة والمتعلم.

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين
التقويم
والدعم

أشجع المتعثرين على استظهار النص الشعري من جديد

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التذوق

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  1 :و 2

عنكبوت ا ألنرتنت

الوقاية من األخطار
الحكاية  :األولى

االستماع والتحدث

عنكبوت األنترنت

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور
والعنوان
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

41

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أهيئ ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي ،تمهيدا لالستماع إلى الحكاية.
أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية.
 أوجه المتعلمين من خالل خطاطة شمسية إلغناء العنوان بإضافة كلمات قبل أو بعد:
كلمة من العنوان

تتمة المتعلمين

تتمة المتعلمين

كلمة من العنوان

المالحظة
والتوقع





التسميع

التوقعات

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أطرح على المتعلمين أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاية
 oالشخصيات الرئيسية في الحكاية
 oمؤشرات الزمان والمكان في الحكاية
أفسح المجال للمتعلمين للتعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية

التقويم
والدعم

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التحقق من

أوجه المتعلمين من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بين مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاية
أدعو المتعلمين إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أدون التوقعات التي توقعها المتعلمون على السبورة.
أقوم بتسميع نص الحكاية على المتعلمين للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية شفهيا (الشخصيات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة
شفهيا

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة

42

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أقدم أسئلة محددة للمتعلمين بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية:

تحديد

الــمـكــــــــــــــــــــــــان.
..............................
...............................
.....

عناصر

الشخصيات
..............................
.............................

عنكبوت األنترنت

الحكاية
الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــداث
..............................
.............................

التقويم
والدعم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه
أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل في مجموعات

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،المشكل
المطروح ،توالي األحداث ،الحل ،النهاية)
 بستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة
بشكل شفهي

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة

43

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين بأسئلة دقيقة وموجهة
أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمين والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من
لدن المتعلمين والمتعلمات.
المقطع

الثالث

من :بدأت شوشو
إلى :انتحل شخصية نحلة
من :في اليوم التالي
إلى :وطلب النجدة

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
لماذا لم تنم شوشو في الوقت المعتاد؟
ما الجملة التي ينتهي بها المقطع؟
كيف تعرفت شوشو على عسولة؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ما المشكل الذي واجه شوشو؟

المشكل

الرابع

من :سمعها جنذوب شجاع
إلى :مسرعة إلى بيتها

ماذا فعل الجنذوب الصغير؟
أما شوشو ماذا فعلت؟

الحل

ما تبقى من النص

ماذا قررت شوشو في األخير؟
هل تعلمت شوشو الدرس من المشكلة أم ال؟
ما هو هذا الدرس الذي تعلمته شوشو؟

األول
تحديد بنية
الحكاية

الثاني

الخامس

والدعم

من :بداية النص
إلى :على الفور

بداية الحكاية
التحول

نهاية الحكاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة في كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاية ،وأطلب من المتعلمين تحديد المقطع الذي تنتمي إليه (البداية ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

من  ...........إلى

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنية الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

للتحدث
والتحاور
المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يقرأ المتعلمون متن الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة

أتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص القرائي الوظيفي المروج في األسبوع:
 oمن التقى برشدي في الحي؟
 oهل التزم علي بنصائح رشدي في قيادة الدراجة؟

أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أضيف :بعد أن تلقى علي اإلسعافات زارت إسناس عليا ودار بينهما حوار .ستستمعون إليه إن شاء هللا
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.
ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.

والدعم
النشاط

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التسميع

التقويم

44

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

45

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

سألت إيناس عليا ماذا قالت؟
بماذا أجابها علي؟
بماذا سألته بعد ذلك؟
بماذا أجابها عن سبب سقوطه؟
بماذا نصحت إيناس عليا؟
ما تبرير علي في األخير؟
وماكان جواب إيناس في األخير؟

المحاكاة

يحاكي المتعلمون والمتعلمات إيناس وعلي بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم

التقويم

`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التشخيص

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصيتي إيناس وعلي والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

عنكبوت األنترنت

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يستثم المتعلم(ة) الرصيد اللغوي المروج في الحكاية
 يستثمر المتعلم(ة) الفعل المهموز
 يوظف المتعلم(ة) المفعول فيه

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة

46
 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:

استثمار
الرصيد
المعجمي

استثمار
الصرف
والتحويل
والتراكيب
واألساليب

والدعم

أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات :ذوات األشياء أو صورها ،تشخيص،
عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.
يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة
استثمار» :الفعل المهموز«.
أطلب من المتعلمين استخراج أفعال مهموزة من نص الحكاية) مثل:
بدأ أخذ
ثم أطلب منهم البحث عن أفعال أخرى لم ترد في النص
توظيف» :المفعول فيه«.
أدعو المتعلمين استخراج مفاعيل فيه من نص الحكاية  ،مثل:
قرب اليوم

أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية.
أنطق بأفعال ويختارون المهموزة منها
يركبون جمال فعلية تتضمن مفعوال فيه

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

تتصفح ولجت وافقت تنتج مجهدتان تتعظ المهجورة تكف الغرباء

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

2

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يسرد المتعلم(ة) الحكاية أو مقاطع منها
 يشخص المتعلم(ة) الحكاية
يبستثمر المتعلم(ة) القيم المروجة في الحكاية

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمين على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب ،باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات
والتلوينات الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمين في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
 oيناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمين على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية ( :الحذر االتعاظ العمل بنصح
اآلخرين احترام قوانين السير عيادة المرضى  ) ....بتوجيههم إلى:

استثمار
القيم

التقويم
والدعم

o
o
o
o

استخراج مخاطر السرعة في الطريق
استخراج عواقب عدم االستماع إلى نصائح اآلخرين
الوقوف على خطورة التهور وأنه سلوك سيئ
أدعوهم ليعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القيم المتضمنة في الحكاية

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

2

األهداف

صيغ العمل

التهيئة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 ينتج المتعلم(ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر
وبنية الحكاية الجديدة

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمين في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصية /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاية الحكاية)،
وأحرص على أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبير
لدى المتعلمات والمتعلمين.

اإلنتاج

أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاية وبنيتها في عملية اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:
*الزمان :يوم أحد.
*المكان :تبديل الحي بـــ  :شاطئ البحر
*الشخصيات  :تبديل رشدي بحسن وعلي بإبراهيم
*األحداث :يُفسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت بالنسبة
للزمان والمكان والشخصيات

التقويم
والدعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ،وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
أسجل مالحظاتي حول التعثرات والصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

الوضعية التواصلية 2

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يردد المتعلمون متن الوضعية التواصلية

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة

49
 30د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة بأسئلة مثل :
من التي حاورت عليا عندما سقط من الدراجة؟ مم حذرت إيناس عليا؟
أضيف  :عاد أبو إيناس من السوق وأحضر فواكه ،سنرى ماذا فعلت إيناس؟
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية:
عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع الذي يتحاوران حوله.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحدث
والتحاور
المالحظة

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

.
ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

2

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 2

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

30

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقويم
والدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصي علي وإيناس والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

يحاكي المتعلمون والمتعلمات علي وإيناس بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم
`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المحاكاة

سأل علي إيناس ،ماذا قال لها؟
بماذا أجابته إيناس؟
نبه علي إيناس من أكل التفاح دون غسل ،ماذا قال لها؟
بماذا أجابته إيناس؟
كيف أجابها علي وبين لها أن الجراثيم موجودة رغم أننا ال نراها؟
قبلت إيناس النصيحة ،ماذا قالت؟

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  3 :و 4

العصفور املهتور

الوقاية من األخطار
الحكاية  :الثانية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

العصفور المتهور

3

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور
والعنوان
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أهيئ ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي ،تمهيدا لالستماع إلى الحكاية.





أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية.
أوجه المتعلمين من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بين مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاية
أدعو المتعلمين إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أرسم مخططا شمسيا على السبورة وأدون التوقعات التي توقعها المتعلمون على السبورة.

المالحظة
والتوقع

التسميع

 أقوم بتسميع نص الحكاية على المتعلمين للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاية
أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

التقويم

أفسح المجال للمتعلمين للتعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية
أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية

فحص

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التوقعات

أطرح على المتعلمين أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاية
 oالشخصيات الرئيسية في الحكاية
 oمؤشرات الزمان والمكان في الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية شفهيا (الشخصيات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة
شفهيا

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين من خالل طرح أسئلة موجهة ودقيقة حول مضمون الحكاية
أقدم أسئلة محددة للمتعلمين بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية:

الشخصــيــــــــــــــــــات
..............................
.............................

الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

تحديد

العصفور المتهور

عناصر
الحكاية
الــمـكـــــــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــــــــــــداث
..............................
.............................

يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل في مجموعات

والدعم

أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،المشكل
المطروح ،توالي األحداث ،الحل ،النهاية)
 بستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة
بشكل شفهي

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين بأسئلة دقيقة وموجهة
أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمين والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من
لدن المتعلمين والمتعلمات.
المقطع
األول
الثاني

تحديد بنية
الحكاية

الثالث

الرابع

من  ...........إلى
من :بداية النص
إلى :جولتها السماوية
من :قال فرخ صغير
إلى :غير صالح للطيران
من :حرك الفرخ جناحيه
إلى :وفتح فمه ليلتهمه
من :لكنه سمع نباح كلب
إلى :كل قوته وطار
ما تبقى من النص

الخامس

والدعم

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
من قدم التحذير في هذا الجزء؟
ما الجملة التي ينتهي بها المقطع؟
ماذا فعل العصفور الصغير؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ما المشكلة التي واجهت العصفور؟
ما ذا وقع للعصفور الصغير بسبب هذا المشكل؟
ما الجملة التي انتهى بها المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع؟
ما لذي جعل الثعلب يبتعد من العصفور؟
ماذا فعل العصفور الصغير بعد ذلك؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما أول كلمة في هذا المقطع؟
ماذا قال العصفور لينبه الصغار ويحذرهم من
التهور؟
ما هي آخر كلمة في هذا المقطع؟

بداية الحكاية
التحول
المشكل

الحل

نهاية الحكاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة في كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاية ،وأطلب من المتعلمين تحديد المقطع الذي تنتمي إليه (البداية ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنية الحكاية

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

للتحدث
والتحاور
المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يقرأ المتعلمون متن الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

54

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص القرائي الوظيفي المروج في األسبوع:
 oما سبب حزن أسنان سامي؟
 oمما كانت أسنان سامي خائفة؟
 oمن ساعد سامي في تنظيف أسنانه؟

أضيف :المحافظة على صحتنا واجب على كل واحد منا
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصليةالمدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدةمرالتشخيصها ومحاكاتهات قراءة جهرية ،والتهيؤ
لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........
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رقم الجذاذة
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 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

بم بدأ علي حديثه ليطلب مساعدة إيناس؟
بم أجابته إيناس؟
عم سأل بعد ذلك؟
ما هي اإلرشادات الصحية التي قدمتها إيناس؟
وبماذا سالها بعد ذلك؟
ما اإلرشادات التي أضافتها إيناس؟
كيف شكر علي إيناس في األخير؟

المحاكاة

يحاكي المتعلمون والمتعلمات إيناس وعلي بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم

التقويم

`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التشخيص

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصيتي إيناس وعلي اللذين تكلما والنطق بما جاء على لسانهما،
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات
الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  3 :و 4

العصفور املهتور

الوقاية من األخطار
الحكاية  :الثانية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

العصفور المتهور

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يستثمر المتعلم(ة) الرصيد المعجمي( :هبت مذعورة،
همس عتيق نحيلة دب جمعية رعاية اليتيم(....
 يحول المتعلم(ة) الفعل الصحيح في الماضي
والمضارع و األمر في المثنى
 يوظف المتعلم(ة) الجملة االسمية مع النواسخ الفعلية
 يستعمل المتعلم(ة) األسلوب :الوصف

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:

استثمار
الرصيد
المعجمي

استثمار
الصرف
والتحويل
والتراكيب
واألساليب

والدعم

أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات :ذوات األشياء أو صورها ،تشخيص،
عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.
يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة
استثمار  :الفعل المضعف
يتعرف المتعلمون الفعل المضعف:
شد شم هب رد حط رد
توظيف  :المفعول المطلق.
حرك العصفور جناحيه تحريكا
تنفس العصفور تنفسا عميقا
خطى الثعلب خطوتين

أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية
يقترح المتعلمون أفعاال مضعفة
يركب المتعلمون مفعايل مطلقة من أفعال معطاة لهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

آوت جثمت تغامر مغشيا عليه كف تفقد سرح منبعثة الماكرة يلتهمه قوا .......

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يسرد المتعلم(ة) الحكاية أو مقاطع منها
 يشخص المتعلم(ة) الحكاية
يبستثمر المتعلم(ة) القيم المروجة في الحكاية

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة

57

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمين على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب ،باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات
والتلوينات الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمين في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
 oيناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمين على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية  :االستماع لنصح الكبار /عدم التهور /
االجتماع واالتحاد بتوجيههم إلى:

استثمار
القيم

التقويم
والدعم

o
o
o
o

استخراج ما يدل على تهور العصفور الصغير
استخراج ما يدل على عاقبة التهور.
أطلب منهم أن يبدوا رأيهم في تصرف العصفور الصغير
أدعوهم ليعطوا أمثلة للقيمة المروجة في الحكاية ،بحيث يتحدثون عن مواقف سمعوا عنها أو
عاشوها تبرز هذه القيمة

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

4

األهداف

صيغ العمل

التهيئة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 ينتج المتعلم(ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر
وبنية الحكاية الجديدة

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمين في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصية /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاية الحكاية)،
وأحرص على أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبير
لدى المتعلمات والمتعلمين.

اإلنتاج

أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاية وبنيتها في عملية اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:
*تبديل الشخصيات
*.تبديل المشكل
*تبديل الحل المقترح للمشكل

التقويم
والدعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ،وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
أسجل مالحظاتي حول التعثرات والصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

الوضعية التواصلية 4

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يردد المتعلمون متن الوضعية التواصلية

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة

59
 30د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصيتين الرئيسيتين للوضعية التواصلية السالفة بأسئلة مثل :
ما النصائح التي قدمتها إيناس لعلي؟
أضيف :قدم علي بدوره نصائح قيمة إليناس ستعرفونها في الحوار الذي سيدور بينهما
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية:
أين يتواجد علي وإيناس؟ حول ماذا يا ترى يتحاوران؟
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحدث
والتحاور
المالحظة

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 4

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

60

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقويم
والدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصي علي وإيناس والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

يحاكي المتعلمون والمتعلمات علي وإيناس ويتحدثون عن عالقاتهم بأصدقائهم
يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المحاكاة

ماذا قال علي ناصحا إيناسا حول الشاحن الكهربائي؟
ماذا قالت إيناس في جوابها؟
ما النصائح التي قدمها علي إليناس؟
وبم أجابته إيناس؟
ما النصيحة األخيرة التي قدمها علي؟
ما جواب إيناس في األخير؟

جذاذات

االستماع واحتلدث
المفيد يف اللغة العربية

المستوى الثالث
إعـداد :عمر الكوري أبو صهيب

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  1 :و 2

عنكبوت ا ألنرتنت

الوقاية من األخطار
الحكاية  :األولى

االستماع والتحدث

عنكبوت األنترنت

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور
والعنوان
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

41

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أهيئ ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي ،تمهيدا لالستماع إلى الحكاية.
أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية.
 أوجه المتعلمين من خالل خطاطة شمسية إلغناء العنوان بإضافة كلمات قبل أو بعد:
كلمة من العنوان

تتمة المتعلمين

تتمة المتعلمين

كلمة من العنوان

المالحظة
والتوقع





التسميع

التوقعات

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أطرح على المتعلمين أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاية
 oالشخصيات الرئيسية في الحكاية
 oمؤشرات الزمان والمكان في الحكاية
أفسح المجال للمتعلمين للتعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية

التقويم
والدعم

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التحقق من

أوجه المتعلمين من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بين مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاية
أدعو المتعلمين إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أدون التوقعات التي توقعها المتعلمون على السبورة.
أقوم بتسميع نص الحكاية على المتعلمين للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية شفهيا (الشخصيات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة
شفهيا

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة

42

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أقدم أسئلة محددة للمتعلمين بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية:

تحديد

الــمـكــــــــــــــــــــــــان.
..............................
...............................
.....

عناصر

الشخصيات
..............................
.............................

عنكبوت األنترنت

الحكاية
الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــداث
..............................
.............................

التقويم
والدعم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه
أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل في مجموعات

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،المشكل
المطروح ،توالي األحداث ،الحل ،النهاية)
 بستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة
بشكل شفهي

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة

43

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين بأسئلة دقيقة وموجهة
أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمين والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من
لدن المتعلمين والمتعلمات.
المقطع

الثالث

من :بدأت شوشو
إلى :انتحل شخصية نحلة
من :في اليوم التالي
إلى :وطلب النجدة

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
لماذا لم تنم شوشو في الوقت المعتاد؟
ما الجملة التي ينتهي بها المقطع؟
كيف تعرفت شوشو على عسولة؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ما المشكل الذي واجه شوشو؟

المشكل

الرابع

من :سمعها جنذوب شجاع
إلى :مسرعة إلى بيتها

ماذا فعل الجنذوب الصغير؟
أما شوشو ماذا فعلت؟

الحل

ما تبقى من النص

ماذا قررت شوشو في األخير؟
هل تعلمت شوشو الدرس من المشكلة أم ال؟
ما هو هذا الدرس الذي تعلمته شوشو؟

األول
تحديد بنية
الحكاية

الثاني

الخامس

والدعم

من :بداية النص
إلى :على الفور

بداية الحكاية
التحول

نهاية الحكاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة في كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاية ،وأطلب من المتعلمين تحديد المقطع الذي تنتمي إليه (البداية ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

من  ...........إلى

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنية الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

للتحدث
والتحاور
المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يقرأ المتعلمون متن الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة

أتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص القرائي الوظيفي المروج في األسبوع:
 oمن التقى برشدي في الحي؟
 oهل التزم علي بنصائح رشدي في قيادة الدراجة؟

أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أضيف :بعد أن تلقى علي اإلسعافات زارت إسناس عليا ودار بينهما حوار .ستستمعون إليه إن شاء هللا
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.
ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.

والدعم
النشاط

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التسميع

التقويم

44

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

45

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

سألت إيناس عليا ماذا قالت؟
بماذا أجابها علي؟
بماذا سألته بعد ذلك؟
بماذا أجابها عن سبب سقوطه؟
بماذا نصحت إيناس عليا؟
ما تبرير علي في األخير؟
وماكان جواب إيناس في األخير؟

المحاكاة

يحاكي المتعلمون والمتعلمات إيناس وعلي بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم

التقويم

`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التشخيص

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصيتي إيناس وعلي والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

عنكبوت األنترنت

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يستثم المتعلم(ة) الرصيد اللغوي المروج في الحكاية
 يستثمر المتعلم(ة) الفعل المهموز
 يوظف المتعلم(ة) المفعول فيه

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:

استثمار
الرصيد
المعجمي

استثمار
الصرف
والتحويل
والتراكيب
واألساليب

والدعم

أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات :ذوات األشياء أو صورها ،تشخيص،
عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.
يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة
استثمار» :الفعل المهموز«.
أطلب من المتعلمين استخراج أفعال مهموزة من نص الحكاية) مثل:
بدأ أخذ
ثم أطلب منهم البحث عن أفعال أخرى لم ترد في النص
توظيف» :المفعول فيه«.
أدعو المتعلمين استخراج مفاعيل فيه من نص الحكاية  ،مثل:
قرب اليوم

أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية.
أنطق بأفعال ويختارون المهموزة منها
يركبون جمال فعلية تتضمن مفعوال فيه

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

تتصفح ولجت وافقت تنتج مجهدتان تتعظ المهجورة تكف الغرباء

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

2

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يسرد المتعلم(ة) الحكاية أو مقاطع منها
 يشخص المتعلم(ة) الحكاية
يبستثمر المتعلم(ة) القيم المروجة في الحكاية

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمين على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب ،باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات
والتلوينات الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمين في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
 oيناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمين على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية ( :الحذر االتعاظ العمل بنصح
اآلخرين احترام قوانين السير عيادة المرضى  ) ....بتوجيههم إلى:

استثمار
القيم

التقويم
والدعم

o
o
o
o

استخراج مخاطر السرعة في الطريق
استخراج عواقب عدم االستماع إلى نصائح اآلخرين
الوقوف على خطورة التهور وأنه سلوك سيئ
أدعوهم ليعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القيم المتضمنة في الحكاية

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

2

األهداف

صيغ العمل

التهيئة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 ينتج المتعلم(ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر
وبنية الحكاية الجديدة

المراحــل

عنكبوت األنترنت

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمين في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصية /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاية الحكاية)،
وأحرص على أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبير
لدى المتعلمات والمتعلمين.

اإلنتاج

أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاية وبنيتها في عملية اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:
*الزمان :يوم أحد.
*المكان :تبديل الحي بـــ  :شاطئ البحر
*الشخصيات  :تبديل رشدي بحسن وعلي بإبراهيم
*األحداث :يُفسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت بالنسبة
للزمان والمكان والشخصيات

التقويم
والدعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ،وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
أسجل مالحظاتي حول التعثرات والصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

الوضعية التواصلية 2

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يردد المتعلمون متن الوضعية التواصلية

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة بأسئلة مثل :
من التي حاورت عليا عندما سقط من الدراجة؟ مم حذرت إيناس عليا؟
أضيف  :عاد أبو إيناس من السوق وأحضر فواكه ،سنرى ماذا فعلت إيناس؟
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية:
عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع الذي يتحاوران حوله.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحدث
والتحاور
المالحظة

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

.
ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

2

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 2

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

30

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقويم
والدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصي علي وإيناس والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

يحاكي المتعلمون والمتعلمات علي وإيناس بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم
`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المحاكاة

سأل علي إيناس ،ماذا قال لها؟
بماذا أجابته إيناس؟
نبه علي إيناس من أكل التفاح دون غسل ،ماذا قال لها؟
بماذا أجابته إيناس؟
كيف أجابها علي وبين لها أن الجراثيم موجودة رغم أننا ال نراها؟
قبلت إيناس النصيحة ،ماذا قالت؟

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  3 :و 4

العصفور املهتور

الوقاية من األخطار
الحكاية  :الثانية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

العصفور المتهور

3

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور
والعنوان
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أهيئ ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي ،تمهيدا لالستماع إلى الحكاية.





أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية.
أوجه المتعلمين من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بين مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاية
أدعو المتعلمين إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أرسم مخططا شمسيا على السبورة وأدون التوقعات التي توقعها المتعلمون على السبورة.

المالحظة
والتوقع

التسميع

 أقوم بتسميع نص الحكاية على المتعلمين للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاية
أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

التقويم

أفسح المجال للمتعلمين للتعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية
أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية

فحص

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التوقعات

أطرح على المتعلمين أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاية
 oالشخصيات الرئيسية في الحكاية
 oمؤشرات الزمان والمكان في الحكاية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية شفهيا (الشخصيات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة
شفهيا

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين من خالل طرح أسئلة موجهة ودقيقة حول مضمون الحكاية
أقدم أسئلة محددة للمتعلمين بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية:

الشخصــيــــــــــــــــــات
..............................
.............................

الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

تحديد

العصفور المتهور

عناصر
الحكاية
الــمـكـــــــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــــــــــــداث
..............................
.............................

يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج كما يمكنه أن يتم بصيغة عمل جماعي أو عمل في مجموعات

والدعم

أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 يحدد المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،المشكل
المطروح ،توالي األحداث ،الحل ،النهاية)
 بستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة
بشكل شفهي

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أختبر الفهم السماعي للمتعلمين بأسئلة دقيقة وموجهة
أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمين والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول اآلتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من
لدن المتعلمين والمتعلمات.
المقطع
األول
الثاني

تحديد بنية
الحكاية

الثالث

الرابع

من  ...........إلى
من :بداية النص
إلى :جولتها السماوية
من :قال فرخ صغير
إلى :غير صالح للطيران
من :حرك الفرخ جناحيه
إلى :وفتح فمه ليلتهمه
من :لكنه سمع نباح كلب
إلى :كل قوته وطار
ما تبقى من النص

الخامس

والدعم

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
من قدم التحذير في هذا الجزء؟
ما الجملة التي ينتهي بها المقطع؟
ماذا فعل العصفور الصغير؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ما المشكلة التي واجهت العصفور؟
ما ذا وقع للعصفور الصغير بسبب هذا المشكل؟
ما الجملة التي انتهى بها المقطع؟
ما الجملة التي بدأ بها المقطع؟
ما لذي جعل الثعلب يبتعد من العصفور؟
ماذا فعل العصفور الصغير بعد ذلك؟
ما الجملة األخيرة في هذا المقطع؟
ما أول كلمة في هذا المقطع؟
ماذا قال العصفور لينبه الصغار ويحذرهم من
التهور؟
ما هي آخر كلمة في هذا المقطع؟

بداية الحكاية
التحول
المشكل

الحل

نهاية الحكاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة في كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاية ،وأطلب من المتعلمين تحديد المقطع الذي تنتمي إليه (البداية ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنية الحكاية

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

للتحدث
والتحاور
المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يقرأ المتعلمون متن الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

54

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أتعاقد مع المتعلمين والمتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص القرائي الوظيفي المروج في األسبوع:
 oما سبب حزن أسنان سامي؟
 oمما كانت أسنان سامي خائفة؟
 oمن ساعد سامي في تنظيف أسنانه؟

أضيف :المحافظة على صحتنا واجب على كل واحد منا
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصليةالمدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية.
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدةمرالتشخيصها ومحاكاتهات قراءة جهرية ،والتهيؤ
لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

55

رقم الجذاذة
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 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

بم بدأ علي حديثه ليطلب مساعدة إيناس؟
بم أجابته إيناس؟
عم سأل بعد ذلك؟
ما هي اإلرشادات الصحية التي قدمتها إيناس؟
وبماذا سالها بعد ذلك؟
ما اإلرشادات التي أضافتها إيناس؟
كيف شكر علي إيناس في األخير؟

المحاكاة

يحاكي المتعلمون والمتعلمات إيناس وعلي بوجود بعض األطفال ،ويقدمون معلومات عن أصدقائهم

التقويم

`يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
`أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

والدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التشخيص

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصيتي إيناس وعلي اللذين تكلما والنطق بما جاء على لسانهما،
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات
الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

الوحدة  :الثالثة
األسبوعان  3 :و 4

العصفور املهتور

الوقاية من األخطار
الحكاية  :الثانية

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

العصفور المتهور

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يستثمر المتعلم(ة) الرصيد المعجمي( :هبت مذعورة،
همس عتيق نحيلة دب جمعية رعاية اليتيم(....
 يحول المتعلم(ة) الفعل الصحيح في الماضي
والمضارع و األمر في المثنى
 يوظف المتعلم(ة) الجملة االسمية مع النواسخ الفعلية
 يستعمل المتعلم(ة) األسلوب :الوصف

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمن مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:

استثمار
الرصيد
المعجمي

استثمار
الصرف
والتحويل
والتراكيب
واألساليب

والدعم

أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات :ذوات األشياء أو صورها ،تشخيص،
عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.
يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة
استثمار  :الفعل المضعف
يتعرف المتعلمون الفعل المضعف:
شد شم هب رد حط رد
توظيف  :المفعول المطلق.
حرك العصفور جناحيه تحريكا
تنفس العصفور تنفسا عميقا
خطى الثعلب خطوتين

أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية
يقترح المتعلمون أفعاال مضعفة
يركب المتعلمون مفعايل مطلقة من أفعال معطاة لهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

آوت جثمت تغامر مغشيا عليه كف تفقد سرح منبعثة الماكرة يلتهمه قوا .......

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2
الوسائل

 يسرد المتعلم(ة) الحكاية أو مقاطع منها
 يشخص المتعلم(ة) الحكاية
يبستثمر المتعلم(ة) القيم المروجة في الحكاية

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمين على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب ،باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات
والتلوينات الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمين في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
 oيناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمين على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية  :االستماع لنصح الكبار /عدم التهور /
االجتماع واالتحاد بتوجيههم إلى:

استثمار
القيم

التقويم
والدعم

o
o
o
o

استخراج ما يدل على تهور العصفور الصغير
استخراج ما يدل على عاقبة التهور.
أطلب منهم أن يبدوا رأيهم في تصرف العصفور الصغير
أدعوهم ليعطوا أمثلة للقيمة المروجة في الحكاية ،بحيث يتحدثون عن مواقف سمعوا عنها أو
عاشوها تبرز هذه القيمة

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستماع والتحدث

الوقاية من األخطار

3

4

األهداف

صيغ العمل

التهيئة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

3
الوسائل

 ينتج المتعلم(ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر
وبنية الحكاية الجديدة

المراحــل

العصفور المتهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاية
على ورق

رقم الجذاذة
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مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمين في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصية /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاية الحكاية)،
وأحرص على أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبير
لدى المتعلمات والمتعلمين.

اإلنتاج

أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاية وبنيتها في عملية اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:
*تبديل الشخصيات
*.تبديل المشكل
*تبديل الحل المقترح للمشكل

التقويم
والدعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ،وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
أسجل مالحظاتي حول التعثرات والصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم
إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

الوضعية التواصلية 4

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يتعرف المتعلمون مضمون متن الوضعية
التواصلية سماعا
 يردد المتعلمون متن الوضعية التواصلية

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصيتين الرئيسيتين للوضعية التواصلية السالفة بأسئلة مثل :
ما النصائح التي قدمتها إيناس لعلي؟
أضيف :قدم علي بدوره نصائح قيمة إليناس ستعرفونها في الحوار الذي سيدور بينهما
أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم
ألقي أسئلة تحفيزية الستكشاف شخصيات الوضعية:
أين يتواجد علي وإيناس؟ حول ماذا يا ترى يتحاوران؟
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الحسدية واإليماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحدث
والتحاور
المالحظة

التسميع

والدعم
النشاط
المنزلي

أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التقويم

ألقي على المتعلمين أسئلة الختبار الفهم السماعي
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها,
يردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة
أنتدب بعض المتعلمين لتشخيص الوضعية تشخيصا أوليا

الوقاية من األخطار

االستماع والتحدث

3

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
تفاعلي في
مجموعات

2

الوسائل

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية

المراحــل

الوضعية التواصلية 4

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

60

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقويم
والدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصي علي وإيناس والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف،
وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم

يحاكي المتعلمون والمتعلمات علي وإيناس ويتحدثون عن عالقاتهم بأصدقائهم
يتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون
أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات
استفهامية ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلي

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المحاكاة

ماذا قال علي ناصحا إيناسا حول الشاحن الكهربائي؟
ماذا قالت إيناس في جوابها؟
ما النصائح التي قدمها علي إليناس؟
وبم أجابته إيناس؟
ما النصيحة األخيرة التي قدمها علي؟
ما جواب إيناس في األخير؟

جذاذات

القراءة
المفيد يف اللغة العربية

المستوى الثالث
إعـداد :عمر الكوري أبو صهيب
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الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

1

3
األهداف

البصرية

القراءة
المشتركة

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

عاقبة التهور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

41
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص » قانون السير « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
أين تسير الدراجات في الشارع؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة
والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
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أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة
التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

42
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة
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المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

1

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

43

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) أبريل يونيو يوليوز شتنبر أكتوبر)
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
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والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
أبريل يونيو يوليوز )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




عاقبة التهور

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

44

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة العبارة » :ما أجمل دراجتك! أيمكنني ركوبها؟« ...
االستثمار

ما  ......................أيمكنني .................؟
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج
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التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

1

3
األهداف

صيغ العمل

 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يتعرف المتعلمون الفعل المهموز
 يستثمر المتعلمون المفعول فيه

عمل فردي
عمل جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شتنبر أكتوبر )

المراحــل

عاقبة التهور

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

45

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :المفعول فيه « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية

التقويم
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والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :الفعل المهموز «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

2

3
األهداف

البصرية

القراءة
المشتركة

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

شامو وشارنو

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

46
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص أجمل السنن على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
لماذا يتوج علينا غسل الفواكه قبل أكلها؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة
والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
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أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة
التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة
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المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

2

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات
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رقم الجذاذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) عندما حينما عندئذ حينئذ بعدئذ )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين لمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
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والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
عندما حينما عندئذ )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




شامو وشارنو

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

49

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة العبارة » :ال شك أن جميع سكانه حذرون «...
االستثمار

ال شك أن ....................................
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج

ww.dimaschool.com

التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

2

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل
جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
( حينئذ بعدئذ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحول المتعلم(ة) الفعل المضعف
 يستثمر المتعلمون المفعول المطلق

المراحــل

شامو وشارنو

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

50

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :المفعول المطلق « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية
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التقويم
والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :الفعل المضعف في الماضي والمضارع واألمر «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

أسنان سامي

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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المشتركة

أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.
أكتب نص » حافظ على صحتك « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص
القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟
أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
لماذا ننظف أسنانا قبل النوم؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحديد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصيات الظاهرة في الصورة.

المالحظة

أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الكلمات
البصرية

القراءة

والتوقع
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أدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة
التقويم
والدعم

يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

القراءة

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أقرأه قراءة نموذجية ،ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

2
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يقرأ المتعلمون النص بطالقة
 يفهم المتعلمون معاني المفردات

المراحــل

أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) إنما كأن لكن ليت لعل )

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصرية

المشتركة

القراءة
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المعجم
التقويم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها
يمكن أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية .
أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

إغناء

أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات
النشاط األول :القراءة النموذجية:
يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرية أراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات
التعبيرية  ،ويتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتي على الكتاب.
النشاط الثاني :القراءة الموجهة:
يقرأ المتعلمون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم في قراءتهم ،بعد تذكيرهم بضرورة
احترام عالمات الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبيق:
لتمكين أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرين منهم ،يمكن المزاوجة بين:
القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائية ،حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة
جهرية جماعية ،ثم فردية

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

البصرية

صيغ العمل

الكلمات

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) إنما كأن لكن ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

53

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) إنما كأن لكن ليت لعل )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة
المشتركة

أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.

القراءة
الجهرية

الفهم

يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أفهم)
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين لمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

التوقعات

لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
التقويم
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والدعم

لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

فحص

يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها

الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

3

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
إنما كأن لكن )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




أسنان سامي

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات
القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
يجيب المتعلمون عن سؤال أو سؤالين متعلقين بمضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.

المشتركة
القراءة
الجهرية

 30د
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أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

54

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة في كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمين إلى محاكاة األسلوب:
االستثمار

هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد!
هل يجب ........................؟ بالتأكيد!
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة

اإلنتاج
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التقويم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

3

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل
جماعي

5
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
( ليت لعل )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحول المتعلم(ة) التحويل بحسب ضمائر الجمع
 يستثمر المتعلمون الجملة االسمية مع النواسخ الحرفية

المراحــل

أسنان سامي

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

المشتركة
القراءة
الجهرية

رقم الجذاذة
مدة الحصة
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أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

55

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :الجملة االسمية مع النواسخ الحرفية « :
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية
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التقويم
والدعم

توجيه ديداكتيتكي :ينبغي التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمين للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

االستثمار (الصرف والتحويل التراكيب)

أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
يقيم المتعلمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
استثمار  » :التحويل بحسب ضمائر الجمع «:
أكتب الجملة المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أتريث في االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمين مع تنويع األمثلة
وتبسيطها للتالميذ المتعثرين.

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،تفاعلي
في مجموعات

1
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يحدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

المراحــل

لتصاحبك السالمة

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

56

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أكتب بخط واضح الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
في لوحة تعلق على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرية ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات قراءتها بالترتيب أو بدونه.

القراءة

أكتب نص » يا سائق « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرية معبرة ) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم يتحدث النص؟

البصرية

المشتركة

التهيئة

المالحظة

أهيئ المتعلمين والمتعلمات لتلقي النص من خالل:
ماذا ينبغي أن نفعله قبل عبور الطريق؟
أدعو المتعلمين إلى تأمل الصورة وتحديد مكوناتها وقراءة العنوان وتوثيق النص وأسأل:
 oما عنوان النص؟ من ناظمه؟ ما مصدره؟
 oما المكان الذي تمثله الصورة؟
 oأين يعبر المشاة الطريق؟
أطلب من المتعلمين والمتعلمات توقع ما قد يتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

والتوقع

لتحقيق التفاعل األولي مع النص ،أنشده إنشادا نموذجيا،
اإلنشاد

ww.dimaschool.com

التقويم
والدعم

أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
يرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسي ،ويناقشون توقعاتهم ،لتصويب التوقعات األولية وحذف
التوقعات البعيدة عن المضمون

الــــقـــــــــــراءة

لتصاحبك السالمة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 ينشد المتعلم(ة) النص الشعري بطالقة وفق خصوصياته
 يفهم المتعلم(ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة

عمل فردي،
ثنائي ،جماعي،
عمل في
مجموعات
صغرى

2
الصورة
السبورة
مسالط

57

رقم الجذاذة
مدة الحصة

 45د

المراحــل

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

الكلمات

أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها ،وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها بالتركيز البصري عليها
) شيء بطء دفء لؤلؤ ممتلئ )
يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية قراءة موجهة فمستقلة ففردية
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة جهرية معبرة) النمذجة(.
يقرأ المتعلمات والمتعلمون جميعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم في قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
يقرأ المتعلمون والمتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
يقرأ المتعلمون النص قراءات فردية
أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وأشركهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات

البصرية
القراءة
المشتركة

النشاط األول :اإلنشاد السماعي (النمذجة):
أنشد النص مرتين ،وقد أغلقوا الكتب ،مراعيا اإليقاع والجرس الموسيقي ،والتلوين الصوتي ،والتعبير
الحركي عن المعاني ،ثم ألقي أسئلة لتقويم التسميع ومدى متابعتهم وفهم للمسموع
النشاط الثاني :اإلنشاد النموذجي:
أنشد النص مرة واحدة ،وهم يتابعون على الكتب مراعيا مواصفات اإلنشاد الشعري
القراءة

النشاط الثالث :اإلنشاد الموجه:
ينشد المتعلمون جميعهم بصوت منخفض ،وأرافقهم في إنشادهم.
النشاط الرابع :اإلنشاد المستقل:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض ،وال أرافقهم في إنشادهم .على أنني أمر بينهم للتأكد من أن الجميع
ينشد ،وأقدم الدعم المناسب بصورة فردية
النشاط الخامس :اإلنشاد الفردي (التطبيق)
يتناوبون على إنشاد النص أو أبيات منه إنشادا جهريا ،مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري

التقويم

أفسح المجال لمن تعثروا في اإلنشاد الفردي لينشدوا من جديد

والدعم

أطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص.

إغناء
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إعداد عمر الكوري أبو صهيب

المعجم

أستثمر أنشطة » أنمي معجمي « المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة » أنمي معجمي« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها وأعتمد لذلك
استراتيجيات متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

4

3
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

3
الوسائل

 يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
) شيء بطء دفء )
 يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
 يبني المتعلمون المعنى العام للنص ويفحصون
توقعاتهم

المراحــل

لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

الكلمات

القراءة

أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من المتعلمين ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص

المشتركة

اإلنشاد

والتحليل

التقويم
والدعم

أنشد النص إنشادا نموذجيا.
أدعو المتعلمين إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
ينشدون النص إنشادا مستقال ثم فرديا.
يقيمون أداء بعضهم وأشركهم في دعم من يحتاجون إلى ذلك
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط ( أفهم ).
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
لتقويم أدائهم القرائي وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا(.
لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

الفهم

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أنتدب أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون
) شيء بطء دفء )

البصرية

رقم الجذاذة

58
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الوقاية من األخطار

الــــقـــــــــــراءة

4

3
األهداف

المراحــل

صيغ العمل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
لؤلؤ ممتلئ )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يحلل المتعلمون النص
يستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائي،
جماعي ،عمل في
مجموعات صغرى

4
الوسائل


)




لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

رقم الجذاذة
مدة الحصة

الكلمات

القراءة

أشير إلى نص القراءة المشتركة المعلق في مكان واضح ،فيقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.

المشتركة

اإلنشاد

االستثمار

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

59

أطرح على المتعلمين سؤاال موجها حول مضمون النص
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
أدعوهم إلى إنشاد النص إنشادا مستقال بصوت خافت ،كل حسب سرعته.
أطلب منهم اإلنشاد بشكل فردي أو في ثنائيات مركزا على المتعثرين.
يقيمون أداء بعضهم ،وأشركهم في دعم من يحتاجون إلى ذلك
القيم:
أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى استخراج القيمة أو القيم المتضمنة في النص
يبرزون مظاهر هذه القيم في حياتنا ويتمثلونها
يحكون أحداثا سمعوا عنها أو عاشوها تبرز هذه القيم

اإلنتاج

أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
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التقويم
والدعم

أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

األساليب:
يحاكون أسلوبا من أساليب النص

الــــقـــــــــــراءة

الوقاية من األخطار

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل جماعي

الوسائل

يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية
امرأة اثنان )
يقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
يستظهر المتعلمون النص الشعري
يستثمر المتعلمون النص الشعري على مستوى التذوق

المراحــل

5

4

3

)




لتصاحبك السالمة

بطاقات
سبورة
شرائط ورقية

الكلمات

القراءة

يشير متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون يقرؤونه جماعيا.
ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص

المشتركة

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية.
وأطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصرية

رقم الجذاذة

60

االستظهار يستظهرون النص أو أبياتا منه فرادى أو ثنائيا أو في شكل مجموعات ،مع مراعاة خصوصيات إنشاد
النص الشعري
أساعد المتعلمين على التذوق الفني للنص الشعري واكتشاف جماليته بحفزهم على إنجاز أنشطة (أتذوق)
المدرجة في كتاب المتعلمة والمتعلم.

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين
التقويم
والدعم

أشجع المتعثرين على استظهار النص الشعري من جديد

إعداد عمر الكوري أبو صهيب

التذوق

أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة
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حصريا

تم بحول اهلل و توفيقه

نمودج لجذاذات األسبوع األول من الوحدة الرابعة
المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية
نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت
فقط قمنا بمجهود ،نعتذر عن أي خطأ تم ارتكابه
المرجو اإلشارة إلينا لتصحيح أي خطأ كيف كان عبر التواصل معنا عبر صفحة
الفيسبوك التالية:
https://web.facebook.com/DiimaSchool

وفقكم هللا جميعا

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان.
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،سبورة........
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعلي في مجموعات يمكن لألستاذ(ة) أن يحدد صيغة العمل المالئمة تبعا مستوى
المتعلمين والمتعلمات.

المراحل
التهيئة

المالحظة و التوقع
موقع ديماسكول www.dimaschool.com

التسميع

الفهم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي.



أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية (كراسة المتعلم
ص  ،)118و يمكن تدبير نشاط التوقع بصيغ مختلفة باالستئناس بما ورد في دليل األستاذ.
أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم حول:
 يالحظ المتعلم (ة) المشهد  1و يتوقع العالقة بين الرجلين؟
 يالحظ المتعلم (ة) المشهد األخير و يتوقع سبب صياح القرد؟
 من خالل العنوان "القرد و النجار" ،يتوقع المتعلم (ة) العالقة بين القرد و النجار؟
بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية.



 أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت وحريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:
موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة في الحكاية :من هما الصديقان الحميمان في الحكاية ؟
مؤشرات حول المكان والزمان :أين أخد النجار القرد بعد شراءه ؟ متى كانا
يذهبان الى الدكان ؟

التقويم و الدعم

أفسح لهم فرصة التعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
 لتقويم أثر التسميع والفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم
الخاص عما فهموه من الحكاية.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية (الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،المكان) شفهيا.
 يستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات

المراحل
التهيئة

التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية "القرد و النجار "
أتعاقد مع متعلمي حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

 أقدم أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين والمتعلمات،
وباستثمار األجوبة عنها ،أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية .

تحديد عناصر
الحكاية

ملحوظة :يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج ،كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل في مجموعات.
األحداث:
العنوان:
الشخصيات:
 شراء القرد – اصبح النجار و القرد صديقين –القرد و النجار
 القرد – النجارترك النجار القرد وحيدا في الدكان – تأخر النجار
األمكنة:
األزمنة:
في العودة فقام القرد لمساعدته في عمله –
 الدكان -البيت- الصباح  -يومياسقوط اللوح على ديل القرد – أنقد النجار القرد و
 أمام باب الدكانعاتبه على تدخله فيما ال يعنيه ........ -

التقويم و الدعم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء ما أمكن
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

الحصة3 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،النهاية)...
 يستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل:
 عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات...
 يستثمر املتعلم (ة) بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

المراحل
التهيئة
التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية " القرد و النجار " وموضوعها وأهم عناصرها.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.



أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.



أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا وأقود المتعلمات والمتعلمين لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول االتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من لدن
المتعلمين والمتعلمات:

المقاطع

السؤال الخاص بكل مقطع

المقطع  :1من ' بداية النص...
إلى ' حركة من حركات اللهو.

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ماذا يفعل القرد مع النجار في الدكان؟
ما الجملة التي انتهى بها المقطع؟
ماذا فعل النجار ؟
أين خرج النجار ؟
كيف هو النجار ؟
ماذا قال القرد في نفسه ؟
ماذا وقع له ؟

المقطع  :2من ' ذات يوم أخد صاحبي...
إلى ' فهو خدوم محب لجيرانه.

تحديد بنية الحكاية

المقطع  :3من ' تأخر النجار في عودته...
إلى ' يكاد ينقطع.
المقطع  :4من ' بدأت أصرخ ...
إلى ' اللعب و اللهو.
المقطع  :5ما تبقى من النص

التقويم و الدعم



البداية
التحول
المشكل

ماذا فعل المارة بعد سماع صراخ القرد ؟

الحل

بعد ان أنقد النجار للقرد ،هل كان فرحا أم
غاضبا ؟
لماذا غضب النجار من القرد ؟

النهاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور
المثبتة في كراسة المتعلم (ص )118

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أصف مهنتي التي أفضلها

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة1 :
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 أن يتعرف المتعلم(ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
 أن يقرأ المتعلم(ة) متن الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص الوظيفي "الفالح" مثال :ما مهنة الشاب أبو الخير ؟
ماذا يفعل الفالح في الحقل؟ .........
أضيف  :ابو الخير يفضل مهنة الفالحة ،و كل منا يفضل مهنة فما المهن التي تفضلون.




أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة)،
ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة)( ص  ) 119مرتين ـ وقد أغلقوا كتبهم ـ
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات،
وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية ،كلما هممت بالكالم
على لسانها.
ألقي أسئلة الختبار الفهم السماعي مثل:
 ما المهنة التي يفضلها يوسف ؟
 ما المهنة التي تفضلها فاطمة ؟
 لماذا يحب يوسف مهنة الفالح ؟
 لماذا تريد فاطمة أن تصبح شرطية ؟
....... 
أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها.
يرددون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.

التقويم و الدعم



أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.

النشاط المنزلي




أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها و محاكاتها.

التهيئة

المالحظة


التسميع






اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :يصف المتعلم (ة) مهنته المفضلة

المجال :الحرف و المهن
الحصة2 :
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

أهداف الحصة:
 أن يشخص المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.
 أن يحاكي المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية









التهيئة

التشخيص

ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من أجزاء من متن الوضعية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم .أسئلة مثل:
ما هي المهنة التي يفضلها يوسف ؟ و ما هو السبب ؟
كيف يعمل الفالح ؟
ماذا يوفر لنا الفالح ؟
ما هي المهنة التي يفضلها فاطمة ؟ و ما هو السبب ؟
لماذا تتربص الشرطية بالمجرمين؟
لماذا تسهر الشرطية في مخافر األمن ؟

 أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص شخصيتي يوسف و فاطمة والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف
التعبيرات الجسدية واإليماءات.


أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.

المحاكاة



يحاكون يوسف و فاطمة ،ويتحاورون حول مهن أخرى يحبونها أو مواقف يمتهنها شخص من أقاربهم .

التقويم و الدعم




يتبادل المتعلمون و المتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.
أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية
ونعوت تتماشى و الموقف التواصلي.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الفالح"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (عنوان النص ،الصورة.)....
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


الكلمات البصرية



كتابة الكلمات البصرية التالية( :الذي ،التي ،اللذان ،اللتان ،كأنما) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع
إليه في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك " :الفالح " على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة " الفالح"




قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

 تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن المهن التي يعرفونها ،او يحبونها ،أو يفضلون
القيام بها.
المالحظة و التوقع

 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 أطلب من المتعلمين التوقع عن ماذا قد يتحدث النص.
 قبول جميع التوقعات التي يتوقعها المتعلمون و تدوينها على اللوح.

القراءة األولية

 لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة نموذجية من طرف األستاذ.
 دعوة التالميذ لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.
 يتبادلون أدوار القراءة ويصححون ذاتيا وجماعيا تعثراتهم..

التقويم و الدعم

 يناقش األستاذ توقعات المتعلمين و يتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.

اعدادwww.dimaschool.com :

موقع ديماسكول www.dimaschool.com

القراءة المشتركة

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الفالح "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 2 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات المناسبة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة
موقع ديماسكول www.dimaschool.com

إغناء المعجم

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :الذي ،التي ،اللذان ،اللتان ،كأنما) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'الفالح" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ.
مطالبة التالميذ بتحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وإشراكهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات .

 النشاط األول :القراءة
 القراءة الجهرية للنص:
 يحدد التالميذ عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
 يقرأ األستاذ النص قراءة جهرية يراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار
التلوينات التعبيرية ،ويتتبع التالميذ قراءته على النص.
 القراءة الموجهة :يقرا األستاذ مع التالميذ فقرة من النص بعد تذكيرهم إلى ضرورة احترام عالمات
الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
 النشاط الثاني :التطبيق
 ليتمكن أكبر عدد من التالميذ من قراءة النص وخصوصا المتعثرين منهم يجب المزاوجة بين:
 القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر). القراءات الثنائية حيث يقرأ كل تلميذين النص قراءة جهرية. النشاط الثالث :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات والحروف (المبدأ
األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة جهرية جماعية ،ثم
فردية.
أستثمر أنشطة « أنمي معجمي » المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة « أنمي معجمي» ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها.
 يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية.
 اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
 يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الفالح "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة 3 :
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص ،ويفحص توقعاته.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (الذي ،التي ،اللذان ،اللتان ،كأنما) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة " الفالح" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

 يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
 أسئلة الفهم:
 ما هو لون الحقل ؟
 متى يستيقظ الفالح ؟
 الطالقة:
 القراءة الموجهة :أطلب من التالميذ قراءة النص معي قراءة جهرية.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص بصوت منخفض وتتم مراقبتهم عن قرب قصد التصحيح والتوجيه.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم. قراءة فردية تقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.


الفهم







يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف ،والتفكير ،وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها لفهم
النصوص.
أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
 متى يذهب أبو الخير إلى حقله ؟ ماذا يفعل في حقله؟ كيف يمضي إلى حقله؟ بم يزخر حقله؟
أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء المعنى العام
للنص لديهم.
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

فحص التوقعات

 يرجع المتعلمون للتوقعات الذي تم تدوينها في الحصة األولى ،ليفحصوا توقعاتهم ويقرؤوا الصحيح منها.

التقويم و الدعم

 لتقويم أدائهم القرائي ومعالجة التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
 تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا ).
 لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
 أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الفالح "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ المتعلم (ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ يحلل المتعلم(ة) النص.
 يستثمر المتعلم(ة) النص على مستوى اإلنتاج.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

التحليل و االستثمار

اإلنتاج

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :الذي ،التي ،اللذان ،اللتان ،كأنما) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.

 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" الفالح " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
 أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
 مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
 تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
 الطالقة:
 القراءة النموذجية :وذلك بقراءة النص قراءة جهرية معبرة وسليمة النطق. القراءة الموجهة :يقرأ التالميذ النص مع األستاذ قراءة جهرية ثم في مجموعات ثنائية. القراءة المستقلة :يقرأ كل تلميذ النص بصوت منخفض مع المرور بين الصفوف قصد الدعم والتوجيهوالتصحيح والتشجيع حسب مقتضى كل حالة.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه قراءة فردية حسب ما يحدده األستاذ لكل تلميذ. تقييم بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت معهم مسبقا (الطالقة ،النطق السليم ،احترامعالمات الترقيم).
 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « أحلل » المدرجة في كتاب المتعلم(ة).
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم.
 أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم (ص .)122
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
 أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الفالح "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 5 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يتعرف المتعلم (ة) الفعل المثال.
 يستثمر المتعلم (ة) النعت.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل
الكلمات البصرية

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (الذي ،التي ،اللذان،
اللتان ،كأنما).

القراءة المشتركة





القراءة الجهرية

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.

قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

النشاط األول:
أكتب الجملة " وصل إلى حقله باكرا" المدرجة في كتاب المتعلم ص  123على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.
وصل  <--هذا فعل مثال > ---في أوله حرف الواو  :و

االستثمار

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.
النشاط األول:
أكتب الجملة " تسلق الفالح شجرة عالية" المدرجة في كتاب المتعلم ص  123على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.
ما هو وصف الشجرة ؟ <--عالية > ---هذا نعث لشجرة .
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.

التقويم و الدعم

 أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :األسمـــــــاء الموصولــــــة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحــــــدة الرابــــــــعــــة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يتعرف التلميذ األسماء الموصولة.
 يرسم األسماء الموصولة رسما صحيحا.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،سبورة ،ألواح...

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

التهيئة


المالحظة

اإلستنتاج









التذكير بالدرس السابق ( الهمزة المتوسطة و المتطرفة) عبر أمثلة مقدمة من طرف التالميذ وحسب
التوجيهات:
الهمزة المتوسطة (على األلف – على الواو – على الياء) و المتطرفة.
مطالبة التالميذ بقراءة األسماء المكتوبة باألحمر و مالحظة كيف كتبت (ص .)124
سعد الفالح الذي تعب ،وفرحت الزوجة التي كدت بالمحصول الوافر.
سعد الفالحان اللذان تعبا ،و فرحت الزوجتان اللتان كدتا بالمحصول الوافر.
مطالبة التالميذ بتوضيح الفرق بين ' الذي ' و ' اللذان ' و' بين ' التي ' و ' اللتان '
يستنتج التالميذ أن:
اَلَّذي :للمذكر المفرد وتكتب بالم واحدة فقط.
اَللَّذان :للمذكر المثنى وتكتب بالمين.
اَلَّتي :للمؤنث المفرد وتكتب بالم واحدة فقط .
اَللَّتان :للمؤنث المثنى وتكتب بالمين.
أنبه المتعلمين إلــــى الكتـــــــــابة الصحــــــــــيحة لألسمـــــــاء الموصولــــــة.


دعوة التالميذ إلنجاز النشاط " أطبــــــــــــــق "على الكراسات (ص .) 124

التطبيق


التقويم و الدعم

ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 تقويم مدى تمكن المتعلمين من كتابة األسماء الموصولة.
 ' الذي ' و ' اللذان ' و' و ' التي ' و ' اللتان '
باإلمالء على األلواح .

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع:

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يستعمل المتعلم (ة) الفعل المثال مع الضمائر.
 أن يحول جملة حسب الضمائر.
 يكون جملة تبدأ بفعل و تنتهي بنعت.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التدريبية بتحديد صيغة العمل وتحديد التعليمات
التي التهيئة تستلزمها األنشطة.

التهيئة

اإلنجاز

التصحيح

 يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )125ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1اكمل الجدول:
انت
أنت
أنا
هي
هو
........
........
........
........
َوجـَـــ َد
ماض
........
........
........
........
يـَــثـــب
مضارع
........
ثــــب
------------------أمر
 .2احول كل جملة حسب المطلوب:
أنا وقعت في الطريق || .أنت  || .......................................أنت .......................................
|| هو  || ........................ ...............هي ......................................
أنا ألج الحجرة.
 .3أتمم النص أسفله بالكلمات التالية  :الوافر – الطيبة – الشاسع – الزرقاء – الكريم – السعيد
وقف الفالح  ...............يجول ببصره في حقله  ...................يتأمل المحصول ....................
الذي جادت به أرضه  ....................و رفع كفيه إلى السماء  ......................يشكر هللا ..................
 .4أرتب كلمات كل مجموعة للحصول على جملة تبتدأ بفعل و تنتهي بنعت:
 البهيج – الفصل – حل ٌ || .................................................. الناس – في – انتشر – الجميلة – المنتزهات || .................................................... الخالبة – الطبيعة – يتأملون || ..................................................

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أصـــــــف فــــــــالحا َ

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 ينتج المتعلم(ة) نصا قصريا بلغة عربية فصيحة وميسرة ،وبخط واضح ومقروء ،وبرسومات مناسبة ،يتم عرضه ،ومناقشته
 مع جماعة القسم ،بهدف تدعيم وتثبيت وتقويم مهارة التعبير الكتابي.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

التمهيد

يعرض األستاذ(ة) وضعية مناسبة االستحضار فضاء الموضوع المستهدف بما فيه من مضمون ورصيد
لغوي ،مثل:
 محادثة شفهية انطالقا من صور ولعب أدوار.
 قوائم تتضمن معجما يرتبط بمجال الحرف و المهن.

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين موضوع الكتابة من خالل دعوة بعض منهم للتحدث
شفهيا عن الفالح من خال ذكر (متعينا بالخطاطة الموجودة بالكتاب المدرسي ص :)126
 زمن استيقاظ الفالح :في الصباح الباكر ،قبل طلوع الشمس ،فجرا،
 وقت ذهاب الفالح إلى العمل :باكرا......
 وصف الفالح :قوي جسمانيا ،دائم النشاط ،فرح في عمله ،يفتخر بمحصوله.....
التخطيط

 كيف هو عمله :ممتع ،صعب.......
 ما األعمال التي يقوم بها :يحرث األرض ،يزرع الحقل ،يسقي األشجار ،يحصد السنابل ....
 ما شعورك اتجاه الفالح :أحبه ،أقدر عمله.
ماذا يجب علي نحوه :يستحق منا الشكر و االحترام.....

 يدعو األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلى التفكري في مسودة للموضوع تعرض في الحصة
القادمة.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :مشروع الوحدة
الموضوع :لنشجع حرفنا التقليدية

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يعد المتعلم بحثا يعرف فيه بالصناعة التقليدية بمنطقته .مثال (صناعة أطباق القش)
 يحدد المتعلم بعض المشاكل التي تعاني منها الصناعة التقليدية ،و األشخاص الذين يقومون بهذه الصناعة مثال (صناعة
أطباق القش).
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

التمهيد


يعرض األستاذ(ة) وضعية مناسبة االستحضار فضاء الموضوع المستهدف بما فيه من مضمون ورصيد
لغوي ،مثل:
 محادثة شفهية انطالقا من صور لبعض المنتوجات الحرفية التقليدية (أطباق القش ،زرابي ،الفخار،
النقش على الخشب .).......
 قوائم تتضمن معجما يرتبط بمجال الحرف التقليدية.
يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين موضوع المشروع من خالل دعوة بعض منهم إلى التحدث شفهيا
عن الحرف التقليدية التي يعرفها او التي تتصف بها المنطقة.


التخطيط

يقدم األستاذ (ة) موضوع المشروع :إعداد بحث عن الحرف التقليدية (حرفة صناعة األطباق باستعمال
القش).



يعطي األستاذ(ة) المجال للمتعلمين إلبداء رأيهم و أفكارهم و طريقة العمل على انجاح المشروع.



 -يدعو األستاذ (ة) المتعلمات والمتعلمين إلى التفكري في مسودة بطاقة تعرض في الحصة القادمة.

اعدادwww.dimaschool.com :

نمودج لجذاذات األسبوع الثاني من الوحدة الرابعة
المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية

om

حصرياعلى موقع ديماسكول
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تم بحول اهلل و توفيقه
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نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت
فقط قمنا بمجهود ،نعتذر عن أي خطأ تم ارتكابه

ﻣ
ﻮﻗﻊ

ﺳﻜ

دﻤﻳﺎ

المرجو اإلشارة إلينا لتصحيح أي خطأ كيف كان عبر التواصل معنا عبر
صفحة الفيسبوك التالية:
https://web.facebook.com/DiimaSchool

ﻮل

وفقكم هللا جميعا

العالمة المائية للموقع ال تظهر أثناء الطباعة

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يستثمر المتعلم(ة) الرصيد اللغوي المروج في الحكاية.
 يستثمر المتعلم (ة) الفعل المثال.

 يوظف المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية النعت.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،سبورة........
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعلي في مجموعات يمكن لألستاذ(ة) أن يحدد صيغة العمل المالئمة تبعا مستوى
المتعلمين والمتعلمات.

om

المراحل

l.c

التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
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التسميع

أسمع الحكاية للمتعلمين مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات..

 أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:
 حميمين  -أناوله – طاب – تدلى – أطبق  -يتصبب – بميلي – اللوم ..... -استثمار الرصيد
المعجمي

أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات :ذوات األشياء أو صورها ،تشخيص،
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عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.
يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة.

ﻮﻗﻊ

ﻣ

 استثمار «الفعل المثال».

 أطلب من المتعلمين استخراج أفعال المثال من نص الحكاية مثل :وضع  ،وصل ....
 أطلب من المتعلمين البحث عن أفعال أخرى لم ترد في النص.

التقويم و الدعم

 أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
 يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية.
 أنطق بأفعال ويختارون المثال منها
 يركبون جمل فعلية تتضمن نعت.

ﻮل

ﺳﻜ

دﻤﻳﺎ

استثمار الصرف
 توظيف «متممات الجملة الفعلية النعت».
والتحويل والتراكيب
 أطلب من المتعلمين استخراج نعوت من نص الحكاية (التذكير بالجملة التي سبق العمل عليها في " تسلق
واألساليب
الفالح شجرة عالية ")
 يستخرج المتعلون و المتعلمات الجمل تتضمن نعت.
 أطلب من المعلمين اعطاء جمل اخرى (يمكن مساعدة المتعلمين في اعداد جمل تتضمن النعت ،ذلك بإعطاء
جمل ينقصها النعت مثال :أكلت تفاحة .)..........

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يسرد المتعلم(ة) الحكاية أو مقاطع منها.
 يشخص المتعلم(ة) الحكاية.
 يستثمر المتعلم(ة) القيم المروجة في الحكاية.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات

المراحل

om

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

oo



تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوار المحددة ألفرادها.



يناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف.



أساعدهم على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية« :المحبة ،مساعدة اآلخر ،المخاطرة من أجل



اآلخر» بتوجيههم إلى:



استخراج الجمل /الكلمات التي تبين المحبة بين القرد و النجار؟
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أشركهم في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.

ﻣ
ﻮﻗﻊ

استثمار القيم

الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن توفرت ـ كلما تعثروا.
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تحديد عناصر
الحكاية



أشجعهم على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب ،باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات

sch

السرد

l.c

التهيئة




أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم.
أتعاقد معهم حول أهداف الحصة وصيغ العمل الممكنة.



استخراج الجمل /الكلمات التي تبين مساعدة اآلخر؟



استخراج الجمل /الكلمات التي تبين المخاطرة من أجل اآلخر؟ (توضيح ما معنى المخاطرة)

دﻤﻳﺎ

أدعوهم ليعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القيم المتضمنة في الحكاية.

ﺳﻜ
ﻮل

التقويم و الدعم

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :القرد و النجار

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

الحصة3 :

أهداف الحصة:
 ينتج المتعلم(ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر وبنية الحكاية موضوع الدرس.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل:

om

 عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات...
 يستثمر المتعلم (ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.



أشركهم في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصية /أكثر؛ مكان /أكثر؛ زمان /أكثر) ،أو
تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاية الحكاية).
وأحرص على أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبير لدى
المتعلمات والمتعلمين.
أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
أدعوهم الستثمار عناصر الحكاية وبنيتها في عملية اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
مثال:
الزمان :تبديل :يوميا  ،بـ :يوم االثنين.
المكان :تبديل الدكان بالحقل.
الشخصيات :تبديل القرد بالحمار ،والنجار بالفالح.
األحداث :فسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت بالنسبة
للزمان والمكان والشخصيات.




أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ،وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
أسجل مالحظاتي حول التعثرات والصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم.
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اإلنتاج
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أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.

sch

التهيئة

l.c

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ﻣﻮﻗ

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

التقويم و الدعم

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أقدم معلومات عن مهنة أو حرفة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة1 :
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
 يردد المتعلم(ة) متن الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم(ص  ،)127صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

om

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

l.c
المالحظة




أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم.
ألقي أسئلة تحفيزية االستكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع
الذي يتحاوران حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين (ص  )127مرتين بعد أن يغلقوا كتبهم بمراعاة
أسلوب الحوار وباستعماالت إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات ،وبمراعاة
قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية كلما هممت بالكالم
على لسانها.
ألقي على المتعلمين أسئلة االختبار الفهم السماعي.
 ما اسم الشخصيتين في الوضعية ؟
 على ماذا يتحدثون ؟
 أين كان يوسف ؟
 ماذا يلقح الطبيب البيطري؟
أدعو المتعلمين إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها.
يردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.

التقويم و الدعم



أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.

النشاط المنزلي



أطلب منهم قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات قراءة جهرية ،والتهيؤ لتشخيصها ومحاكاتها.
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التهيئة




أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصيتين الرئيسيتين للوضعية التواصلية السالفة بأسئلة مثل:
 ما اسم الشخصية التي تفضل مهنة الفالح ؟
 ما اسم الشخصية التي تفضل مهنة الشرطية ؟

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أفدم معلومات عن مهنة او حرفة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة2 :
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:

om

 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية.
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة .

l.c

صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.



أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف
التعبيرات الجسدية واإليماءات.

ﻣﻮﻗ

التقويم و الدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص شخصيتي يوسف و فاطمة والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة



أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.



يحاكي المتعلمون يوسف و فاطمة ،و يتحدثون عن مهنة البيطري ،و يضيفون ما نسي يوسف قوله عن
البيطري.



يتبادلون األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.



أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية
ونعوت ...تتماشى و الموقف التواصلي.

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

المحاكاة
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مثال:
 ماذا يلفح الطبيب البيطري؟
 أين كانت تود فاطمة الذهاب؟ مع من ؟
 لماذا يتفقد مزارع الدواجن؟
 لماذا يراقب الطبيب لحوم المذابح؟
 هل عمل البيطري مفيد لنا ؟

التهيئة

التشخيص

ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية التواصلية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم:

sch
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص "عند الطبيب البيطري"

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (عنوان النص ،الصورة.)....

om

صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

l.c

الكلمات البصرية

القراءة المشتركة
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كتابة الكلمات البصرية التالية( :الذين ،اللواتي ،الالتي ،البيطري ،األوبئة) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك " :الممرضة " على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة " الممرضة"
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

ﻣﻮﻗ

 تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن الشخص الذي يعالج الحيوانات ،ما هو اسمه،
و هل سبق و قمتم بزيارته لمعالجة احد الحيوانات .......

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

المالحظة و التوقع

 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 أطلب من المتعلمين التوقع عن ماذا قد يتحدث النص.
 قبول جميع التوقعات التي يتوقعها المتعلمون و تدوينها على اللوح.

القراءة األولية

 لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة نموذجية من طرف األستاذ.
 دعوة التالميذ لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.
 يتبادلون أدوار القراءة ويصححون ذاتيا وجماعيا تعثراتهم..

التقويم و الدعم

 يناقش األستاذ توقعات المتعلمين و يتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " عند الطبيب البيطري "

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 2 :

om

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات المناسبة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

l.c

الكلمات البصرية
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يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'الممرضة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ.
مطالبة التالميذ بتحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وإشراكهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات .

 النشاط األول :القراءة
 القراءة الجهرية للنص:
 يحدد التالميذ عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
 يقرأ األستاذ النص قراءة جهرية يراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار
التلوينات التعبيرية ،ويتتبع التالميذ قراءته على النص.
 القراءة الموجهة :يقرا األستاذ مع التالميذ فقرة من النص بعد تذكيرهم إلى ضرورة احترام عالمات
الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
 النشاط الثاني :التطبيق
 ليتمكن أكبر عدد من التالميذ من قراءة النص وخصوصا المتعثرين منهم يجب المزاوجة بين:
 القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر). القراءات الثنائية حيث يقرأ كل تلميذين النص قراءة جهرية. النشاط الثالث :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات والحروف (المبدأ
األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة جهرية جماعية ،ثم
فردية.
أستثمر أنشطة « أنمي معجمي » المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة « أنمي معجمي» ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها.
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القراءة



يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :الذين ،اللواتي ،الالتي ،البيطري ،األوبئة) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.
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القراءة المشتركة

oo

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ﻣﻮﻗ

التقويم و الدعم

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

إغناء المعجم

 يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية.
 اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
 يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " عند الطبيب البيطري "

المجال :الحرف و المهن
الحصة 3 :
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص ،ويفحص توقعاته.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.

om

الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

l.c

المراحل

 يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
 أسئلة الفهم:
 ما المهنة التي يتحدث عنها النص ؟
 كيف هي الممرضة؟
 ماذا تفعل الممرضة إذا دعاها أحد ؟
 الطالقة:
 القراءة الموجهة :أطلب من التالميذ قراءة النص معي قراءة جهرية.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص بصوت منخفض وتتم مراقبتهم عن قرب قصد التصحيح والتوجيه.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم. قراءة فردية تقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا. يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف ،والتفكير ،وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها لفهم
النصوص.
 أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
 متى يمأل بوبي الدنيا نباحا ؟ ماذا سقط على بوبي؟ ما الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري؟
كيف يعرف البيطري معاناة الحيوان؟
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء المعنى العام
للنص لديهم.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
 لدى المتعلمين.
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القراءة الجهرية

يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة " الممرضة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
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القراءة المشتركة
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ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (الذين ،اللواتي ،الالتي ،البيطري ،األوبئة) دون
ترتيب و يقرأها اآلخرون.

oo

الكلمات البصرية



تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ﻣ

ﻮﻗﻊ

دﻤﻳﺎ

ﻮل

ﺳﻜ

الفهم

فحص التوقعات

 يرجع المتعلمون للتوقعات الذي تم تدوينها في الحصة األولى ،ليفحصوا توقعاتهم ويقرؤوا الصحيح منها.

التقويم و الدعم

 لتقويم أدائهم القرائي ومعالجة التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
 تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا ).
 لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
 أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها.

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص "عند الطبيب البيطري"

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

om

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ المتعلم (ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ يحلل المتعلم(ة) النص.
 يستثمر المتعلم(ة) النص على مستوى اإلنتاج.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم (ص ، )129- 128صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

l.c

المراحل
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القراءة المشتركة

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :الذين ،اللواتي ،الالتي ،البيطري ،األوبئة) ومطالبة التالميذ
على تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.

oo

الكلمات البصرية



تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

القراءة الجهرية

التقويم و الدعم

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

اإلنتاج

 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « أحلل » المدرجة في كتاب المتعلم(ة).
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم.

ﻣﻮﻗ

التحليل و االستثمار
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 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" الممرضة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
 أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
 مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
 تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
 الطالقة:
 القراءة النموذجية :وذلك بقراءة النص قراءة جهرية معبرة وسليمة النطق. القراءة الموجهة :يقرأ التالميذ النص مع األستاذ قراءة جهرية ثم في مجموعات ثنائية. القراءة المستقلة :يقرأ كل تلميذ النص بصوت منخفض مع المرور بين الصفوف قصد الدعم والتوجيهوالتصحيح والتشجيع حسب مقتضى كل حالة.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه قراءة فردية حسب ما يحدده األستاذ لكل تلميذ. تقييم بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت معهم مسبقا (الطالقة ،النطق السليم ،احترامعالمات الترقيم).

 أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم (ص .)130
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
 أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص "عند الطبيب البيطري"

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

الحصة 5 :

om

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يتعرف المتعلم (ة) الفعل األجوف.
 يستثمر المتعلم (ة) الحال.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)129 -128صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

l.c

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

oo

القراءة المشتركة





القراءة الجهرية

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
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الكلمات البصرية

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (الذين ،اللواتي ،الالتي،
البيطري ،األوبئة).
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قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

النشاط األول:
أكتب الجملة " قال الطبيب« :أهال بوبي حان دورك» " المدرجة في كتاب المتعلم ( ص  ) 131على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.

قال  -حان – يحين  -يقول  <--هذا فعل أجوف > ---في وسطه ( :ا) (و) (ي)

ﻣﻮﻗ

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

االستثمار

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.
النشاط األول:
أكتب الجملة " استقبلنا البيطري باسما" المدرجة في كتاب المتعلم (ص )131على السبورة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.
كيف استقبلنا الطبيب ؟ <--باسما > ---هذا حال .
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.

التقويم و الدعم

 أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :األسمـــــــاء الموصولــــــة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحــــــدة الرابــــــــعــــة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يتعرف التلميذ األسماء الموصولة " الذين ،اللواتي ،الالتي".
 يرسم األسماء الموصولة رسما صحيحا.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.

om

الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)132سبورة ،ألواح...

 التذكير بالدرس السابق األسماء الموصولة (الذي ،التي ،اللذان ،اللتان).
 إمالء األسماء الموصولة السابقة على األلواح.

oo

التهيئة

l.c

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
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 مطالبة التالميذ بقراءة الجمل و مالحظة طريقة كتابة األسماء المكتوبة باألحمر (ص.)132

 ذهب عند الطبيب البيطري الفالحون الذين مرضت بقراتهم ،و الفالحات اللواتي ستلقح معازهن.

المالحظة
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اإلستنتاج







يستنتج التالميذ أن:
اَلَّذين :للمذكر الجمع وتكتب بالم واحدة فقط.
اَللَّواتي :للمؤنث الجمع وتكتب بالمين .
الالتي :للمؤنث الجمع وتكتب بالمين.
أنبه المتعلمين إلــــى الكتـــــــــابة الصحــــــــــيحة لألسمـــــــاء الموصولــــــة.


التطبيق
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.مطالبة التالميذ بتوضيح الفرق بين (اَلَّذين) و (اَللَّواتي) و بين (اَلَّذين) و (الالتي)

دعوة التالميذ إلنجاز النشاط " أطبــــــــــــــق "على الكراسات (ص .)132
ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

ﻣ
ﻮﻗﻊ

التقويم و الدعم

ﻮل

ﺳﻜ

دﻤﻳﺎ

 تقويم مدى تمكن المتعلمين من كتابة األسماء الموصولة.
(اَلَّذين) و (اَللَّواتي) و((الالتي)
باإلمالء على األلواح .

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع - :تمارين كتابية -

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يستعمل المتعلم (ة) الفعل األجوف مع الضمائر.
 أن يحول جملة حسب الضمائر.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)133بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

om

المراحل

l.c

التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

oo

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التدريبية بتحديد صيغة العمل وتحديد التعليمات
التي التهيئة تستلزمها األنشطة.

اإلنجاز
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 يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )133ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1اكمل الجدول:
هي
هو
أنا
أنت
أنت
........
........
........
........
تصيـــــح
مضارع
------------------دوري
...............
أمر
........
........
........
........
نمـــــت
ماض
 .2احول كل جملة حسب المطلوب:
أنا صمت رمضان || .أبي  || .......................................أمي .......................................
أنا أسير بمهل || .أنت  || .......................................أنت ......................................
 .3أتمم النص أسفله بالكلمات التالية  :منبهرا – منهمكا – صامتا – كاشفا – منتقال
إذا شاهدت البيطري  ...............في عمله ...................بين الحيوانات المريضة ................... ،عما
تعاني من المرض ،يشتغل  .................ال يسألها و ال هي تجيب ،فإنك ستقف  ...................به مقدرا
لمهنته.
 .4أحول ما كتب باألخضر إلى فعل كما في المثال:
 جلس المريض منتظرا دوره <--- .جلس المريض ينتظر دوره. وقفت الممرضة مرحبة به <--- .وقفت الممرضة  ............به. حضر الطبيب حامال سماعته <--- .حضر الطبيب  ............سماعته. تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

ﻣﻮﻗ

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻊ

التصحيح

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أصـــــــف فــــــــالحا َ

المجال :الحرف و المهن
األسبوع19 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

الحصة 2 :

أهداف الحصة:
 ينتج المتعلم(ة) نصا قصريا بلغة عربية فصيحة وميسرة ،وبخط واضح ومقروء ،وبرسومات مناسبة ،يتم عرضه ،ومناقشته
 مع جماعة القسم ،بهدف تدعيم وتثبيت وتقويم مهارة التعبير الكتابي.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)134بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

om

المراحل

l.c




وضح لهم الهدف من الحصة (إغناء المسودة األولية) ،وصيغ العمل.
أدعوهم إلى استحضار نص الموضوع وأكتبه على السبورة ،ثم يقرؤه المتعلم(ة).
أدعوهم إلى استحضار عناصر الخطاطة.

sch

oo

التمهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 أحيلهم على الفقرات المبتورة المدرجة في كتاب المتعلمة والمتعلم (ص ،) 134وأدعوهم إلى


أحفزهم إلى أن ينوعوا ما يكملون به الفقرات مثل:
-

الحقل – قبل طلوع الشمس – باكرا – يسقي االشجار – يحرث
األرض بالجرار – يحلب األبقار – يطعم الغنم....

-
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اإلغناء
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تكملتها شفهي ،باالعتماد على مؤشرات الخطاطة.

الفالح  :طيب – قوي – طويل – عمله دائم – ال يخاف الحر –
مجتهد – نشيط – يحصد السنابل ....

-

أقدر عمله – أحبه – أحترمه – ألنه يتعب من

ﻮﻗﻊ

ﻣ

يستحق منا الشكر .....

أجلنا –

 يحرر المتعلمون مسودتهم على ورقات ،مستعملين ما يناسب من الروابط المدرجة في كتاب
كتابة مسودة

دﻤﻳﺎ

المتعلم (ص .)134

ﺳﻜ

 أنبه المتعلمين إلى استعمال ما يناسب من عالمات الترقيم "": "! "،".

ﻮل

 أتتبع إنجازهم ،وأقدم لهم التوجيه والمساعدة ،وأشارك بعضهم في الكتابة عند الحاجة.

دﻤﻳﺎ

ﺳﻜ

ﻮل
ﻣ

ﻮﻗﻊ

oo
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نمودج لجذاذات األسبوع الثالث من الوحدة الرابعة
المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية

حصرياعلى موقع ديماسكول

ﻣﻮﻗﻊ ﺎﻋﺔ
 wﻟﻄﺒ
 wwﺎء ا
أﺛﻨ
 .dimﻈﻬﺮ
 asال ﺗ
 choﺋﻴﺔ
اﳌﺎ
 ol.coﻼﻣﺔ
 mاﻟﻌ
ﻫﺬه
تم بحول اهلل و توفيقه

نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت

دﻤﻳﺎ

فقط قمنا بمجهود ،نعتذر عن أي خطأ تم ارتكابه

ﺳﻜ
ﻮل

المرجو اإلشارة إلينا لتصحيح أي خطأ كيف كان عبر التواصل معنا عبر
صفحة الفيسبوك التالية:
https://web.facebook.com/DiimaSchool

وفقكم هللا جميعا

العالمة المائية (شعار الموقع) التظهر أثناء
الطباعة
     

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الفالح و الثور

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:

 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان.
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،سبورة........
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعلي في مجموعات يمكن لألستاذ(ة) أن يحدد صيغة العمل المالئمة تبعا مستوى
المتعلمين والمتعلمات.

المراحل



أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي.



أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية (كراسة المتعلم
ص ،)135و يمكن تدبير نشاط التوقع بصيغ مختلفة باالستئناس بما ورد في دليل األستاذ.
أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم حول:
 يالحظ المتعلم (ة) المشهد  1و يتوقع العالقة بين الثور و البغل؟
 الحظ المتعلم (ة) المشهد  2و يتوقع سبب غياب الثور عن عملية الحرث؟
 الحظ المتعلم (ة) المشهد  3و يتوقع سبب حزن الثور؟
 من خالل العنوان "الفالح و الثور" ،يتوقع المتعلم (ة) العالقة بين الفالح و الثور؟
بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية.


المالحظة و التوقع

التسميع

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻣﻮﻗﻊ ﺎﻋﺔ
 wﻟﻄﺒ
 wwﺎء ا
أ ﺛﻨ
 .dimﻈﻬﺮ
 asال ﺗ
 choﺋﻴﺔ
اﳌﺎ
 ol.coﻼﻣﺔ
 mاﻟﻌ
ﻫﺬه

التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت وحريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:

الفهم

التقويم و الدعم

موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة في الحكاية :ما شخصيات الحكاية ؟
مؤشرات حول المكان والزمان :متى عاد البغل متعبا ؟ أين يسكن البغل و الحمار؟

أفسح لهم فرصة التعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
 لتقويم أثر التسميع والفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم
الخاص عما فهموه من الحكاية.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الفالح والثور

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية (الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،المكان) شفهيا.
 يستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات

المراحل
التهيئة





يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية "الفالح و الثور"
أتعاقد مع متعلمي حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ
ﻣﻮﻗﻊ ﺎﻋﺔ
 wﻟﻄﺒ
 wwﺎء ا
أ ﺛﻨ
 .dimﻈﻬﺮ
 asال ﺗ
 choﺋﻴﺔ
اﳌﺎ
 ol.coﻼﻣﺔ
 mاﻟﻌ
ﻫﺬه

التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 أقدم أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين والمتعلمات،
وباستثمار األجوبة عنها ،أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية .

تحديد عناصر
الحكاية

ملحوظة :يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج ،كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل في مجموعات.
األحداث:
العنوان:
الشخصيات:
 الفالح يحرث بالبغل و الثور الصديقين،الفالح و الثور
 البغل  -الثور –يتشاركان الزريبة – فكر الثور بالتظاهر
الفالح
بالمرض كي ال يذهب للحقل مع البغل – قدم
األمكنة:
األزمنة:
له الفالح األعالف و العشب و تركه في
 الحقل – الزريبة – المساء – ذات يومالزريبة – تحدث الفالح مع الجزار ليبيعه
اإلسطبل -
– طول العام -
الثور – أخد الجزار الثور إلى اإلسطبل لكي
صباح الغد – يوم
يذبحه في السوق األسبوعي – ندم الثور
السوق االسبوعي
على تظاهره بالمرض.

التقويم و الدعم

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء ما أمكن
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الثور و الجزار

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة3 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،النهاية)...
 يستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل:
 عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات...
 يستثمر املتعلم (ة) بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

المراحل

التسميع
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التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية " الثور و الفالح" وموضوعها وأهم عناصرها.
أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.



أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.



أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا وأقود المتعلمات والمتعلمين لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول االتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من لدن
المتعلمين والمتعلمات:

المقاطع

المقطع  :1من ' بداية النص...
إلى ' في الحقل و الزريبة.
المقطع  :2من ' ذات يوم ...
إلى ' أما أنا فسأتمارض.

تحديد بنية الحكاية

المقطع  :3من ' تظاهر الثور بالمرض...
إلى ' لم يعد صالحا للعمل.
المقطع  :4من ' في صباح الغد ...
إلى ' قبل أن تتظاهر بالمرض.
المقطع  :5ما تبقى من النص

التقويم و الدعم



السؤال الخاص بكل مقطع

ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
ماذا يفعل الفالح بالصديقين البغل و الثور؟
ما الجملة التي انتهى بها المقطع؟
من تعب من الحرث ؟
من قام بالتظاهر بالمرض ؟
هل وافق البغل على فكرة الثور؟
كيف عاد البغل في المساء ؟
مع من تحدث الفالح ؟
من حضر إلى الزريبة ألخد الثور؟ و أين
وضعه ؟
مع من تحدث الثور في اإلسطبل ؟
ماذا قالت البقرة للثور ؟
بماذا أحس الثور في النهاية ؟

البداية
التحول
المشكل

الحل
النهاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور
المثبتة في كراسة المتعلم.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أطلب معلومات عن مهنة أو حرفة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة1 :
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 أن يتعرف المتعلم(ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
 أن يقرأ المتعلم(ة) متن الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة)،
ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة)( ص  ) 136مرتين ـ وقد أغلقوا كتبهم ـ
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات،
وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية ،كلما هممت بالكالم
على لسانها.
ألقي أسئلة الختبار الفهم السماعي مثل:
 أين ذهب يوسف و تالميذ قسمه ؟
 ما توقيت عمل رجال الوقاية المدنية ؟
 ما مهمة أفراد الوقاية المدنية ؟
....... 
أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها.
يرددون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.

التقويم و الدعم



أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.

النشاط المنزلي




أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،
والتهيؤ لتشخيصها و محاكاتها.

التهيئة

المالحظة


التسميع
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أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص الوظيفي " هؤالء األبطال " مثال :من هم األبطال الذين
تحدثنا عنهم في النص السابق ؟ ما العمل الذي قام به رجال الوقاية المدنية؟
أضيف  :تعلمون أن فاتح مارس هو اليوم العالمي للوقاية المدنية.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أطلب معلومات عن مهنة أو حرفة.

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة2 :
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 أن يشخص المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.
 أن يحاكي المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ما السؤال األول الذي طرحه يوسف على السيد القائد ؟
في أي وفت بعمل رجال الوقاية المدنية ؟
ما السؤال الثاني الذي طرحه يوسف ؟
ما مهمة أفراد الوقاية ؟
ما معنى الكوارث الطبيعية؟
............



أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص شخصيتي يوسف و السيد القائد والنطق بما جاء على لسانهما،
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات
الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.



أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.



يحاكون يوسف و السيد القائد ،ويتحاورون حول مهن أخرى يحبونها أو مواقف يمتهنها شخص من
أقاربهم .




يتبادل المتعلمون و المتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.
أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية
ونعوت تتماشى و الموقف التواصلي.

