المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية

مكون
الكتابة

تطبيقات كتابية

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع7:
الظواهر :الفعل الصحيح في
المضارع  +الجملة الفعلية :الفاعل
ظاهر
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في المضارع
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل
ظاهر
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
هو  ...........إلى الساحة (اآلن)
هو خرج إلى الساحة ( البارحة)
أنا  ..........أنت  ..........أنتما  .........نحن .........أنتم ..........هم .........
 أتمم بفاعل مناسب:
التهيئة
رسم  .........محراثا.
قدمت  ..........هدية ألمها.
أنجز  ............التمرين.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)05
 .1أحول الفعل حسب الجدول:
البارحة
كتبت
..........
أخدت

أنا
هو
هي

اإلنجاز

 .2أمأل الفراغ بفاعل مناسب:
سمع ...........
عملت ..........
بدأَ .............


يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أمأل الجدول بما يناسب:




الفعل

التصحيح

اآلن
...........
يرسم
..........



يمشي التلميذ على الرصيف.
يقطف الفالح التفاح.
ترعى االغنام في الغابة.
الفاعل

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

تطبيقات كتابية

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في األمر
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل ضمير
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

األسبوع8:
الظواهر :الفعل الصحيح في
األمر  +الجملة الفعلية :الفاعل
ضمير
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 صرف الفعل ( شارك) في األمر مع:
أنت – أنتِ – أنتما – أنتما – أنتم – أنتن
 اِجعل الفاعل الظاهر ضميرا:
 طبخت أمي لحما................... . حفر السكان البئر................... . اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)08
 .1أحول كما في المثال:
العبي في ساحة الحي.
أنتِ تلعبين في ساحة الحي.
 ...............في حفر البئر.
أنت تشارك في حفر البئر.
...............في الحديقة.
تقفزون في الحديقة.
 ................في جمع التبرعات.
تشاركان في جمع التبرعات.
 .2أُعيد كتابة الجملة كما في المثال:
حضر إلى الدوار
حضر المهندس إلى الدوار:
.......................
وضعت فاطمة الحصالة:
 .3أقرأ الجملة وأبين من قام بعمل تركيب المضخة:
.......................
َّب المهندس المضخة:
رك َ
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 أكمل كما في المثال:
أنت اِقفز على الحبل.
َ
أنتِ ...............أنتما  ...............أنتم  ..............أنتن ..............
 من قام بالفعل في هذه الجمل:
صاح الديك في الفجر............... :
قفز المتسابق في الرمل............... :
جرى الوعل في الغابة................ :
نبت الزرع في الحقل................... :

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع9:
الظواهر :التحويل بحسب
ضمائر المثنى  +الجملة
االسمية مع النواسخ الفعلية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يحول الفعل حسب ضمائر المثنى
 يوظف النواسخ الفعلية في الجملة االسمية
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول حسب ضمائر المثنى:
أنا نظفت القسم .أنتما  ...........هما  ..............هما ...............
 أدخل( :كان – صار – أصبح) على الجمل:
التهيئة
كان ................
ع
القطار مسر ٌ
صار ...............
ع
اللعب ممت ٌ
أصبح .............
الحقل مخضرٌ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )46
 أمال الفراغ بالضمير المناسب:
رسمت  .......... /رسمنا  ............ /رسم َتا
...........
َ
 أتمم كما في المثال:
كان الجو ممطرا.
الجو ممطرٌ
..........................
صار الحقل مزهرا.
..........................
أصبحت األرض مخضرة
اإلنجاز




يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أحول حسب ضمائر المثنى:

أنا ساعدت أمي .أنتما  ...........هما  ..............هما ...............


أدخل( :كان – صار – أصبح) على الجمل:

السفر شاق
األكل لذي ٌذ
الحكاية شيقة
التصحيح



كان ................
صار ...............
أصبحت .............

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

مكون
الكتابة

الوحدة :الحياة
التعاونية
تطبيقات كتابية

األسبوع05:

جذاذة:

الظواهر:
 .0الفعل الصحيح في المضارع و األمر +
الجملة الفعلية :الفاعل ظاهر وضمير
 .2التحويل بحسب ضمائر المثنى +
الجملة االسمية مع النواسخ الفعلية

مرشدي في
اللغة العربية

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في المضارع و األمر
 يحول بحسب ضمائر المثنى
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل ظاهر و ضمير.
 يوظف النواسخ الفعلية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أصرف حسب المطلوب:
غرس في المضارع مع:
أنت – أنتِ – أنتما – أنتم – أنتن – نحن – أنا – هو – هي – هما – هما – هم – هن
َ
أنت – أنتِ – أنتما – أنتم  -أنتن
غرس في األمر مع:
َ
 إدخال ناسخ فعلي على الجمل اآلتية:
الدرس مفي ٌد .كان .............
القميص جاه ٌز .صار ..........
الظبي سعي ٌد .أصبح ..........
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )70
 أمأل الخانات حسب المطلوب:
هم
أنتن
أنتم
أنتما
أنت
أنا
أنتِ
َ
ألعب
لعب
اِزرع
زرع
ل كان أو صار أو أصبح على الجمل اآلتية:
 ادخ ُ
ة ........................................... :
 الحديقة جميل ٌ
ة .......................................... :
 الساحة نظيف ٌ
 التعاون واجب ........................................... :
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 صرف الفعل (تدرب) إلى األمر:
أنت / ..........أنتِ  / ..........أنتما  / ............أنتم  / ...........أنتن ..........
َ
ل كان أو صار أو أصبح على الجمل اآلتية:
 ادخ ُ
 السنجاب متعجرفٌ  .أصبح ..........
منهمر .كان .................
 المطر
ٌ
 العشاء جاه ٌز .صار ...............