التشخيص

التقويم و الدعم
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التهيئة

المحاكاة

ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من أجزاء من متن الوضعية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم .أسئلة مثل:

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " هؤالء االبطال"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (عنوان النص ،الصورة.)....
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية




القراءة المشتركة
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كتابة الكلمات البصرية التالية ( :هاتان ،هؤالء ،أولئك ،اإلطفائي ،الشرطي ) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك " :الشرطي " على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة " الشرطي"

قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

 تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن المهن التي يعرفونها ،او يحبونها ،أو يفضلون
القيام بها.
المالحظة و التوقع

 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 أطلب من المتعلمين التوقع عن ماذا قد يتحدث النص.
 قبول جميع التوقعات التي يتوقعها المتعلمون و تدوينها على اللوح.

القراءة األولية

 لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة نموذجية من طرف األستاذ.
 دعوة التالميذ لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.
 يتبادلون أدوار القراءة ويصححون ذاتيا وجماعيا تعثراتهم..

التقويم و الدعم

 يناقش األستاذ توقعات المتعلمين و يتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " هؤالء االبطال "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 2 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات المناسبة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

القراءة المشتركة

القراءة

إغناء المعجم

التقويم و الدعم



يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :هاتان ،هؤالء ،أولئك ،اإلطفائي ،الشرطي) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'الشرطي" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ.
مطالبة التالميذ بتحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وإشراكهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات .
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الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 النشاط األول :القراءة
 القراءة الجهرية للنص:
 يحدد التالميذ عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
 يقرأ األستاذ النص قراءة جهرية يراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار
التلوينات التعبيرية ،ويتتبع التالميذ قراءته على النص.
 القراءة الموجهة :يقرا األستاذ مع التالميذ فقرة من النص بعد تذكيرهم إلى ضرورة احترام عالمات
الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
 النشاط الثاني :التطبيق
 ليتمكن أكبر عدد من التالميذ من قراءة النص وخصوصا المتعثرين منهم يجب المزاوجة بين:
 القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر). القراءات الثنائية حيث يقرأ كل تلميذين النص قراءة جهرية. النشاط الثالث :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات والحروف (المبدأ
األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة جهرية جماعية ،ثم
فردية.
أستثمر أنشطة « أنمي معجمي » المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة « أنمي معجمي» ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها.
 يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية.
 اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
 يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " هؤالء األبطال "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
الحصة 3 :
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص ،ويفحص توقعاته.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

الفهم



ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (هاتان ،هؤالء ،أولئك ،اإلطفائي ،الشرطي) دون
ترتيب و يقرأها اآلخرون.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة " الشرطي" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 ماذا يخفف الشرطي ؟ و ماذا ينظم ؟
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الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 الطالقة:
 القراءة الموجهة :أطلب من التالميذ قراءة النص معي قراءة جهرية.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص بصوت منخفض وتتم مراقبتهم عن قرب قصد التصحيح والتوجيه.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم. قراءة فردية تقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا. يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف ،والتفكير ،وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها لفهم
النصوص.
 أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
 ماذا سمعت الطفلة؟ ما الخدمة التي قام بها رجال اإلسعاف؟ ما العمل الذي قام به رجال الوقاية
المدنية؟ من الذين خففوا من حركة السير؟
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء المعنى العام
للنص لديهم.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
 لدى المتعلمين.

فحص التوقعات

 يرجع المتعلمون للتوقعات الذي تم تدوينها في الحصة األولى ،ليفحصوا توقعاتهم ويقرؤوا الصحيح منها.

التقويم و الدعم

 لتقويم أدائهم القرائي ومعالجة التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
 تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا ).
 لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
 أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " هؤالء األبطال "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ المتعلم (ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ يحلل المتعلم(ة) النص.
 يستثمر المتعلم(ة) النص على مستوى اإلنتاج.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

التحليل و االستثمار

اإلنتاج

التقويم و الدعم



كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :هاتان ،هؤالء ،أولئك ،اإلطفائي ،الشرطي) ومطالبة التالميذ
على تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
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الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" الشرطي" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
 أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
 مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
 تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
 الطالقة:
 القراءة النموذجية :وذلك بقراءة النص قراءة جهرية معبرة وسليمة النطق. القراءة الموجهة :يقرأ التالميذ النص مع األستاذ قراءة جهرية ثم في مجموعات ثنائية. القراءة المستقلة :يقرأ كل تلميذ النص بصوت منخفض مع المرور بين الصفوف قصد الدعم والتوجيهوالتصحيح والتشجيع حسب مقتضى كل حالة.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه قراءة فردية حسب ما يحدده األستاذ لكل تلميذ. تقييم بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت معهم مسبقا (الطالقة ،النطق السليم ،احترامعالمات الترقيم).
 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « أحلل » المدرجة في كتاب المتعلم(ة).
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم.
 أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
 أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " هؤالء األبطال "

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 5 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يحول المتعلم (ة) حسب ضمائر المفرد و المثنى.
 يتعرف المتعلم (ة) على الجار و المجرور.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

القراءة المشتركة





القراءة الجهرية

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
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الكلمات البصرية

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (هاتان ،هؤالء ،أولئك،
اإلطفائي ،الشرطي).
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

النشاط األول:
 يتم تدبير النشاط باالعتماد على ما جاء من أنشطة في الكتاب المدرسي. -ينجز المتعلم انشطة التطبيق.

االستثمار

التقويم و الدعم

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.
النشاط األول:
 يتم تدبير النشاط باالعتماد على ما جاء من أنشطة في الكتاب المدرسي. يستنتج المتعلمون أن الحروف " من – في – على – إلى"  ..هي حروف جر. ينجز المتعلم انشطة التطبيق.يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.
 أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :أسمـــــــاء اإلشـــــــارة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحــــــدة الرابــــــــعــــة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يتعرف التلميذ األسمــــاء اإلشارة.
 يرسم األسماء اإلشارة رسما صحيحا.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
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الوسائل :كتاب المتعلم ،سبورة ،ألواح...

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

التهيئة

 التذكير بالدرس السابق ( األسماء الموصولة) عبر أمثلة مقدمة من طرف التالميذ (أطلب منهم كتابة كل منها
على األلواح).

المالحظة

 مطالبة التالميذ بقراءة األسماء المكتوبة باألحمر و مالحظة كيف كتبت (ص .)141
هذا إطفائي و هذه إطفائية ،ذلك شرطي و هذان مسعفان.
هؤالء أبطال.
 مطالبة التالميذ بتوضيح الفرق بين ' هذا ' و ' هذه ' و' ذلك ' هذان ' و ' هؤالء '

اإلستنتاج









يستنتج التالميذ أن:
هذا :للمذكر المفرد.
هذه :للمؤنث المفرد.
هذان :للمذكر المثنى.
ذلك :للمذكر المفرد.
هؤالء :للمذكر و المؤنث الجمع.
أنبه المتعلمين إلــــى الكتـــــــــابة الصحــــــــــيحة أسمـــــــاء اإلشـــــــارة .


دعوة التالميذ إلنجاز النشاط " أطبــــــــــــــق "على الكراسات (ص .)141

التطبيق


التقويم و الدعم

ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 تقويم مدى تمكن المتعلمين من كتابة األسماء الموصولة.
 ' هذا ' و ' هذه ' و ' هذان ' و ' تلك ' و ' هؤالء '
باإلمالء على األلواح.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع :تمارين كتابية

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يحول المتعلم (ة) حسب المفرد و المثنى.
 أن يتمم المتعلم (ة) جملة بحرف جر.

المراحل
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صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التدريبية بتحديد صيغة العمل وتحديد التعليمات
التي التهيئة تستلزمها األنشطة.

التهيئة


يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )142ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1اصرف األفعال حسب الضمائر:
ت  ||..........هو  || ...........هي ............
 سار  <--أنا سرت || أنت  ||.........أن ِ
 وزن  <---نحن نزن || أنتما  || ...........أنتما  || .............هما  || ...............هما ............
 صام  <---أنت صُم || أنت  || ............أنتما ................

اإلنجاز

 .2اكمل تحويل الجملة حسب المطلوب:
 oانا و لجت قاعة الدرس.
 أنت  ................قاعة الدرس. هي  ................قاعة الدرس. أنتما  ..............قاعة الدرس.ب – من
 .3أكتب كل حرف جر في المكان المناسب له  :في  -إلى ِ -
رأيت الحريق  .....النافدة فأسرعت  ......الشرفة .أما أبي فإنه عجل  .....إخبار رجال الوقاية المدنية .....
الهاتف.
 .4أحيط الجار و المجرور في ما يلي:
يمضي رجال األطفال مسرعين إلى مكان الحريق ،فيطفئون النيران بالمياه المتدفقة من خراطيم اإلطفاء.

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أصـــــــف فــــــــالحا

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 3 :

أهداف الحصة:
 ينتج المتعلم(ة) نصا قصريا بلغة عربية فصيحة وميسرة ،وبخط واضح ومقروء ،وبرسومات مناسبة ،يتم عرضه ،ومناقشته
 مع جماعة القسم ،بهدف تدعيم وتثبيت وتقويم مهارة التعبير الكتابي.
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صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

المراحل

التمهيد

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




وضح لهم الهدف من الحصة (مراجعة و تنقيح المسودة األولية) ،وصيغ العمل.
أدعوهم إلى استحضار نص الموضوع وأكتبه على السبورة ،ثم يقرؤه المتعلم(ة).



بناء على األخطاء التي الحظتها في الحصة كتابة المسودة ،أتدخل بمعية المتعلمين للفت االنتباه إلى مختلف
األخطاء و الصعوبات التي تمت مالحظتها.

المراجعة



أقترح سبل تجاوزها من أجل تجويد اإلنتاج بعد المراجعة و التنقيح.



أشرك المتعلمين و المتعلمات في مراجعة إنجازاتهم على مستويات الرصيد اللغوي و األساليب و عالقتها
باألفكار.



يقرأ ال متعلم ما كتبه على مجموعة القسم أو على مجموعته ،و تتم مناقشته و إبداء المالحظات.



أنبه إلى استعمال عالمات الترقيم.

قم بزيارة موقع ديماسكول للمزيد من وثائق األستاذ
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جذاذات

القراءة
المفيد يف اللغة العربية
الوحدة الرابعة

المستوى الثالث
إعـداد :عمر الكوري أبو صهٌب

https://abousouhayb1.blogspot.com/
أستاذي الفاضل ،أستاذتً الفاضلة ،أنصحك بتحمٌل الجذاذات من المدونة فً الرابط
أعاله ،ألننً أتعاهدها بالتصحٌح والتصوٌب كلما اكتشفت خطأ أو نبهنً أحد علٌها.
لهذا أقوم دائما بتحٌٌنها وإعادة رفعها إلى المدونة .فلست مالما على النسخ المتداولة
غٌر المصححة.
كل ما أنجزه هدٌة ألساتذتً األفاضل خالصا لوجه هللا تعالى ملتمسا منكم الدعاء بظهر
الغٌب .وداعٌا إلى نشره لتعم الفائدة.
أما من ٌستغل جهد الناس وٌنسبه لنفسه من أجل الكسب فاهلل ولٌه.

وهللا ولً التوفٌق والسداد

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

الـــــــــــــفالح

4

1

1

األهداف

الكلمبث
البصزيت

القزاءة
المشتزكت

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب بخط واضح الكلمات البصرٌة
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )
فً لوحة تعلق على الحائط داخل القسم فً مكان ظاهر للجمٌع للرجوع إلٌها فً الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرٌة ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات قراءتها بالترتٌب أو بدونه.
أكتب نص » الفالح « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إلٌها فً خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقً سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم ٌتحدث النص؟
أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لتلقً النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
ما هً بعض األعمال التً ٌقوم بها الفالح؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحدٌد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصٌات الظاهرة فً الصورة.

المالحظت
والتىقع

لتحقٌق التفاعل األولً مع النص ،أقرأه قراءة نموذجٌة ،ثم أطرح أسئلة لتقوٌم الفهم األولً للنص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة

التقىيم
والدعم

ٌرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسً ،وٌناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

القزاءة

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات توقع ما قد ٌتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسٌا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

الـــــــــــــفالح
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األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ قرأ المتعلمون النص بطالقة
ٌ فهم المتعلمون معانً المفردات

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت

الكلمبث

أقرأ الكلمات البصرٌة مشٌرا إلٌها ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تردٌدها بالتركٌز البصري علٌها
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )

القزاءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته فً الحصة السابقة قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصزيت

المشتزكت

القزاءة

المعجم
التقىيم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمً معجمً « المرتبطة بالنص المدرجة فً كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتٌجٌات
متنوعة للمفردات مثل :التشخٌص ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفً باستثمار الكلمات المدرجة فً أنشطة » أنمً معجمً« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن
لٌحددوا كل كلمات النص األخرى التً لم ٌفهموا معانٌها ،وأشركهم فً شرحها
ٌمكن أن أنظم مسابقة فً طالقة القراءة الجهرٌة .
أقترح كلمات جدٌدة لتوظٌف استراتٌجٌات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جمل مفٌدة باستخدام مفردات مروجة فً النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

إغنبء

أطلب منهم تحدٌد الكلمات التً لم ٌفهموها ،وأشركهم فً شرحها باستخدام إحدى االستراتٌجٌات
النشاط األول :القراءة النموذجٌة:
ٌحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائً موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرٌة أراعً فٌها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوٌنات
التعبٌرٌة  ،وٌتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتً على الكتاب.
النشاط الثانً :القراءة الموجهة:
ٌقرأ المتعلمون جمٌعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم فً قراءتهم ،بعد تذكٌرهم بضرورة
احترام عالمات الترقٌم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة فً اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبٌق:
لتمكٌن أكبر عدد من المتعلمٌن والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرٌن منهمٌ ،مكن المزاوجة بٌن:
القراءات الفردٌة للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائٌة ،حٌث ٌقرأ كل متعلمٌن النص أو جزءا منه قراءة جهرٌة.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
فً إطار تصفٌة الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطً للحروف والحركات ،والربط بٌن األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائً)ٌ ،قرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة فً كتاب المتعلم ،قراءة
جهرٌة جماعٌة ،ثم فردٌة

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن
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األهداف

الكلمبث
البصزيت

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ بنً المتعلمون المعنى العام للنص وٌفحصون
توقعاتهم

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات
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زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أنتدب أحد المتعلمٌن لٌشٌر إلى الكلمات البصرٌة دون ترتٌب وٌقرأها اآلخرون
) الذي التً اللذان اللتان كأنما )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسٌقً إذا أمكن.

القزاءة
المشتزكت

أطلب من المتعلمٌن تردٌد النص معً جماعٌا ثم فً مجموعات ثم ثنائٌا.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.

القزاءة
الجهزيت

الفهم

ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة الفهم المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التىقعبث

لتقوٌم أدائهم القرائً وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمٌن على قراءة النص قراءة فردٌة (كل متعلم ٌقرأ سطرا(.
التقىيم
والدعم

لتقوٌم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة علٌها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

فحص

ٌرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسً للتوقعات الذي تم بناؤه فً الحصة األولى لٌفحصوا توقعاتهم
وٌقرؤوا الصحٌح منها

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

الـــــــــــــفالح
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األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
الذي التً اللذان )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌحلل المتعلمون النص
ٌستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة

الكلمبث
القزاءة

أشٌر إلى نص القراءة المشتركة المعلق فً مكان واضح ،فٌقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
ٌجٌب المتعلمون عن سؤال أو سؤالٌن متعلقٌن بمضمون النص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

44

أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة فً كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة

االستثمبر

أدعو المتعلمٌن إلى محاكاة العبارة » :فلوال عزٌمته القوٌة وكده المتواصل وتفانٌه فً حب األرض
ألقفرت رٌاضنا! «
فلوال  ......................لــ !.................

اإلنتبج

أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة فً كتاب المتعلم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التقىيم
والدعم

أفسح المجال للذٌن تعثروا فً أنشطة اإلنتاج ،لٌعٌدوا النشاطٌن المدرجٌن فً كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

الـــــــــــــفالح

4

1

5

األهداف

المزاحــل

صيغ العمل

ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ تعرف المتعلمون الفعل المثال
ٌ ستثمر المتعلمون متممات الجملة الفعلٌة (النعت)

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) اللتان كأنما )

عمل فردي
عمل جماعً

بطاقات
سبورة
شرائط ورقٌة

الكلمبث

القزاءة

ٌشٌر متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون ٌقرؤونه جماعٌا.
ألقً سؤاال حول المغزى أو القٌمة المتضمنة فً النص.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة.
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

45

ٌث بت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :النعت « :
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.
ٌثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمٌن أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنوٌعها قصد تقوٌم المكتسب ودعم التعثرات اآلنٌة

التقىيم
والدعم

توجٌه دٌداكتٌتكًٌ :نبغً التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقدٌم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمٌن للتعبٌر عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج فً تقدٌم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستثمبر (الصزف والتحىيل التزاكيب)

أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
استثمار  » :الفعل المثال «:
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

2

األهداف

الكلمبث
البصزيت

القزاءة
المشتزكت

صيغ العمل

المزاحــل

1
الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

عند الطبٌب البٌطري

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب بخط واضح الكلمات البصرٌة
) الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )
فً لوحة تعلق على الحائط داخل القسم فً مكان ظاهر للجمٌع للرجوع إلٌها فً الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرٌة ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات قراءتها بالترتٌب أو بدونه.
أكتب نص الممرضة على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إلٌها فً خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقً سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم ٌتحدث النص؟
أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لتلقً النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
عندما نمرض نتجه عند الطبٌب ،أما الحٌوانات فمن ٌعتنً بها عند مرضها؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحدٌد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصٌات الظاهرة فً الصورة.

المالحظت
والتىقع

لتحقٌق التفاعل األولً مع النص ،أقرأه قراءة نموذجٌة ،ثم أطرح أسئلة لتقوٌم الفهم األولً للنص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة

التقىيم
والدعم

ٌرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسً ،وٌناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

القزاءة

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات توقع ما قد ٌتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسٌا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

2

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

2
الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌقرأ المتعلمون النص بطالقة
ٌفهم المتعلمون معانً المفردات

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

عند الطبٌب البٌطري

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت

الكلمبث

أقرأ الكلمات البصرٌة مشٌرا إلٌها ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تردٌدها بالتركٌز البصري علٌها
) الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )

القزاءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته فً الحصة السابقة قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم) القراءة المستقلة(.

البصزيت

المشتزكت

القزاءة

المعجم
التقىيم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمً معجمً « المرتبطة بالنص المدرجة فً كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتٌجٌات
متنوعة للمفردات مثل :التشخٌص ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفً باستثمار الكلمات المدرجة فً أنشطة » أنمً معجمً« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن
لٌحددوا كل كلمات النص األخرى التً لم ٌفهموا معانٌها ،وأشركهم فً شرحها
ٌمكن أن أنظم مسابقة فً طالقة القراءة الجهرٌة .
أقترح كلمات جدٌدة لتوظٌف استراتٌجٌات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جمل مفٌدة باستخدام مفردات مروجة فً النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

إغنبء

أطلب منهم تحدٌد الكلمات التً لم ٌفهموها ،وأشركهم فً شرحها باستخدام إحدى االستراتٌجٌات
النشاط األول :القراءة النموذجٌة:
ٌحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائً موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرٌة أراعً فٌها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوٌنات
التعبٌرٌة  ،وٌتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتً على الكتاب.
النشاط الثانً :القراءة الموجهة:
ٌقرأ المتعلمون جمٌعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم فً قراءتهم ،بعد تذكٌرهم بضرورة
احترام عالمات الترقٌم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة فً اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبٌق:
لتمكٌن أكبر عدد من المتعلمٌن والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرٌن منهمٌ ،مكن المزاوجة بٌن:
القراءات الفردٌة للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائٌة ،حٌث ٌقرأ كل متعلمٌن النص أو جزءا منه قراءة جهرٌة.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
فً إطار تصفٌة الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطً للحروف والحركات ،والربط بٌن األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائً)ٌ ،قرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة فً كتاب المتعلم ،قراءة
جهرٌة جماعٌة ،ثم فردٌة

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

2

األهداف

الكلمبث
البصزيت

صيغ العمل

المزاحــل

3
الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ بنً المتعلمون المعنى العام للنص وٌفحصون
توقعاتهم

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

عند الطبٌب البٌطري

صور ،بطائق،
خطاطات
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زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أنتدب أحد المتعلمٌن لٌشٌر إلى الكلمات البصرٌة دون ترتٌب وٌقرأها اآلخرون
) الذين اللواتي الالتي البيطري األوبئة )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسٌقً إذا أمكن.

القزاءة
المشتزكت

أطلب من المتعلمٌن تردٌد النص معً جماعٌا ثم فً مجموعات ثم ثنائٌا.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.

القزاءة
الجهزيت

الفهم

ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة الفهم المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن لمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التىقعبث

لتقوٌم أدائهم القرائً وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمٌن على قراءة النص قراءة فردٌة (كل متعلم ٌقرأ سطرا(.
التقىيم
والدعم

لتقوٌم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة علٌها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

فحص

ٌرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسً للتوقعات الذي تم بناؤه فً الحصة األولى لٌفحصوا توقعاتهم
وٌقرؤوا الصحٌح منها

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

2

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

4
الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
الذين اللواتي الالتي )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌحلل المتعلمون النص
ٌستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

عند الطبٌب البٌطري

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة

الكلمبث
القزاءة

أشٌر إلى نص القراءة المشتركة المعلق فً مكان واضح ،فٌقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
ٌجٌب المتعلمون عن سؤال أو سؤالٌن متعلقٌن بمضمون النص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

49

أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة فً كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة

أدعو المتعلمٌن إلى محاكاة العبارة » :ما أروع ما ٌقوم به الطبٌب البٌطري! ٌفحص الحٌوان وٌعالجه
مع أن الحٌوان ال ٌستطٌع أن ٌشرح للطبٌب حالته «...
االستثمبر

اإلنتبج

ما أروع ما ٌقوم به ...............! .....مع أن................
أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة فً كتاب المتعلم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التقىيم
والدعم

أفسح المجال للذٌن تعثروا فً أنشطة اإلنتاج ،لٌعٌدوا النشاطٌن المدرجٌن فً كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

2

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

5
الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
( البيطري األوبئة )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حول المتعلم(ة) الفعل األجوف
ٌ ستثمر المتعلمون متممات الجملة الفعلٌة (الحال)

عمل فردي
عمل
جماعً

عند الطبٌب البٌطري

بطاقات
سبورة
شرائط ورقٌة

الكلمبث

القزاءة

ٌشٌر متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون ٌقرؤونه جماعٌا.
ألقً سؤاال حول المغزى أو القٌمة المتضمنة فً النص.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة.
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

50

ٌثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :الحال « :
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.
ٌثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمٌن أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنوٌعها قصد تقوٌم المكتسب ودعم التعثرات اآلنٌة

التقىيم
والدعم

توجٌه دٌداكتٌتكًٌ :نبغً التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقدٌم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمٌن للتعبٌر عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج فً تقدٌم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستثمبر (الصزف والتحىيل التزاكيب)

أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
استثمار  » :الفعل األجوف «:
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

أسنان سامً

4

3

1

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المشتزكت

أكتب بخط واضح الكلمات البصرٌة
) هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )
فً لوحة تعلق على الحائط داخل القسم فً مكان ظاهر للجمٌع للرجوع إلٌها فً الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرٌة ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات قراءتها بالترتٌب أو بدونه.
أكتب نص » الشرطً « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إلٌها فً خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقً سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم ٌتحدث النص؟
أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لتلقً النص من خالل أسئلة موجهة مثل:
من ٌسهر على تنظٌم حركة السٌر فً الشوارع؟
أدعوهم إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل تأمل الصورة وتحدٌد مكوناتها:
 oذكر المكان الذي تمثله الصورة.
 oذكر الشخصٌات الظاهرة فً الصورة.

المالحظت

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات توقع ما قد ٌتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسٌا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

الكلمبث
البصزيت
القزاءة

والتىقع

القزاءة

التقىيم
والدعم

أدعو المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة
ٌرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسً ،وٌناقشون توقعاتهم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

لتحقٌق التفاعل األولً مع النص ،أقرأه قراءة نموذجٌة ،ثم أطرح أسئلة لتقوٌم الفهم األولً للنص

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

أسنان سامً

4

3

2

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌقرأ المتعلمون النص بطالقة
ٌفهم المتعلمون معانً المفردات

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت

الكلمبث

أقرأ الكلمات البصرٌة مشٌرا إلٌها ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تردٌدها بالتركٌز البصري علٌها
) هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )

القزاءة

أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته فً الحصة السابقة قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.

البصزيت

المشتزكت

القزاءة

المعجم
التقىيم
والدعم

أستثمر أنشطة » أنمً معجمً « المرتبطة بالنص المدرجة فً كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك استراتٌجٌات
متنوعة للمفردات مثل :التشخٌص ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).
ال أكتفً باستثمار الكلمات المدرجة فً أنشطة » أنمً معجمً« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن
لٌحددوا كل كلمات النص األخرى التً لم ٌفهموا معانٌها ،وأشركهم فً شرحها
ٌمكن أن أنظم مسابقة فً طالقة القراءة الجهرٌة .
أقترح كلمات جدٌدة لتوظٌف استراتٌجٌات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جمل مفٌدة باستخدام مفردات مروجة فً النص.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

إغنبء

أطلب منهم تحدٌد الكلمات التً لم ٌفهموها ،وأشركهم فً شرحها باستخدام إحدى االستراتٌجٌات
النشاط األول :القراءة النموذجٌة:
ٌحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص القرائً موضوع الدرس.
أقرأ النص قراءة جهرٌة أراعً فٌها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوٌنات
التعبٌرٌة  ،وٌتتبع المتعلمون والمتعلمات قراءتً على الكتاب.
النشاط الثانً :القراءة الموجهة:
ٌقرأ المتعلمون جمٌعا بصوت منخفض فقرة من النص ،وأنا أرافقهم فً قراءتهم ،بعد تذكٌرهم بضرورة
احترام عالمات الترقٌم مع محاولة القراءة بطالقة.
النشاط الثالث :القراءة المستقلة:
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة هامسة فً اآلن نفسه بشكل فردي.
النشاط الرابع :التطبٌق:
لتمكٌن أكبر عدد من المتعلمٌن والمتعلمات من القراءة خصوصا المتعثرٌن منهمٌ ،مكن المزاوجة بٌن:
القراءات الفردٌة للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر)
القراءات الثنائٌة ،حٌث ٌقرأ كل متعلمٌن النص أو جزءا منه قراءة جهرٌة.
النشاط الخامس :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
فً إطار تصفٌة الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطً للحروف والحركات ،والربط بٌن األصوات
والحروف (المبدأ األلفبائً)ٌ ،قرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة فً كتاب المتعلم ،قراءة
جهرٌة جماعٌة ،ثم فردٌة

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

أسنان سامً

4

3

3

األهداف

الكلمبث
البصزيت

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ بنً المتعلمون المعنى العام للنص وٌفحصون
توقعاتهم

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات
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زقم الجراذة
مدة الحصة
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أنتدب أحد المتعلمٌن لٌشٌر إلى الكلمات البصرٌة دون ترتٌب وٌقرأها اآلخرون
) هبتبن هؤالء أولئك اإلطفبئي الشرطي )
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسٌقً إذا أمكن.

القزاءة
المشتزكت

أطلب من المتعلمٌن تردٌد النص معً جماعٌا ثم فً مجموعات ثم ثنائٌا.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة حول مضمون النص.
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.

القزاءة
الجهزيت

الفهم

ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة الفهم المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أفهم)
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن لمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التىقعبث

لتقوٌم أدائهم القرائً وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمٌن على قراءة النص قراءة فردٌة (كل متعلم ٌقرأ سطرا(.
التقىيم
والدعم

لتقوٌم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة علٌها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

فحص

ٌرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسً للتوقعات الذي تم بناؤه فً الحصة األولى لٌفحصوا توقعاتهم
وٌقرؤوا الصحٌح منها

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

أسنان سامً

4

3

4

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
هبتبن هؤالء أولئك )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌحلل المتعلمون النص
ٌستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة

الكلمبث
القزاءة

أشٌر إلى نص القراءة المشتركة المعلق فً مكان واضح ،فٌقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.
ٌجٌب المتعلمون عن سؤال أو سؤالٌن متعلقٌن بمضمون النص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

54

أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة ( أحلل ) المدرجة فً كتاب المتعلم.

التحليل

أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة

االستثمبر

أدعو المتعلمٌن إلى محاكاة األسلوب:
أال تسمعٌن هذه األصوات غٌر المألوفة فً الشارع؟ ٌبدو أن شٌئا ما ٌحدث!
أال ......................؟ ٌبدو أن...............
أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة فً كتاب المتعلم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة

اإلنتبج

التقىيم
والدعم

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

أفسح المجال للذٌن تعثروا فً أنشطة اإلنتاج ،لٌعٌدوا النشاطٌن المدرجٌن فً كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

أسنان سامً

4

3

5

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
( اإلطفبئي الشرطي )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حول المتعلم(ة) بحسب ضمائر المفرد والمثنى
ٌ ستثمر المتعلمون الجار والمجرور

عمل فردي
عمل
جماعً

بطاقات
سبورة
شرائط ورقٌة

الكلمبث

القزاءة

ٌشٌر متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون ٌقرؤونه جماعٌا.
ألقً سؤاال حول المغزى أو القٌمة المتضمنة فً النص.

المشتزكت
القزاءة
الجهزيت

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة.
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

55

ٌثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
استثمار  » :الجار والمجرور « :
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )2على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.
ٌثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقوٌمٌة آنٌة من خالل ما ٌقترحه كتاب المتعلم أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة
أقدم للمتعلمٌن أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنوٌعها قصد تقوٌم المكتسب ودعم التعثرات اآلنٌة

التقىيم
والدعم

توجٌه دٌداكتٌتكًٌ :نبغً التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تقدٌم نموذج أو مساءلة المتعلمات
والمتعلمٌن للتعبٌر عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ،مع الحرص على التدرج فً تقدٌم األنشطة
والمهام.

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستثمبر (الصزف والتحىيل التزاكيب)

أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر معاٌٌر القراءة الجهرٌة.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم.
ٌقٌم المتعلمون أداء بعضهم فً ضوء الئحة المعاٌٌر التً ضبطوها رفقتً.
استثمار  » :التحوٌل بحسب ضمائر المفرد والمثنى «:
أكتب الجملة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط (أالحظ وأكتشف  )1على السبورة.
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم فً مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة لها.
أترٌث فً االنتقال من نقطة إلى أخرى مع الحرص على إشراك كل فئات المتعلمٌن مع تنوٌع األمثلة
وتبسٌطها للتالمٌذ المتعثرٌن.

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

1
الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
ح َرف )
) خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ِ
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ حدد المتعلمون توقعاتهم انطالقا من عتبات النص
(العنوان ،الصورة ).......

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

لتصاحبك السالمة

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ،بطاقات
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زقم الجراذة
مدة الحصة

 45د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت

الكلمبث

أكتب بخط واضح الكلمات البصرٌة
) خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ح َِرف )
فً لوحة تعلق على الحائط داخل القسم فً مكان ظاهر للجمٌع للرجوع إلٌها فً الحصص القادمة.
أقرأ الكلمات البصرٌة ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات قراءتها بالترتٌب أو بدونه.

القزاءة

أكتب نص » تحٌة المعلم « على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إلٌها فً خالل الحصص القادمة.
أقرأ النص قراءة جهرٌة معبرة ) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ألقً سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :عم ٌتحدث النص؟

البصزيت

المشتزكت

التهيئت

المالحظت

أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لتلقً النص من خالل:
ما هً بعض الحرف التً تعرفونها؟
أدعو المتعلمٌن إلى تأمل الصورة وتحدٌد مكوناتها وقراءة العنوان وتوثٌق النص وأسأل:
 oما عنوان النص؟ من ناظمه؟ ما مصدره؟
 oما هً الحرف التً تمثلها الصور؟
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات توقع ما قد ٌتحدث عنه النص ،وأرسم مخططا شمسٌا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم

والتىقع

لتحقٌق التفاعل األولً مع النص ،أنشده إنشادا نموذجٌا،
اإلنشبد
التقىيم
والدعم

أطرح أسئلة لتقوٌم الفهم األولً للنص
ٌرجع المتعلمون والمتعلمات إلى المخطط الشمسً ،وٌناقشون توقعاتهم ،لتصوٌب التوقعات األولٌة وحذف
التوقعات البعٌدة عن المضمون

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

4

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
) خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ح َِرف )
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ نشد المتعلم(ة) النص الشعري بطالقة وفق خصوصٌاته
ٌ فهم المتعلم(ة) معانً المفردات باستخدام استراتٌجٌات مناسبة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
عمل فً
مجموعات
صغرى

لتصاحبك السالمة

الصورة
السبورة
مسالط
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زقم الجراذة
مدة الحصة

 45د

المزاحــل

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت

الكلمبث

أقرأ الكلمات البصرٌة مشٌرا إلٌها ،وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تردٌدها بالتركٌز البصري علٌها
) خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ح َِرف )
ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة قراءة موجهة فمستقلة ففردٌة
أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة جهرٌة معبرة) النمذجة(.
ٌقرأ المتعلمات والمتعلمون جمٌعهم النص بصوت منخفض وأنا أرافقهم فً قراءتهم ) القراءة الموجهة(.
ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات جمٌعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم ) القراءة المستقلة(.
ٌقرأ المتعلمون النص قراءات فردٌة
أطلب منهم تحدٌد الكلمات التً لم ٌفهموها ،وأشركهم فً شرحها باستخدام إحدى االستراتٌجٌات

البصزيت
القزاءة
المشتزكت

النشاط األول :اإلنشاد السماعً (النمذجة):
أنشد النص مرتٌن ،وقد أغلقوا الكتب ،مراعٌا اإلٌقاع والجرس الموسٌقً ،والتلوٌن الصوتً ،والتعبٌر
الحركً عن المعانً ،ثم ألقً أسئلة لتقوٌم التسمٌع ومدى متابعتهم وفهم للمسموع
النشاط الثانً :اإلنشاد النموذجً:
أنشد النص مرة واحدة ،وهم ٌتابعون على الكتب مراعٌا مواصفات اإلنشاد الشعري
القزاءة

النشاط الثالث :اإلنشاد الموجه:
ٌنشد المتعلمون جمٌعهم بصوت منخفض ،وأرافقهم فً إنشادهم.
النشاط الرابع :اإلنشاد المستقل:
ٌنشدون جمٌعهم بصوت منخفض ،وال أرافقهم فً إنشادهم .على أننً أمر بٌنهم للتأكد من أن الجمٌع
ٌنشد ،وأقدم الدعم المناسب بصورة فردٌة
النشاط الخامس :اإلنشاد الفردي (التطبٌق)
ٌتناوبون على إنشاد النص أو أبٌات منه إنشادا جهرٌا ،مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري

التقىيم

أفسح المجال لمن تعثروا فً اإلنشاد الفردي لٌنشدوا من جدٌد

والدعم

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جمل مفٌدة باستخدام مفردات مروجة فً النص.

إغنبء

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

المعجم

أستثمر أنشطة » أنمً معجمً « المرتبطة بالنص المدرجة فً كتاب المتعلم.
ال أكتفً باستثمار الكلمات المدرجة فً أنشطة » أنمً معجمً« ،بل أفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن
لٌحددوا كل كلمات النص األخرى التً لم ٌفهموا معانٌها ،وأشركهم فً شرحها وأعتمد لذلك
استراتٌجٌات متنوعة للمفردات مثل :التشخٌص ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة ).

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

3
الوسائل

ٌ قرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ح َِرف )
)
ٌ قرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌ بنً المتعلمون المعنى العام للنص وٌفحصون
توقعاتهم

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

الكلمبث

القزاءة

أقرأ نص القراءة المشتركة قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسٌقً إذا أمكن.
أطلب من المتعلمٌن تردٌد النص معً جماعٌا ثم فً مجموعات ثم ثنائٌا.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة حول مضمون النص

المشتزكت

اإلنشبد

والتحليل

التقىيم
والدعم

أنشد النص إنشادا نموذجٌا.
أدعو المتعلمٌن إلى استحضار معاٌٌر إنشاد النص الشعري.
ٌنشدون النص إنشادا مستقال ثم فردٌا.
ٌقٌمون أداء بعضهم وأشركهم فً دعم من ٌحتاجون إلى ذلك
أطرح على المتعلمٌن أسئلة الفهم المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط ( أفهم ).
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.
لتقوٌم أدائهم القرائً وعالج التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
تناوب المتعلمٌن على قراءة النص قراءة فردٌة (كل متعلم ٌقرأ سطرا(.
لتقوٌم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة علٌها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

الفهم

مدة الحصة

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أنتدب أحد المتعلمٌن لٌشٌر إلى الكلمات البصرٌة دون ترتٌب وٌقرأها اآلخرون
) خرٌفا شتاء ربٌعا صٌفا ح َِرف )

البصزيت

زقم الجراذة
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الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

4
الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
خرٌفا شتاء ربٌعا )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌحلل المتعلمون النص
ٌستثمر المتعلمون النص على مستوى االنتاج

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل فً
مجموعات صغرى

لتصاحبك السالمة

صور ،بطائق،
خطاطات

زقم الجراذة
مدة الحصة

الكلمبث

القزاءة

أشٌر إلى نص القراءة المشتركة المعلق فً مكان واضح ،فٌقرأه المتعلمون والمتعلمات بصوت
منخفض.

المشتزكت

اإلنشبد

االستثمبر

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

59

أطرح على المتعلمٌن سؤاال موجها حول مضمون النص
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى استحضار معاٌٌر إنشاد النص الشعري.
أدعوهم إلى إنشاد النص إنشادا مستقال بصوت خافت ،كل حسب سرعته.
أطلب منهم اإلنشاد بشكل فردي أو فً ثنائٌات مركزا على المتعثرٌن.
ٌقٌمون أداء بعضهم ،وأشركهم فً دعم من ٌحتاجون إلى ذلك
القٌم:
أدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى استخراج القٌمة أو القٌم المتضمنة فً النص
ٌبرزون مظاهر هذه القٌم فً حٌاتنا وٌتمثلونها
ٌحكون أحداثا سمعوا عنها أو عاشوها تبرز هذه القٌم

اإلنتبج

أدعو المتعلمٌن إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة فً كتاب المتعلم.
أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن.

التقىيم
والدعم

أفسح المجال للذٌن تعثروا فً أنشطة اإلنتاج ،لٌعٌدوا النشاطٌن المدرجٌن فً كتاب المتعلم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

األسالٌب:
ٌحاكون أسلوبا من أسالٌب النص

الــــقـــــــــــراءة

الحرف والمهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

المزاحــل

5
الوسائل


)




ٌقرأ المتعلمون الكلمات البصرٌة
صٌفا ح َِرف )
ٌقرأ المتعلمون نص القراءة المشتركة
ٌستظهر المتعلمون النص الشعري
ٌستثمر المتعلمون النص الشعري على مستوى التذوق

عمل فردي
عمل جماعً

لتصاحبك السالمة

بطاقات
سبورة
شرائط ورقٌة

الكلمبث

القزاءة

ٌشٌر متعلم إلى نص القراءة المشتركة ،واآلخرون ٌقرؤونه جماعٌا.
ألقً سؤاال حول المغزى أو القٌمة المتضمنة فً النص

المشتزكت

مدة الحصة

 30د

تــدبــــيز األنــشــطت التعليـــــميــت التعلــميـــت
أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة.
وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

البصزيت

زقم الجراذة

60

االستظهبر ٌستظهرون النص أو أبٌاتا منه فرادى أو ثنائٌا أو فً شكل مجموعات ،مع مراعاة خصوصٌات إنشاد
النص الشعري
أساعد المتعلمٌن على التذوق الفنً للنص الشعري واكتشاف جمالٌته بحفزهم على إنجاز أنشطة (أتذوق)
المدرجة فً كتاب المتعلمة والمتعلم.

أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحٌز الزمنً و ما ٌتوافق وإٌقاعات الفهم
لدى المتعلمٌن
التقىيم
والدعم

أشجع المتعثرٌن على استظهار النص الشعري من جدٌد

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التذوق

أتدرج فً طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمٌن للمطلوب منها.
أحرص على تنوٌع فئات المجٌبٌن وأركز على المتعثرٌن وأشجعهم على المشاركة

جذاذات

االسثماع واحتلدج
المفيد يف اللغة العربية

إعـداد :عمر الكوري أبو صهٌب

الوحدة الرابعة

المستوى الثالث

https://abousouhayb1.blogspot.com/
أستاذي الفاضل ،أستاذتً الفاضلة ،أنصحك بتحمٌل الجذاذات من المدونة فً الرابط
أعاله ،ألننً أتعاهدها بالتصحٌح والتصوٌب كلما اكتشفت خطأ أو نبهنً أحد علٌها.
لهذا أقوم دائما بتحٌٌنها وإعادة رفعها إلى المدونة .فلست مالما على النسخ المتداولة
غٌر المصححة.
كل ما أنجزه هدٌة ألساتذتً األفاضل خالصا لوجه هللا تعالى ملتمسا منكم الدعاء بظهر
الغٌب .وداعٌا إلى نشره لتعم الفائدة.
أما من ٌستغل جهد الناس وٌنسبه لنفسه من أجل الكسب فاهلل ولٌه.

وهللا ولً التوفٌق والسداد

الوحدة  :الرابعة
األسبوعان  1 :و 2

القرد والنجار

الحرف والمهن
الحكاٌة  :األولى

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

1

1

4
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) التوقعات شفهٌا انطالقا من الصور
والعنوان
ٌ تعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ عبر المتعلم(ة) عن فهمه األولً للحكاٌة المسموعة

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

61

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس الجدٌد وأتعاقد معهم حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.
أهٌئ ظروف االستماع الجٌد وما ٌتوافق وطبٌعة النص الحكائً ،تمهٌدا لالستماع إلى الحكاٌة.
أوجه المتعلمٌن والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة علٌهم وقراءة عنوان الحكاٌة.
 أوجه المتعلمٌن من خالل خطاطة شمسٌة إلغناء العنوان بإضافة كلمات قبل أو بعد:
كلمة من العنوان

تتمة المتعلمٌن

تتمة المتعلمٌن

كلمة من العنوان

المالحظة
والتىقع





التسميع

التىقعبت

أسمع الحكاٌة للمتعلمن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أطرح على المتعلمٌن أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاٌة
 oالشخصٌات الرئٌسٌة فً الحكاٌة
 oمؤشرات الزمان والمكان فً الحكاٌة
أفسح المجال للمتعلمٌن للتعبٌر عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاٌة

التقىيم
والذعم

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاٌة

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التحقق من

أوجه المتعلمٌن من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بٌن مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاٌة
أدعو المتعلمٌن إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أدون التوقعات التً توقعها المتعلمون على السبورة.
أقوم بتسمٌع نص الحكاٌة على المتعلمٌن للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاٌة

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

1

2

4
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ حدد المتعلم(ة) عناصر الحكاٌة شفهٌا (الشخصٌات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاٌة إلنتاج جمل مفٌدة
شفهٌا

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

ٌتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة.
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمٌن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

أقدم أسئلة محددة للمتعلمٌن بحسب عناصر الحكاٌة مراعٌا فً صٌاغتها المستوى اللغوي للمتعلمٌن
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاٌة:

تحذيذ

الــمـكــــــــــــــــــــــــان.
..............................
...............................
.....

عنبصر

الشخصيات
..............................
.............................

القرد والنجار

الحكبية
الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــداث
..............................
.............................

التقىيم
والذعم

ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن بعض أحداث الحكاٌة فً مرحلة أولى ،وٌعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه
أسأل عن عناصر الحكاٌة بصٌغ مغاٌرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

ٌمكن أن ٌنجز هذا النشاط بشكل متدرج كما ٌمكنه أن ٌتم بصٌغة عمل جماعً أو عمل فً مجموعات

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

1

3

4
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ حدد المتعلم(ة) بنٌة الحكاٌة شفهٌا (البداٌة ،المشكل
المطروح ،توالً األحداث ،الحل ،النهاٌة)
 بستثمر المتعلم(ة) بنٌة الحكاٌة فً إنتاج جمل مفٌدة
بشكل شفهً

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

ٌسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمٌن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أختبر الفهم السماعً للمتعلمٌن بأسئلة دقٌقة وموجهة
أسمع النص الحكائً مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمٌن والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطٌات الواردة فً الجدول اآلتً بعدما ٌتم تحدٌد جملة بداٌة كل مقطع وجملة نهاٌته من
لدن المتعلمٌن والمتعلمات.
المقطع

من :بداٌة النص
إلى :من حركات اللهو

الثالث

من :ذات ٌوم أخذنً
إلى :محب لجٌرانه
من :تأخر النجار
إلى :إلى اللعب واللهو

ما الجملة التً بدأ بها المقطع ؟
ما األشٌاء التً كان ٌقوم بها القرد؟
ما الجملة التً ٌنتهً بها المقطع؟
أٌن ذهب النجار؟
ما الجملة األخٌرة فً هذا المقطع؟
ما الجملة التً بدأ بها المقطع ؟
ما المشكل الذي واجه القرد؟

المشكل

الرابع

من :بقٌت أصرخ متوجعا
إلى :ورغبتً فً مساعدته

ماذا فعل القرد بحثا عن التخلص من المشكلة؟
ماذا فعل النجار؟

الحل

ما تبقى من النص

ماذا كان شعور القرد فً األخٌرفً األخٌر؟
وماذا كان التغٌٌر الذي لحق النجار؟
ما الدرس الذي تعلمته من قصة القرد والنجار؟

األول
تحذيذ بنية
الحكبية

الثانً

الخامس

والذعم

بداٌة الحكاٌة
التحول

نهاٌة الحكاٌة

ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن مختلف مكونات بنٌة الحكاٌة بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة فً كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاٌة ،وأطلب من المتعلمٌن تحدٌد المقطع الذي تنتمً إلٌه (البداٌة ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

من  ...........إلى

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنٌة الحكاٌة

االستماع والتحدث

4

الـحـرف والمــهن

1

الوضعٌة التواصلٌة 1
1

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

4

1

األهداف

للتحذث
والتحبور
المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

1

الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون مضمون متن الوضعٌة
التواصلٌة سماعا
ٌ قرأ المتعلمون متن الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة

أتعاقد مع المتعلمٌن والمتعلمات حول أهداف الوضعٌة التواصلٌة وصٌغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمٌن أسئلة لربط الوضعٌة التواصلٌة بالنص القرائً الوظٌفً المروج فً األسبوع:
 oإلى أٌن اصطحب النجار قرده؟
 oماذا أراد القرد فعله بعد خروج صاحبه النجار؟

أنتدب بعض المتعلمٌن لتشخٌص الوضعٌة تشخٌصا أولٌا

المنزلي

أطلب من المتعلمٌن قراءة متن الوضعٌة فً البٌت عدة مرات لتشخٌصها ومحاكاتها قراءة جهرٌة،
والتهٌؤ لتشخٌصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أضٌف :دار حوار بٌن فاطمة وٌوسف حول بعض المهن التً ٌفضلونها .ستستمعون إلٌه إن شاء هللا
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة مشهد الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتبهم
ألقً أسئلة تحفٌزٌة الستكشاف شخصٌات الوضعٌة.
أسمع متن الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتب المتعلمٌن مرتٌن بعد أن ٌغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبتوظٌف التعبٌرات الحسدٌة واإلٌماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغٌم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطٌطا لشخصٌات الوضعٌة ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصٌة كلما هممت
بالكالم على لسانها.
ألقً على المتعلمٌن أسئلة الختبار الفهم السماعً
أدعو المتعلمٌن إلى تحدٌد كلمات المتن التً لم ٌفهموا معناها ،وأشركهم فً شرحها,
ٌردد المتعلمون جمل متن الوضعٌة ،بمراعاة اإلٌقاعات الصوتٌة المعبرة.

والذعم
النشبط

 30د

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التسميع

التقىيم

64

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

4

1

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2

الوسائل

ٌ شخص المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة
ٌ حاكً المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 1

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقً أسئلة متدرجة ٌكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعٌة التواصلٌة ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمٌن إلى تردٌده فرادى وزمرا لٌترسخ لدٌهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

من تحاور فً هذه الوضعٌة؟
من تحدث فً البداٌة؟
ما هً المهنة التً اختارها ٌوسف؟
لماذا اختار ٌوسف مهنة الفالح؟
أما فاطمة ،فما المهنة التً اختارتها؟
لماذا اختارت فاطمة مهنة الشرطٌة؟
أساعد المتعلمٌن لٌتناوبوا على تقمص شخصٌتً ٌوسف وفاطمة والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغٌم وعالمات الوقف،
وبتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

أشركهم فً تقوٌم تعثرات بعضهم

التقىيم

`ٌتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،وٌشخصون أو ٌحاكون
`أساعدهم على تطوٌر الحوار وإغنائه واالسترسال فٌه من خالل تقدٌم كلمات وروابط وأدوات
استفهامٌة ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلً

والذعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

المحبكبة

ٌحاكً المتعلمون والمتعلمات ٌوسف وفاطمة بوجود بعض األطفال ،وٌقدمون معلومات عن أصدقائهم

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

2

1

4
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ ستثم المتعلم(ة) الرصٌد اللغوي المروج فً الحكاٌة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) الفعل المثال
ٌ وظف المتعلم(ة) متممات الجملة الفعلٌة (النعت)

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس الجدٌد وأتعاقد معهم حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أدعو المتعلمٌن إلى تدوٌن الكلمات التً لم ٌفهموا معانٌها مثل:

استثمبر
الرصيذ
المعجمي

استثمبر
الصرف
والتحىيل
والتراكيب

التقىيم
والذعم

أشركهم فً شرح كل كلمة باعتماد استراتٌجٌات تنمٌة المفردات :ذوات األشٌاء أو صورها ،تشخٌص،
عائلة الكلمة ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتٌح السٌاق ،المعانً المتعددة.
ٌركب المتعلمون الكلمات المشروحة فً جمل مفٌدة
استثمار» :الفعل المثال«.
أطلب من المتعلمٌن استخراج أفعال مثالة من نص الحكاٌة مثل:
أجد تضع تصل
ثم أطلب منهم البحث عن أفعال أخرى لم ترد فً النص
توظٌف» :النعت«.
أدعو المتعلمٌن استخراج نعوت من نص الحكاٌة  ،مثل:
حمٌمٌن كثٌرة اللذٌذة سهل الخشبً
استثمار» :األسالٌب «.
ما أجمل دراجتك! أٌمكننً ركوبها؟
ما  !...................أٌمكننً .................؟
أركز على المتعثرٌن فً إنجاز أنشطة مثل:
ٌركبون فً جمل الرصٌد المروج فً الحكاٌة.
أنطق بأفعال وٌختارون األمثلة منها
ٌركبون جمال فعلٌة تتضمن نعوتا

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

واألسبليب

حمٌمٌمن أناوله ٌداعبنً أسلٌه وتدا الشق خدوم تدلى أنجدنً عتابه

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

2

2

4
األهداف

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

ٌ سرد المتعلم(ة) الحكاٌة أو مقاطع منها
ٌ شخص المتعلم(ة) الحكاٌة
ٌبستثمر المتعلم(ة) القٌم المروجة فً الحكاٌة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة

67

مدة الحصة

 45د

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاٌة الحاصل اكتسابه لدٌهم
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمٌن على سرد بعض مقاطع الحكاٌة بالتناوب ،باستعمال التعابٌر الجسدٌة واإلٌماءات
والتلوٌنات الصوتٌة ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتٌح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمٌن فً إعداد الفضاء والوسائل ،وفً تشكٌل المجموعات وتوزٌع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخٌص الحكاٌة أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
ٌ oناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمٌن على اكتشاف القٌمة  /القٌم التً تعالجها الحكاٌة ( :تقدٌر المواقف ،اإلحسان إلى من
أحسن إلٌك ،خدمة الناس ومساعدتهم ،الحذر وعدم التسرع ،أثر اإلساءة المعنوٌة  ) ....بتوجٌههم إلى:

استثمبر
القيم

التقىيم
والذعم

o
o
o
o

استخراج مظاهر تقدٌر المواقف.
استخراج عواقب التسرع وعدم الحذر؟
الوقوف على خطورة اإلساءة المعنوٌة وأثرها
أدعوهم لٌعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القٌم المتضمنة فً الحكاٌة

أتٌح فرصة جدٌدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاٌة.
ٌأتون بأمثلة لمواقف تجسد القٌم المروجة فً الحكاٌة
إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

القرد والنجار

2

3

4
األهداف

التهيئة

صيغ العمل

المراحــل

الوسائل

ٌ نتج المتعلم(ة) حكاٌة جدٌدة باستثمار عناصر
وبنٌة الحكاٌة الجدٌدة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة

68

مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمٌن على استرجاع عناصر الحكاٌة األصلٌة وبنٌتها السردٌة باستعمال خرٌطة
الحكاٌة وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمٌن فً تبدٌل أحد عناصر الحكاٌة أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصٌة /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبدٌل أحد مكونات بنٌة الحكاٌة (البداٌة ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاٌة الحكاٌة)،
وأحرص على أن ٌتم التدرج فً هذا األمر حسب تقدم مستوٌات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبٌر
لدى المتعلمات والمتعلمٌن.
أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملٌة اإلنتاج الجدٌد للحكاٌة.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاٌة وبنٌتها فً عملٌة اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاجٌ ،تناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:

اإلنتبج

*تبدٌل الشخصٌات
*.تبدٌل المشكل
*تبدٌل الحل المقترح للمشكل

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم
والذعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملٌة العرض ،وتعالج الصعوبات بطرٌقة جماعٌة تفاعلٌة.
أسجل مالحظاتً حول التعثرات والصعوبات فً دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم

االستماع والتحدث

4

الـحـرف والمــهن

2

الوضعٌة التواصلٌة 2
1

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

الوضعٌة التواصلٌة 2

2

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون مضمون متن الوضعٌة
التواصلٌة سماعا
ٌ ردد المتعلمون متن الوضعٌة التواصلٌة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة

69
 30د

المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمٌن حول أهداف الوضعٌة التواصلٌة وصٌغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصٌة الرئٌسٌة للوضعٌة التواصلٌة السالفة بأسئلة مثل :
من التً حاورت ٌوسف عن المهن والحرف؟ ما الحرفة التً اخترها كل منهما؟
أضٌف  :سألت فاطمة ٌوسف عن مهنة البٌطري .سنرى ماذا كان حوارهما؟
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة مشهد الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتبهم
ألقً أسئلة تحفٌزٌة الستكشاف شخصٌات الوضعٌة:
عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع الذي ٌتحاوران حوله.
أسمع متن الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتب المتعلمٌن مرتٌن بعد أن ٌغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبتوظٌف التعبٌرات الحسدٌة واإلٌماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغٌم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطٌطا لشخصٌات الوضعٌة ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصٌة كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحذث
والتحبور
المالحظة

التسميع

والذعم
النشبط
المنزلي

أطلب من المتعلمٌن قراءة متن الوضعٌة فً البٌت عدة مرات لتشخٌصها ومحاكاتها قراءة جهرٌة،
والتهٌؤ لتشخٌصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

.
ألقً على المتعلمٌن أسئلة الختبار الفهم السماعً
أدعو المتعلمٌن إلى تحدٌد كلمات المتن التً لم ٌفهموا معناها ،وأشركهم فً شرحها,
ٌردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعٌة ،بمراعاة اإلٌقاعات الصوتٌة المعبرة
أنتدب بعض المتعلمٌن لتشخٌص الوضعٌة تشخٌصا أولٌا

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

2

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2

الوسائل

ٌ شخص المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة
ٌ حاكً المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 2

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة

70
 50د

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقً أسئلة متدرجة ٌكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعٌة التواصلٌة ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمٌن إلى تردٌده فرادى وزمرا لٌترسخ لدٌهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقىيم
والذعم

أساعد المتعلمٌن لٌتناوبوا على تقمص شخصً ٌوسف وفاطمة والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغٌم وعالمات الوقف،
وبتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

أشركهم فً تقوٌم تعثرات بعضهم

ٌحاكً المتعلمون والمتعلمات ٌوسف وفاطمة بوجود بعض األطفال ،وٌقدمون معلومات عن أصدقائهم
`ٌتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،وٌشخصون أو ٌحاكون
`أساعدهم على تطوٌر الحوار وإغنائه واالسترسال فٌه من خالل تقدٌم كلمات وروابط وأدوات
استفهامٌة ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلً

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

المحبكبة

ماذا قالت فاطمة ألخٌها ٌوسف بعد عودته من عٌادة البٌطري؟
لماذا كانت فاطمة ترٌد الذهاب إلى البٌطري؟
بمذا أجاب ٌوسف عن تساؤل أخته فاطمة؟
ماذا قالت فاطمة فً األخٌر؟

الوحدة  :الرابعة
األسبوعان  3 :و 4

الفالح والثور

الحرف والمهن
الحكاٌة  :الثانٌة

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

4

الفــالح والثـــور

3

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) التوقعات شفهٌا انطالقا من الصور
والعنوان
ٌ تعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ عبر المتعلم(ة) عن فهمه األولً للحكاٌة المسموعة

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس الجدٌد وأتعاقد معهم حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.
أهٌئ ظروف االستماع الجٌد وما ٌتوافق وطبٌعة النص الحكائً ،تمهٌدا لالستماع إلى الحكاٌة.





أوجه المتعلمٌن والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة علٌهم وقراءة عنوان الحكاٌة.
أوجه المتعلمٌن من خالل أسئلة موجهة إلى الربط بٌن مفردات العنوان وتوقع أحداث الحكاٌة
أدعو المتعلمٌن إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم.
أرسم مخططا شمسٌا على السبورة وأدون التوقعات التً توقعها المتعلمون على السبورة.

المالحظة
والتىقع

التسميع

 أقوم بتسمٌع نص الحكاٌة على المتعلمٌن للتأكد من مدى مالءمة هذه التوقعات لموضوع الحكاٌة
أسمع الحكاٌة للمتعلمن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

التقىيم

أفسح المجال للمتعلمٌن للتعبٌر عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاٌة
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاٌة

فحص

والذعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التىقعبت

أطرح على المتعلمٌن أسئلة موجهة تستهدف استخراج:
 oموضوع الحكاٌة
 oالشخصٌات الرئٌسٌة فً الحكاٌة
 oمؤشرات الزمان والمكان فً الحكاٌة

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

4

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2
الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ حدد المتعلم(ة) عناصر الحكاٌة شفهٌا (الشخصٌات
الزمان المكان األحداث)
 بستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاٌة إلنتاج جمل مفٌدة
شفهٌا

المراحــل

الفــالح والثـــور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة

72

مدة الحصة

 45د

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

ٌتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة.
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمٌن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أختبر الفهم السماعً للمتعلمٌن من خالل طرح أسئلة موجهة ودقٌقة حول مضمون الحكاٌة
أقدم أسئلة محددة للمتعلمٌن بحسب عناصر الحكاٌة مراعٌا فً صٌاغتها المستوى اللغوي للمتعلمٌن
والمتعلمات وباستثمار األجوبة عنها أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاٌة:

الشخصــيــــــــــــــــــات
..............................
.............................

الــــزمـــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

تحذيذ

الفالح والثور

عنبصر
الحكبية
الــمـكـــــــــــــــــــــــــان
..............................
.............................

األحـــــــــــــــــــــداث
..............................
.............................

ٌمكن أن ٌنجز هذا النشاط بشكل متدرج كما ٌمكنه أن ٌتم بصٌغة عمل جماعً أو عمل فً مجموعات

والذعم

أسأل عن عناصر الحكاٌة بصٌغ مغاٌرة لما سبق

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن بعض أحداث الحكاٌة فً مرحلة أولى ،وٌعملون على إغناء
ما أمكن منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

3
الوسائل

ٌ حدد المتعلم(ة) مضمون الحكاٌة سماعا
ٌ حدد المتعلم(ة) بنٌة الحكاٌة شفهٌا (البداٌة ،المشكل
المطروح ،توالً األحداث ،الحل ،النهاٌة)
 بستثمر المتعلم(ة) بنٌة الحكاٌة فً إنتاج جمل مفٌدة
بشكل شفهً

المراحــل

الفــالح والثـــور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

ٌسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة ،وموضوعها وأهم عناصرها
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمٌن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أختبر الفهم السماعً للمتعلمٌن بأسئلة دقٌقة وموجهة
أسمع النص الحكائً مقطعا مقطعا ،وأقود المتعلمٌن والمتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطٌات الواردة فً الجدول اآلتً بعدما ٌتم تحدٌد جملة بداٌة كل مقطع وجملة نهاٌته من
لدن المتعلمٌن والمتعلمات.
المقطع
األول
الثانً

تحذيذ بنية
الحكبية

الثالث

الرابع

من  ...........إلى
من :بداٌة النص
إلى :فً الحقل والزرٌبة
من :ذات ٌوم قال الثور للبغل
إلى :أما أنا فسأتمارض
من :تظاهر الثور بالمرض
إلى :لم ٌعد صالحا للعمل
من :فً صباح الغد
إلى :قبل أن تتظاهر بالمرض
ما تبقى من النص

الخامس

والذعم

ما الجملة التً بدأ بها المقطع ؟
كٌف أصبح البغل والثور صدٌقٌن؟
ما الجملة التً ٌنتهً بها المقطع؟
ماذا قرر الثور فعله؟
ما الجملة األخٌرة فً هذا المقطع؟
ما الجملة التً بدأ بها المقطع ؟
ما رد فعل الفالح بعد تظاهر الثور بالمرض؟
ما المشكل الذي واجه الثور؟
ما الجملة التً انتهى بها المقطع؟
ما الجملة التً بدأ بها المقطع؟
ما لذي استقبل الثور؟
ماذا قالت البقرة للثور بعد سماع حكاٌته؟
ما الجملة األخٌرة فً هذا المقطع؟
ما أول كلمة فً هذا المقطع؟
ماذا قال العصفور لٌنبه الصغار وٌحذرهم من
التهور؟
ما هً آخر كلمة فً هذا المقطع؟

بداٌة الحكاٌة
التحول
المشكل

الحل

نهاٌة الحكاٌة

ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن مختلف مكونات بنٌة الحكاٌة بشكل مرتب وباستثمار
الصور المثبتة فً كتاب المتعلم(ة)
أنطق بجمل من الحكاٌة ،وأطلب من المتعلمٌن تحدٌد المقطع الذي تنتمً إلٌه (البداٌة ،التحول ).....

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

األسئلة الخاصة بكل مقطع

بنٌة الحكاٌة

االستماع والتحدث

4

الـحـرف والمــهن

3

الوضعٌة التواصلٌة 3
1

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

3

األهداف

للتحذث
والتحبور

المالحظة

صيغ العمل

التهيؤ

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

1

الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون مضمون متن الوضعٌة
التواصلٌة سماعا
ٌ قرأ المتعلمون متن الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أتعاقد مع المتعلمٌن والمتعلمات حول أهداف الوضعٌة التواصلٌة وصٌغ العمل الممكنة
أطرح على المتعلمٌن أسئلة لربط الوضعٌة التواصلٌة بالنص القرائً الوظٌفً المروج فً األسبوع:
 oما سبب األصوات غٌر المألوفة فً الشارع؟
 oمن تدخل إلخماد النٌران فً العمارة؟
 oما شعور سكان الحً بتدخل رجال الوقاٌة المدنٌة؟
أضٌف :قام مجموعة من التالمٌذ بزٌارة سرٌة للوقاٌة المدنٌة ألخذ معلومات عن رجال الوقاٌة المدنٌة
من خالل حزار دار بٌن ٌوسف ورئٌس السرٌة
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة مشهد الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتبهم
ألقً أسئلة تحفٌزٌة الستكشاف شخصٌات الوضعٌة.
أسمع متن الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتب المتعلمٌن مرتٌن بعد أن ٌغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبتوظٌف التعبٌرات الحسدٌة واإلٌماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغٌم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطٌطا لشخصٌات الوضعٌة ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصٌة كلما هممت
بالكالم على لسانها.

التسميع

والذعم
النشبط
المنزلي

أطلب من المتعلمٌن قراءة متن الوضعٌة فً البٌت عدةمرالتشخٌصها ومحاكاتهات قراءة جهرٌة ،والتهٌؤ
لتشخٌصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

ألقً على المتعلمٌن أسئلة الختبار الفهم السماعً
أدعو المتعلمٌن إلى تحدٌد كلمات المتن التً لم ٌفهموا معناها ،وأشركهم فً شرحها,
ٌردد المتعلمون جمل متن الوضعٌة ،بمراعاة اإلٌقاعات الصوتٌة المعبرة.
أنتدب بعض المتعلمٌن لتشخٌص الوضعٌة تشخٌصا أولٌا

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

3

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2

الوسائل

ٌ شخص المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة
ٌ حاكً المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 3

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقً أسئلة متدرجة ٌكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعٌة التواصلٌة ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمٌن إلى تردٌده فرادى وزمرا لٌترسخ لدٌهم:
مثال

التهيئة

بم بدأ ٌوسف حدٌثه مع رئٌس السرٌة؟
بم أجابته رئٌس السرٌة؟
سأل ٌوسف عن مهام رجال الوقاٌة المدنٌة ،فماذا قال؟
بم أجاب رئٌس السرٌة عن ىستفسار ٌوسف؟
عم سأل ٌوسف بعد ذاك؟
ماذا كان جواب رئٌس السرٌة عن الكوارث الطبٌعٌة.
ماذا قال ٌوسف فً األخٌر؟

المحبكبة

ٌحاكً المتعلمون والمتعلمات ٌوسف ورئٌس السرٌة بوجود بعض األطفال ،وٌقدمون معلومات عن
أصدقائهم

التقىيم

`ٌتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،وٌشخصون أو ٌحاكون
`أساعدهم على تطوٌر الحوار وإغنائه واالسترسال فٌه من خالل تقدٌم كلمات وروابط وأدوات
استفهامٌة ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلً

والذعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التشخيص

أساعد المتعلمٌن لٌتناوبوا على تقمص شخصٌتً ٌوسف ورئٌس السرٌة اللذٌن تكلما والنطق بما جاء
على لسانهما ،بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغٌم
وعالمات الوقف ،وبتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

أشركهم فً تقوٌم تعثرات بعضهم

االستماع والتحدث

الفــالح والثـــور

الـحـرف والمــهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ ستثمر المتعلم(ة) الرصٌد المعجمً المروج فً
الحكاٌة
ٌ حول المتعلم(ة) الفعل بحسب ضمائر المفرد والمثنى
ٌ وظف المتعلم(ة) الجار والمجرور
ٌ ستعمل المتعلم(ة) األسلوب :الوصف بالمقارنة

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،تفاعلً
فً مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس الجدٌد وأتعاقد معهم حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.

التسميع

أسمع الحكاٌة للمتعلمن مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الصوت مع الحرص على
تعبٌرٌة السرد وتقمص الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.
أدعو المتعلمٌن إلى تدوٌن الكلمات التً لم ٌفهموا معانٌها مثل:

استثمبر
الرصيذ
المعجمي

استثمبر
الصرف
والتحىيل
والتراكيب

التقىيم
والذعم

أشركهم فً شرح كل كلمة باعتماد استراتٌجٌات تنمٌة المفردات :ذوات األشٌاء أو صورها ،تشخٌص،
عائلة الكلمة ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتٌح السٌاق ،المعانً المتعددة.
ٌركب المتعلمون الكلمات المشروحة فً جمل مفٌدة
استثمار  :التحوٌل حسب ضمائر المفرد والمثنى
ٌتعرف المتعلمون الفعل المثال والفعل األجوف:
مشى نام قال وقف دعا ولغ وعد رمى فات
ٌحول المتعلمون الفعل المثال واألجوف (وجد قال ) حسب الضمائر:
هو
أنت
أنت
أنا
توظٌف  :الجار والمجرور
ٌركب المتعلمون جمال تتضمن حروف جر وأسماء مجرورة
ٌوظف المتعلمون حروف جر مناسبة لكل جملة:
ذهبت  ......المدرسة
عاد أبً  ......العمل
أنظف أسنانً  ......الفرشاة
سلمت  ......الحاضرٌن
أركز على المتعثرٌن فً إنجاز أنشطة مثل:
ٌركبون فً جمل الرصٌد المروج فً الحكاٌة
ٌقترح المتعلمون أفعاال أمثال وجوفاء
ٌركب المتعلمون جمال تتضمن حروف جر وأسماء مجرورة

هً

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

واألسبليب

تمارض المضنً األعالف مرهقا انهار اإلسطبل المسلخ العواقب انسكب

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2
الوسائل

ٌ سرد المتعلم(ة) الحكاٌة أو مقاطع منها
ٌ شخص المتعلم(ة) الحكاٌة
ٌبستثمر المتعلم(ة) القٌم المروجة فً الحكاٌة

المراحــل

الفــالح والثـــور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيئة

أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاٌة الحاصل اكتسابه لدٌهم
أتعاقد مع المتعلمٌن حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة

السرد

أشجع المتعلمٌن على سرد بعض مقاطع الحكاٌة بالتناوب ،باستعمال التعابٌر الجسدٌة واإلٌماءات
والتلوٌنات الصوتٌة ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتٌح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن
توفرت ـ كلما تعثروا

التشخيص

 oأشرك المتعلمٌن فً إعداد الفضاء والوسائل ،وفً تشكٌل المجموعات وتوزٌع األدوار.
 oتتناوب المجموعات على تشخٌص الحكاٌة أو مواقف منها وفق األدوارالمحددة ألفرادها.
ٌ oناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف
أساعد المتعلمٌن على اكتشاف القٌمة  /القٌم التً تعالجها الحكاٌة  :عدم التظاهركذبا عدم الضجر من
العمل عاقبة التهور عاقبة عدم االستماع للنصح بتوجٌههم إلى:

استثمبر
القيم

التقىيم
والذعم

o
o
o
o

استخراج ما ٌدل على تهور الثور
استخراج ما ٌدل على عاقبة الضجر من العمل
أطلب منهم أن ٌبدوا رأٌهم فً تصرف الثور
أدعوهم لٌعطوا أمثلة للقٌمة المروجة فً الحكاٌة ،بحٌث ٌتحدثون عن مواقف سمعوا عنها أو
عاشوها تبرز هذه القٌمة

أتٌح فرصة جدٌدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاٌة.
ٌأتون بأمثلة لمواقف تجسد القٌم المروجة فً الحكاٌة
إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستماع والتحدث

الـحـرف والمــهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

التهيئة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

3
الوسائل

ٌ نتج المتعلم(ة) حكاٌة جدٌدة باستثمار عناصر
وبنٌة الحكاٌة الجدٌدة

المراحــل

الفــالح والثـــور

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
بطاقات ،خطاطة
عناصر الحكاٌة
على ورق

زقم الجراذة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
أساعد المتعلمات والمتعلمٌن على استرجاع عناصر الحكاٌة األصلٌة وبنٌتها السردٌة باستعمال خرٌطة
الحكاٌة وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج
أشرك المتعلمٌن فً تبدٌل أحد عناصر الحكاٌة أو أكثر (حدث أو أكثر؛ شخصٌة /أكثر؛ مكان /أكثر؛
زمان /أكثر) ،أو تبدٌل أحد مكونات بنٌة الحكاٌة (البداٌة ،التحول ،المشكل ،الحل ،نهاٌة الحكاٌة)،
وأحرص على أن ٌتم التدرج فً هذا األمر حسب تقدم مستوٌات االكتساب اللغوي والقدرة على التعبٌر
لدى المتعلمات والمتعلمٌن.
أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملٌة اإلنتاج الجدٌد للحكاٌة.
أدعوهم الستثمارعناصر الحكاٌة وبنٌتها فً عملٌة اإلنتاج.
بعد انتهاء مدة اإلنتاجٌ ،تناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
•مثال:

اإلنتبج

*تبدٌل الشخصٌات
*.تبدٌل المشكل
*تبدٌل الحل المقترح للمشكل

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم
والذعم

أقوم اإلنتاجات من خالل عملٌة العرض ،وتعالج الصعوبات بطرٌقة جماعٌة تفاعلٌة.
أسجل مالحظاتً حول التعثرات والصعوبات فً دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة والدعم

االستماع والتحدث

4

الـحـرف والمــهن

4

الوضعٌة التواصلٌة 4
1

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

الوضعٌة التواصلٌة 4

4

األهداف

صيغ العمل

الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون مضمون متن الوضعٌة
التواصلٌة سماعا
ٌ ردد المتعلمون متن الوضعٌة التواصلٌة

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

1
كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة
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المراحــل

تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة

التهيؤ

أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمٌن حول أهداف الوضعٌة التواصلٌة وصٌغ العمل الممكنة.
أحفزهم على استحضار الشخصٌتٌن الرئٌسٌتٌن للوضعٌة التواصلٌة السالفة بأسئلة مثل :
ما هً مهام رجال الوقاٌة المدنٌة؟
أضٌف  :قدمت فاطمة ألخٌها طرٌقة ضبط المنبه الحوار الذي سٌدور بٌنهما
أدعو المتعلمٌن إلى مالحظة مشهد الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتبهم
ألقً أسئلة تحفٌزٌة الستكشاف شخصٌات الوضعٌة:
ماذا تحمل فاطمة فً ٌدها؟
أسمع متن الوضعٌة التواصلٌة المدرج فً كتب المتعلمٌن مرتٌن بعد أن ٌغلقوا كتبهم بمراعاة أسلوب
الحوار وباستعماالت إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبتوظٌف التعبٌرات الحسدٌة واإلٌماءات ،وبمراعاة قواعد
النبر والتنغٌم وعالمات الوقف.
أرسم على السبورة تخطٌطا لشخصٌات الوضعٌة ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصٌة كلما هممت
بالكالم على لسانها.

للتحذث
والتحبور
المالحظة

التسميع

والذعم
النشبط
المنزلي

أطلب من المتعلمٌن قراءة متن الوضعٌة فً البٌت عدة مرات لتشخٌصها ومحاكاتها قراءة جهرٌة،
والتهٌؤ لتشخٌصها ومحاكاتها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التقىيم

ألقً على المتعلمٌن أسئلة الختبار الفهم السماعً
أدعو المتعلمٌن إلى تحدٌد كلمات المتن التً لم ٌفهموا معناها ،وأشركهم فً شرحها,
ٌردد المتعلمون بعض جمل متن الوضعٌة ،بمراعاة اإلٌقاعات الصوتٌة المعبرة
أنتدب بعض المتعلمٌن لتشخٌص الوضعٌة تشخٌصا أولٌا

الـحـرف والمــهن

االستماع والتحدث

4

4

األهداف

صيغ العمل

عمل فردي،
ثنائً ،جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

2

الوسائل

ٌ شخص المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة
ٌ حاكً المتعلمون الوضعٌة التواصلٌة

المراحــل

الوضعٌة التواصلٌة 4

كتاب المتعلم،
صور ،مسالط،
سبورة ..........

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــذبــــير األنــشــطة التعليـــــميــة التعلــميـــة
ألقً أسئلة متدرجة ٌكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعٌة التواصلٌة ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمٌن إلى تردٌده فرادى وزمرا لٌترسخ لدٌهم:
مثال

التهيئة

التشخيص

التقىيم
والذعم

أساعد المتعلمٌن لٌتناوبوا على تقمص شخصً ٌوسف وفاطمة والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إٌقاعات صوتٌة معبرة ،وبمراعاة قواعد النبر والتنغٌم وعالمات الوقف،
وبتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.

أشركهم فً تقوٌم تعثرات بعضهم

ٌحاكً المتعلمون والمتعلمات ٌوسف وفاطمة وٌتحدثون عن عالقاتهم بأصدقائهم
ٌتبادل المتعلمون والمتعلمات األدوار ،وٌشخصون أو ٌحاكون
أساعدهم على تطوٌر الحوار وإغنائه واالسترسال فٌه من خالل تقدٌم كلمات وروابط وأدوات
استفهامٌة ونعوت ...تتماشى والموقف التواصلً

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

المحبكبة

ماذا قال ٌوسف ألخته فاطمة؟
ماذا قالت فاطمة ردا عن سؤال ٌوسف؟
بماذا رد ٌوسف؟
ماذا قالت فاطمة عن عد عقارب الساعة؟
ماذا قال ٌوسف عما درسه عن عقارب الساعة؟
وماذا قالت فاطمة عن العقرب الثالث؟
عم سأل ٌوسف فً األخٌر؟
ماذا قالت فاطمة فً األخٌر؟

جذاذاث

الكجابت
المفيد يف اللغت العربيت

إعـداد :عمر الكوري أبو صهٌب

الوحدة الرابعة

المستوى الثالث

https://abousouhayb1.blogspot.com/
أستاذي الفاضل ،أستاذتً الفاضلة ،أنصحك بتحمٌل الجذاذات من المدونة فً الرابط
أعاله ،ألننً أتعاهدها بالتصحٌح والتصوٌب كلما اكتشفت خطأ أو نبهنً أحد علٌها.
لهذا أقوم دائما بتحٌٌنها وإعادة رفعها إلى المدونة .فلست مالما على النسخ المتداولة
غٌر المصححة.
كل ما أنجزه هدٌة ألساتذتً األفاضل خالصا لوجه هللا تعالى ملتمسا منكم الدعاء بظهر
الغٌب .وداعٌا إلى نشره لتعم الفائدة.
أما من ٌستغل جهد الناس وٌنسبه لنفسه من أجل الكسب فاهلل ولٌه.

وهللا ولً التوفٌق والسداد

الحـرف والمـهن

اإلمــــــــــــــالء

1

4
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل
تفاعلً فً جماعً
......

1
الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون األسماء الموصولة (الذي التً
اللذان اللتان)
ٌ نطق المتعلم(ة) األسماء الموصولة نطقا سلٌما
ٌ رسم المتعلم(ة) األسماء الموصولة رسما
صحٌحا

الوراحــل

األسماء الموصولة

صور
بطاقات
جداول
مسالط

13

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات كتابة كلمات تتضمن الظاهرة اإلمالئٌة موضوع الدرس على األلواح:

التهيئت

الذي

التً

اللذان

اللتان

أعرض إجابات بعض المتعلمٌن وأظهر تعارض بعضها وأثٌر تساؤالتهم حولها.
بعد التصحٌح أعلق بمثل :منكم من أخطأ ،البأس بذلك .فً درس الٌوم ستتعرفون كٌف تكتبون مثل
ما أملٌته علٌكم دون أخطاء
أكتب على السبورة الجمل المكتوبة فً كتاب المتعلم وأحفز بعضهم إلى قراءتهما:

أعزل الكلمات الضرورٌة لبناء الظاهرة:
الوالحظت

أنظم نقاشا مع المتعلمٌن لمالحظة:
الذي للمفرد المذكر و التً للمفرد المؤنث (الــ)
اللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث (اللــ)

ٌنجز المتعلمون أنشطة » أط ّبق « المدرجة فً كتاب المتعلم
التطبيق

التقىين
والذعن

أعززها بأنشطة مماثلة تبعا لما ٌسمح به زمن الحصة
ٌكتب المتعلمون على األلواح ما أملٌه علٌهم لتدعٌم مكتسباتهم وتجاوز تعثراتهم حول الظاهرة
ٌصحح المتعلمون أخطاءهم بٌنهم (التعلم بالقرٌن) وجماعٌا على السبورة
ترصد التعثرات التً ما تزال عالقة وتدون فً دفتر المالحظات من أجل التركٌز علٌها فً الدروس
الالحقة وفً التخطٌط ألنشطة الدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

االستنتبج

تفضً أنشطة المالحظة إلى إشراك المتعلمٌن فً بناء االستنتاج المدرج فً كتاب المتعلم على السبورة،
ثم ٌقرأه بعضهم

تطبٌقات كتابٌة

الحـرف والمـهن

1

4
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل جماعً

1
الوسائل

ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة الصرفٌة
والتحوٌلٌة المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة التركٌبٌة
المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول األسالٌب المدروسة

الوراحــل

إنجاز وتصحٌح

كتاب المتعلم
بطاقات
سبورة
شرائط ورقٌة

13

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أهًء المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز األنشطة التدرٌبٌة بتحدٌد صٌغة العمل وتحدٌد التعلمات التً
تستلزمها األنشطة

التهيئت

أحمل المتعلمٌن على االستحضار الشفهً للتعلمات التً تستلزمها الحصة والمتعلقة بأنشطة الصرف
والتحوٌل وأنشطة التراكٌب المدروسة ضمنٌا خالل األسبوع
أذكر المتعلمٌن بكٌفٌة وضع الكتاب أو الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحٌحة

ٌنجز المتعلمون التطبٌقات المدرجة فً كتاب المتعلم المتعلقة بالظاهرتٌن الصرفٌة والتركٌبٌة.
أختاس هن تين األنشطة الوىجىدة تكتاب الوتعلن(ة) ها يناسة هتعلوي وها يخذم الهذف هن الحصة ،ألطلة
هن التالهيز إنجاصه نشاطا تلى نشاط.
اإلنجبز

أطلة قشاءة التعليوية وتحذيذ الوطلىب ثن إنجاص النشاط كتاتيا

كوا أركشهن تالجلسة السليوة حفاظا على صحتهن هع ضشوسة الوحافظة على الهذوء وعذم التشىيش

التصحيح

تصحح اإلنجازات جماعٌا على السبورة
تصحح اإلنجازات فردٌا على الدفاتر بالمقارنة بٌن إجاباتهم الفردٌة والتصحٌح الجماعً على السبورة

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أهش تين الصفىف لتشجيع الوتعلوين على تجىيذ الخط واالعتناء تنظافة دفاتشهن

التعبٌر الكتابً

الحـرف والمـهن

1

4
األهداف

صيغ العمل

التهيئت

عمل فردي
عمل ثنائً

1
الوسائل

ٌ نتج المتعلمون نصا كتابٌا بالتعبٌر عن مشاهد وفق
خطاطة وروابط لغوٌة
ٌ ستعمل المتعلم(ة) عالمات الربط فً كتابة نص كتابً

الوراحــل

أصــف فــالحـا

كتاب المتعلم
بطاقات
سبورة خطاطات
شرائط ورقٌة

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أوضح للمتعلمات والمتعلمٌن الهدف من الحصة وصٌغ العمل الممكنة.
ٌتحدث المتعلمون عن األنشطة التً ٌقوم بها الفالح
أكتب على السبورة نص الموضوع ،ثم ٌقرأه متعلمان:

أصف فالحا وأبٌن ما ٌقوم به من أعمال
التخطيط

التسىيذ
األولي

أدعوهم إلى تحدٌد كل كلمة لم ٌفهموا معناها وأشركهم فً شرحها.
أعرض على السبورة الخطاطة المدرجة فً كتاب المتعلم تحت نشاط :
وأدعوهم لقراءتها.
أوضح لهم الكٌفٌة التً سٌتم بموجبها استثمار الخطاطة
أحٌل المتعلمٌن على مشاهد الحكاٌة واالستعانة بالخطاطة ثم التعبٌر شفهٌا عن كل حكاٌة من الحكاٌات الثالثة
ٌختار المتعلمون حكاٌة من الحكاٌات وٌكتبون جملة أو جملتٌن عن كل مشهد وٌربط بٌن هذه الجمل
(أالحظ الخطاطة)

أتفقدهم أثناء اإلنجاز للمساعدة والتوجٌه

التعبٌر الكتابً

الحـرف والمـهن

2

4
األهداف

اإلغنبء
كتببت
الوسىدة

صيغ العمل

التهيئت

عمل فردي
عمل ثنائً

2
الوسائل

ٌ نتج المتعلمون نصا كتابٌا بالتعبٌر عن مشاهد وفق
خطاطة وروابط لغوٌة
ٌستعمل المتعلم(ة) عالمات الربط فً كتابة نص كتابً

الوراحــل

أصــف فــالحـا

كتاب المتعلم
بطاقات
سبورة خطاطات
شرائط ورقٌة

زقم الجراذة
مدة الحصة

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أوضح للمتعلمٌن الهدف من الحصة (إغناء المسودة األولٌة) ،وصٌغ العمل.
أدعوهم إلى استحضار نص الموضوع وأكتبه على السبورة ،ثم ٌقرؤه متعلم
أدعوهم إلى استحضار عناصر الخطاطة
أحٌل المتعلمٌن على عناصر الموضوع (المقدمة العرض الخاتمة) وٌتأملون مكونات كل عنصر (المقدمة :الزمان)
(العرض :الوصف) (الخاتمة :الشعور) وٌعبرون شفهٌا
أحفزهم إلى أن ٌنجزوا فقرات الموضوع كتابٌا مستعٌنٌن بالخطاطة:
المقدمة العرض الخاتمة
ٌحرر المتعلمون مسودتهم على ورقات مستعملٌن المناسب من الروابط ومنتبهٌن إلى عالمات الترقٌم
أتتبع إنجازهم ،وأقدم لهم التوجٌه والمساعدة ،وأشارك بعضهم فً الكتابة عند الحاجة

14
 30د

التعبٌر الكتابً

الحـرف والمـهن

أصــف فــالحـا

4

3

3

األهداف

التهيئت
الوراجعت
التقىين

صيغ العمل

الوراحــل

الوسائل

ٌ نتج المتعلمون نصا كتابٌا بالتعبٌر عن مشاهد
وفق خطاطة وروابط لغوٌة
ٌستعمل المتعلم(ة) عالمات الربط فً كتابة نص
كتابً

عمل فردي
عمل ثنائً

كتاب المتعلم
بطاقات
سبورة خطاطات
شرائط ورقٌة

زقم الجراذة
مدة الحصة
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تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أوضح للمتعلمٌن الهدف من الحصة (مراجعة المسودة وتنقٌحها) ،وأبٌن لهم صٌغ العمل.
بناء على المالحظات التً سجلتها فً األسبوع الثانً ،ألفت انتباههم إلى ما تم تسجٌله من مالحظات
وأخطاء ،وأشركهم فً سبل تجاوزها لتجوٌد االنتاج
ٌحرر كل متعلم إنتاجه دون مساعدة مستثمراً المالحظات والتصوٌبات المشار إلٌها فً مرحلة التهٌئة.
ٌشرك كل متعلم الجالس بقربه فً مراجعة إنتاجه وتنقٌح
ٌعرض كل متعلم إنتاجه على األستاذ لٌقدم له آخر التوجٌهات

والذعن
النشبط
الونسلي

أطلب من المتعلمٌن البحث عن صور أو رسوم أو آٌات قرآنٌة أو أحادٌث نبوٌة أو حكم أو أبٌات شعرٌة ترتبط
بالموضوع ٌزٌنون بها إنتاجهم

التعبٌر الكتابً

الحـرف والمـهن

أصــف فــالحـا

4

4

4

األهداف

التخطيط

النهبئي

العرض

مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
ٌعرض المتعلمون ما وفروه فً إطار العمل المنزلً ،وتتم المصادقة على المناسب منه لضمه إلى اإلنتاج الكتابً

ٌضع كل متعلم إنتاجه الذي حرره فً األسبوع الثالث أمامه ،وٌستند إلٌه فً التحرٌر النهائً لإلنتاج.
ٌحررون اإلنتاج فً شكله النهائً فً أوراق من حجم أوراق الدفتر ،أو من الحجم الكبٌر.
ٌراعون فً التحرٌر النهائً :جمالٌة الخط؛ عالمات الترقٌم؛ وضوح الفقرات؛ نظافة وتنظٌم اإلنتاج.
ٌعززون اإلنتاج بالمناسب مما وفروه فً إطار النشاط المنزلً
ٌتم العرض بأشكال مختلفة مثل :العرض الشفهً؛ التعلٌق على لوح النشر ،التعلٌق على جدران القسم،
النشر فً الصحٌفة الجدارٌة للقسم أو مجلة المدرسة.
حفاظا على المظهر العام للقسم ،ال ٌتم عرض إنتاج جمٌع المتعلمٌن والمتعلمات على جدرانه دفعة
واحدة .بل ٌتم ترتٌب إنتاجاتهم حسب جودتها ،وٌتم فً كل أسبوع من األسابٌع الثالثة الموالٌة عرض
عدد معٌن منها ،مع تشجٌع الجمٌع

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

التحرير

صيغ العمل

الوراحــل

الوسائل

ٌ نتج المتعلمون نصا كتابٌا بالتعبٌر عن مشاهد
وفق خطاطة وروابط لغوٌة
ٌستعمل المتعلم(ة) عالمات الربط فً كتابة نص
كتابً

عمل فردي
عمل ثنائً

كتاب المتعلم
بطاقات
سبورة خطاطات
شرائط ورقٌة

زقم الجراذة

16

بطاقة تقنٌة لمشروع الوحدة
هالحظبث

o
o
o

o

ٌتم تنفٌذ مشروع الوحدة عبر أربعة أسابٌع بمعدل حصة كل أسبوع.
ٌتم إشراك المتعلمات والمتعلمٌن جمٌعهم فً إنجاز المشروع.
إلنجاز المشروع ٌتم توزٌع المتعلمات والمتعامٌن إلى مجموعات صغٌرة ال ٌتعدى عدد
أفرادها ستة .وهذا ٌفرض تفتٌت المشروع المقترح إلى موضوعات جزئٌة ٌساوي عددها عدد
المجموعات التً ٌتم تشكٌلها.
المشارٌع المقترحة فً المنهاج الدراسً هً مجرد نماذج ،ولألستاذ أن ٌستبدل مشروع كل
وحدة فً المنهاج بمشروع آخر تبعا لخصوصٌات المؤسسة ومحٌطها الطبٌعً ِ واالجتماعً،
ولإلمكانات والوسائل المتاحة للمتعلمات والمتعلمٌن ،شرٌطة ِ االرتباط بمجال الوحدة

تأطٌر مشروع الوحدة
الرابعت

الوحدة

األول

األسبوع

احلرف والمهن

اجملال
العهوان
األهداف

االرتقاء بالمتعلم وجدانٌا ومعرفٌا ومهارٌا؛
ٌتخذ آلٌة لخدمة التكامل بٌن مختلف مواد المنهاج الدراسً ،من جهة ،وفرصة للتعامل مع اللغة العربٌة
فً كلٌتها ،وتتوٌجا لمختلف األنشطة المنجزة ،والتعلمات المكتسبة ،من جهة ثانٌة؛
ٌسمح للمتعلمات والمتعلمٌن بتنمٌة قدراتهم على االختٌار والتخطٌط وجمع المعلومات والبٌانات
وتنظٌمها واستثمارها فً إنجازه؛
ٌذكً فٌهم الحس التعاونً وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولٌة؛

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

لهجشع حرفها الجقميديت

مشروع الوحدة

الحـرف والمـهن

1

4
األهداف

صيغ العمل

والتخطيط

مدة الحصة

 30د

بتوجٌه ومساعدة منً ٌتم التخطٌط للمشروع تبعا لما ٌأتً:
توزٌع المتعلمٌن والمتعلمات إلى مجموعات صغٌرة ال ٌتعدى عدد أفرادها ستة.
عرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمجال على المجموعات.
فتح المجال القتراح موضوعات أخرى
توزٌع المهام واألدوار بٌن أفراد المجموعة.
تحدٌد الخطوات اإلجرائٌة لتنفٌذ المشروع
تقدٌم المساعدة والتوجٌهات بخصوص مصادر المعلومات والبٌانات

لنشجع حرفنا التقلٌدٌة

الحـرف والمـهن

2

4

2

األهداف

صيغ العمل

عمل جماعً

الوسائل

ٌ ناقش المتعلمون ما أحضرته من وثائق ومعلومات
ٌ ختار المتعلمون المناسب من الوئاق والبٌانات والمعطٌات
التً أحضروها

صور قصاصات
بحوث رسوم
استطالعات
شهادات شفوٌة ..

زقم الجراذة
مدة الحصة

14
 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
بتوجٌه ومساعدة منً ٌقوم المتعلمون والمتعلمات بـ:
 oمناقشة كل مجموعة المعلومات والبٌانات والصور  ...التً أحضرتها.
 oاختٌار ما ٌناسب منها موضوع المشروع والخطة المحددة لتنفٌذه.
 oمباشرة األدوار والمهام التً أوكلت لكل فرد من أفراد المجموعة وفق التوجٌهات
المحددة

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

اإلنجبز

صور قصاصات
بحوث رسوم
استطالعات
شهادات شفوٌة ..

زقم الجراذة

13

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت

مشروع الوحدة

الوراحــل

عمل جماعً

التحذيذ

1
الوسائل

ٌ حدد المتعلمون المجاالت التً ٌرغبون فً جعلها مشارٌع
للوحدة
ٌ وزع المتعلمون المهام واألدوار بٌن أفراد المجموعة
ٌ حدد المتعلمون الخطوات اإلجرائٌة لتنفٌذ المشروع

الوراحــل

لنشجع حرفنا التقلٌدٌة

مشروع الوحدة

الحـرف والمـهن

4

3

األهداف

صيغ العمل

عمل جماعً

الوراحــل

3
الوسائل

ٌ تقاسم المتعلمون األعمال المنجزة وٌناقشونها
ٌ حسن المتعلمون منتوجاتهم
ٌ ضع المتعلمون إنتاجاتهم فً وضعها النهائً

لنشجع حرفنا التقلٌدٌة

صور قصاصات
بحوث رسوم
استطالعات
شهادات شفوٌة ..

زقم الجراذة
مدة الحصة

15
 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت

بتوجٌه ومساعدة منً ٌتم التخطٌط للمشروع تبعا لما ٌأتً:
 oتقاسم األعمال المنجزة داخل كل مجموعة ومناقشتها.
إتوبم اإلنجبز
 oتحسٌن األعمال فً ضوء نتائج المناقشة بالتعدٌل والتنقٌح والتصحٌح أو بالحذف أو
اإلضافة.
 oوضع اإلخراج النهائً للمشروع وخطة عرضه

مشروع الوحدة

الحـرف والمـهن

4

4

4

األهداف

صيغ العمل

عمل جماعً

الوسائل

ٌ عرض المتعلمون مشارٌعهم
ٌ ناقش المتعلمون العروض وٌقومونها

لنشجع حرفنا التقلٌدٌة

صور قصاصات
بحوث رسوم
استطالعات
شهادات شفوٌة ..

زقم الجراذة
مدة الحصة

16
 30د

العرض

بتوجٌه ومساعدة منً ٌقوم المتعلمون والمتعلمات بـ:
 oعرض المشارٌع فً صٌغتها النهائٌة باستخدام وسائل العرض المختلفة (العرض
الشفهً ،العرض على الحائط ،العرض باستخدام الوسائط الرقمٌة ،) ....وبتوظٌف
مختلف الممارسات اللغوٌة الشفهٌة والقرائٌة والكتابٌة.
 oمناقشة العروض وتقوٌمها

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

الوراحــل

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت

الحـرف والمـهن

اإلمــــــــــــــالء

2

4
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل
تفاعلً فً جماعً
......

1
الوسائل

ٌ تعرف المتعلمون األسماء الموصولة (الذٌن
اللواتً الالئً)
ٌ نطق المتعلم(ة) األسماء الموصولة نطقا سلٌما
ٌ رسم المتعلم(ة) األسماء الموصولة رسما
صحٌحا

الوراحــل

األسماء الموصولة

كتاب المتعلم
سبورة ألواح
صورتا القمر
والشمس

14

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات كتابة كلمات تتضمن الظاهرة اإلمالئٌة موضوع الدرس على األلواح:

التهيئت

الذٌن اللواتً الالئً
أعرض إجابات بعض المتعلمٌن وأظهر تعارض بعضها وأثٌر تساؤالتهم حولها.
بعد التصحٌح أعلق بمثل :منكم من أخطأ ،البأس بذلك .فً درس الٌوم ستتعرفون كٌف تكتبون مثل
ما أملٌته علٌكم دون أخطاء
أكتب على السبورة الجمل المكتوبة فً كتاب المتعلم وأحفز بعضهم إلى قراءتهما:

الوالحظت

أعزل الكلمات الضرورٌة لبناء الظاهرة:

هذه أسماء موصولة

الــذٌن اللــواتً الالئً

االستنتبج

ٌنجز المتعلمون أنشطة » أط ّبق « المدرجة فً كتاب المتعلم
التطبيق

التقىين
والذعن

أعززها بأنشطة مماثلة تبعا لما ٌسمح به زمن الحصة
ٌكتب المتعلمون على األلواح ما أملٌه علٌهم لتدعٌم مكتسباتهم وتجاوز تعثراتهم حول الظاهرة
ٌصحح المتعلمون أخطاءهم بٌنهم (التعلم بالقرٌن) وجماعٌا على السبورة
ترصد التعثرات التً ما تزال عالقة وتدون فً دفتر المالحظات من أجل التركٌز علٌها فً الدروس
الالحقة وفً التخطٌط ألنشطة الدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أنظم نقاشا مع المتعلمٌن لمالحظة:
األسماء الموصولة :
تكتب الم واحدة فً الذٌن
المٌن فً اللواتً والالئً
تفضً أنشطة المالحظة إلى إشراك المتعلمٌن فً بناء االستنتاج المدرج فً كتاب المتعلم على السبورة،
ثم ٌقرأه بعضهم

تطبٌقات كتابٌة

الحـرف والمـهن

2

4
األهداف

صيغ العمل

عمل فردي
عمل جماعً

2
الوسائل

ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة الصرفٌة والتحوٌلٌة
المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة التركٌبٌة المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول األسالٌب المدروسة

الوراحــل

إنجاز وتصحٌح

كتاب المتعلم
دفاتر
سبورة

14

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أهٌئ المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز األنشطة التدرٌبٌة بتحدٌد صٌغة العمل وتحدٌد التعلمات التً
تستلزمها األنشطة

التهيئت

أحمل المتعلمٌن على االستحضار الشفهً للتعلمات التً تستلزمها الحصة والمتعلقة بأنشطة الصرف
والتحوٌل وأنشطة التراكٌب المدروسة ضمنٌا خالل األسبوع
أذكر المتعلمٌن بكٌفٌة وضع الكتاب أو الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحٌحة

ٌنجز المتعلمون التطبٌقات المدرجة فً كتاب المتعلم المتعلقة بالظاهرتٌن الصرفٌة والتركٌبٌة.
أختاس هن تين األنشطة الوىجىدة تكتاب الوتعلن(ة) ها يناسة هتعلوي وها يخذم الهذف هن الحصة ،ألطلة
هن التالهيز إنجاصه نشاطا تلى نشاط.
اإلنجبز

أطلة قشاءة التعليوية وتحذيذ الوطلىب ثن إنجاص النشاط كتاتيا

كوا أركشهن تالجلسة السليوة حفاظا على صحتهن هع ضشوسة الوحافظة على الهذوء وعذم التشىيش

التصحيح

تصحح اإلنجازات جماعٌا على السبورة
تصحح اإلنجازات فردٌا على الدفاتر بالمقارنة بٌن إجاباتهم الفردٌة والتصحٌح الجماعً على السبورة

هنا

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أهش تين الصفىف لتشجيع الوتعلوين على تجىيذ الخط واالعتناء تنظافة دفاتشهن

اإلمــــــــــــــالء

الحـرف والمـهن

4

3

األهداف

صيغ العمل

الوراحــل

1
الوسائل

ٌ تعرف المتعلم(ة) أسماء اإلشارة (هذا هذه ذلك
هذان هؤالء)
ٌ تعرف المتعلم(ة) كٌف تكتب أسماء اإلشارة

عمل فردي ،ثنائً،
جماعً ،عمل
تفاعلً فً جماعً
......

أسماء اإلشارة

كتاب المتعلم
سبورة ألواح

15

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات كتابة كلمات تتضمن الظاهرة اإلمالئٌة موضوع الدرس على األلواح:

التهيئت

هذا هذه ذلك هذان هؤالء
أعرض إجابات بعض المتعلمٌن وأظهر تعارض بعضها وأثٌر تساؤالتهم حولها.
بعد التصحٌح أعلق بمثل :منكم من أخطأ ،البأس بذلك .فً درس الٌوم ستتعرفون كٌف تكتبون مثل
ما أملٌته علٌكم دون أخطاء
أكتب على السبورة الجمل المكتوبة فً كتاب المتعلم وأحفز بعضهم إلى قراءتهما:

أعزل الكلمات الضرورٌة لبناء الظاهرة:
الوالحظت

االستنتبج

التطبيق

التقىين
والذعن

ٌنجز المتعلمون أنشطة » أط ّبق « المدرجة فً كتاب المتعلم
أعززها بأنشطة مماثلة تبعا لما ٌسمح به زمن الحصة
ٌكتب المتعلمون على األلواح ما أملٌه علٌهم لتدعٌم مكتسباتهم وتجاوز تعثراتهم حول الظاهرة
ٌصحح المتعلمون أخطاءهم بٌنهم (التعلم بالقرٌن) وجماعٌا على السبورة
ترصد التعثرات التً ما تزال عالقة وتدون فً دفتر المالحظات من أجل التركٌز علٌها فً الدروس
الالحقة وفً التخطٌط ألنشطة الدعم

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أنظم نقاشا مع المتعلمٌن لمالحظة:
كٌفٌة كتابة أسماء اإلشارة:
هذا هذه ذلك
هذان هؤالء
مع مالحظة عدم إثبات األلف بعد الحرف األول فٌها
تفضً أنشطة المالحظة إلى إشراك المتعلمٌن فً بناء االستنتاج المدرج فً كتاب المتعلم على السبورة،
ثم ٌقرأه بعضهم

تطبٌقات كتابٌة

الحـرف والمـهن

إنجاز وتصحٌح

4

3

3

األهداف

صيغ العمل

الوراحــل

الوسائل

ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة الصرفٌة والتحوٌلٌة
المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة التركٌبٌة المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول األسالٌب المدروسة

عمل فردي
عمل جماعً

كتاب المتعلم
دفاتر
سبورة

15

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أهًء المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز األنشطة التدرٌبٌة بتحدٌد صٌغة العمل وتحدٌد التعلمات التً
تستلزمها األنشطة

التهيئت

أحمل المتعلمٌن على االستحضار الشفهً للتعلمات التً تستلزمها الحصة والمتعلقة بأنشطة الصرف
والتحوٌل وأنشطة التراكٌب المدروسة ضمنٌا خالل األسبوع
أذكر المتعلمٌن بكٌفٌة وضع الكتاب أو الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحٌحة

ٌنجز المتعلمون التطبٌقات المدرجة فً كتاب المتعلم المتعلقة بالظاهرتٌن الصرفٌة والتركٌبٌة.
أختاس هن تين األنشطة الوىجىدة تكتاب الوتعلن(ة) ها يناسة هتعلوي وها يخذم الهذف هن الحصة ،ألطلة
هن التالهيز إنجاصه نشاطا تلى نشاط.
اإلنجبز

أطلة قشاءة التعليوية وتحذيذ الوطلىب ثن إنجاص النشاط كتاتيا

كوا أركشهن تالجلسة السليوة حفاظا على صحتهن هع ضشوسة الوحافظة على الهذوء وعذم التشىيش

التصحيح

تصحح اإلنجازات جماعٌا على السبورة
تصحح اإلنجازات فردٌا على الدفاتر بالمقارنة بٌن إجاباتهم الفردٌة والتصحٌح الجماعً على السبورة

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أهش تين الصفىف لتشجيع الوتعلوين على تجىيذ الخط واالعتناء تنظافة دفاتشهن

اإلمــــــــــــــالء

الحـرف والمـهن

4

4

األهداف

صيغ العمل

الوراحــل

1
الوسائل

ٌ رسم المتعلم(ة) ظواهر الوحدة رسما صحٌحا:
 oاألسماء الموصولة (المفردة والمثناة)
 oاألسماء الموصولة (الجموع)
 oأسماء اإلشارة

عمل فردي
عمل جماعً

تطبٌق الظواهر اإلمالئٌة
للوحدة

األلواح
الدفاتر
السبورة

16

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أحمل المتعلمات والمتعلمٌن على استحضار الظواهر اإلمالئٌة للوحدة بأنشطة سرٌعة ومركزة
تنجز األنشطة على األلواح وتصحح بشكل ثنائً (التعلم بالقرٌن) وجماعٌا بعد ذلك على السبورة
أسمع النص التطبٌقً التالً:

التهيئت

ألقً أسئلة للفهم متعلقة بمضمون النص
أملً كلمات تتضمن الظواهر المستهدفة مثل:
الذي الذٌن التً اللذان اللتان اللواتً الالئً هذا هذه هذان ذلك هؤالء
والكلمات التً تتضمن ظواهر غٌر مدروسة بعد مثل:
لٌكتبها المتعلمون والمتعلمات بتدرج على األلواح

هذٌن هاتٌن

أطلب منهم أن ٌستحضروا شكل الجلسة الصحٌة و كٌفٌة مسك القلم ووضع الدفتر.

اإلنجبز

أملً النص جملة جملة أو عبارة عبارة ،إذا كانت الجملة طوٌلة ،مراعٌا التأنً ونطق الحروف من
مخارجهاَ .وٌ َُرجِّ عُ ٱثنان منهما ما أملٌته ،ثم ٌشرع الجمٌع فً الكتابة على الدفاتر ،وأثناء ذلك ألتزم
الصمت ّ لٌتعودوا حسن اإلصغاء من البداٌة.
فً الختام أقرأ النص قراءة إجمالٌة لٌتداركوا ما فاتهم ،ثم ٌعٌد القرءة اإلجمالٌة أحدهم أو إحداهم
أعرض النص على السبورة ،وٌقرأه أحدهم أو إحداهم.

التصحيح

ٌقارنون ما كتبوه بالمعروض على السبورة وٌصححون.
إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أتفقدهم أثناء التصحٌح للمساعدة والتوجٌه

تطبٌقات كتابٌة

الحـرف والمـهن

إنجاز وتصحٌح

4

4

4

األهداف

صيغ العمل

الوراحــل

الوسائل

ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة الصرفٌة والتحوٌلٌة
المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول الظاهرة التركٌبٌة المدروسة
ٌ ستثمر المتعلم(ة) مكتسباته حول األسالٌب المدروسة

عمل فردي
عمل جماعً

كتاب المتعلم
دفاتر
سبورة
األلواح

16

زقم الجراذة
مدة الحصة

 30د

تــذبــــير األنــشــطت التعليـــــويــت التعلــويـــت
أهًء المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز األنشطة التدرٌبٌة بتحدٌد صٌغة العمل وتحدٌد التعلمات التً
تستلزمها األنشطة

التهيئت

أحمل المتعلمٌن على االستحضار الشفهً للتعلمات التً تستلزمها الحصة والمتعلقة بأنشطة الصرف
والتحوٌل وأنشطة التراكٌب المدروسة ضمنٌا خالل األسبوع
أذكر المتعلمٌن بكٌفٌة وضع الكتاب أو الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحٌحة

ٌنجز المتعلمون التطبٌقات المدرجة فً كتاب المتعلم المتعلقة بالظاهرتٌن الصرفٌة والتركٌبٌة.
أختاس هن تين األنشطة الوىجىدة تكتاب الوتعلن(ة) ها يناسة هتعلوي وها يخذم الهذف هن الحصة ،ألطلة
هن التالهيز إنجاصه نشاطا تلى نشاط.
اإلنجبز

أطلة قشاءة التعليوية وتحذيذ الوطلىب ثن إنجاص النشاط كتاتيا

كوا أركشهن تالجلسة السليوة حفاظا على صحتهن هع ضشوسة الوحافظة على الهذوء وعذم التشىيش

التصحيح

تصحح اإلنجازات جماعٌا على السبورة
تصحح اإلنجازات فردٌا على الدفاتر بالمقارنة بٌن إجاباتهم الفردٌة والتصحٌح الجماعً على السبورة

إعداد عمر الكوري أبو صهٌب

أهش تين الصفىف لتشجيع الوتعلوين على تجىيذ الخط واالعتناء تنظافة دفاتشهن

أسبوع

التقويم والدعم
المفيد يف اللغة العربية

إعـداد :عمر اللوري أبو صنٌ

الوحدة الراباة

المستوى الثالث

https://abousouhayb1.blogspot.com/
أستاذي الفاضل ،أستاذتً الفاضلة ،أنصحك بتحمٌل الجذاذات من المدونة فً الرابط
أعاله ،ألننً أتاادددا بالتصحٌ والتصوٌ للما التففت طط أو نبننً أحد علٌنا
لنذا أقوم دائما بتحٌٌننا وإعادة رفانا إلى المدونة فلست مالما على النسخ المتداولة
غٌر المصححة
لل ما أنجزه ددٌة ألساتذتً األفاضل طالصا لوجه هللا تاالى ملتمسا منلم الدعاء بظنر
الغٌ وداعٌا إلى نفره لتام الفائدة
أما من ٌستغل جند الناس وٌنسبه لنفسه من أجل اللس فاهلل ولٌه

وهللا ولً التوفٌق والسداد

الوحدة الراباة

األسبوع

الحـــرف والمنــن

4

20
أســـبىع انتـقىيــــم وانـدػــــم
إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

الـــتقــــــــــــــوٌـــــم
الحصص

1
2
3
4
5
6
7

الملونات واألنفطة
فنم المسموع
(التعبٌر الشفهً)
 45د
القراءة
(الطالقة)
 45د
القراءة
(الطالقة)
 45د
القراءة
(المفردات  +الفهم القرائً)
 45د
القراءة
(الظواهر اللغوٌة)
 33د
اللتابة
(اإلمالء)
 33د
اللتابة
(التعبٌر الكتابً)
 33د

الــــــــــــــــــــدعــــــــم
الحصص

8
9
11
11
12
13
14

الملونات واألنفطة
القراءة
(الطالقة)
 33د
القراءة
(الطالقة)
 33د
القراءة
(المفردات  +الفهم القرائً)
 33د
القراءة
(النص السماعً)
 33د
اللتابة
(اإلمالء)
 33د
اللتابة
(التعبٌر الكتابً)
 33د
القراءة
(النص السماعً)
 33د

االستماع والتحدث  20الحـــرف والمنــن  20عمــل إنســــانـً
الوحدة

4

أســبوع التــقوٌــم والــدعم
عمــل إنــسانــً

الحصة

1

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

االستماع والتحدث  20الحـــرف والمنــن  20عمــل إنســــانـً
الوحدة

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

1

4
األهداف

صيغ العمل

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

1

مدة الحصة

 45د

انمراحــم

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت



إضافة إلى مالحظاتً الٌومٌة خالل تقدٌم مكون االستماع والتحدث ،أجري ٱختباراً لتقوٌم فهم المسموع
والتعبٌر الشفهً ،ونظراً لصعوبة تقوٌم كل متعلم(ة) على حدةٌ ،مكن إجراء ِ االختبار كتابٌا على هذا
النحو
أسمع حكاٌة ( عمل إنسانً ) المدرجة فً الدلٌل ،مستوفٌا شروط األداء السلٌم ،مراعٌا عالمات الترقٌم
ومخارج الحروف ،ووضوح نبرات الصوت ،حرٌصا على تعبٌرٌة السرد ،متقمصا الجو العام للحكاٌة
بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات

انتسميغ

أسئهت فهم
انمسمىع

تىجيه

أضع سلما للتنقٌط من 10درجات ،وأوزع نقطه على األسئلة بما ٌتناسب وما ٌفرزه إنجاز كل سؤال من
معطٌات.
بعد التصحٌح أدون نتائج التقوٌم فً شبكة التفرٌغ

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أعد أسئلة موجهة تستهدف فهم المسموع من خالل استخراج المعلومات المباشرة:
مــثــــال:

االستماع والتحدث

الحـــرف والمنــن
النقطة

اسم المتالم:

/10

عمــل إنســــانـً
التارٌخ:

تقىيم انتحدث واالستمبع
 )1أضع عالمة ( (xأمام الانصر المناس للحلاٌة 2( :ن)
فطصٌات

األم

ٌــاسمٌن

المــرٌض

لمــٌاء

 )2أضع عالمة ( (xأمام الانصر المناس للحلاٌة 2( :ن)
أمــــــالن

المنــزل

المستشفى

الحدٌقة

الشارع

 )3أضع عالمة ( (xأمام الانصر المناس للحلاٌة 2( :ن)
زمــــــان

اللٌل

الفجر

الصٌف

النهار
إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 )4أ ُ َع ِّب ُر عنْ ُلل ِّ َم ْ
ف َن ٍد 4( .ن)

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

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

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

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

االستماع والتحدث

الحـــرف والمنــن

الوحدة

4

عمــل إنســــانـً
الحكاٌة

شبكت تفريغ فهم انمسمىع

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

1

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 5،:7متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة :6غٌر متمكنة من مهارة الفهم السماعً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم السماعً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة وإشراكها عند دراسة الحكاٌات والوضعٌات التواصلٌة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

الـقــــــــراءة
الوحدة

 20الحـــرف والمنــن  20الصــانع المـغربـً
الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

2

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

2

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
نظراً ألهمٌة القراءة فً المنهاج الدراسً ،أعمل على أن ٌكون التقوٌم فً هذا المكون فردٌا
(كل متعلم(ة) على حدة(.
ٌتم استثمار نصوص قصٌرة سردٌة أو وصفٌة أو إخبارٌة.
ٌقرأ كل متعلم(ة) النص قراءة فردٌة جهرٌة.
أتابع القراءة فً نسخة للنص الذي ٌقرؤه المتعلم(ة)

انقراءة

أضع عالمة على الكلمات المقروءة خطأ بقلم الرصاص.
أحدد مدة القراءة فً دقٌقة لكل متعلم(ة) لقٌاس الطالقة.
أوقف المتعلم(ة) عندما تنتهً الدقٌقة ،وأدون نتائج التقوٌم فً بطاقة التتبع

القرائً ،كما أستثمر بطاقة تقوٌم األداء القرائً الخاصة بالمتعلم(ة) فً إطار التقوٌم الذاتً ،وأعتمد
نتائجهما فً الدعم والمعالجة.
تىجيه
إذا لم ٌتمكن متعلم(ة) من قراءة النص فً بداٌة السنة الدراسٌة ألجأ إلى تقوٌم قراءة الكلمات بدل النص،
بحٌث أعد الئحة تتضمن 100كلمة ،وأوظفها بنفس التقنٌات التً اعتمدها عند توظٌف النص ،مع تدوٌن
نتائج التقوٌم فً بطاقة التتبع

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أستثمر شبكة تقوٌم األداء القرائً الخاصة بً فٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر المحددة ،ومؤشرات قٌاس األداء

الـقــــــــراءة
الوحدة

 20الحـــرف والمنــن  20الصــانع المـغربـً
الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

3

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

3

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
نظراً ألهمٌة القراءة فً المنهاج الدراسً ،أعمل على أن ٌكون التقوٌم فً هذا المكون فردٌا
(كل متعلم(ة) على حدة(.
ٌتم استثمار نصوص قصٌرة سردٌة أو وصفٌة أو إخبارٌة.
ٌقرأ كل متعلم(ة) النص قراءة فردٌة جهرٌة.
أتابع القراءة فً نسخة للنص الذي ٌقرؤه المتعلم(ة)

انقراءة

أضع عالمة على الكلمات المقروءة خطأ بقلم الرصاص.
أحدد مدة القراءة فً دقٌقة لكل متعلم(ة) لقٌاس الطالقة.
أوقف المتعلم(ة) عندما تنتهً الدقٌقة ،وأدون نتائج التقوٌم فً بطاقة التتبع

القرائً ،كما أستثمر بطاقة تقوٌم األداء القرائً الخاصة بالمتعلم(ة) فً إطار التقوٌم الذاتً ،وأعتمد
نتائجهما فً الدعم والمعالجة.
تىجيه
إذا لم ٌتمكن متعلم(ة) من قراءة النص فً بداٌة السنة الدراسٌة ألجأ إلى تقوٌم قراءة الكلمات بدل النص،
بحٌث أعد الئحة تتضمن  100كلمة ،وأوظفها بنفس التقنٌات التً اعتمدها عند توظٌف النص ،مع
تدوٌن نتائج التقوٌم فً بطاقة التتبع

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أستثمر شبكة تقوٌم األداء القرائً الخاصة بً فٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر المحددة ،ومؤشرات قٌاس األداء

القــــــــــراءة

تقوٌم الللمات

الحـــرف والمنــن

الوحدة

4

اللَّزَبنَّ َّ
َّاَلش إزطَّٓ َّ
َّاَ إلجَ إٕطَزَّْ َّ
َّاَلزٓ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

شبكت تقىيم انقراءة (انطالقت)

ك َّ
أََّلَئ ََّ
َخزٔفًب َّ
شزَب ًَّء َّ
ص إٕفًب َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّاَ إْل إطفَبئَّٓ َّ
ٌَبرَبنَّ َّ
حَّ ََّزفَّ َّ
ٌَؤ ََلءَّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

ََّّرضبفَّكلمبدَّأخزَِّإلَّّالّلئحخَّحستَّالحبجخ َّ

اللَّ َذانَّ َّ
َكأَو َمب َّ
َرثٕ ًعب َّ
َّاَ إْلَ إَثئَخَّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

الّلَّرٓ َّ
َّاَلذْ َّ
َّاَللَّ َُارٓ َّ
ٔه َّ
َّاَلذ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

القــــــــــراءة

الحـــرف والمنــن

الصــانع المغــربً

الوحدة

4
أسماء المتالمٌن

شبكت تقىيم انقراءة (انطالقت)
عدد الللمات
المقروءة فً
الدقٌقة

عدد
الللمات
الطاطئة

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

ملحوظة :
قراءة  08كلمة فً الدقٌقة ٌعتبر أداء مثالٌا

النقطة

مالحـــــــــــــــــــــــــــظات
( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

الـقــــــــراءة
الوحدة

 20الحـــرف والمنــن  20الصــانع المغــربً
الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

4

4
األهداف


تقىيم
انمفرداث

صيغ العمل

انمراحــم

4

مدة الحصة

 45د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة تقوٌم المفردات (الرصٌد المعجمً) والفهم القرائً المرفقة بالنص
التقوٌمً » الصانع المغربً « المدرج فً كتاب المتعلمة والمتعلم.
أركز فً هذا التقوٌم على األهداف المتوخاة منه ،وذلك اعتماداً على التدرج المقترح فً النموذج المدرج
فً كتاب المتعلم(ة) الذي خصص أنشطة لتقوٌم المفردات ،أنشطة أخرى لتقوٌم الفهم الصرٌح
والضمنً.
ٌمٌز المتعلم(ة) الشرح المناسب لكل كلمة.
ٌستخدم المتعلم(ة) استراتٌجٌة شبكة المفردات

تقىيم

ٌجٌب المتعلم(ة) عن معلومات مباشرة من النص.

انفهم

ٌبٌن المتعلم(ة) أحداثا وشخصٌات وأماكن وأزمنة فً النص

انقرائي

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

ٌذكر المتعلم(ة) النصائح المقدمة فً النص

تىجيه

دـــــام  :النموذج السالف خصص لتقوٌم المفردات أنشطة ،ولألستاذ(ة) أن ٌرفع عدد األنشطة ،وأن
ٌنوعها من تقوٌم إلى آخر ،بما ٌعطً الحضور الستراتٌجٌات تنمٌة المفردات المختلفة وهً :شبكة
المفردات ،خرٌطة الكلمة ،االشتقاق (عائلة الكلمة) ،المعانً المتعددة ،مفاتٌح السٌاق ،الصفة المضافة.
ما قٌل عن أنشطة تقوٌم المفردات ٌقال عن أنشطة الفهم القرائً من حٌث العدد والتنوٌع بحٌث تشمل
الشخصٌات ،والمكان ،والزمان ،واألحداث وغٌر ذلك ...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أضع سلما للتنقٌط لتقوٌم المفردات ،وسلما مماثال لتقوٌم الفهم القرائً ،وأوزع نقط كل سلم على أسئلة
كل منها بما ٌتناسب ،وما ٌفرزه كل سؤال من معطٌات.
بعد التصحٌح أدون نتائج التقوٌم على شبكتٌن ،واحدة لتفرٌغ نتائج تقوٌم المفردات ،والثانٌة لتفرٌغ نتائج
تقوٌم الفهم القرائً.

الحـــرف والمنــن

الـــــــقـــــــــــراءة

/10

النقطة

اسم المتالم:

الصــانع المغــربً
التارٌخ:

تقىيم انقراءة (انمفرداث  +انفهم انقرائي)
َ
اع ِة ال َّت ْقلٌ ِد ٌَّ ِة ( 1ن)
الص َن َ
ص َل َنا َع َال َق ٌة ِب ِّ
اغ َللِ َم ًة مِنَ ال َّن ِّ
 )1أ ْل ُت ُ فًِ ُلل ِّ َف َر ٍ
....................
...

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

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

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

س ْت مِنْ ُم َرا ِد َفا ِ
وع ٍة( 2ن)
ت ُلل ِّ َم ْج ُم َ
 )2أُحٌِ ُط ا ْل َللِ َم َة ا َّلتًِ لَ ٌْ َ
ابتكار اختيار إبداع اختراع

عتيقة تقليدية حديثة قديمة
 )3أُن ِج ُز َط َ
رٌط َة َلل َمة "عتٌقة" 2( :ن)

نوع الللمة...............
مرادفنا...............

عتٌقة

ضددا...............

ترلٌبنا فً جملة.......................................................

ورشة

مدٌنة

بٌوت

قصبات

مساجد

الفخار

الخشب

الجلد

الصباغة

الصوف

ِلصان ِِع ا ْل َم ْغ ِر ِب ًِّ ( 3ن)
ص َثالث صِ َفا ٍ
ت ل َّ
ج َم ِن ال َّن ِّ
 )5أَ ْس َت ْط ِر ُ
..................................................................1
..................................................................2
..................................................................3

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

ص ( 2ن)
ض ُع َع َالَ َم ًة أَ َما َم َما لَ ْم ٌَ ْذ َل ْر فًِ ال َّن ِّ
 )4أ ُ َ

الحـــرف والمنــن

الــــــــــــقراءة

الصــانع المغــربً

الوحدة

4

شبكت تفريغ تقىيم انمفرداث

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  3/4فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم القرائً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  2/4إلى  2.5/4 :متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم القرائً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  2/4 :غٌر متمكنة من مهارة الفهم القرائً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم القرائً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

الــــــــــــقراءة

الحـــرف والمنــن

الصــانع المغــربً

الوحدة

4

شبكت تفريغ تقىيم انفهم انقرائي

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  5/6فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم القرائً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  3/6إلى  4.5/6 :متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم القرائً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  3/6:غٌر متمكنة من مهارة الفهم القرائً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم القرائً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

الـقــــــــراءة
الوحدة

20

الحـــرف والمنــن

20

الظوادر اللغوٌة المروجة
طالل الوحدة

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

5

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

5

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
ألجل التأكد من مدى قدرة المتعلمٌن والمتعلمات على استثمار وتوظٌف الظواهر اللغوٌة للوحدة المروجة
فٌها ضمنٌا:
ٌنجزون أنشطة تقوٌم الظواهر اللغوٌة المدرجة فً أسبوع التقوٌم المتضمن فً كتاب المتعلم ص158 :
•كما ٌمكن أن أسترشد بالنموذج  ،وأعد أنشطة مناسبة للتقوٌم ،ومالئمة للحصة الزمنٌة والفئة المستهدفة.
ٌنجزونها على الدفاتر

تقىيم
انظىاهر
انهغىيت

تىجيه

زقم الجراذة

أصحح اإلنجاز وفق سلم للتنقٌط ،وأعتمد شبكة لتفرٌغ نتائج تقوٌم الظواهر اللغوٌة

الـــــــقـــــــــــراءة
اسم المتالم:

الحـــرف والمنــن
النقطة

/10

الظوادر اللغوٌة
التارٌخ:

تقىيم انقراءة (انظىاهر انهغىيت)

3ن

األفاال
األجوف
المثال

4ن

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

3ن

الــــــــــــقراءة

الحـــرف والمنــن

الظوادر اللغوٌة

الوحدة

4

شبكت تفريغ تقىيم انظىاهر انهغىيت

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 5،:7متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة :6غٌر متمكنة من مهارة الفهم السماعً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم السماعً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

اللـــــــــتابــة
الوحدة

20

الحـــرف والمنــن

الظوادر اإلمالئٌة المروجة
طالل الوحدة

20

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

6

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم (ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

6

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
ٌنجز المتعلمات والمتعلمون النشاطٌن التقوٌمٌٌن المدرجٌن فً كتاب المتعلم(ة) ص  154:المروجٌن
لظواهر الوحدة .
ً
أو أملً :نصا قصٌرا متضمنا عشر كلمات ممثلة لظواهر الوحدة
نفاط تقوٌمً : 1

تقىيم
انظىاهر
اإلمالئيت

أح دؤالء
أح دذٌن اللذٌن ال أرتاح لغٌردما :دذه أمً التً تحن َّ علً ،ودذا أبً الذي ٌتا
ألجلً أح داتٌن الصغٌرتٌن اللتٌن ألا مانما ،ودذا الذي أنادٌه أطً أح دؤالء
أسرتً جمٌانم
الذٌن أساد بالاٌش مانم أح أفراد
َ
ٌكتب المتعلمون والمتعلمات ما أملٌته ،وٌصححونه تصحٌحا جماعٌا ثم فردٌا.
تىجيه

أصحح إنجازهم وفق سلم للتنقٌط ،وأعتمد شبكة لتفرٌغ نتائج تقوٌم اإلمالء.
مالحظةٌ :تم إنجاز األنشطة حسب الحٌز الزمنً المتاح وحسب المستوى المعرفً للمتعلمٌن

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

نص اإلمالء :

الـــــــلـــــــــــتابة

الحـــرف والمنــن
/10

النقطة

اسم المتالم:

الظوادر اإلمالئٌة
التارٌخ:

تقىيم انكتببت (انظىاهر اإلمالئيت)

اللـ

الـ

2ن

ـــــذٌن
ــــواتً

ـــــذان
ـــــتً

4ن

ألت النص الذي ٌملٌه

األستاذ:

4ن

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

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

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

الـــــــلـــــــــــتابة

الحـــرف والمنــن

الظوادر اإلمالئٌة

الوحدة

4

شبكت تفريغ تقىيم انظىاهر اإلمالئيت

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 5،:7متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة :6غٌر متمكنة من مهارة الفهم السماعً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم السماعً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

اللـــــــــتابــة
الوحدة

20

الحـــرف والمنــن

20

التابٌر اللتابً
الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

7

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

7

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
ٌنجز المتعلمات والمتعلمون أنشطة التقوٌم المدرجة فً كتاب المتعلم(ة) ص ( )151تحت عنوان:
أزور ضٌاة فالحٌة.

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

تقىيم
انتؼبير
انكتببي

تىجيه

أصحح ما أنجزوه وفق سلم للتنقٌط ،أوزع نقطة على أنشطة التقوٌم بما ٌتناسب وما ٌفرزه كل نشاط من
معطٌات.
والنقطة المخصصة لكل نشاط آخذ بعٌن االعتبار عند وضعها التوظٌف المناسب للمعجم ،واالستعمال
المناسب للروابط ،وسالمة التراكٌب
مالحظة :أعتمد شبكة لتفرٌغ نتائج تقوٌم التعبٌر الكتابً

الـــــــلـــــــــــتابة

الحـــرف والمنــن
/10

النقطة

اسم المتالم:

التابٌر اللتابً
التارٌخ:

تقىيم انكتببت (انتؼبير انكتببي)

 2.5ن

4
ترتٌ الجمل لتلوٌن ن
فقرة

الجمل

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

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 3.5ن

الـــــــلـــــــــــتابة

الحـــرف والمنــن

التابٌر اللتابً

الوحدة

4

شبكت تفريغ تقىيم انتؼبير انكتببي

أسماء المتالمٌن نقطته فئته

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )...

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  7.5متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم السماعً.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة :6غٌر متمكنة من مهارة الفهم السماعً
 oآخذ نتائج تقوٌم الفهم السماعً والمالحظات الٌومٌة حول أداء المتعلمٌن والمتعلمات بعٌن ِ االعتبار فً الوحدات
الموالٌة ،وذلك بالتركٌز على الفئة المتعثرة
ملحوظة ٌ :مكن اعتماد سلم للتنقٌط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفً هذه الحالة تكون الفئة المتمكنة هً الحاصلة على
16فأكثر ،والمتمكنة جزئٌا هً الحاصلة على ما بٌن 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غٌر المتمكنة هً الحاصلة على ما دون 12

تفًٌء المتالمٌن والمتالمات
انطالقا من نتائج تفرٌغ مختلف بطاقات التتبع ،أفٌئ المتعلمٌن والمتعلمات حسب نوع التعثر:
•الفئة ( : )1متمكنة من مهارات القراءة والكتابةٌ ،ستفٌد أفرادها من أنشطة التثبٌت واإلغناء.
•الفئة ( : )2متوسطة ،تتطلب دعما حسب الحاجة.
•الفئة ( : )3متعثرة فً حاجة إلى دعم شاملل فً القراءة والكتابة

توجٌنات وإرفادات

ملحوظة :ما ٌقدم فً هذه الجذاذة لالستئناس .فلألستاذ الحرٌة فً اختٌار أنشطة الدعم المناسبة
لجماعة فصله

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 `1التركٌز على القراءة بالدرجة األولى ثم الكتابة:
` 2االنطالق من التعثرات المرصودة لبناء أنشطة الدعم والمعالجة:
` 3االستئناس باألنشطة المتضمنة فً األسبوع الخامس المخصص للتقوٌم التكوٌنً فً كتاب
المتعلم(ة)
` 4إشراك الفئة المتمكنة فً عملٌة الدعم (التعلم بالقرٌن(.
` 5توفٌر الوسائلل الضرورٌة لتقدٌم أنشطة الدعم.
` 6اعتماد تقنٌات التعلم النشط:
` 7اعتماد مختلف البطاقات المعدة للتقوٌم وتشخٌص التعثرات ( الملحقات 4و 5و )6
` 8تنوٌع صٌغ العمل ( مجموعات  /ثنائً /جماي /فردي( وفضاءات التعلم ) المكتبة  /الساحة.(...

القـــــــــــــراءة 20
الوحدة

الحـــرف والمنــن

20

دعم التاثرات
الحصص

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

10،9،8

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة 10،9،8
مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
أفٌئ مجموعة الفصل إلى فئتٌن:
الفئة المتاثرة
الفئة المتملنة
أكتب على السبورة لوحات قرائٌة أو أعدها مسبقا وأعلقها (تتضمن جمال بسٌطة):
ٌقرأ المتعلمون هذه البطاقات وٌساعدهم زمالؤهم المتمكنون فً تصحٌح أخطائهم (التعلم بالقرٌن)

أعلق على السبورة بطاقة تقوٌم الكلمات السابق استعمالها فً حصة التقوٌم تتضمن كلمات تنتمً إلى
مجال الوحدة:
ٌقرأ المتعلمون هذه البطاقات
انفئت
انمتؼثرة

أنظم للمتعلمٌن مسابقة فً تكوٌن جمل من كلمات مروجة فً المجال .مثال:
وصف فالح
التعبٌر عن مهنة أفضلها
ذكر األعمال التً ٌقوم بها الفالح
وصف الممرضة والتعبٌر عما تقوم به
التعبٌر عن أعمال رجال المطافئ
أنظم مسابقة بٌن المتعلمٌن فً المفردات:
إٌجاد أكبر عدد من الكلمات من عائلة مفردة
خرٌطة كلمة معٌنة
شبكة مفردات
ٌساعدون زمالءهم فً تدبٌر أنشطة دعم المتعثرٌن

انفئت
انمتمكنت

أعد نصوصا طوٌلة نسبٌا ٌقرؤونها وٌجٌبون عن أسئلة الفهم القرائً وأسئلة المفردات المرافقة
أقدم للمتعلمٌن قصصا مناسبة لمستواهم المعرفً لقراءتها وتلخٌصها وتقدٌم الملخص أمام زمالئهم

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أنظم مسابقة بٌن التالمٌذ المتعثرٌن فً تنمٌة الطالقة:
ٌقرأ تلمٌذ متعثر وٌراقب زمٌله المتمكن المدة (دقٌقة)

القـــــــــــــراءة 20

الحـــرف والمنــن
الطبٌ الصغٌر

20

دعم التاثرات

من كتاب مرشدي فً اللغة العربٌة /المسنوى الثالث

الـــــــقـــــــــــراءة

الطبٌ الصغٌر

الحـــرف والمنــن

اسم المتالم:

/10

النقطة

الفئخ
َّة

التارٌخ:

دػم انقراءة (انمفرداث  +انفهم انقرائي)
 1أعٌن المفردة الدطٌلة فً للمات القائمة 1( .ن)

ال ِّش َفاء

ْالع َِالَج

ْال َم َرض

ْال َقرْ ٌَة

ال َّد َواء

ْال َك ْشف

 2أحٌط مرادف الللمة المضغوطة 1( .ن)
ف الطبًَّ
أ ُ ْجري ال َك ْش َ

أَعْ دو

آخذ أجْ َرتً

أقوم ِب ِه

 3أمأل ُ
َ
الططاطة بللمات من طرٌطة الللمة "أرتدي" 2( :ن)
نوعنا.................................
.....
مرادفنا...............................
.......

أرتدي

ضددا.................................
.....

ترلٌبنا فً جملة .........................................................

 4أضع عالمة (  (xأمام الفطصٌة التً لم تذلر فً النص 1( .ن)
الطبٌب

المرضى

طفل مرٌض

أم الطفل

الجار

الطفلة

جدة الجار

األطباء

زٌارة المرضى

القٌام بالتحالٌل

فحص المرٌض لكشف المرض

وصف العالج

 6أرت أعمال الطبٌ لما جاء فً النص 4( .ن)
رو َق ِة المست ْشفى
ٌَ َتن َّقل بٌن أَ ِ

ٌَ ْكتب العال َج لأل ِّم

فحص المرٌض لكشف المرض

ٌَرْ تدي ِو ْز َر َته البٌضا َء

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

 5أضع عالمة (  (xأمام عمل الطبٌ التً لم ٌذلر فً النص 1( .ن)

قراءة سماعٌة 20

الحـــرف والمنــن

20

رسائل بال ساعً البرٌد

الوحدة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

الحصة

4

َرسائِل ُ بال ساعً ال َبرٌ ِد

11

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

قراءة سماعٌة 20
الوحدة

الحـــرف والمنــن

20

رسائل بال ساعً البرٌد

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

11

4
األهداف

صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

ٌ تعرف المتعلم(ة) مضمون النص سماعا.
ٌ فهم المتعلم(ة) معانً مفردات النص باستخدام استراتٌجٌات
متنوعة.
ً
ٌ عبر المتعلم شفهٌا عن فهمه للمسموع من خالل عملٌة إعادة
إنتاج النص.
 معالجة التعثرات والصعوبات التً كشف عنها
التقوٌم خالل األسبوع الخامس للوحدة.

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم
الجراذة
مدة
الحصة

11
 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمٌن على أهداف الدرس وصٌغ العمل.

انتهيئت

انتسميغ
األول
انتسميغ
انثبني

أدعوهم إلى مالحظة الصور المدرجة فً كتاب المتعلمة والمتعلم المتعلقة بالنص  ،وإلى تحدٌد توقعاتهم
انطالقا من وعنوان النص.
أوجههم لضرورة تسجٌل الئحة المفردات التً تحتاج للشرح
أسمع النص وفق شروط التسمٌع الرامٌة لتقرٌب المعانً وتمثل المواقف لدفعهم للتعبٌر األولً عن
المسموع.
ألجل ذلك ألقً أسئلة تالمس القضٌة الجوهرٌة فً النص وعناصره األساسٌة مثل:
ماذا تعلمت سلمى من أخٌها؟

إلى من اشتاقت سلمى؟

بناء على مؤشرات الفهم األولً أعٌد تسمٌع النص لتمكٌنهم من مضمونه من خالل التركٌز على فقرات
وجمل النص المساعدة على ذلك
المفردات:
أدعوهم إلى اإلفصاح عن الكلمات الغامضة التً دونوها أثناء تسمٌعً النص ،وأشركهم فً شرحها مع
تنوٌع االستراتٌجٌات  :السٌاق ،عائلة الكلمة ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،التشخٌص ،الصفة
المضافة....

فنم المسموع:
فهم اننص
أدعوهم للتعبٌر الشفهً عن موضوع النص ،بأن ٌجٌبوا عن أسئلة موجهة مثل:
ممن تعلمت سلمى؟
ماذا تحب سلمى ؟
ماذا طلب حسان من أخته قبل السفر؟
ماذا أعطى حسان ألخته سلمى ؟
لماذا أعجبت سلمى بالبرٌد االلكترونً؟ ماذا حمل ساعً البرٌد لسلمى؟
ماذا أدركت سلمى عندما تسلمت الطرد؟
أستثمر النص من خالل دعوة المتعلمٌن والمتعلمات إلعادة إنتاج النص شفهٌا.
االستمبر
انشفهي

لتمكٌنهم من تطوٌر عملٌة اإلنتاج واالسترسال فٌه ،أعتمد تقنٌة التناوب فً اإلنتاج كأن ٌنتج المتعلم(ة)
األول جملة وٌطالب المتعلم(ة) الموالً(ة) له بإنتاج جملة تغنً المعنى وتطور االنتاج ،وهكذا.....
ٌعبرون عن موقفهم من بعض السلوكات السٌئة فً استخدام األنترنت

اإلمــــــــــــــالء 20
الوحدة

الحـــرف والمنــن

الظوادر اإلمالئٌة المروجة
طالل الوحدة

20

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

12

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

12

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
أفٌئ مجموعة الفصل إلى فئتٌن:
الفئة المتاثرة
الفئة المتملنة
الفئة المتاثرة:
أملً على المتعلمٌن كلمات تتضمن الظواهر اإلمالئٌة المدروسة لكتابتها على األلواح:
الذي التً اللذان اللتان الذٌن اللواتً الالتً هذا هذه ذلك هذان هؤالء

أملً على المتعلمٌن كلمات تتضمن الظواهر اإلمالئٌة المدروسة لكتابتها على الدفاتر:
الذي التً اللذان اللتان الذٌن اللواتً الالتً هذا هذه ذلك هذان هؤالء
أثناء النشاط تتم مناقشة الظواهر اإلمالئٌة وٌصحح المتعلمون أخطاءهم جماعٌا وفردٌا
أنظم مسابقة بٌن المتعلمٌن حول الظواهر اإلمالئٌة المدروسة فً المجال:
التلمٌذ األول ٌعطً اقتراحا (اسم موصول  /اسم إشارة )
التلمٌذ الثانً ٌعطً كلمة ضمن (االقتراح) التً اقترحه زمٌله األول
التلمٌذ الثالث (أو األول) ٌكتب جواب زمٌله السابق
اإلمالء

ٌملً المتعلمون المتمكنون كلمات تتضمن أسماء موصولة أو أسماء إشارة فٌكتبها زمالؤهم المتعثرون
على األلواح أو الدفاتر ،فٌصححون لهم أخطاهم.
الفئة المتملنة:
أنظم مسابقة بٌن المتعلمٌن المتمكنٌن فً سرعة اإلجابة:
أملً علٌهم أسماء موصولة فٌكتبونها فً أسرع وقت .
أملً علٌهم أسماء إشارة فٌكتبونها فً أسرع وقت .
أملً نصا ٌتضمن الظواهر اإلمالئٌة المدروسة لٌكتبها المتعلمون على دفاترهم.

عُدحَّ
عدد َّإلّ َّالجٕذ َّالذْ َّلم َّٔزغٕز َّفًٕ َّشٓء ٌ .ذي أمٓ َّ َّالزٓ َّرزأملىٓ َّثبثزسبمزٍب َّالدائمخٌََّ ،ذا أثَّٓ
ٔضمىٓ َّإلّ َّصدري ٌَََّّ ،ؤَلء إخُرٓ َّالذٔه َّكىذ َّأَلعجٍم َّ ََّأخُارٓ َّاللُارٓ َّكىذ َّأمبسحٍهَّ،
ٌذي مكزجزٓ َّالصغٕزحٌََّ ،ذان الكزبثبن َّأرَع َّكزجٍب ََّاللذان َّرسلمزٍمب َّجبئشح َّفٓ َّمدرسزَّٓ
ٌَبربن الصُرربنَّاللزبنَّعلقزٍمبَّثٕدََّّْ...أَّْسعبدحَّفَّٓعُدرَّٓإلَّّثٕزٓ.

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

أثناء النشاط تتم مناقشة الظواهر اإلمالئٌة وٌصحح المتعلمون أخطاءهم جماعٌا وفردٌا

التابٌر اللتابً 20
الوحدة

الحـــرف والمنــن

20
الحصص

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

13

4
األهداف



صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

 تقوٌم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة
وكتابة.
 تفًٌء المتعلمات والمتعلمٌن بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبٌت.
 تقوٌم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقً الفئات

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم الجراذة

13

مدة الحصة

 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
أفٌئ مجموعة الفصل إلى فئتٌن:
الفئة المتاثرة
الفئة المتملنة
الفئة المتاثرة:
أعرض على المتعلمٌن غٌر المتمكنٌن صورا مختلفة لها عالقة بالمجال وٌعبرون عن مضمونها بجمل
بسٌطة.

انتؼبير
انكتببي

أقدم ألفراد هذه الفئة جمال غٌر مرتبة
أطالبهم بترتٌبها لتكوٌن نص بسٌط
الفئة المتوسطة والمتملنة:
أحٌل المتعلمٌن إلى صور الحكاٌتٌن المقترحتٌن فً أسبوع التقوٌم والدعم
أدعوهم إلى التعبٌر عن مواقف وأفكار مرتبطة بها ووصف مكوناتها من خالل (مقدمة عرض خاتمة).
أحٌل المتعلمٌن إلى نص قرائً مدروس
أطلب منهم تلخٌص هذا النص كتابة فً دفاترهم

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

الفئة المتوسطة وغٌر المتملنة:

قراءة سماعٌة 20

الحـــرف والمنــن

20

الوحدة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

4

من النواٌة إلى االحتراف

من النواٌة إلى االحتراف

الحصة

14

قراءة سماعٌة 20
الوحدة

الحـــرف والمنــن

20

من النواٌة إلى االحتراف

الحصة

أســبوع التــقوٌــم والــدعم

14

4
األهداف

صيغ العمل

انمراحــم

الوسائل

ٌ تعرف المتعلم(ة) مضمون النص سماعا.
ٌ فهم المتعلم(ة) معانً مفردات النص باستخدام استراتٌجٌات
متنوعة.
ً
ٌ عبر المتعلم شفهٌا عن فهمه للمسموع من خالل عملٌة إعادة
إنتاج النص.
 معالجة التعثرات والصعوبات التً كشف عنها
التقوٌم خالل األسبوع الخامس للوحدة.

عمل فردي،
ثنائً،
جماعً،
تفاعلً فً
مجموعات

كتاب المتعلم،
صور،
مسالط،
سبورة

زقم
الجراذة
مدة
الحصة

14
 30د

تــدبــــير األنــشــطت انتؼهيـــــميــت انتؼهــميـــت
أتعاقد مع المتعلمات والمتعلمٌن على أهداف الدرس وصٌغ العمل.

انتهيئت

انتسميغ
األول
انتسميغ
انثبني

أدعوهم إلى مالحظة الصور المدرجة فً كتاب المتعلمة والمتعلم المتعلقة بالنص  ،وإلى تحدٌد توقعاتهم
انطالقا من الصور وعنوان النص.
أوجههم لضرورة تسجٌل الئحة المفردات التً تحتاج للشرح
أسمع النص وفق شروط التسمٌع الرامٌة لتقرٌب المعانً وتمثل المواقف لدفعهم للتعبٌر األولً عن
المسموع.
ألجل ذلك ألقً أسئلة تالمس القضٌة الجوهرٌة فً النص وعناصره األساسٌة مثل:
ماذا كان ٌقول األب البنه؟

لماذا كانت هذه الكلمات تؤلم سعٌدا؟

بناء على مؤشرات الفهم األولً أعٌد تسمٌع النص لتمكٌنهم من مضمونه من خالل التركٌز على فقرات
وجمل النص المساعدة على ذلك
المفردات:
أدعوهم إلى اإلفصاح عن الكلمات الغامضة التً دونوها أثناء تسمٌعً النص ،وأشركهم فً شرحها مع
تنوٌع االستراتٌجٌات  :سٌاق الكلمة ،عائلة الكلمة ،خرٌطة الكلمة ،شبكة المفردات ،التشخٌص ،الصفة
المضافة....

فنم المسموع:
فهم اننص
أدعوهم للتعبٌر الشفهً عن موضوع النص ،بأن ٌجٌبوا عن أسئلة موجهة مثل:
ماذا طلب سعٌد من أبٌه؟
بماذا كان ٌهتم سعٌد بعد إنهاء واجباته المدرسٌة؟
لماذا حقق األب طلب سعٌد؟
ماذا كن رد األب على طلب سعٌد فً البداٌة؟
ماذا اقترح األب على سعٌد بعد اقتناعه بطموحات ابنه؟ ماذا فعل األب بعد حصول سعٌد على شهادته؟
ما الذي كان ٌفرح والد سعٌد؟
أستثمر النص من خالل دعوة المتعلمٌن والمتعلمات إلعادة إنتاج النص شفهٌا.
االستمبر
انشفهي

لتمكٌنهم من تطوٌر عملٌة اإلنتاج واالسترسال فٌه ،أعتمد تقنٌة التناوب فً اإلنتاج كأن ٌنتج المتعلم(ة)
األول جملة وٌطالب المتعلم(ة) الموالً(ة) له بإنتاج جملة تغنً المعنى وتطور االنتاج ،وهكذا.....
ٌعبرون عن شعورهم اتجاه موقف الحمامة (المبادرة بفعل الخٌر) وموقف النحلة (رد الجمٌل
واالعتراف به)

الـــــوحــــــــدة

الحـــرف والمنــن

األســـبـــــــوع

4

20
أســـبىع انتـقىيــــم وانـدػــــم

دذا التوزٌع طاص بمن ٌنجز
فروض المراقبة المستمرة طالل
أسابٌع التقوٌم والدعم ،أي
فرض للل مجال
ودً طرٌقة عملٌة وناجاة للننا
الوزارٌة
المذلرة
طالف
التنظٌمٌة إلجراء الفروض

إعداد عمر اللوري أبو صنٌ

الـــتقــــــــــــــوٌـــــم

الــــــــــــــــــــدعــــــــم

فروض المراقبة المستمرة

الحصص

الملونات واألنفطة

الحصص

الملونات واألنفطة

الحصص

الملونات واألنفطة

1

تقوٌم فنم المسموع
(االستماع والتحدث)  45د

6

دعم القراءة
(الطالقة)  33د

11

فرض لتابً فً فنم المسموع
(االستماع والتحدث )  33د

2

تقوٌم القراءة
(الطالقة)  45د

7

دعم القراءة
(المفردات  +الفهم القرائً)
 33د

12

3

تقوٌم القراءة
(المفردات  +الفهم القرائً)  45د
تقوٌم اإلمالء

8

القراءة
(النص السماعً  33 )1د

13

4

تقوٌم الظوادر اللغوٌة
 33د

9

دعم اإلمالء
دعم التابٌر اللتابً
 33د

14

5

تقوٌم التابٌر اللتابً
 33د

11

القراءة
(النص السماعً  33 )2د

فرض لتابً فً القراءة
(الطالقة )  33د
فرض لتابً فً القراءة
(المفردات  +الفهم القرائً) 33
فرض لتابً فً اإلمالء
فرض لتابً فً التابٌر اللتابً
فرض لتابً فً الظوادر اللغوٌة
(تراكٌب صرف وتحوٌل) 33

نمودج لجذاذات األسبوع األول من الوحدة الخامسة

المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية
حصرياعلى موقع ديماسكول
www.dimaschool.Com

تم بحول اهلل و توفيقه

المواقع التي تريد نشر هذا الملف
ال نسمح بإزالة شعار موقعنا
اِحترم تُحترم
المرجو اإلشارة إلينا لتصحيح أي خطأ كيف كان عبر التواصل معنا عبر
صفحة الفيسبوك التالية:
https://web.facebook.com/DiimaSchool
اعدادwww.dimaschool.com :

www.dimaschool.com :اعداد

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :عــــودة الـنهــــــــر

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يحدد المتعلم(ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان.
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.

 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،سبورة........
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعلي في مجموعات يمكن لألستاذ(ة) أن يحدد صيغة العمل المالئمة تبعا مستوى
المتعلمين والمتعلمات.

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أهيئ المتعلمين والمتعلمات لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.



أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكائي.



أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم وقراءة عنوان الحكاية (كراسة المتعلم)،
و يمكن تدبير نشاط التوقع بصيغ مختلفة باالستئناس بما ورد في دليل األستاذ.


المالحظة و التوقع

أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم حول:
 ماذا ترى في الصورة األولى ؟  ...الثانية ؟  ....الثالثة ؟  .....الرابعة ؟
 أتوقع العالقة بين الشخصين المتواجدين في جميع المشاهد؟
 يالحظ المتعلم (ة) المشهد األخير و يفسر سبب انشراح سكان القرية؟
 من خالل العنوان "عودة النهر" و المشاهد ،يتوقع المتعلم (ة) أحداث الحكاية؟
بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية.

 أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت وحريصا على تعبيرية السرد
التسميع

ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:
موضوع الحكاية :

الفهم

عن ماذا تتحدث الحكاية ؟

الشخصيات الرئيسة في الحكاية:
مؤشرات حول المكان

يذكر المتعلم(ة) الشخصيات؟

والزمان :أين يذهب عادل في عطلته؟ متى زار عادل القرية؟

أفسح لهم فرصة التعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
 لتقويم أثر التسميع والفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم
التقويم و الدعم

الخاص عما فهموه من الحكاية.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :عــــودة الـنهــــــــر

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية (الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،المكان) شفهيا.
 يستثمر المتعلم(ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية " عــــودة النهـــر "



أتعاقد مع متعلمي حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.



أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.


التسميع

أقدم أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين والمتعلمات،

وباستثمار األجوبة عنها ،أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية .
مثال:
 oما الشخصيات المذكورة في الحكاية؟ عند من كان يذهب عادل في عطلته؟ من قام بتنظيف النهر؟
 oأين تجري أحداث الحكاية؟
 oمتى و قعت أحداث الحكاية؟
 oماذا وقع للنهر؟ كيف أصبح النهر؟
ملحوظة :أستثمر أجوبة المتعلمين من أجل ملء المخطط أسفله و إتمام عناصر الحكاية.
الشخصيات:
-

تحديد عناصر
الحكاية

عادل – الجد -
الرجال
األزمنة:

-

في الصيف الفارط

العنوان:
عودة النهر

األحداث:
 -اختفاء النهر و جفافه – االعتذار من النهر –

األمكنة:

 -تنظيف النهر – عودة النهر من جديد.

 -القرية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى ،ويعملون على إغناء ما أمكن
التقويم و الدعم

منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :عــــودة الـنهــــــــر

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة3 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ،التحول ،المشكل ،الحل ،النهاية)...
 يستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط ،بطاقات ،خطاطة عناصر الحكاية على ورق ،سبورة..
صيغ العمل:
 عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل تفاعيل في مجموعات...
 يستثمر املتعلم (ة) بنية الحكاية يف إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية " عودة النهر " وموضوعها وأهم عناصرها.



أتعاقد مع المتعلمين حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.



أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

التسميع



أطرح أسئلة الختبار الفهم السماعي ،مثال:
 لماذا النهر غاضب من سكان القرية؟
 كيف تصالح النهر مع سكان القرية؟



أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا وأقود المتعلمات والمتعلمين لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع
مسترشدا بالمعطيات الواردة في الجدول االتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع وجملة نهايته من لدن
المتعلمين والمتعلمات:

المقاطع
المقطع  :1من ' بداية النص...
إلى ' بصنارته '.
تحديد بنية الحكاية
المقطع  :2من ' في الصيف الفارط...
إلى ' بساتيننا.
المقطع  :3من ' توجه عادل ...
إلى ' النفايات.
المقطع  :4ما تبقى من النص

التقويم و الدعم

السؤال الخاص بكل مقطع
ما الجملة التي بدأ بها المقطع ؟
أين كان يذهب عادل لقضاء عطلته؟
مع من يقضي عادل عطلته؟
ما الجملة التي انتهى بها المقطع؟
ماذا وقع للنهر ؟
كيف أصبح النهر ؟
ما هو الحل الذي اتخذه سكان القرية؟
من الذي قدم الحل؟
لماذا أحس سكان القرية بالفرح؟
بماذا عاهدوا عادل ؟

البداية

المشكل

الحل
النهاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور
المثبتة في كراسة المتعلم (ص )154

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أقدم معلومات و إرشادات

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 أن يتعرف المتعلم(ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
 أن يقرأ المتعلم(ة) متن الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.



أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالنص الوظيفي "الغيمة و الصغيرة" مثال :ماذا رأت الغيمة الصغيرة
على األرض ؟ كيف كان النهر ؟
أضيف  :عاد عادل لزيارة جده في القرية ،سأل جده عن النهر فدار بينهما حوار ستسمعونه بعد قليل.

المالحظة



أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة) (ص ،)155



ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة)( ص  ) 155مرتين ـ وقد أغلقوا كتبهم ـ
بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات،
وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.



أرسم على السبورة تخطيطا لشخصيات الوضعية ،وأقف إلى جانب رسم كل شخصية ،كلما هممت بالكالم
على لسانها.

التسميع



ألقي أسئلة الختبار الفهم السماعي مثل:
 من المتحاوران في الوضعية ؟
 كيف حال النهر ؟
 من أين يأتي ماء النهر في نظر الجد؟
 ما هي المعلومات التي قدمها عادل لجده؟

التقويم و الدعم
النشاط المنزلي



أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ،وأشركهم في شرحها.



يرددون بعض جمل متن الوضعية ،بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.



أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.



أطلب من المتعلمين قراءة متن الوضعية في البيت عدة مرات لتشخيصها ومحاكاتها قراءة جهرية،



والتهيؤ لتشخيصها و محاكاتها.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)

الموضوع :أقدم معلومات و إرشادات

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 أن يشخص المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.
 أن يحاكي المتعلم(ة) الوضعية التواصلية.

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية









التهيئة

التشخيص

ألقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من أجزاء من متن الوضعية ،وأدعو المتعلمات
والمتعلمين إلى ترديده فرادى وزمرا ليترسخ لديهم .أسئلة مثل:
ماذا قال عادل لجده ؟
بماذا أجاب الجد ؟
ما هو السؤال الذي طرحه عادل على جده ؟
بماذا أجاب الجد ؟
ما هي المعلومات التي قدمها عادل لجده حول ماء النهر ؟
بماذا شكر الجد عادل ؟

 أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص شخصيتي عادل و الجد والنطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة
أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف
التعبيرات الجسدية واإليماءات.


أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.

المحاكاة



يحاكون عادل و الجد ،و يقدمون معلومات و إرشادات عن أشياء.

التقويم و الدعم




يتبادل المتعلمون و المتعلمات األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.
أساعدهم على تطوير الحوار وإغنائه واالسترسال فيه من خالل تقديم كلمات وروابط وأدوات استفهامية
ونعوت تتماشى و الموقف التواصلي.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الغــيـمة الصغـــيرة"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (عنوان النص ،الصورة.)....
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


الكلمات البصرية



كتابة الكلمات البصرية التالية( :أمس ،غدا ،زواال ،قطرات ،منتشية) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك " :أمي الغيمة " على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة " أمي الغيمة "

القراءة المشتركة




قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

 تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن فصول السنة و يتحدثون عن الفصل الذي
يعجبهم...

المالحظة و التوقع

 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 أطلب من المتعلمين التوقع عن ماذا قد يتحدث النص.
 قبول جميع التوقعات التي يتوقعها المتعلمون و تدوينها على اللوح.

القراءة األولية

 لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة نموذجية من طرف األستاذ.
 دعوة التالميذ لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة.
 يتبادلون أدوار القراءة ويصححون ذاتيا وجماعيا تعثراتهم..

التقويم و الدعم

 يناقش األستاذ توقعات المتعلمين و يتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الغــيـمة الصغـــيرة"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 2 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات المناسبة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة

إغناء المعجم

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :أمس ،غدا ،زواال ،قطرات ،منتشية) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'أمي الغيمة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ.
مطالبة التالميذ بتحديد الكلمات التي لم يفهموها ،وإشراكهم في شرحها باستخدام إحدى االستراتيجيات .

 النشاط األول :القراءة
 القراءة الجهرية للنص:
 يحدد التالميذ عنوان النص القرائي موضوع الدرس.
 يقرأ األستاذ النص قراءة جهرية يراعي فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار
التلوينات التعبيرية ،ويتتبع التالميذ قراءته على النص.
 القراءة الموجهة :يقرا األستاذ مع التالميذ فقرة من النص بعد تذكيرهم إلى ضرورة احترام عالمات
الترقيم مع محاولة القراءة بطالقة.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.
 النشاط الثاني :التطبيق
 ليتمكن أكبر عدد من التالميذ من قراءة النص وخصوصا المتعثرين منهم يجب المزاوجة بين:
 القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر). القراءات الثنائية حيث يقرأ كل تلميذين النص قراءة جهرية. النشاط الثالث :قراءة المقاطع والكلمات والجملة
في إطار تصفية الصعوبات المتعلقة بالرسم الخطي للحروف والحركات ،والربط بين األصوات والحروف (المبدأ
األلفبائي) ،يقرأ المتعلمون المقاطع والكلمات والجملة المدرجة في كتاب المتعلم ،قراءة جهرية جماعية ،ثم
فردية.
أستثمر أنشطة « أنمي معجمي » المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم .وأعتمد لذلك
استراتيجيات
متنوعة للمفردات مثل :التشخيص ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،عائلة الكلمة.
ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة « أنمي معجمي» ،بل أفسح المجال للمتعلمات
والمتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ،وأشركهم في شرحها.
 يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية.
 اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
 يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الغــيـمة الصغـــيرة"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 3 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص ،ويفحص توقعاته.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

الفهم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (أمس ،غدا ،زواال ،قطرات ،منتشية) دون ترتيب
و يقرأها اآلخرون.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة :أمي الغيمة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

 يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
 أسئلة الفهم:
 كيف هي الغيمة ؟
 بماذا تزود الغيمة األرض ؟
 الطالقة:
 القراءة الموجهة :أطلب من التالميذ قراءة النص معي قراءة جهرية.
 القراءة المستقلة :يقرأ التالميذ النص بصوت منخفض وتتم مراقبتهم عن قرب قصد التصحيح والتوجيه.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم. قراءة فردية تقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا. يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف ،والتفكير ،وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها لفهم
النصوص.
 أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم تحت نشاط أفهم.

ماذا طلبت الغيمة من أمها؟ متى وافقت األم على طلب الغيمة الصغيرة؟ أين جال الجدول بقطرات
الماء ؟ بماذا أحست قطرات الماء في البحر ؟







أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء المعنى العام
للنص لديهم.
أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.

فحص التوقعات

 يرجع المتعلمون للتوقعات الذي تم تدوينها في الحصة األولى ،ليفحصوا توقعاتهم ويقرؤوا الصحيح منها.

التقويم و الدعم

 لتقويم أدائهم القرائي ومعالجة التعثرات أنفذ أنشطة مثل:
 تناوب المتعلمين على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا ).
 لتقويم الفهم ودعمه أنفذ أنشطة مثل:
 أنطق بأفكار وأطالبهم بالبحث عن جمل دالة عليها.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الغــيـمة الصغـــيرة"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ المتعلم (ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ يحلل المتعلم(ة) النص.
 يستثمر المتعلم(ة) النص على مستوى اإلنتاج.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

القراءة المشتركة

القراءة الجهرية

التحليل و االستثمار

اإلنتاج

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :أمس ،غدا ،زواال ،قطرات ،منتشية) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.

 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" أمي الغيمة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
 أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
 مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
 تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
 الطالقة:
 القراءة النموذجية :وذلك بقراءة النص قراءة جهرية معبرة وسليمة النطق. القراءة الموجهة :يقرأ التالميذ النص مع األستاذ قراءة جهرية ثم في مجموعات ثنائية. القراءة المستقلة :يقرأ كل تلميذ النص بصوت منخفض مع المرور بين الصفوف قصد الدعم والتوجيهوالتصحيح والتشجيع حسب مقتضى كل حالة.
 التطبيق:
 يقرأ التالميذ النص أو جزء منه قراءة فردية حسب ما يحدده األستاذ لكل تلميذ. تقييم بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت معهم مسبقا (الطالقة ،النطق السليم ،احترامعالمات الترقيم).
 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « أحلل » المدرجة في كتاب المتعلم(ة).
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم.
 أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم.
 أتدرج في طرح هذه األسئلة وأتأكد من فهم المتعلمين للمطلوب منها.
 أحرص على تنويع فئات المجيبين وأركز على المتعثرين وأشجعهم على المشاركة.
 أعزز أسئلة هذا النشاط بأسئلة أخرى حسب الحاجة وحسب الحيز الزمني و ما يتوافق وإيقاعات الفهم
لدى المتعلمين.
 أفسح المجال للذين تعثروا في أنشطة اإلنتاج ،ليعيدوا النشاطين المدرجين في كتاب المتعلم.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الغــيـمة الصغـــيرة"

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 5 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص بطالقة.
 يتعرف المتعلم (ة) الفعل الناقص بحسب ضمائر األفراد.
 يستثمر المتعلم (ة) الجملة الفعلية  :المضارع.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل
الكلمات البصرية

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (أمس ،غدا ،زواال،
قطرات ،منتشية).

القراءة المشتركة





القراءة الجهرية

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.

قراءة نص القراءة المشتركة من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

النشاط األول :تعرف الفعل الناقص و تحويله إلى ضمائر اإلفراد:
أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )159مع كتابة األفعال بلون مختلف:

رأيتُُطفاالُيريسُمركباُيفُاجلدولُفيطفوُعىلُصفحةُاملاء.

االستثمار

ُ

أدعوهم إلى استخراج الفعل و مالحظة ما بآخره مع التذكير بحروف العلة.
أشير على أن الفعل الذي بآخره (ا و ي) فهو فعل ناقص.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم (ص  )159أو
من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.
النشاط األول :استثمار الجملة الفعلية  :المضارع.
أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )159مع كتابة الفعل بلون مختلف:

يشقُالفالحُالرتع.
 أدعوهم إلى مالحظة الفعل و اإلجابة عن السؤال التالي :
 في أي زمن صرف الفعل ؟
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز أنشطة تقويمية آنية من خالل ما يقترحه كتاب المتعلم (ص
 )159أو من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على السبورة.

التقويم و الدعم

 أقدم للمتعلمين أنشطة مشابهة لألنشطة السابقة مع تنويعها قصد تقويم المكتسب ودعم التعثرات اآلنية.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :تنوين األسماء المقصورة

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يتمكن المتعلم(ة) من التعرف على تنوين األسماء المقصورة و تركيبها في جمل مفيدة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،سبورة ،ألواح...

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
 أطلب من المتعلمين اعطاء اسماء تنتهي بألف مقصورة و أكتبها على السبورة.

المالحظة

 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص ،)160و أحفز بعضهم إلى قراءتها :
 شرب الفتى ماء ملوثا ,فدخل المستشفى للعالج.
 شرب فتى ماء ملوثا ,فدخل مستشفى للعالج.
 مطالبة المتعلمين بتوضيح الفرق بين ' الفتى ' و ' فتى ' و' المستشفى ' و ' مشتشفى '

اإلستنتاج




من خالل أنشطة المالحظة أساعد المتعلمين في بناء االستنتاج المدرج في كتاب المتعلم (ة) صفحة 160
أكتبه على السبورة يقرؤه المتعلمون.



دعوة التالميذ إلنجاز النشاط " أطبــــــــــــــق "على الكراسات (ص .) 160

التطبيق


التقويم و الدعم

ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 يركب المتعلمون جمال تتضمن أسماء مقصورة غير منونة ،ثم يحولون االسم المقصور إلى اسم منون.

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع :الفعل الناقص -الجملة الفعلية :المضارع

المرجع :المفيد في اللغة العربية
الــــــــوحدة الخـــــامسـة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــماء و الـحيـــاة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يحول المتعلم(ة) الفعل الناقص في الماضي و المضارع و األمر إلى ضمائر األفراد..
 أن يركب المتعلم(ة) جمال ينقصها فعل في المضارع.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

 يهيئ األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التدريبية بتحديد صيغة العمل وتحديد التعليمات
التي التهيئة تستلزمها األنشطة.

التهيئة


يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )161ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1أدرج في الجدول األفعال الناقصة :
روى – نام – سقى – جاء – دعا – يسمو
األفعال الناقصة
....................................................................................................
 .2احول كما في المثال :
مشى  <---يمشي
يعلو  <---عال

دعا ......... <---
يرمي ......... <---

جنى ......... <---
يمشى ......... <---

اإلنجاز
 .3أصرف الفعل سقى بحسب الجدول:
أنت
أنا
هو
.........
.........
يسقي

نحن
.........

أنتم
.........

 .4أبدأ الجملة بفعل مضارع كما في المثال:
 جرى الماء في النهر  <--- <---يجري الماء في النهر.
 سقى الفالح األرض  ...... <--- <---الفالح األرض.
 روى الفالح األشجار ......................... <--- <---
يمكن إضافة أنشطة أخرى تستهدف نفس الهدف ،بما يسمح به زمن الحصة.
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

اعدادwww.dimaschool.com :

ستيم تحيين باقي جذاذات الوحدة الخامسة
قريبا
للمزيد من وثائق األستاذ(ة) قم بزيارة
موقعنا

www.dimaschool.com

اعدادwww.dimaschool.com :

نمودج لجذاذات األسبوع الثاني من الوحدة الخامسة

المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية
تم التحميل عبر موقع ديماسكول
www.dimaschool.Com

اعداد األستاذة :حــسناء العـابدي

عن موقع وثيقيت

تم أخد الموافقة من إدارة موقع وثيقتي من أجل نشر هذا الملف.
وفقكم هللا

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

* يستثمر المتعلم (ة) الرصيد المعجمي ( :يقطنها ,تزكم ,بحسرة)..... ,
* يحول المتعلم (ة)  :الفعل الناقص إلى الماضي و المضارع و األمر
حسب ضمائر األفراد.
* يوظف المتعلم (ة) ( :الجملة الفعلية  :المضارع).
* يستعمل المتعلم (ة) األسلوب ( :ما  ..هذه )! ..

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

المدة :

األسبوع 2 :
الحصة األولى  :استثمار الرصيد المعجمي و الظواهر اللغوية.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

* أتعاقد مع المتعلمين و المتعلمات حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.

التسميع :

* أسمع الحكاية مرة واحدة وفق المواصفات التي تمت اإلشارة إليها في حصص سالفة.

استثمار الرصيد المعجمي :
* أدعوهم إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل :
أفعال  :يقطنها – تزكم ......
أشياء  :اآلبار-
* أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات  :ذوات األشياء أو صورها,
تشخيص,عائلة الكلمة ,شبكة المفردات,الصفة المضافة,مفاتيح السياق,المعاني المتعددة.
* يركبون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة.
استثمار الصرف و لتحويل
و التراكيب و األساليب

* استثمار الفعل الناقص:
-

أنطق بأفعال و يحدد المتعلم الفعل الناقص من غيره.
أدعوهم إلى ذكر فعل ناقص ورد في الحكاية.

* توظيف ( :الجملة الفعلية  :المضارع) :
 أدعوهم إلى تركيب جمل فعلية في المضارع. أنطق بجمل في الماضي و أطلب منهم تحويلها إلى جمل في المضارع.* يتحدثون و يستعملون األسلوب :
-

ما أجمل هذه اللعبة !

التقويم و الدعم :
* أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل :
 يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية. أنطق بأفعال من الحكاية و أطلب تحديد الفعل الناقص. -يستعملون األسلوب (ما  ..هذه  )! ..في جمل مفيدة.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

االستماع التحدث
❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

* يسرد المتعلم (ة) الحكاية أو مقاطع منها.
* يشخص المتعلم (ة) الحكاية.
* يستثمر المتعلم (ة) القيم المروجة في الحكاية.
األسبوع 2 :

الوسائل
 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الثانية  :السرد و التشخيص و استثمار القيم.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل

التهيئة :

* أطلب من المتعلمين و المتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم.
*أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.

السرد :

* أشجعهم على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب,باستعمال التعابير الجسدية و اإليماءات و
التلوينات الصوتية ,و أساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور و الرسوم كلما
تعثروا.

التشخيص :
* أشركهم في إعداد الفضاء و الوسائل ,و في تشكيل المجموعات و توزيع األدوار.
* تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوار المحددة ألفرادها.
* يناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط الضعف أو القوة.
استثمار القيم :

* أساعدهم على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية ( :التعاون على النظافة )
-

استخراج ما يدل على التعاون على النظافة من الحكاية .

* أدعوهم ليعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القيم المتضمنة في الحكاية.
التقويم و الدعم :
* أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
* يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

* ينتج المتعلم (ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر و بنية الحكاية
موضوع الدرس.
األسبوع 2 :

الوسائل
 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثالثة  :إنتاج حكاية جديدة.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل

التهيئة :
* أساعد المتعلمين و المتعلمات على استرجاع عناصر الحكاية األصلية و بنيتها السردية باستعمال
خريطة الحكاية و سرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.
اإلنتـــــاج :
* أشركهم في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر ,شخصية /أكثر,مكان  /أكثر ,زمان/
أكثر ) ,أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ,التحول ,المشكل ,الحل ,نهاية الحكاية) ,و أحرص على
أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي القدرة على التعبير لدى المتعلمين و
المتعلمات.
* أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
* أدعوهم الستثمار عناصر الحكاية و بنيتها في عملية اإلنتاج.
* بعد انتهاء مدة اإلنتاج ,يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
-

الزمان  :في يوم من األيام ,يوم األحد..... ,
المكان  :تبديل النهر بالجدول أو البحر .....
الشخصيات  :تبديل عادل بـاسم آخر و الجد بآخر كالعم أو الصديق ....
األحداث  :يفسح المجال للمتعلمين و المتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت
بالنسبة للزمان و المكان و الشخصيات.

التقويم و الدعم :
* أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ,و تعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
* أسجل مالحظاتي حول التعثرات و الصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة و الدعم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

* يتعرف المتعلم (ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماع
* يردد المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.

األسبوع 2 :

المراحل
التهــيئة :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الرابعة  :الوضعية التواصلية  :أوجه و أنصح.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
* أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
* أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة (أقدم معلومات و إرشادات):
بأسئلة مثل :
 من الذي حاور عادل ؟ حول ماذا حاور عادل جده ؟ ما هي المعلومات التي قدمها عادل لجده حول ماء النهر ؟* الحظ عادل أن عثمان يرمي نفايات في نهر القرية فدار الحوار الذي ستسمعونه بعد قليل.

المالحــظة :
* أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في الكتاب المدرسي (ص ,)163و ألقي أسئلة
لحفزهم على استكشاف شخصيات الوضعية  :عددهم ,جنسهم ,المتحاوران منهم ,توقع الموضوع الذي
يتحاوران حوله.
التسميــع :
* أسمع متن الوضعية التواصلية المدرجة في الكتاب المدرسي (ص  )163مرتين و و قد أغلقوا كتبهم
بمراعاة أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات,
و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
* أرسم على السبورة تخطيطا للشخصيتين المتحاورتين في الوضعية ,و أقف إلى جانب رسم كل
شخصية ,كلما هممت بالكالم على لسانها.
 متن الوضعية التواصلية :عادل  :عثمان ! ماذا تفعل ؟ هل تريد أن تلوث النهر من جديد ؟
عثمان  :و لماذا ألوثه يا ترى ؟
عادل  :ألنك ترمي به نفايات ضارة .أرجوك حافظ على نظافة مياه األنهار و اآلبار.
عثمان  :بم تنصحني ؟
عادل  :عليك أال ترمي في الماء األزبال ,و أال تلوثه بالقمامة ,و أال تسرف في استعماله.
عثمان  :شكرا عادل على هذه النصائح ! و التوجيهات أعدك أنني سأعمل بها.
* ألقي أسئلة لتقويم الفهم السماعي مثل :
 .1ماذا فعل عثمان ؟  .2بماذا نصح عادل عثمان ؟  .3هل تقبل عثمان النصيحة ؟
* أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ,و أشركهم في شرحها.
* يرددون بعض جمل متن الوضعية ,بمراعاة اإليقاعات الصوتية و العبرة.
التقويم و الدعم :
* أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.
* أطلب منهم قراءة متن الوضعية التواصلية في المنزل عدة مرات قراءة جهرية ,و التهيؤ لتشخيصها و محاكاتها.
.
.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ
األهداف

الوسائل

* يشخص المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
* يحاكي المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
األسبوع 2 :

المراحل

التهيئة :
)

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الخامسة  :الوضعية التواصلية  :أوجه و أنصح.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

* أ لقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية ,و أدعوا المتعلمين
و المتعلمات إلى ترديده فرادى و زمرا ليترسخ لديهم.
بأسئلة مثل :
 ماذا قال عادل لعثمان ؟ بماذا أجابه عثمان ؟ بماذا أجاب عادل عثمان ؟ ما هو سؤال عثمان ؟ ما هي نصيحة عادل لعثمان ؟ -ما هي الجملة التي تشكر بها عثمان عادل ؟

التشخيص :
* أساعدهم ليتناوبوا على تقمص شخصيتي عادل و عثمان و النطق بما جاء على لسانهما ,بمراعاة
أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات
الوقف ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.
.
المحاكاة :
* يحاكون عادل و عثمان ,و يقدمون نصائح و توجيهات حول موضوع معين.
التقويم و الدعم :
* يتبادلون األدوار ,و يشخصون أو يحاكون.
* أساعدهم على تطوير الحوار و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات
استفهامية و نعوت  ....تتماشى و الموقف التواصلي.
.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف

الوسائل

❖ العنــوان  :أ

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحدد المتعلم (ة) التوقعات انطالقا من عتبات النص (العنوان,الصورة.)...,
مجموعات.
األسبوع 2 :
الحصة األولى  :ما قبل القراءة

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي فيالمدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) في لوحة تعلق على الحائط داخل
القسم للرجوع إليها في الحصص القادمة للدرس.
* أقرأها ,ثم أحفز المتعلمين و المتعلمات على قراءتها بالترتيب و بدونه.

القراءة المشتركة :
* أكتب نص (هدية السماء) على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
* أقرأ النص قراءة جهرية معبرة و يقرؤه المتعلمات و المتعلمين جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم
في قراءتهم (القراءة الموجهة) ,بعد ذلك يقرؤون جميعا بصوت منخفض دون أن أرافقهم (القراءة
المستقلة).
* ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :
س : 1عم يتحدث النص؟
المالحظة و التوقع :
* أهيئهم لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن الماء.
* أدعوهم إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل تأمل الصورة و تحديد مكوناتها :
 ذكر المكان الذي تمثله الصورة. ذكر العناصر الظاهرة في الصورة.* أطلب منهم توقع ما قد يتحدث عنه النص ,و أرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم .

القــــراءة :
* لتحقيق التفاعل األولي مع النص ,أقرؤه قراءة نموذجية ,ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
مثل :
س  : 1كيف هي رحلة الماء ؟
س  : 2بعد أي عملية يصير الماء صالحا للشرب ؟
*أدعوهم لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة.
التقويم و الدعم :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي ,و يناقشون توقعاتهم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يقرأ المتعلم (ة) النص بطالقة.
*يفهم المتعلم (ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة.

❖ العنــوان  :أ

األسبوع 2 :

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثانية  :أثناء القراءة  :فهم معاني المفردات

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أقرأ الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات قراءتها بالتركيز
البصري عليها.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (هدية السماء) قراءة جهرية معبرة.
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم في قراءتهم (القراءة الموجهة ).
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم قراءة هامسة في اآلن نفسه
بشكل فردي (القراءة المستقلة)
* أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ,و أشركهم في شرحها الستخدام إحدى االستراتيجيات.
القــــراءة :
* القراءة النموذجية :
 يحددون عنوان النص القرائي و موضوع الدرس. أ قرأ النص قراءة جهرية ,أراعي فيها جودة اإللقاء و وضوح نبرات الصوت ,مع استحضارالتلوينات الصوتية ,و يتتبعون قراءتي على الكتاب المدرسي.
* القراءة الموجهة :
 يقرؤون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص و أنا أرافقهم في قراءتهم .يسبق ذلك تذكيرهمبضرورة احترام عالمات الترقيم ,مع محاولة القراءة بطالقة.
* القراءة المستقلة :
 يقرؤون النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.* القراءة الفردية (التطبيق):
 لتمكين أكبر عدد منهم من القراءة ,و خصوصا المتعثرين منهم ,أزاوج بين :• القراءة الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر).
• القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزء منه قراءة جهرية.
إغناء المعجم :
* أستثمر أنشطة (أنمي معجمي) المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم (ة) (ص : )165
 .1أضع عالمة = أو عالمة ≠ مكان النقط :
المعالجة  ...التصفية
/
يتكاثف  ...يتفرق
/
الظمأ  ...العطش
ينعش  ...يقوي و يريح  /البرد  ...الماء الجامد  /يعقم  ...يوسخ
 .2أرتب رحلة الماء باستعمال األرقام من  1إلى : 6
 – 1تبخر الماء.
 –...جريان األنهار.

 - ..تساقط األمطار.

 –...امتالء السدود.

 –...تكاثف الغيوم.

 –...معالجة المياه.

 .3أصوغ كما في المثال :
يُرافِق
رافق
عالج
غادر
راقب

َرافِق

مرافقة

* ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة (أنمي معجمي) بل أفسح المجال للمتعلمات و المتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ,و أشركهم في شرحها.
التقويم و الدعم :
* أنظم بينهم مسابقة في طالقة القراءة.
* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف
❖ العنــوان  :أ
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يفهم المتعلم (ة) المعاني المفردات باستخدام إستراتيجية مناسبة.
األسبوع 2 :

صيغ العمل

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثالثة  :أثناء القراءة  :فهم النص

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أنتدب أحد المتعلمين أو المتعلمات ليشير إلى الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) دون ترتيب
و يقرؤوها اآلخرون.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (هدية السماء) قراءة معبرة.
* أطلب منهم ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
* ألقي أسئلة حول مضمون النص مثل :
 .1كيف هي طريق الماء ؟  .2ماذا يغذي الماء ؟  .3كيف هي خيرات الماء ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
الفـــهم :
* أطرح عليهم أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
 أجيب :• إالم تحول أشعة الشمس ماء البحر ؟
• إالم تتحول السحب في األجواء الباردة ؟
• ماذا تغذي المياه النازلة من الجبال ؟
• أين ينقى الماء ليصبح صالحا للشرب ؟
 أحيط االختيار المناسب :✓ تتحول السحب في األجواء الباردة جدا إلى  :ثلج – ماء – برد.
✓ يعقم الماء ليصير صاحا للشرب في محطة  :السقي – التحلية – المعالجة
✓ يتحول الماء إل بخار خال من الملح بـ  :التبريد – الحرارة – الرياح
 أبحث في النص عن الجملة الدالة على ما يلي :• تشرب الماء فترتوي.
• ينضم بخار الماء إلى بعضه فيصبح سحبا.
 ألون خانة المكان الذي يوجد فيه الماء صالحا حسب النص :اآلبار

جوف األرض

البحار

المنابع

البحيرات

فحص التوقعات :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم و يقرؤوا
الصحيح منها.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :هؤالء األبطال.
األهـــداف

وان  :أ
العنــ
مرحبا ,ثلج).
شكرا,
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية❖(إذا,
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحلل المتعلم (ة) النص.
* يستثمر المتعلم (ة) النص على مستوى اإلنتاج.
األسبوع 2 :

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :ما بعد القراءة  :التحليل و االستثمار
و اإلنتاج

المراحل
الكلمات البصرية :

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يقرؤون نص القراءة المشتركة (هدية السماء) جماعيا أو ثنائيا بصوت منخفض.
* ألقي سؤاال حول مضمون النص مثل :
 .1ما هي األدوار التي يقوم بها الماء انطالقا من النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
التحــلــيــل :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أحلل) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
• أكتب (نعم) أو (ال) رحلة الماء كانت بحسب النص في :
 حوض السباحة جوف الحر قعر البئر باطن األرض• أضع عالمة (×) في المربع المناسب  :المخاطب في الفقرة األولى من النص هو :
األطفال × الكبار

الحيوان

اإلنسان

االستثمـــار :
بيتك
* يبدأ المتعلم(ة) الفقرة األولى بـ  :أن ِ
ت في ِ
اإلنتـــــاج :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
• أذكر مراحل رحلة الماء في ثالث جمل تجمع ما بين الجو و البر و البحر.
• أكتب مع زمالئي و زميالتي شعارا حول المحافظة على الماء.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
الوسائل

األهـــداف

❖ العنــوان  :أ

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج)
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحول المتعلم(ة) (الفعل المجرد إلى فعل مزيد).
* يستثمر المتعلم (ة) (الجملة الفعلية  :األمر).
األسبوع 1 :

 كتاب التلميذ  -عمل فردي. عمل ثنائي. السبورة. تفاعلي في مجموعات. الصور.المدة :

الحصة الخامسة  :ما بعد القراءة  :استثمار الظواهر اللغوية

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب على السبورة جمال تتضمن الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
و أطلب من المتعلمين و المتعلمات إحاطتها في كل جملة بدارة ,ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يشير متعلم(ة) إلى نص القراءة المشتركة (هدية السماء) و اآلخرون يقرؤونه جماعيا.
* ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل منهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
االستثمـــار :
* تحويل الفعل المجرد إلى فعل مزيد :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )167مع كتابة األفعال بلون مختلف:فتح الطفل الصنبور ,انطلق الماء ,فأغلقه فورا.
 أدعوهم إلى استخراج األفعال. أبين لهم الفرق بين الفعل المجرد و الفعل المزيد. ينجزون النشاط المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص .)167• أحول الفعل المجرد إلى فعل مزيد كما في المثال :
خرج
استخرج

غفر

• أصرف حسب الجدول :
أنت
هو
يستخرج
تستغفرين

قبل

هن

حسن

هم

عمل

نحن

يستعملن
* استثمار الجملة الفعلية  :األمر :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )167مع كتابة الفعل بلون مختلف:ْ
أغلق الصنبور فورا.
افتح الصنبور ,اشرب الماء,
 أدعوهم إلى مالحظة األفعال و اإلجابة عن األسئلة :• ما نوع الجملة و في أي زمن صرفت األفعال ؟
 ينجزون األنشطة المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )167• أالحظ و أنجز كما في المثال :
....
 /أكل وجبته.
 ...أطرافك.
مسح أطرافه.
التقويم و الدعم :
* أقترح أفعاال مجردة و أعين متعلم(ة) ليجعله فعل مزيد و العكس.
* أطلب منهم تركيب جمل فعلية مفيدة في األمر.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
تطبيقات كتابية  :الفعل المجرد و المزيد – الجملة الفعلية  :األمر.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي– الدفاتر.
صيغ العمل  :فردي لإلنجاز ,جماعي للتصحيح.
األهداف :
• يميز المتعلم(ة) بين الفعل المجرد و الفعل المزيد.
• يصرف المتعلم(ة) الفعل المجرد و المزيد في المضارع و األمر إلى ضمائر األفراد و الجمع.
• يحول المتعلم جمال إلى األمر.
األنشطة

التهيــئة

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
-

أحدد للمتعلمين و المتعلمات صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة مثل :
• حول الفعل ذهب و الفعل استخرج إلى الماضي و المضارع و األمر إلى ضمائر األفراد و الجمع.
• حول الجمل التالية لألمر:
✓ أكل الطعام ساخنا.
✓ ركبنا البحر هائجا.
أذكرهم بكيفية وضع الكتاب أو الدفتر و مسك القلم و بالجلسة الصحيحة.

-

ينجزون التطبيقات الكتابية المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص )169المتعلقة بالظاهرتين الصرفية و
التركيبية.
• أدرج األفعال التالية في الجدول :
أطفأ – أخذ – وجد – اغتسل – تساءل – فتح – نزل – تجول

-

األفعال المجردة
األفعال المزيدة
التطبيــــق

• أصرف حسب الجدول:
أنت
المضارع
األمر

أنت

• أحول الفعل إلى األمر :
أحفر البئر لجلب الماء.
✓
ُ
✓ تشربون الماء النقي.
✓ تفتحين الصنبور.

أنتما

أنتم

أنتن

 ................البئر لجلب الماء.
 ................الماء النقي.
 ................الصنبور.

• أستخرج مما يلي ما أمأل به الجدول :
إذا هبت الريح الباردة ,ابتهج يا فالح و ا ُستعد للزراعة !
و إذا هطلت األمطار ,و سالت الجداول ,ازرع حبوبك !
جمل فعلية مبدوءة بفعل أمر
 ............................ - ............................... - .......................... - ...........التقويم
و
الدعــــم

 تصحيح جماعي  :على السبورة. -تصحيح فردي  :تحفزهم األستاذة إلى تصحيح أخطائهم على الدفاتر و تتتبع عملية التصحيح لدعم التعثرات.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
كتابة  :إمالء  :األسماء المنقوصة.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي – األلواح.
األهداف  :يتمكن المتعلم(ة) من التعرف على تنوين األسماء المنقوصة و تركيبها في جمل مفيدة.

األنشطة
التهيــئة
-

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
أملي كلمة تتضمن الظاهرة اإلمالئية موضوع الدرس ,و يكتبها المتعلمون و المتعلمات على األلواح :
ضع كلمة الوادي في الجمع.
بعد التصحيح أعلق بمثل  :منكم من أخطأ ,ال بأس بذلك .في درس اليوم ستتعرفون كيفية كتابتها ,و ستكتبونها
مستقبال دون أخطاء.

 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص ,)168و أحفز بعضهم إلى قراءتها :المالحــظة
جرى الوادي بالماء عندما ذاب الثلج .جرى واد بالماء عندما ذاب الثلج.
 أعزل من الجملة الكلمة ( الوادي و جمعها) و أعين متعلم(ة) قراءتها و أساعدهم ليتعرفوا الكتابة الصحيحةلها.
االستنتــاج -

-

تفضي أنشطة المالحظة إلى إشراكهم في بناء االستنتاج المدرج في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص  )168على
السبورة ,ثم يقرؤه بعضهم.
ينجزون أنشطة (أطبق) المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص.)168
• أحول االسم المنقوص في الجمل التالية إلى اسم منقوص منون كما في المثال :
✓ قاد الراعي دوابه إلى الوادي.
✓ حكم القاضي على الجاني.
✓ يجري الماء في السواقي.

التطبيــــق

 قاد راع دوابه إلى ......– حكم  ....على ......
– يجري الماء في .....

• أحول كما في المثال :
محام
المحامي
التقويم
و
الدعــــم

-

شاك

ساع

ليال

يكتبون على األلواح ما أمليه عليهم من أسماء منقوصة في الجمع مع تصحيح كتابتها.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

جذاذات األسبوع الثالث الوحدة الخامسة
مرجع المفيد في اللغة العربية
المستوى الثالث ابتدائي
تم التحميل عبر موقع ديماسكول

عن موقع وثيقتي
اعداد األستاذة :حسناء العابدي

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

الوسائل

* يحدد المتعلم (ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان.
* يتعرف المتعلم (ة)  :مضمون الحكاية سماعا.
* يعبر المتعلم (ة)  :عن الفهم األولي للحكاية المسموعة.
األسبوع 3 :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة األولى  :التوقع و التسميع.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

* أهيئ مع المتعلمين و المتعلمات لموضوع الدرس الجديد ,و أتعاقد معهم حول األهداف و صيغ
العمل الممكنة.
* أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد ,و ما يتوافق مع طبيعة النص
الحكائي.
المالحظة و التوقع :
* أوجههم إلى مشاهدة الصور المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة و قراءة عنوان الحكاية.
* أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم و تمثالتهم و تصوراتهم مثل :
✓ ماذا ترى في الصورة األولى ؟  ...الثانية ؟  ....الثالثة ؟  .....الرابعة ؟
✓ ما عنوان الحكاية ؟
✓ في الصورة األولى تبدو كل من الشجرة و المنبع في حزن لماذا ؟
✓ انطالقا من الصور و العنوان .ما هو توقعك لما قد تتحدث عنه الحكاية ؟
✓ ما سبب ابتسامة كل من الشجرة و المنبع في الصورة الرابعة ؟
* أرسم مخططا شمسيا على السبورة ,و أدون توقعاتهم ,ثم أدعوهم إلى االستماع إلى الحكاية للتأكد
من مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
التسميع :
* أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية
السرد و متقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
فحص التوقعات
* أطرح أسئلة موجهة مثل :
-

موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسية  :ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية ؟
مؤشرات حول الزمان و المكان  :متى أصبحت الشجرة حزينة ؟ متى التقي المنبع بالعصافير ؟
أين أراد الحسون اإلقامة ؟

* أفسح لهم فرصة التعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أثر التسميع و الفهم األولي للحكاية ,أطلب منهم التحدث شفهيا و بأسلوبهم الخاص عما
فهموه من الحكاية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

 كتاب التلميذ.* يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
* يحدد المتعلم (ة) عناصر الحكاية (الشخصيات,الزمان,المكان,األحداث) شفهيا - .السبورة.
 الصور.* يستثمر المتعلم (ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.
األسبوع 3 :

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثانية  :تعرف عناصر الحكاية.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئــــة :

* أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى استحضار عنوان الحكاية.
*أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.
التسميـــع :
* أسمع الحكاية مستوفية شروط األداء السليم ,مراعية وضوح نبرات الصوت ,حريصة على
تعبيرية السرد ,متقمصة الجو العم للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أختبر الفهم السماعي بطرح أسئلة مثل :
✓ أين كانت تعيش الشجرة ؟
✓ لماذا أصبحت الشجرة حزينة ؟
✓ كيف ساعدها المنبع للخروج من حزنها ؟
✓ كيف أصبحت الشجرة سعيدة ؟
✓ .....
تحديد عناصر الحكاية :
* أطرح أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعية في صياغتها مستواهم اللغوي مثل :
✓ الشخصيات  :ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية ؟
✓ الزمان  :متى وقعت أحداث الحكاية ؟
✓ المكان  :أين وقعت أحداث الحكاية ؟
✓ األحداث  :ما الشخصية التي أصبحت حزينة ؟ و لماذا ؟ ماذا اقترح المنبع على العصافير ؟
* أستثمر أجوبتهم ألقودهم إلى إتمام خطاطة عناصر الحكاية :
الزمان
في صباح أحد األيام

الشخصيات
المنبع ,الشجرة ,العصافير,
الحسون ,البلبل
الفالح
و الثور
األمكنة
جانب الشجرة و
المنبع

األحداث
حزن الشجرة ,تحدث
المنبع مع العصافير,
فرحة الشجرة ....

التقويم و الدعم :
* يعبرون بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى و يعملون على إغناء ما أمكن
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.
* أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق مثل :
لماذا رفضت الشجرة التحدث مع العصافير ؟

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
❖ العنــوان  :أ

الوسائل

األهداف

* يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.
* يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ,المشكل المطروح ,توالي
األحداث ,الحل ,النهاية)
*يستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.
األسبوع 3 :

المراحل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثالثة  :تعرف البنية السردية للحكاية.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

التهيئة :
* أحفز المتعلمين و المتعلمات على استحضار عناصر الحكاية ,بأن ألقي أسئلة متدرجة حولها.
* أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.
التسميع :
* أسمع الحكاية وفق المواصفات التي سبقت اإلشارة إليها في الحصتين األولى و الثانية ,ثم أختبر الفهم
السماعي بطرح أسئلة مثل :
✓ لماذا تحس الشجرة بالملل ؟
✓ ماذا طلب المنبع من العصافير ؟
تحديد بنية الحكاية :
* أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية.
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالبداية (من يحكى  ....إلى الحقل و الزريبة) ثم أسأل :
✓ بماذا يستفيد كل من المنبع و الشجرة من بعضهما ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالمشكل المطروح (من في صباح أحد األيام  ...إلى أعود).
ثم أسأل :
✓ لماذا لم تعد الشجرة نشيطة ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بحل المشكل المطروح (من رفرفت العصافير  ...إلى أغصانك) ثم أسأل :
✓ ماذا أرادت العصافير أن تربط مع الشجرة ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالنهاية (من فرحت الشجرة  ...إلى المياه) ثم أسأل :
✓ كيف أصبحت الشجرة ؟
التقويم و الدعم :
* يعبرون بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب و باستثمار الصور المدرجة في كتاب
المتعلم(ة) (ص.)171
* أنطق بجمل من الحكاية ,و أطلب تحديد المقطع الذي تنتمي إليه ,هل البداية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

الوسائل

* يتعرف المتعلم (ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
* يردد المتعلم (ة) متن الوضعية التواصلية.
األسبوع 3 :

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :الوضعية التواصلية  :أبدي رأيا و أعلله.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل

* أتعاقد مع المتعلمين و المتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
*أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة (أوجه و أنصح)
بأسئلة مثل :
 بماذا نصح عادل عثمان ؟* أضيف غسلت سعاد يديها و لم تغلق الحنفية جيدا فخاطبها عادل.

المالحظة :
* أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص ,)172و ألقي
أسئلة لحفزهم على استكشاف شخصيات الوضعية ,عددهم ,جنسهم ,المتحاوران منهم ,توقع
الموضوع الذي يتحاوران حوله.
التسميع :
* أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص )172مرتين و قد أغلقوا كتبهم
بمراعاة أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية
و اإليماءات ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات الترقيم.
* أرسم على السبورة تخطيطا للشخصيتين المتحاورتين في الوضعية,و أقف إلى جانب رسم كل
شخصية ,كما هممت بالكالم على لسانها.
 متن الوضعية التواصلية :عادل  :سعاد ! سعاد ! أغلقي الحنفية و ال تبذري نعمة هللا.
سعاد  :الماء نعمة هللا ,كيف ذلك ؟
عادل  :بالماء نطفئ ظمأنا ,و نسقي زرعنا ,و نروي ماشيتنا ,و ننظف أجسامنا.
سعاد  :نعم ,هذا صحيح ,و لكن لماذا أغلق الحنفية ؟
عادل  :لكي ال تبذري الماء ,ألنه إذا قل الماء نضب النبع و جفت األرض و مات الزرع.
سعاد  :حقا ,الماء مصدر الحياة ,لن أبذره يعد اليوم.
* ألقي أسئلة لتقويم الفهم السماعي مثل :
-

مع من تحاور عادل ؟  -ماذا طلب عادل من سعاد ؟  -ما مصدر الحياة في نظر سعاد ؟
........

* أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ,و أشركهم في شرحها.
* يرددون بعض جمل متن الوضعية ,بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.
التقويم و الدعم :
* أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.

النشاط المنزلي :
* أطلب منهم قراءة متن الوضعية التواصلية في البيت عدة مرات قراءة جهرية ,و التهيؤ لتشخيصها
و محاكاتها.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ

الوسائل

األهداف

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يشخص المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
* يحاكي المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
األسبوع 3 :

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الخامسة  :الوضعية التواصلية  :أطلب معلومات عن مهنة.

المراحل

التهيئة :
)

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

* أ لقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية ,و أدعوا المتعلمين
و المتعلمات إلى ترديده فرادى و زمرا ليترسخ لديهم.
بأسئلة مثل :
 ماذا قال عادل لسعاد ؟ بماذا أجابته ؟ ما تعليل عادل على سؤال سعاد ؟ ماذا قالت له ؟ و ماذا كان سؤالها ؟ ما هو رد عادل ؟ -ما هو رأي سعاد عن الماء ؟

التشخيص :
* أساعدهم ليتناوبوا على تقمص شخصيتي عادل و سعاد و النطق بما جاء على لسانهما,
بمراعاة
أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات
الوقف ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.
.
المحاكاة :
* يحاكون عادل و سعاد ,و يبدون رأيهم حول موضوع ما مع التعليل.
التقويم و الدعم :
* يتبادلون األدوار ,و يشخصون أو يحاكون.
* أساعدهم على تطوير الحوار و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات
استفهامية و نعوت  ....تتماشى و الموقف التواصلي.
.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف

الوسائل

❖ العنــوان  :أ

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحدد المتعلم (ة) التوقعات انطالقا من عتبات النص (العنوان,الصورة.)...,
مجموعات.
األسبوع 3 :
الحصة األولى  :ما قبل القراءة

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي فيالمدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي) في لوحة تعلق على الحائط داخل
القسم للرجوع إليها في الحصص القادمة للدرس.
* أقرأها ,ثم أحفز المتعلمين و المتعلمات على قراءتها بالترتيب و بدونه.

القراءة المشتركة :
* أكتب نص (نعمة السماء) على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
* أقرأ النص قراءة جهرية معبرة و يقرؤه المتعلمات و المتعلمين جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم
في قراءتهم (القراءة الموجهة) ,بعد ذلك يقرؤون جميعا بصوت منخفض دون أن أرافقهم (القراءة
المستقلة).
* ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :
س : 1عم يتحدث النص؟
المالحظة و التوقع :
* أهيئهم لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن األماكن التي زاروها و بها ماء.
* أدعوهم إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل تأمل الصورة و تحديد مكوناتها :
 ذكر المكان الذي تمثله الصورة. ذكر العناصر الظاهرة في الصورة.* أطلب منهم توقع ما قد يتحدث عنه النص ,و أرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم .

القــــراءة :
* لتحقيق التفاعل األولي مع النص ,أقرؤه قراءة نموذجية ,ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
مثل :
س  : 1أين شاهد الكاتب عين أسردون ؟
س  : 2أين توجد عين أسردون ؟
*أدعوهم لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة.
التقويم و الدعم :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي ,و يناقشون توقعاتهم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
*
*
*
*

األهـــداف
يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ – الجبلي).
يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
يقرأ المتعلم (ة) النص بطالقة.
يفهم المتعلم (ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة.

❖ العنــوان  :أ

األسبوع 3 :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثانية  :أثناء القراءة  :فهم معاني المفردات

المراحل
الكلمات البصرية :

الوسائل

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أقرأ الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ – الجبلي) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
قراءتها بالتركيز البصري عليها.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (نعمة السماء) قراءة جهرية معبرة.
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم في قراءتهم (القراءة الموجهة ).
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم قراءة هامسة في اآلن نفسه
بشكل فردي (القراءة المستقلة)
* أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ,و أشركهم في شرحها الستخدام إحدى االستراتيجيات.
القــــراءة :
* القراءة النموذجية :
 يحددون عنوان النص القرائي و موضوع الدرس. أقرأ النص قراءة جهرية ,أراعي فيها جودة اإللقاء و وضوح نبرات الصوت ,مع استحضارالتلوينات الصوتية ,و يتتبعون قراءتي على الكتاب المدرسي.
* القراءة الموجهة :
 يقرؤون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص و أنا أرافقهم في قراءتهم .يسبق ذلك تذكيرهمبضرورة احترام عالمات الترقيم ,مع محاولة القراءة بطالقة.
* القراءة المستقلة :
 يقرؤون النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.* القراءة الفردية (التطبيق):
 لتمكين أكبر عدد منهم من القراءة ,و خصوصا المتعثرين منهم ,أزاوج بين :• القراءة الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر).
• القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزء منه قراءة جهرية.
إغناء المعجم :
* أستثمر أنشطة (أنمي معجمي) المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم (ة) (ص : )174
 .1أقرأ الكلمات الملونة باألحمر ,و أحيط معناها بخط مغلق :
الدافئ – المعدني – الصافي.
 يتدفق الماء الزالل.مرتفعا – متكبرا – مطال.
 يقف شامخا. .2أكمل الشبكة بما له عالقة بمنتزه (عين أسردون):
منتزه عين أسردون
شالالت

ماء منعش

 .3أبين مرادف الكلمات المكتوبة باألخضر بوضع عالمة (×) بعدها :
فرحت
تأسفت
تحسرت بكيت
جافة
راكضة
جارية
متدفقة
تنشط
تنحط
تنتعش ترتعد
* ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة (أنمي معجمي) بل أفسح المجال للمتعلمات و المتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ,و أشركهم في شرحها.
التقويم و الدعم :
* أنظم بينهم مسابقة في طالقة القراءة.
* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف
❖ العنــوان  :أ
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يبني المتعلم (ة) المعنى العام للنص و يفحص توقعاته.
األسبوع 3 :

صيغ العمل

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثالثة  :أثناء القراءة  :فهم النص

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أنتدب أحد المتعلمين أو المتعلمات ليشير إلى الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي)
دون ترتيب و يقرؤوها اآلخرون.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (نعمة السماء) قراءة معبرة.
* أطلب منهم ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
* ألقي أسئلة حول مضمون النص مثل :
 .1من المتكلم في النص ؟  .2من ماذا ينحدر الماء ؟  .3بماذا يمر الماء للوصول إلى البيوت الماء ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
الفـــهم :
* أطرح عليهم أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
 أجيب :• لماذا تأسف الطفل عندما غاب المشهد ؟
• أين يقع منتزه عين أسردون ؟
• بم يمتاز موقع المنتزه ؟
• ما المعلمة التاريخية المتواجدة هناك ؟
 أبحث في النص عما يدل على أن عين أسردون تعتبر فضاء :سياحيا  -وافر الغالل  -ماؤه ال يجف
 أضع عالمة (×) أمام ما لم يذكر في النص من صفات منتجع عين أسردون :طقس منعش

ماء زالل متدفق

منتزه ساحلي

منتزه جبلي

فحص التوقعات :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم و يقرؤوا
الصحيح منها.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف

الوسائل

قالوا : ,أ
العنــوان
أمام ,ظمأ ,الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية❖(مائة,
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحلل المتعلم (ة) النص.
* يستثمر المتعلم (ة) النص على مستوى اإلنتاج.

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

األسبوع 3 :

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :ما بعد القراءة  :التحليل و االستثمار
و اإلنتاج

المدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي) و أطلب من المتعلمين
و المتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يقرؤون نص القراءة المشتركة (نعمة السماء) جماعيا أو ثنائيا بصوت منخفض.
* ألقي سؤاال حول مضمون النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
التحــلــيــل :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أحلل) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
• أختار الجواب المناسب و أضع عالمة (×) أمامه :
تعرف الطفل مميزات منتزه عين أسردون بواسطة :
 حكاية مسموعة موقع إلكتروني استطالع تلفازي• أبحث في النص عن العبارات التي تبين أن (عين أسردون) منتجع سياحي :
االستثمـــار :
* ينتجون شفهيا جمال على غرار :
و مع تدفق الماء يصبح الطقس رطبا في عز الصيف.
اإلنتـــــاج :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
• أحدد من النص األوصاف التي أعجبتني ,و أفسر سبب إعجابي بها.
• أكتب شعارا أدعو فيه األطفال إلى زيارة منتجع عين أسردون.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

 -زيارة ميدانية

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
الوسائل

األهـــداف

❖ العنــوان  :أ

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة ,قالوا ,أمام ,ظمأ ,الجبلي)
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحول المتعلم(ة) الفعل بحسب ضمائر المفرد و الجمع.
* يستثمر المتعلم (ة) (الجملة الفعلية  :الماضي).
األسبوع 3 :

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الخامسة  :ما بعد القراءة  :استثمار الظواهر اللغوية

المراحل
الكلمات البصرية :

 كتاب التلميذ السبورة. -الصور.

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب على السبورة جمال تتضمن الكلمات البصرية (مائة ,قالوا ,أمام ,ظمأ ,الجبلي).
و أطلب من المتعلمين و المتعلمات إحاطتها في كل جملة بدارة ,ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يشير متعلم(ة) إلى نص القراءة المشتركة (نعمة السماء) و اآلخرون يقرؤونه جماعيا.
* ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل منهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
االستثمـــار :
* تحويل الفعل بحسب ضمائر اإلفراد و الجمع :
 أكتب على السبورة ما يأتي و أعين متعلم(ة) قراءته للتذكير بتصريف الفعل المدرجة في الكتابالمدرسي (ص: )176
الماضي
المضارع
األمر

أنا سمعت
أنا أنطلق
أنت انزل

أنتم سمعتم
هم ينطلقون

ت سمعت نحن سمعنا
أن ِ
ت تنطلقين نحن ننطلق
أن ِ
أنتم انزلوا
أنت انزلي

 ينجزون النشاط المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص .)176• أكمل حسب المطلوب :
أنا شاهدت أنت
أنت تشاهد
أنا
أنتم
نحن
نحن نأخذ أنتم
أنت اشرب

ت
أن ِ
ت
أن ِ
أنتن قصدتن
أنتن
ت
أن ِ

هو
هو
هم
هم
أنتم

هي
هي
هن
هن
أنتن

* استثمار الجملة الفعلية  :الماضي :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )176مع كتابة الفعل بلون مختلف:رأى الزوار الشالل.
 أدعوهم إلى مالحظة الفعل و اإلجابة عن السؤال :• ما نوع الجملة و في أي زمن صرف الفعل ؟
 -ينجزون األنشطة المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )176

• أالحظ الجمل و أمأل الجدول بالمطلوب كما في المثال :
أالحظ الجمل
-

الفعل

قصد الزوار المنتزه.
شاهد الزوار الشالالت.
يسقي الماء األغراس.
جرى الماء في السواقي.

التقويم و الدعم :
* أقترح فعال و أعين متعلم(ة) ليحدد زمنه.
* أطلب منهم تركيب جمل فعلية مفيدة في الماضي.

زمن وقوع الفعل
الماضي (األمس) المضارع (اآلن)

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
كتابة  :إمالء  :عالمات الترقيم.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي – األلواح.
األهداف  :يتمكن المتعلم(ة) من التعرف على عالمات الترقيم و تركيبها في جمل مفيدة.

األنشطة
التهيــئة
-

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
أملي جمل استفهامية و أخرى تعجبية و أخرى تنتهي بنقطة تتضمن الظاهرة اإلمالئية موضوع الدرس ,و
يكتبها المتعلمون و المتعلمات على األلواح :
و أالحظ كيفية كتابتها من طرفهم خاصة العالمة التي تنتهي بها الجملة.
بعد التصحيح أعلق بمثل  :منكم من أخطأ ,ال بأس بذلك .في درس اليوم ستتعرفون كيفية كتابتها ,و ستكتبونها
مستقبال دون أخطاء.

 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص ,)177و أحفز بعضهم إلى قراءتها :المالحــظة
استمتعت إلى أبي بانتباه ,عندما حدثني عن منتجع عين أسردون.
فقلت له ( :ما أروعه من منتجع !) قال ( :هل تحب زيارته ؟)
 أعزل من الجملة عالمات الترقيم و أسألهم عن اسمها و متى نضعها.االستنتــاج -

-

تفضي أنشطة المالحظة إلى إشراكهم في بناء االستنتاج المدرج في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص  )177على
السبورة ,ثم يقرؤه بعضهم.
ينجزون أنشطة (أطبق) المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص.)177
• أضع داخل كل مربع ما يناسب من عالمات الترقيم ( ,؟ !) :

التطبيــــق

هل سمعت بشالالت (أزود)  ...إنها أكثر شالالت المغرب ارتفاعا  ...تقع بإقليم أزيالل  ...و يقصدها زوار
كثيرون  ...فما أجمل منظرها  ...و ما أروع موقعها...
.
• أصل كل عالمة ترقيم بالجملة المناسبة لها :
,
ما أطيب روائح الورود و األزهار.
بعين سيدي احرازم مياه معدنية.
لماذا نستحم بالمياه المعدنية..

التقويم
و
الدعــــم

-

.

.

.

.

.

.

!
؟
.

يكتبون على األلواح ما أمليه عليهم من أسماء منقوصة في الجمع مع تصحيح كتابتها.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثالث.
تطبيقات كتابية :
تحويل األفعال بحسب ضمائر المفرد و الجمع – الجملة الفعلية  :الماضي و المضارع.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي– الدفاتر.
صيغ العمل  :فردي لإلنجاز ,جماعي للتصحيح.
األهداف :
• يحول المتعلم(ة) األفعال في الماضي و المضارع و األمر إلى ضمائر المفرد و الجمع.
• يكمل المتعلم(ة) جمل بفعل ماض مناسب.
األنشطة

التهيــئة

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
-

أحدد للمتعلمين و المتعلمات صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة مثل :
• يقترح متعلم(ة) فعال و يعين متعلما(ة) آخر ليقوم بتصريفه إلى الماضي أو المضارع أو األمر إلى
ضمائر المفرد أو الجمع.
• يقترح متعلم(ة) جملة في الماضي و يعين متعلما(ة) آخر ليقوم بتحويلها إلى المضارع و العكس
صحيح.
أذكرهم بكيفية وضع الكتاب أو الدفتر و مسك القلم و بالجلسة الصحيحة.

-

ينجزون التطبيقات الكتابية المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص )178المتعلقة بالظاهرتين الصرفية و
التركيبية.
• أصرف كل فعل في المكان الفارغ حسب الضمائر:

-

جرى
يتمنى
سأ َ ْل
اِ ْ
التطبيــــق

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

أنا س
نحن
أنتَ

أنتَ
أنتم
أنت

أنت
أنتن
أنتم

هو
هم
أنتن

هي
هن

• أكمل الجمل بالفعل الماضي المناسب في ما يأتي :
 ...............إلى منبع عن أم الربيع.✓ زرتُ – سافرتُ – تمتعتُ .
 ................ما النبع دون انقطاع.جف – انساب – توقف
✓
َّ
• أحول األفعال الملونة حسب المطلوب :
في  -إلى  -بـ  -من -
هو سقى األزهار ,و حافظ على الماء من الضياع.
 الماضي :أنتم  .....األزهار ,و  ......على الماء من الضياع.
نحن نسقي األزهار ,و نحافظ على الماء من الضياع.
 المضارع :أنت  ....األزهار ,و  ....على الماء من الضياع.
• أحول ما لون باألحمر إلى األخضر :
جملة فعلية مبدوءة بفعل ماضي
جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع
  ...محمد في البحر. يسبح محمد في البحر.  ...الماء صافيا. يتدفق الماء صافيا.  ...خرير المياه. -أسمع خرير المياه.

التقويم
و
الدعــــم

 تصحيح جماعي  :على السبورة. -تصحيح فردي  :تحفزهم األستاذة إلى تصحيح أخطائهم على الدفاتر و تتتبع عملية التصحيح لدعم التعثرات.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

نمودج لجذاذات األسبوع الثاني من الوحدة الخامسة

المستوى الثالث
مرجع المفيد في اللغة العربية
تم التحميل عبر موقع ديماسكول
www.dimaschool.Com

اعداد األستاذة :حــسناء العـابدي

عن موقع وثيقيت

تم أخد الموافقة من إدارة موقع وثيقتي من أجل نشر هذا الملف.
وفقكم هللا

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

* يستثمر المتعلم (ة) الرصيد المعجمي ( :يقطنها ,تزكم ,بحسرة)..... ,
* يحول المتعلم (ة)  :الفعل الناقص إلى الماضي و المضارع و األمر
حسب ضمائر األفراد.
* يوظف المتعلم (ة) ( :الجملة الفعلية  :المضارع).
* يستعمل المتعلم (ة) األسلوب ( :ما  ..هذه )! ..

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

المدة :

األسبوع 2 :
الحصة األولى  :استثمار الرصيد المعجمي و الظواهر اللغوية.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

* أتعاقد مع المتعلمين و المتعلمات حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.

التسميع :

* أسمع الحكاية مرة واحدة وفق المواصفات التي تمت اإلشارة إليها في حصص سالفة.

استثمار الرصيد المعجمي :
* أدعوهم إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل :
أفعال  :يقطنها – تزكم ......
أشياء  :اآلبار-
* أشركهم في شرح كل كلمة باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات  :ذوات األشياء أو صورها,
تشخيص,عائلة الكلمة ,شبكة المفردات,الصفة المضافة,مفاتيح السياق,المعاني المتعددة.
* يركبون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة.
استثمار الصرف و لتحويل
و التراكيب و األساليب

* استثمار الفعل الناقص:
-

أنطق بأفعال و يحدد المتعلم الفعل الناقص من غيره.
أدعوهم إلى ذكر فعل ناقص ورد في الحكاية.

* توظيف ( :الجملة الفعلية  :المضارع) :
 أدعوهم إلى تركيب جمل فعلية في المضارع. أنطق بجمل في الماضي و أطلب منهم تحويلها إلى جمل في المضارع.* يتحدثون و يستعملون األسلوب :
-

ما أجمل هذه اللعبة !

التقويم و الدعم :
* أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل :
 يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية. أنطق بأفعال من الحكاية و أطلب تحديد الفعل الناقص. -يستعملون األسلوب (ما  ..هذه  )! ..في جمل مفيدة.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

االستماع التحدث
❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

* يسرد المتعلم (ة) الحكاية أو مقاطع منها.
* يشخص المتعلم (ة) الحكاية.
* يستثمر المتعلم (ة) القيم المروجة في الحكاية.
األسبوع 2 :

الوسائل
 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الثانية  :السرد و التشخيص و استثمار القيم.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل

التهيئة :

* أطلب من المتعلمين و المتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الحاصل اكتسابه لديهم.
*أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.

السرد :

* أشجعهم على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب,باستعمال التعابير الجسدية و اإليماءات و
التلوينات الصوتية ,و أساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور و الرسوم كلما
تعثروا.

التشخيص :
* أشركهم في إعداد الفضاء و الوسائل ,و في تشكيل المجموعات و توزيع األدوار.
* تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية أو مواقف منها وفق األدوار المحددة ألفرادها.
* يناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط الضعف أو القوة.
استثمار القيم :

* أساعدهم على اكتشاف القيمة  /القيم التي تعالجها الحكاية ( :التعاون على النظافة )
-

استخراج ما يدل على التعاون على النظافة من الحكاية .

* أدعوهم ليعطوا أمثلة سمعوا عنها أو مواقف عاشوها تجسد القيم المتضمنة في الحكاية.
التقويم و الدعم :
* أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
* يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :عودة النهر.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

* ينتج المتعلم (ة) حكاية جديدة باستثمار عناصر و بنية الحكاية
موضوع الدرس.
األسبوع 2 :

الوسائل
 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثالثة  :إنتاج حكاية جديدة.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل

التهيئة :
* أساعد المتعلمين و المتعلمات على استرجاع عناصر الحكاية األصلية و بنيتها السردية باستعمال
خريطة الحكاية و سرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.
اإلنتـــــاج :
* أشركهم في تبديل أحد عناصر الحكاية أو أكثر (حدث أو أكثر ,شخصية /أكثر,مكان  /أكثر ,زمان/
أكثر ) ,أو تبديل أحد مكونات بنية الحكاية (البداية ,التحول ,المشكل ,الحل ,نهاية الحكاية) ,و أحرص على
أن يتم التدرج في هذا األمر حسب تقدم مستويات االكتساب اللغوي القدرة على التعبير لدى المتعلمين و
المتعلمات.
* أقسمهم إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية اإلنتاج الجديد للحكاية.
* أدعوهم الستثمار عناصر الحكاية و بنيتها في عملية اإلنتاج.
* بعد انتهاء مدة اإلنتاج ,يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.
-

الزمان  :في يوم من األيام ,يوم األحد..... ,
المكان  :تبديل النهر بالجدول أو البحر .....
الشخصيات  :تبديل عادل بـاسم آخر و الجد بآخر كالعم أو الصديق ....
األحداث  :يفسح المجال للمتعلمين و المتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت
بالنسبة للزمان و المكان و الشخصيات.

التقويم و الدعم :
* أقوم اإلنتاجات من خالل عملية العرض ,و تعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
* أسجل مالحظاتي حول التعثرات و الصعوبات في دفتر التتبع لتشكل موضوعات للمعالجة و الدعم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

* يتعرف المتعلم (ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماع
* يردد المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.

األسبوع 2 :

المراحل
التهــيئة :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الرابعة  :الوضعية التواصلية  :أوجه و أنصح.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
* أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
* أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة (أقدم معلومات و إرشادات):
بأسئلة مثل :
 من الذي حاور عادل ؟ حول ماذا حاور عادل جده ؟ ما هي المعلومات التي قدمها عادل لجده حول ماء النهر ؟* الحظ عادل أن عثمان يرمي نفايات في نهر القرية فدار الحوار الذي ستسمعونه بعد قليل.

المالحــظة :
* أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في الكتاب المدرسي (ص ,)163و ألقي أسئلة
لحفزهم على استكشاف شخصيات الوضعية  :عددهم ,جنسهم ,المتحاوران منهم ,توقع الموضوع الذي
يتحاوران حوله.
التسميــع :
* أسمع متن الوضعية التواصلية المدرجة في الكتاب المدرسي (ص  )163مرتين و و قد أغلقوا كتبهم
بمراعاة أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات,
و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف.
* أرسم على السبورة تخطيطا للشخصيتين المتحاورتين في الوضعية ,و أقف إلى جانب رسم كل
شخصية ,كلما هممت بالكالم على لسانها.
 متن الوضعية التواصلية :عادل  :عثمان ! ماذا تفعل ؟ هل تريد أن تلوث النهر من جديد ؟
عثمان  :و لماذا ألوثه يا ترى ؟
عادل  :ألنك ترمي به نفايات ضارة .أرجوك حافظ على نظافة مياه األنهار و اآلبار.
عثمان  :بم تنصحني ؟
عادل  :عليك أال ترمي في الماء األزبال ,و أال تلوثه بالقمامة ,و أال تسرف في استعماله.
عثمان  :شكرا عادل على هذه النصائح ! و التوجيهات أعدك أنني سأعمل بها.
* ألقي أسئلة لتقويم الفهم السماعي مثل :
 .1ماذا فعل عثمان ؟  .2بماذا نصح عادل عثمان ؟  .3هل تقبل عثمان النصيحة ؟
* أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ,و أشركهم في شرحها.
* يرددون بعض جمل متن الوضعية ,بمراعاة اإليقاعات الصوتية و العبرة.
التقويم و الدعم :
* أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.
* أطلب منهم قراءة متن الوضعية التواصلية في المنزل عدة مرات قراءة جهرية ,و التهيؤ لتشخيصها و محاكاتها.
.
.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ
األهداف

الوسائل

* يشخص المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
* يحاكي المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
األسبوع 2 :

المراحل

التهيئة :
)

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الخامسة  :الوضعية التواصلية  :أوجه و أنصح.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

* أ لقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية ,و أدعوا المتعلمين
و المتعلمات إلى ترديده فرادى و زمرا ليترسخ لديهم.
بأسئلة مثل :
 ماذا قال عادل لعثمان ؟ بماذا أجابه عثمان ؟ بماذا أجاب عادل عثمان ؟ ما هو سؤال عثمان ؟ ما هي نصيحة عادل لعثمان ؟ -ما هي الجملة التي تشكر بها عثمان عادل ؟

التشخيص :
* أساعدهم ليتناوبوا على تقمص شخصيتي عادل و عثمان و النطق بما جاء على لسانهما ,بمراعاة
أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات
الوقف ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.
.
المحاكاة :
* يحاكون عادل و عثمان ,و يقدمون نصائح و توجيهات حول موضوع معين.
التقويم و الدعم :
* يتبادلون األدوار ,و يشخصون أو يحاكون.
* أساعدهم على تطوير الحوار و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات
استفهامية و نعوت  ....تتماشى و الموقف التواصلي.
.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف

الوسائل

❖ العنــوان  :أ

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحدد المتعلم (ة) التوقعات انطالقا من عتبات النص (العنوان,الصورة.)...,
مجموعات.
األسبوع 2 :
الحصة األولى  :ما قبل القراءة

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي فيالمدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) في لوحة تعلق على الحائط داخل
القسم للرجوع إليها في الحصص القادمة للدرس.
* أقرأها ,ثم أحفز المتعلمين و المتعلمات على قراءتها بالترتيب و بدونه.

القراءة المشتركة :
* أكتب نص (هدية السماء) على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
* أقرأ النص قراءة جهرية معبرة و يقرؤه المتعلمات و المتعلمين جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم
في قراءتهم (القراءة الموجهة) ,بعد ذلك يقرؤون جميعا بصوت منخفض دون أن أرافقهم (القراءة
المستقلة).
* ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :
س : 1عم يتحدث النص؟
المالحظة و التوقع :
* أهيئهم لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن الماء.
* أدعوهم إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل تأمل الصورة و تحديد مكوناتها :
 ذكر المكان الذي تمثله الصورة. ذكر العناصر الظاهرة في الصورة.* أطلب منهم توقع ما قد يتحدث عنه النص ,و أرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم .

القــــراءة :
* لتحقيق التفاعل األولي مع النص ,أقرؤه قراءة نموذجية ,ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
مثل :
س  : 1كيف هي رحلة الماء ؟
س  : 2بعد أي عملية يصير الماء صالحا للشرب ؟
*أدعوهم لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة.
التقويم و الدعم :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي ,و يناقشون توقعاتهم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يقرأ المتعلم (ة) النص بطالقة.
*يفهم المتعلم (ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة.

❖ العنــوان  :أ

األسبوع 2 :

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثانية  :أثناء القراءة  :فهم معاني المفردات

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أقرأ الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات قراءتها بالتركيز
البصري عليها.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (هدية السماء) قراءة جهرية معبرة.
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم في قراءتهم (القراءة الموجهة ).
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم قراءة هامسة في اآلن نفسه
بشكل فردي (القراءة المستقلة)
* أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ,و أشركهم في شرحها الستخدام إحدى االستراتيجيات.
القــــراءة :
* القراءة النموذجية :
 يحددون عنوان النص القرائي و موضوع الدرس. أ قرأ النص قراءة جهرية ,أراعي فيها جودة اإللقاء و وضوح نبرات الصوت ,مع استحضارالتلوينات الصوتية ,و يتتبعون قراءتي على الكتاب المدرسي.
* القراءة الموجهة :
 يقرؤون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص و أنا أرافقهم في قراءتهم .يسبق ذلك تذكيرهمبضرورة احترام عالمات الترقيم ,مع محاولة القراءة بطالقة.
* القراءة المستقلة :
 يقرؤون النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.* القراءة الفردية (التطبيق):
 لتمكين أكبر عدد منهم من القراءة ,و خصوصا المتعثرين منهم ,أزاوج بين :• القراءة الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر).
• القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزء منه قراءة جهرية.
إغناء المعجم :
* أستثمر أنشطة (أنمي معجمي) المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم (ة) (ص : )165
 .1أضع عالمة = أو عالمة ≠ مكان النقط :
المعالجة  ...التصفية
/
يتكاثف  ...يتفرق
/
الظمأ  ...العطش
ينعش  ...يقوي و يريح  /البرد  ...الماء الجامد  /يعقم  ...يوسخ
 .2أرتب رحلة الماء باستعمال األرقام من  1إلى : 6
 – 1تبخر الماء.
 –...جريان األنهار.

 - ..تساقط األمطار.

 –...امتالء السدود.

 –...تكاثف الغيوم.

 –...معالجة المياه.

 .3أصوغ كما في المثال :
يُرافِق
رافق
عالج
غادر
راقب

َرافِق

مرافقة

* ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة (أنمي معجمي) بل أفسح المجال للمتعلمات و المتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ,و أشركهم في شرحها.
التقويم و الدعم :
* أنظم بينهم مسابقة في طالقة القراءة.
* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
األهـــداف
❖ العنــوان  :أ
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يفهم المتعلم (ة) المعاني المفردات باستخدام إستراتيجية مناسبة.
األسبوع 2 :

صيغ العمل

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثالثة  :أثناء القراءة  :فهم النص

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أنتدب أحد المتعلمين أو المتعلمات ليشير إلى الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) دون ترتيب
و يقرؤوها اآلخرون.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (هدية السماء) قراءة معبرة.
* أطلب منهم ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
* ألقي أسئلة حول مضمون النص مثل :
 .1كيف هي طريق الماء ؟  .2ماذا يغذي الماء ؟  .3كيف هي خيرات الماء ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
الفـــهم :
* أطرح عليهم أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
 أجيب :• إالم تحول أشعة الشمس ماء البحر ؟
• إالم تتحول السحب في األجواء الباردة ؟
• ماذا تغذي المياه النازلة من الجبال ؟
• أين ينقى الماء ليصبح صالحا للشرب ؟
 أحيط االختيار المناسب :✓ تتحول السحب في األجواء الباردة جدا إلى  :ثلج – ماء – برد.
✓ يعقم الماء ليصير صاحا للشرب في محطة  :السقي – التحلية – المعالجة
✓ يتحول الماء إل بخار خال من الملح بـ  :التبريد – الحرارة – الرياح
 أبحث في النص عن الجملة الدالة على ما يلي :• تشرب الماء فترتوي.
• ينضم بخار الماء إلى بعضه فيصبح سحبا.
 ألون خانة المكان الذي يوجد فيه الماء صالحا حسب النص :اآلبار

جوف األرض

البحار

المنابع

البحيرات

فحص التوقعات :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم و يقرؤوا
الصحيح منها.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :هؤالء األبطال.
األهـــداف

وان  :أ
العنــ
مرحبا ,ثلج).
شكرا,
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية❖(إذا,
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحلل المتعلم (ة) النص.
* يستثمر المتعلم (ة) النص على مستوى اإلنتاج.
األسبوع 2 :

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :ما بعد القراءة  :التحليل و االستثمار
و اإلنتاج

المراحل
الكلمات البصرية :

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يقرؤون نص القراءة المشتركة (هدية السماء) جماعيا أو ثنائيا بصوت منخفض.
* ألقي سؤاال حول مضمون النص مثل :
 .1ما هي األدوار التي يقوم بها الماء انطالقا من النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
التحــلــيــل :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أحلل) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
• أكتب (نعم) أو (ال) رحلة الماء كانت بحسب النص في :
 حوض السباحة جوف الحر قعر البئر باطن األرض• أضع عالمة (×) في المربع المناسب  :المخاطب في الفقرة األولى من النص هو :
األطفال × الكبار

الحيوان

اإلنسان

االستثمـــار :
بيتك
* يبدأ المتعلم(ة) الفقرة األولى بـ  :أن ِ
ت في ِ
اإلنتـــــاج :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )166
• أذكر مراحل رحلة الماء في ثالث جمل تجمع ما بين الجو و البر و البحر.
• أكتب مع زمالئي و زميالتي شعارا حول المحافظة على الماء.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :رحلة الماء.
الوسائل

األهـــداف

❖ العنــوان  :أ

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج)
* يقرأ المتعلم (ة) النص (هدية السماء) قراءة مشتركة.
* يحول المتعلم(ة) (الفعل المجرد إلى فعل مزيد).
* يستثمر المتعلم (ة) (الجملة الفعلية  :األمر).
األسبوع 1 :

 كتاب التلميذ  -عمل فردي. عمل ثنائي. السبورة. تفاعلي في مجموعات. الصور.المدة :

الحصة الخامسة  :ما بعد القراءة  :استثمار الظواهر اللغوية

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب على السبورة جمال تتضمن الكلمات البصرية (إذا ,شكرا ,مرحبا ,ثلج).
و أطلب من المتعلمين و المتعلمات إحاطتها في كل جملة بدارة ,ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يشير متعلم(ة) إلى نص القراءة المشتركة (هدية السماء) و اآلخرون يقرؤونه جماعيا.
* ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل منهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
االستثمـــار :
* تحويل الفعل المجرد إلى فعل مزيد :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )167مع كتابة األفعال بلون مختلف:فتح الطفل الصنبور ,انطلق الماء ,فأغلقه فورا.
 أدعوهم إلى استخراج األفعال. أبين لهم الفرق بين الفعل المجرد و الفعل المزيد. ينجزون النشاط المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص .)167• أحول الفعل المجرد إلى فعل مزيد كما في المثال :
خرج
استخرج

غفر

• أصرف حسب الجدول :
أنت
هو
يستخرج
تستغفرين

قبل

هن

حسن

هم

عمل

نحن

يستعملن
* استثمار الجملة الفعلية  :األمر :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )167مع كتابة الفعل بلون مختلف:ْ
أغلق الصنبور فورا.
افتح الصنبور ,اشرب الماء,
 أدعوهم إلى مالحظة األفعال و اإلجابة عن األسئلة :• ما نوع الجملة و في أي زمن صرفت األفعال ؟
 ينجزون األنشطة المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )167• أالحظ و أنجز كما في المثال :
....
 /أكل وجبته.
 ...أطرافك.
مسح أطرافه.
التقويم و الدعم :
* أقترح أفعاال مجردة و أعين متعلم(ة) ليجعله فعل مزيد و العكس.
* أطلب منهم تركيب جمل فعلية مفيدة في األمر.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
تطبيقات كتابية  :الفعل المجرد و المزيد – الجملة الفعلية  :األمر.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي– الدفاتر.
صيغ العمل  :فردي لإلنجاز ,جماعي للتصحيح.
األهداف :
• يميز المتعلم(ة) بين الفعل المجرد و الفعل المزيد.
• يصرف المتعلم(ة) الفعل المجرد و المزيد في المضارع و األمر إلى ضمائر األفراد و الجمع.
• يحول المتعلم جمال إلى األمر.
األنشطة

التهيــئة

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
-

أحدد للمتعلمين و المتعلمات صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة مثل :
• حول الفعل ذهب و الفعل استخرج إلى الماضي و المضارع و األمر إلى ضمائر األفراد و الجمع.
• حول الجمل التالية لألمر:
✓ أكل الطعام ساخنا.
✓ ركبنا البحر هائجا.
أذكرهم بكيفية وضع الكتاب أو الدفتر و مسك القلم و بالجلسة الصحيحة.

-

ينجزون التطبيقات الكتابية المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص )169المتعلقة بالظاهرتين الصرفية و
التركيبية.
• أدرج األفعال التالية في الجدول :
أطفأ – أخذ – وجد – اغتسل – تساءل – فتح – نزل – تجول

-

األفعال المجردة
األفعال المزيدة
التطبيــــق

• أصرف حسب الجدول:
أنت
المضارع
األمر

أنت

• أحول الفعل إلى األمر :
أحفر البئر لجلب الماء.
✓
ُ
✓ تشربون الماء النقي.
✓ تفتحين الصنبور.

أنتما

أنتم

أنتن

 ................البئر لجلب الماء.
 ................الماء النقي.
 ................الصنبور.

• أستخرج مما يلي ما أمأل به الجدول :
إذا هبت الريح الباردة ,ابتهج يا فالح و ا ُستعد للزراعة !
و إذا هطلت األمطار ,و سالت الجداول ,ازرع حبوبك !
جمل فعلية مبدوءة بفعل أمر
 ............................ - ............................... - .......................... - ...........التقويم
و
الدعــــم

 تصحيح جماعي  :على السبورة. -تصحيح فردي  :تحفزهم األستاذة إلى تصحيح أخطائهم على الدفاتر و تتتبع عملية التصحيح لدعم التعثرات.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
كتابة  :إمالء  :األسماء المنقوصة.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي – األلواح.
األهداف  :يتمكن المتعلم(ة) من التعرف على تنوين األسماء المنقوصة و تركيبها في جمل مفيدة.

األنشطة
التهيــئة
-

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
أملي كلمة تتضمن الظاهرة اإلمالئية موضوع الدرس ,و يكتبها المتعلمون و المتعلمات على األلواح :
ضع كلمة الوادي في الجمع.
بعد التصحيح أعلق بمثل  :منكم من أخطأ ,ال بأس بذلك .في درس اليوم ستتعرفون كيفية كتابتها ,و ستكتبونها
مستقبال دون أخطاء.

 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص ,)168و أحفز بعضهم إلى قراءتها :المالحــظة
جرى الوادي بالماء عندما ذاب الثلج .جرى واد بالماء عندما ذاب الثلج.
 أعزل من الجملة الكلمة ( الوادي و جمعها) و أعين متعلم(ة) قراءتها و أساعدهم ليتعرفوا الكتابة الصحيحةلها.
االستنتــاج -

-

تفضي أنشطة المالحظة إلى إشراكهم في بناء االستنتاج المدرج في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص  )168على
السبورة ,ثم يقرؤه بعضهم.
ينجزون أنشطة (أطبق) المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص.)168
• أحول االسم المنقوص في الجمل التالية إلى اسم منقوص منون كما في المثال :
✓ قاد الراعي دوابه إلى الوادي.
✓ حكم القاضي على الجاني.
✓ يجري الماء في السواقي.

التطبيــــق

 قاد راع دوابه إلى ......– حكم  ....على ......
– يجري الماء في .....

• أحول كما في المثال :
محام
المحامي
التقويم
و
الدعــــم

-

شاك

ساع

ليال

يكتبون على األلواح ما أمليه عليهم من أسماء منقوصة في الجمع مع تصحيح كتابتها.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

جذاذات األسبوع الثالث الوحدة الخامسة
مرجع المفيد في اللغة العربية
المستوى الثالث ابتدائي
تم التحميل عبر موقع ديماسكول

عن موقع وثيقتي
اعداد األستاذة :حسناء العابدي

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

الوسائل

* يحدد المتعلم (ة) التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان.
* يتعرف المتعلم (ة)  :مضمون الحكاية سماعا.
* يعبر المتعلم (ة)  :عن الفهم األولي للحكاية المسموعة.
األسبوع 3 :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة األولى  :التوقع و التسميع.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

* أهيئ مع المتعلمين و المتعلمات لموضوع الدرس الجديد ,و أتعاقد معهم حول األهداف و صيغ
العمل الممكنة.
* أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد ,و ما يتوافق مع طبيعة النص
الحكائي.
المالحظة و التوقع :
* أوجههم إلى مشاهدة الصور المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة و قراءة عنوان الحكاية.
* أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم و تمثالتهم و تصوراتهم مثل :
✓ ماذا ترى في الصورة األولى ؟  ...الثانية ؟  ....الثالثة ؟  .....الرابعة ؟
✓ ما عنوان الحكاية ؟
✓ في الصورة األولى تبدو كل من الشجرة و المنبع في حزن لماذا ؟
✓ انطالقا من الصور و العنوان .ما هو توقعك لما قد تتحدث عنه الحكاية ؟
✓ ما سبب ابتسامة كل من الشجرة و المنبع في الصورة الرابعة ؟
* أرسم مخططا شمسيا على السبورة ,و أدون توقعاتهم ,ثم أدعوهم إلى االستماع إلى الحكاية للتأكد
من مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
التسميع :
* أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات الصوت و حريصا على تعبيرية
السرد و متقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
فحص التوقعات
* أطرح أسئلة موجهة مثل :
-

موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسية  :ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية ؟
مؤشرات حول الزمان و المكان  :متى أصبحت الشجرة حزينة ؟ متى التقي المنبع بالعصافير ؟
أين أراد الحسون اإلقامة ؟

* أفسح لهم فرصة التعبير عن مدى مالءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أثر التسميع و الفهم األولي للحكاية ,أطلب منهم التحدث شفهيا و بأسلوبهم الخاص عما
فهموه من الحكاية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
األهدافالعنــوان  :أ
❖

الوسائل

 كتاب التلميذ.* يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
* يحدد المتعلم (ة) عناصر الحكاية (الشخصيات,الزمان,المكان,األحداث) شفهيا - .السبورة.
 الصور.* يستثمر المتعلم (ة) عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا.
األسبوع 3 :

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثانية  :تعرف عناصر الحكاية.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئــــة :

* أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى استحضار عنوان الحكاية.
*أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.
التسميـــع :
* أسمع الحكاية مستوفية شروط األداء السليم ,مراعية وضوح نبرات الصوت ,حريصة على
تعبيرية السرد ,متقمصة الجو العم للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أختبر الفهم السماعي بطرح أسئلة مثل :
✓ أين كانت تعيش الشجرة ؟
✓ لماذا أصبحت الشجرة حزينة ؟
✓ كيف ساعدها المنبع للخروج من حزنها ؟
✓ كيف أصبحت الشجرة سعيدة ؟
✓ .....
تحديد عناصر الحكاية :
* أطرح أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعية في صياغتها مستواهم اللغوي مثل :
✓ الشخصيات  :ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية ؟
✓ الزمان  :متى وقعت أحداث الحكاية ؟
✓ المكان  :أين وقعت أحداث الحكاية ؟
✓ األحداث  :ما الشخصية التي أصبحت حزينة ؟ و لماذا ؟ ماذا اقترح المنبع على العصافير ؟
* أستثمر أجوبتهم ألقودهم إلى إتمام خطاطة عناصر الحكاية :
الزمان
في صباح أحد األيام

الشخصيات
المنبع ,الشجرة ,العصافير,
الحسون ,البلبل
الفالح
و الثور
األمكنة
جانب الشجرة و
المنبع

األحداث
حزن الشجرة ,تحدث
المنبع مع العصافير,
فرحة الشجرة ....

التقويم و الدعم :
* يعبرون بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة أولى و يعملون على إغناء ما أمكن
منها بربط الحدث بزمن وقوعه أو مكانه.
* أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق مثل :
لماذا رفضت الشجرة التحدث مع العصافير ؟

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ عنــوان الحكاية  :منبع و شجرة.
❖ العنــوان  :أ

الوسائل

األهداف

* يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.
* يحدد المتعلم(ة) بنية الحكاية شفهيا (البداية ,المشكل المطروح ,توالي
األحداث ,الحل ,النهاية)
*يستثمر المتعلم(ة) بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة بشكل شفهي.
األسبوع 3 :

المراحل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

الحصة الثالثة  :تعرف البنية السردية للحكاية.

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

التهيئة :
* أحفز المتعلمين و المتعلمات على استحضار عناصر الحكاية ,بأن ألقي أسئلة متدرجة حولها.
* أتعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة.
التسميع :
* أسمع الحكاية وفق المواصفات التي سبقت اإلشارة إليها في الحصتين األولى و الثانية ,ثم أختبر الفهم
السماعي بطرح أسئلة مثل :
✓ لماذا تحس الشجرة بالملل ؟
✓ ماذا طلب المنبع من العصافير ؟
تحديد بنية الحكاية :
* أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية.
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالبداية (من يحكى  ....إلى الحقل و الزريبة) ثم أسأل :
✓ بماذا يستفيد كل من المنبع و الشجرة من بعضهما ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالمشكل المطروح (من في صباح أحد األيام  ...إلى أعود).
ثم أسأل :
✓ لماذا لم تعد الشجرة نشيطة ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بحل المشكل المطروح (من رفرفت العصافير  ...إلى أغصانك) ثم أسأل :
✓ ماذا أرادت العصافير أن تربط مع الشجرة ؟
* أقرأ المقطع السردي الخاص بالنهاية (من فرحت الشجرة  ...إلى المياه) ثم أسأل :
✓ كيف أصبحت الشجرة ؟
التقويم و الدعم :
* يعبرون بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب و باستثمار الصور المدرجة في كتاب
المتعلم(ة) (ص.)171
* أنطق بجمل من الحكاية ,و أطلب تحديد المقطع الذي تنتمي إليه ,هل البداية.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ

األهداف

الوسائل

* يتعرف المتعلم (ة) مضمون متن الوضعية التواصلية سماعا.
* يردد المتعلم (ة) متن الوضعية التواصلية.
األسبوع 3 :

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :الوضعية التواصلية  :أبدي رأيا و أعلله.

المدة :

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل
التهيئة :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

صيغ العمل

* أتعاقد مع المتعلمين و المتعلمات حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
*أحفزهم على استحضار الشخصية الرئيسية للوضعية التواصلية السالفة (أوجه و أنصح)
بأسئلة مثل :
 بماذا نصح عادل عثمان ؟* أضيف غسلت سعاد يديها و لم تغلق الحنفية جيدا فخاطبها عادل.

المالحظة :
* أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص ,)172و ألقي
أسئلة لحفزهم على استكشاف شخصيات الوضعية ,عددهم ,جنسهم ,المتحاوران منهم ,توقع
الموضوع الذي يتحاوران حوله.
التسميع :
* أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص )172مرتين و قد أغلقوا كتبهم
بمراعاة أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية
و اإليماءات ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات الترقيم.
* أرسم على السبورة تخطيطا للشخصيتين المتحاورتين في الوضعية,و أقف إلى جانب رسم كل
شخصية ,كما هممت بالكالم على لسانها.
 متن الوضعية التواصلية :عادل  :سعاد ! سعاد ! أغلقي الحنفية و ال تبذري نعمة هللا.
سعاد  :الماء نعمة هللا ,كيف ذلك ؟
عادل  :بالماء نطفئ ظمأنا ,و نسقي زرعنا ,و نروي ماشيتنا ,و ننظف أجسامنا.
سعاد  :نعم ,هذا صحيح ,و لكن لماذا أغلق الحنفية ؟
عادل  :لكي ال تبذري الماء ,ألنه إذا قل الماء نضب النبع و جفت األرض و مات الزرع.
سعاد  :حقا ,الماء مصدر الحياة ,لن أبذره يعد اليوم.
* ألقي أسئلة لتقويم الفهم السماعي مثل :
-

مع من تحاور عادل ؟  -ماذا طلب عادل من سعاد ؟  -ما مصدر الحياة في نظر سعاد ؟
........

* أدعوهم إلى تحديد كلمات المتن التي لم يفهموا معناها ,و أشركهم في شرحها.
* يرددون بعض جمل متن الوضعية ,بمراعاة اإليقاعات الصوتية المعبرة.
التقويم و الدعم :
* أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.

النشاط المنزلي :
* أطلب منهم قراءة متن الوضعية التواصلية في البيت عدة مرات قراءة جهرية ,و التهيؤ لتشخيصها
و محاكاتها.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:

االستماع التحدث

رقم الجذاذة:

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :أ

الوسائل

األهداف

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يشخص المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
* يحاكي المتعلم (ة) الوضعية التواصلية.
األسبوع 3 :

صيغ العمل
 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الخامسة  :الوضعية التواصلية  :أطلب معلومات عن مهنة.

المراحل

التهيئة :
)

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

* أ لقي أسئلة متدرجة يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعية ,و أدعوا المتعلمين
و المتعلمات إلى ترديده فرادى و زمرا ليترسخ لديهم.
بأسئلة مثل :
 ماذا قال عادل لسعاد ؟ بماذا أجابته ؟ ما تعليل عادل على سؤال سعاد ؟ ماذا قالت له ؟ و ماذا كان سؤالها ؟ ما هو رد عادل ؟ -ما هو رأي سعاد عن الماء ؟

التشخيص :
* أساعدهم ليتناوبوا على تقمص شخصيتي عادل و سعاد و النطق بما جاء على لسانهما,
بمراعاة
أسلوب الحوار ,و باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ,و بمراعاة قواعد النبر و التنغيم و عالمات
الوقف ,و بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
* أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.
.
المحاكاة :
* يحاكون عادل و سعاد ,و يبدون رأيهم حول موضوع ما مع التعليل.
التقويم و الدعم :
* يتبادلون األدوار ,و يشخصون أو يحاكون.
* أساعدهم على تطوير الحوار و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات
استفهامية و نعوت  ....تتماشى و الموقف التواصلي.
.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف

الوسائل

❖ العنــوان  :أ

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحدد المتعلم (ة) التوقعات انطالقا من عتبات النص (العنوان,الصورة.)...,
مجموعات.
األسبوع 3 :
الحصة األولى  :ما قبل القراءة

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي فيالمدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي) في لوحة تعلق على الحائط داخل
القسم للرجوع إليها في الحصص القادمة للدرس.
* أقرأها ,ثم أحفز المتعلمين و المتعلمات على قراءتها بالترتيب و بدونه.

القراءة المشتركة :
* أكتب نص (نعمة السماء) على لوحة تعلق على الحائط للرجوع إليها في خالل الحصص القادمة.
* أقرأ النص قراءة جهرية معبرة و يقرؤه المتعلمات و المتعلمين جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم
في قراءتهم (القراءة الموجهة) ,بعد ذلك يقرؤون جميعا بصوت منخفض دون أن أرافقهم (القراءة
المستقلة).
* ألقي سؤاال حول المضمون العام للنص مثل :
س : 1عم يتحدث النص؟
المالحظة و التوقع :
* أهيئهم لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن األماكن التي زاروها و بها ماء.
* أدعوهم إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل تأمل الصورة و تحديد مكوناتها :
 ذكر المكان الذي تمثله الصورة. ذكر العناصر الظاهرة في الصورة.* أطلب منهم توقع ما قد يتحدث عنه النص ,و أرسم مخططا شمسيا على السبورة أمأل
فراغاته بتوقعاتهم .

القــــراءة :
* لتحقيق التفاعل األولي مع النص ,أقرؤه قراءة نموذجية ,ثم أطرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص
مثل :
س  : 1أين شاهد الكاتب عين أسردون ؟
س  : 2أين توجد عين أسردون ؟
*أدعوهم لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة موجهة.
التقويم و الدعم :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي ,و يناقشون توقعاتهم.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
*
*
*
*

األهـــداف
يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ – الجبلي).
يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
يقرأ المتعلم (ة) النص بطالقة.
يفهم المتعلم (ة) معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة.

❖ العنــوان  :أ

األسبوع 3 :

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثانية  :أثناء القراءة  :فهم معاني المفردات

المراحل
الكلمات البصرية :

الوسائل

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أقرأ الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ – الجبلي) و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
قراءتها بالتركيز البصري عليها.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (نعمة السماء) قراءة جهرية معبرة.
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعهم بصوت منخفض و أنا أرافقهم في قراءتهم (القراءة الموجهة ).
* يقرأ المتعلمون و المتعلمات جميعا النص بصوت منخفض دون أن أرافقهم قراءة هامسة في اآلن نفسه
بشكل فردي (القراءة المستقلة)
* أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ,و أشركهم في شرحها الستخدام إحدى االستراتيجيات.
القــــراءة :
* القراءة النموذجية :
 يحددون عنوان النص القرائي و موضوع الدرس. أقرأ النص قراءة جهرية ,أراعي فيها جودة اإللقاء و وضوح نبرات الصوت ,مع استحضارالتلوينات الصوتية ,و يتتبعون قراءتي على الكتاب المدرسي.
* القراءة الموجهة :
 يقرؤون جميعا بصوت منخفض فقرة من النص و أنا أرافقهم في قراءتهم .يسبق ذلك تذكيرهمبضرورة احترام عالمات الترقيم ,مع محاولة القراءة بطالقة.
* القراءة المستقلة :
 يقرؤون النص قراءة هامسة في اآلن نفسه بشكل فردي.* القراءة الفردية (التطبيق):
 لتمكين أكبر عدد منهم من القراءة ,و خصوصا المتعثرين منهم ,أزاوج بين :• القراءة الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر).
• القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمين النص أو جزء منه قراءة جهرية.
إغناء المعجم :
* أستثمر أنشطة (أنمي معجمي) المرتبطة بالنص المدرجة في كتاب المتعلم (ة) (ص : )174
 .1أقرأ الكلمات الملونة باألحمر ,و أحيط معناها بخط مغلق :
الدافئ – المعدني – الصافي.
 يتدفق الماء الزالل.مرتفعا – متكبرا – مطال.
 يقف شامخا. .2أكمل الشبكة بما له عالقة بمنتزه (عين أسردون):
منتزه عين أسردون
شالالت

ماء منعش

 .3أبين مرادف الكلمات المكتوبة باألخضر بوضع عالمة (×) بعدها :
فرحت
تأسفت
تحسرت بكيت
جافة
راكضة
جارية
متدفقة
تنشط
تنحط
تنتعش ترتعد
* ال أكتفي باستثمار الكلمات المدرجة في أنشطة (أنمي معجمي) بل أفسح المجال للمتعلمات و المتعلمين
ليحددوا كل كلمات النص األخرى التي لم يفهموا معانيها ,و أشركهم في شرحها.
التقويم و الدعم :
* أنظم بينهم مسابقة في طالقة القراءة.
* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف
❖ العنــوان  :أ
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يبني المتعلم (ة) المعنى العام للنص و يفحص توقعاته.
األسبوع 3 :

صيغ العمل

الوسائل

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الثالثة  :أثناء القراءة  :فهم النص

المراحل

األنشطة التعليمية و التعلمية

الكلمات البصرية :

* أنتدب أحد المتعلمين أو المتعلمات ليشير إلى الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي)
دون ترتيب و يقرؤوها اآلخرون.

القراءة المشتركة :
* أقرأ نص القراءة المشتركة السابق كتابته في الحصة السابقة (نعمة السماء) قراءة معبرة.
* أطلب منهم ترديد النص معي جماعيا ثم في مجموعات ثم ثنائيا.
* ألقي أسئلة حول مضمون النص مثل :
 .1من المتكلم في النص ؟  .2من ماذا ينحدر الماء ؟  .3بماذا يمر الماء للوصول إلى البيوت الماء ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
الفـــهم :
* أطرح عليهم أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
 أجيب :• لماذا تأسف الطفل عندما غاب المشهد ؟
• أين يقع منتزه عين أسردون ؟
• بم يمتاز موقع المنتزه ؟
• ما المعلمة التاريخية المتواجدة هناك ؟
 أبحث في النص عما يدل على أن عين أسردون تعتبر فضاء :سياحيا  -وافر الغالل  -ماؤه ال يجف
 أضع عالمة (×) أمام ما لم يذكر في النص من صفات منتجع عين أسردون :طقس منعش

ماء زالل متدفق

منتزه ساحلي

منتزه جبلي

فحص التوقعات :
* يرجعون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم و يقرؤوا
الصحيح منها.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
األهـــداف

الوسائل

قالوا : ,أ
العنــوان
أمام ,ظمأ ,الجبلي).
* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية❖(مائة,
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحلل المتعلم (ة) النص.
* يستثمر المتعلم (ة) النص على مستوى اإلنتاج.

 كتاب التلميذ. السبورة. -الصور.

األسبوع 3 :

المراحل
الكلمات البصرية :

صيغ العمل

 عمل فردي. عمل ثنائي. -تفاعلي في مجموعات.

الحصة الرابعة  :ما بعد القراءة  :التحليل و االستثمار
و اإلنتاج

المدة :

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية (مائة – قالوا – أمام – ظمأ  -الجبلي) و أطلب من المتعلمين
و المتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يقرؤون نص القراءة المشتركة (نعمة السماء) جماعيا أو ثنائيا بصوت منخفض.
* ألقي سؤاال حول مضمون النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
التحــلــيــل :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أحلل) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
• أختار الجواب المناسب و أضع عالمة (×) أمامه :
تعرف الطفل مميزات منتزه عين أسردون بواسطة :
 حكاية مسموعة موقع إلكتروني استطالع تلفازي• أبحث في النص عن العبارات التي تبين أن (عين أسردون) منتجع سياحي :
االستثمـــار :
* ينتجون شفهيا جمال على غرار :
و مع تدفق الماء يصبح الطقس رطبا في عز الصيف.
اإلنتـــــاج :
* أدعوهم إلى إنجاز أنشطة (أنتج) المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )175
• أحدد من النص األوصاف التي أعجبتني ,و أفسر سبب إعجابي بها.
• أكتب شعارا أدعو فيه األطفال إلى زيارة منتجع عين أسردون.
التقويم و الدعم :
* لتقويم أدائهم القرائي و عالج التعثرات أنفد أنشطة مثل :
 يتناوبون على قراءة النص قراءة فردية (كل متعلم يقرأ سطرا).* أطلب منهم تركيب جمل مفيدة باستخدام كلمات من النص.

 -زيارة ميدانية

الفئة المستهدفة  :الثالث ابتدائي

التاريخ:
رقم الجذاذة:

المكون  :القراءة

❖ الوحدة  -5- :الماء و الحياة.
❖ العنــوان  :عين أسردون.
الوسائل

األهـــداف

❖ العنــوان  :أ

* يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية (مائة ,قالوا ,أمام ,ظمأ ,الجبلي)
* يقرأ المتعلم (ة) النص (نعمة السماء) قراءة مشتركة.
* يحول المتعلم(ة) الفعل بحسب ضمائر المفرد و الجمع.
* يستثمر المتعلم (ة) (الجملة الفعلية  :الماضي).
األسبوع 3 :

 عمل فردي. عمل ثنائي. تفاعلي في مجموعات.المدة :

الحصة الخامسة  :ما بعد القراءة  :استثمار الظواهر اللغوية

المراحل
الكلمات البصرية :

 كتاب التلميذ السبورة. -الصور.

صيغ العمل

األنشطة التعليمية و التعلمية
* أكتب على السبورة جمال تتضمن الكلمات البصرية (مائة ,قالوا ,أمام ,ظمأ ,الجبلي).
و أطلب من المتعلمين و المتعلمات إحاطتها في كل جملة بدارة ,ثم قراءتها.

القراءة المشتركة :
* يشير متعلم(ة) إلى نص القراءة المشتركة (نعمة السماء) و اآلخرون يقرؤونه جماعيا.
* ألقي سؤاال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص مثل :
 .1ما هي النعمة المذكورة في النص ؟
القــــراءة الجهرية :
* أدعوهم إلى استحضار معايير القراءة الجهرية.
* يقرؤون النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل منهم.
* يقيمون أداء بعضهم في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها رفقتي.
االستثمـــار :
* تحويل الفعل بحسب ضمائر اإلفراد و الجمع :
 أكتب على السبورة ما يأتي و أعين متعلم(ة) قراءته للتذكير بتصريف الفعل المدرجة في الكتابالمدرسي (ص: )176
الماضي
المضارع
األمر

أنا سمعت
أنا أنطلق
أنت انزل

أنتم سمعتم
هم ينطلقون

ت سمعت نحن سمعنا
أن ِ
ت تنطلقين نحن ننطلق
أن ِ
أنتم انزلوا
أنت انزلي

 ينجزون النشاط المدرج في كتاب المتعلم (ة) (ص .)176• أكمل حسب المطلوب :
أنا شاهدت أنت
أنت تشاهد
أنا
أنتم
نحن
نحن نأخذ أنتم
أنت اشرب

ت
أن ِ
ت
أن ِ
أنتن قصدتن
أنتن
ت
أن ِ

هو
هو
هم
هم
أنتم

هي
هي
هن
هن
أنتن

* استثمار الجملة الفعلية  :الماضي :
 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في الكتاب المدرسي (ص )176مع كتابة الفعل بلون مختلف:رأى الزوار الشالل.
 أدعوهم إلى مالحظة الفعل و اإلجابة عن السؤال :• ما نوع الجملة و في أي زمن صرف الفعل ؟
 -ينجزون األنشطة المدرجة في كتاب المتعلم(ة) (ص )176

• أالحظ الجمل و أمأل الجدول بالمطلوب كما في المثال :
أالحظ الجمل
-

الفعل

قصد الزوار المنتزه.
شاهد الزوار الشالالت.
يسقي الماء األغراس.
جرى الماء في السواقي.

التقويم و الدعم :
* أقترح فعال و أعين متعلم(ة) ليحدد زمنه.
* أطلب منهم تركيب جمل فعلية مفيدة في الماضي.

زمن وقوع الفعل
الماضي (األمس) المضارع (اآلن)

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثاني.
كتابة  :إمالء  :عالمات الترقيم.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي – األلواح.
األهداف  :يتمكن المتعلم(ة) من التعرف على عالمات الترقيم و تركيبها في جمل مفيدة.

األنشطة
التهيــئة
-

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
أملي جمل استفهامية و أخرى تعجبية و أخرى تنتهي بنقطة تتضمن الظاهرة اإلمالئية موضوع الدرس ,و
يكتبها المتعلمون و المتعلمات على األلواح :
و أالحظ كيفية كتابتها من طرفهم خاصة العالمة التي تنتهي بها الجملة.
بعد التصحيح أعلق بمثل  :منكم من أخطأ ,ال بأس بذلك .في درس اليوم ستتعرفون كيفية كتابتها ,و ستكتبونها
مستقبال دون أخطاء.

 أكتب على السبورة الجملة المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص ,)177و أحفز بعضهم إلى قراءتها :المالحــظة
استمتعت إلى أبي بانتباه ,عندما حدثني عن منتجع عين أسردون.
فقلت له ( :ما أروعه من منتجع !) قال ( :هل تحب زيارته ؟)
 أعزل من الجملة عالمات الترقيم و أسألهم عن اسمها و متى نضعها.االستنتــاج -

-

تفضي أنشطة المالحظة إلى إشراكهم في بناء االستنتاج المدرج في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص  )177على
السبورة ,ثم يقرؤه بعضهم.
ينجزون أنشطة (أطبق) المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص.)177
• أضع داخل كل مربع ما يناسب من عالمات الترقيم ( ,؟ !) :

التطبيــــق

هل سمعت بشالالت (أزود)  ...إنها أكثر شالالت المغرب ارتفاعا  ...تقع بإقليم أزيالل  ...و يقصدها زوار
كثيرون  ...فما أجمل منظرها  ...و ما أروع موقعها...
.
• أصل كل عالمة ترقيم بالجملة المناسبة لها :
,
ما أطيب روائح الورود و األزهار.
بعين سيدي احرازم مياه معدنية.
لماذا نستحم بالمياه المعدنية..

التقويم
و
الدعــــم
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يكتبون على األلواح ما أمليه عليهم من أسماء منقوصة في الجمع مع تصحيح كتابتها.

المجال  :الماء و الحياة.

الوحدة  :الخامسة.
األسبوع  :الثالث.
تطبيقات كتابية :
تحويل األفعال بحسب ضمائر المفرد و الجمع – الجملة الفعلية  :الماضي و المضارع.
الوسائل  :السبورة – الكتاب المدرسي– الدفاتر.
صيغ العمل  :فردي لإلنجاز ,جماعي للتصحيح.
األهداف :
• يحول المتعلم(ة) األفعال في الماضي و المضارع و األمر إلى ضمائر المفرد و الجمع.
• يكمل المتعلم(ة) جمل بفعل ماض مناسب.
األنشطة

التهيــئة

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
-

أحدد للمتعلمين و المتعلمات صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة مثل :
• يقترح متعلم(ة) فعال و يعين متعلما(ة) آخر ليقوم بتصريفه إلى الماضي أو المضارع أو األمر إلى
ضمائر المفرد أو الجمع.
• يقترح متعلم(ة) جملة في الماضي و يعين متعلما(ة) آخر ليقوم بتحويلها إلى المضارع و العكس
صحيح.
أذكرهم بكيفية وضع الكتاب أو الدفتر و مسك القلم و بالجلسة الصحيحة.

-

ينجزون التطبيقات الكتابية المدرجة في كتاب المتعلم و المتعلمة (ص )178المتعلقة بالظاهرتين الصرفية و
التركيبية.
• أصرف كل فعل في المكان الفارغ حسب الضمائر:

-

جرى
يتمنى
سأ َ ْل
اِ ْ
التطبيــــق

المستوى :الثالث ابتدائي.
المدة الزمنية 45 :د.
رج:

أنا س
نحن
أنتَ

أنتَ
أنتم
أنت

أنت
أنتن
أنتم

هو
هم
أنتن

هي
هن

• أكمل الجمل بالفعل الماضي المناسب في ما يأتي :
 ...............إلى منبع عن أم الربيع.✓ زرتُ – سافرتُ – تمتعتُ .
 ................ما النبع دون انقطاع.جف – انساب – توقف
✓
َّ
• أحول األفعال الملونة حسب المطلوب :
في  -إلى  -بـ  -من -
هو سقى األزهار ,و حافظ على الماء من الضياع.
 الماضي :أنتم  .....األزهار ,و  ......على الماء من الضياع.
نحن نسقي األزهار ,و نحافظ على الماء من الضياع.
 المضارع :أنت  ....األزهار ,و  ....على الماء من الضياع.
• أحول ما لون باألحمر إلى األخضر :
جملة فعلية مبدوءة بفعل ماضي
جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع
  ...محمد في البحر. يسبح محمد في البحر.  ...الماء صافيا. يتدفق الماء صافيا.  ...خرير المياه. -أسمع خرير المياه.

التقويم
و
الدعــــم

 تصحيح جماعي  :على السبورة. -تصحيح فردي  :تحفزهم األستاذة إلى تصحيح أخطائهم على الدفاتر و تتتبع عملية التصحيح لدعم التعثرات.

إعداد  :ذة حسناء العابدي
عن موقع وثيقتي
www.watiqati.net