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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الوحدة :الوقاية من األخطار

المستوى3:
مكون
تطبيقات كتابية
الكتابة
األهداف:
 يستعمل الفعل المهموز
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :المفعول
فيه
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
األسبوع02:
مرشدي في
الظواهر :الفعل المهموز +
اللغة العربية
الجملة الفعلية :المفعول فيه
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
هو  ..........هي ..............
ت ............
مأل :أن ِ
أنتما  ........أنتن ............
أكل :أنا ..............
 استعمل :مساء – فوق – يمين في جمل مفيدة
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )80 - 86
 .1أحول حسب الضمائر:
بدأ  -أنتِ  .........هو  ..........هي .........
سأل  -أنا  .........أنتما  ..........أنتن .........
أمر  -هما  .........هم  ..........هن .........
 .2ألون بطاقة ما يدل على الزمان باألحمر وما يدل على المكان باألخضر:

تحت

ليال

أمام

صباحا

 .3استعمل الكلمات السابقة في جمل مفيدة
 يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر مثل
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
األسبوع03:
مرشدي في
الظواهر :الفعل المضعف +
اللغة العربية
الجملة الفعلية :المفعول المطلق
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يستعمل الفعل الضعف في االزمنة الثالث
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :المفعول
المطلق
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
فعل ( شد) في الماضي مع جميع الضمائر
 انسج على غرار:
التهيئة
شربت العصير شربا
طرقت الباب طرقتين
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )93 - 92
د) حسب الضمائر:
 .1أحول الفعل (م ّ

اإلنجاز

في الماضي
أنا
أنت
َ
أنتم
هم
هن

في المضارع
أنا
أنتِ
أنتم
هم
هن

في األمر
أنت
َ
أنتِ
أنتما
أنتم
أنتن

 .2أكمل الجمل كما في المثال:
ركلت الكرة ركلتين
رسمت رسما جميال
طرق الحداد الحديد ...........
حفظت الدرس ...........
قفزت ..............
أجبت عن السؤال .............
 يمكن إنجاز التطبيق رقم  2على الدفاتر وتعزيزه بالنشاط التالي:
 .3صرف كل فعل حسب الضمير:
أنت  ........انتم  ......أنا  ......هما  ........هما .......
(ه َّز ) في الماضي مع :
َ
(قص ) في المضارع مع  :أنتِ  ........هم  ......نحن  ......أنتما  ........أنتن .......
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع06:
الظواهر:التحويل بحسب ضمائر
الجمع  +الجملة االسمية :النواسخ
الحرفية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 التحويل حسب ضمائر الجمع
 يوظف عناصر الجملة االسمية :النواسخ
الحرفية
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
نحن نسمع القرآن .أنتن  ..........هن  .........أنتم  .........هم .........
 ادخل :إن – أن – لعل على الجمل التالية:
التهيئة
إن ...................
الحاسوب مفي ٌد
لعل ................
الطريق طويلة
علمت أن ............
كثيف
الضباب
ٌ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

اإلنجاز

التصحيح

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)050 - 055
 .1أحول حسب المطلوب:
أنا أشاهد شريطا شيقا
أنتما ........................
أنتم ........................
أنتن ........................
هم ........................
هن ........................
 .2أكمل بما يتاسب:
لعل الج َّو ............
الجو ممطر
صار .................
الماء بارد
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أتمم بما يناسب:
إن ..........................
اصبح الجوُّ صحوا
كان ........................
ل
لعل
َ
التمرين سه ٌ
قرأت أن ...................
ب متطورا
صار الط ُّ


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار

تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 استثمار الظواهر الصرفية والتركيبية
موضوع الدرس في تطبيقات داعمة.
المراحل

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع00:
الظواهر:
 .0الفعل المهموز والمضعف
 +المفعول فيه و المفعول
المطلق
 .2التحويل بحسب ضمائر
الجمع  +الجملة االسمية:
النواسخ الحرفية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية



التهيئة


أحدد للتالميذ صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 اإلتيان بأفعال مهموزة وتصريفها حسب ما يسمح به الوقت
 التذكير بالظواهر التركيبية السابقة في عجالة ( المفعول فيه والمطلق
والنواسخ الحرفية)
اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)057 - 054
 .1آتي بأفعال فيها همزة ( في األول – في الوسط – في األخير) مثل:
أخد – سأل – قرأ
 .2أحول فعل (م َّر) حسب الضمائر:

اإلنجاز

التصحيح

هن ..........
أنتم  ...........أنتن  ...........هم ...........
مررت
أنا
ُ
هن ..........
أنتن  ...........هم ...........
أنتم ...........
أنا أمر
هن ..........
أنتن  ...........هم ...........
أنتم ...........
أنت م َّر
 .3أضع الكلمة المناسبة في المكان الفارغ :فوق – صباحا – أمام – ليال
كرسي  ..............مائدة الفطور،
أنام  ..........وأفيق  ،...............أجلس ............
ٍّ
فآكل ما لذ و طاب.
 .4أكمل الجمل بما يتاسب السؤال كما في المثال:
كم؟
كيف؟
اشار الشرطي إشارتين
الطريق عبورا حذرا
عبرت
َ
شربت الماء .......
شرحت الدرس ألخي ..........
قفزت ............
انجزت التمارين ...........
 .5أدخل إن ،أن ،لعل على الجمل اآلتية:
ة.
األزهار متفتح ٌ
خطير.
اللعب بالنار
ٌ
ة خطير ٌة.
علمت  ....السرع َ
ب.
الحذر واج ٌ
ة.
العطلة قريب ٌ
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على الدفاتر


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
www.dimaschool.com

الوحدة :الحرف والمهن

المستوى3:
مكون
تطبيقات كتابية
الكتابة
األهداف:
 أن يصنف أفعال المثال حسب حرف علتها
 يوظف النعت في جمل أو يحدده في الجمل
المراحل

التهيئة

جذاذة:
األسبوع08:
مرشدي في اللغة
الظواهر:
الفعل المثال  +النعت العربية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة،
دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 الفعل المثال  :تعيين الفعل المثال من بين األفعال اآلتية :جرى – وقف –
مال – يبس – وصل  -نما
 تعيين النعت شفويا:
حرث الفالح حقال واسعا.
سقط فهمان في الحفرة العميقة.
هذا كتاب جميل.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )022
يقظت – وعدوا – وصلنا –
 .1أصنف األفعال اآلتية حسب الجدول :وجدوا –
ْ
يسر
االفعال المبدوءة بالواو

اإلنجاز

التصحيح

االفعال المبدوءة بالياء

 .2أتمم حسب المطلوب:
أنا وجدت أنتِ  ...............هو  ....................هي ...................
وجد:
ت  ...............هو  ....................هي ...................
وصل:
أنا أصل أن ِ
 .3أضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في مكانها المناسب :صغير ٍة – مفيد ًة –
مخلص
قرأت قصة ....................
لعبت بكر ٍّة ..................
صديق ...................
لي
ٌ


يمكن إنجاز التطبيق رقم  3على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يصنف الفعل األجوف من بين االفعال
المعتلة
 يوظف الحال في جمل أو يحدده في الجمل
المراحل

التهيئة

جذاذة:
األسبوع09:
مرشدي في
الظواهر:
اللغة العربية
الفعل األجوف  +الحال
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 يحدد التلميذ الفعل األجوف من بين األفعال المعتلة التالية:
قال – وصل – سار –– يئس – وعى  -باع  -سما
 أحدد النعت:
عاد الفالح إلى منزله تعبا.
رجع الطبي الصغير إلى البيت نشيطا.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )035
 .1اضع العالمة(  )xأسفل الفعل الذي وسطه ألف (ا):

أخد

نام

جاء

سأل

 .2أحول األفعال اآلتية حسب الضمائر :قال – مال – خاف
اإلنجاز

قلت
أنا
ُ
ملت
أنا
ُ
خفت
أنت
ُ

أنت ...........
َ
أنت...........
َ
أنت...........
َ

أنتما ...........
هما ...........
أنتِ ...........

أنتن ...........
هي ...........
هم ...........

هن ..........
أنتم ..........
نحن ..........

ة – مسرورا ً
 .3أضع كل كلمة في مكانها المناسب :مبتسما – مفتح ً
يذهب الفالح إلى الحقل ..............
النجار ينشر الخشب ...................
شممت األزهار .......................

التصحيح



يمكن إنجاز التمرين رقم  3على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد و المثنى.
 يوظف الجار والمجرور في جمل ويحددهما.
المراحل

التهيئة

األسبوع25:
الظواهر:
التحويل بحسب ضمائر المفرد
والمثنى  +الجار والمجرور
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة،
دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول حسب المطلوب:
أنت  ............أنتِ  .............هو ..........
............
أنا ألون الفراشة .أنتما  ..........هما
َ
هي ........
 أحدد حرف الجر واالسم المجرور شفهيا:
عاد أبي من العمل.
أدخلت األقالم في المقلمة.
بنى الطائر عشه على الغصن.
ذهب الراعي إلى الغابة.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)038 - 037
 .1أصل بخط بين الكلمات المناسبة:
على الزربية
يتجوالن
أنا
هما

اإلنجاز

التصحيح

أجلس

في المعرض

 .2أمأل المكان الفارغ بحرف الجر المناسب:
سافرت  ............العطلة الصيفيةِ.
صنعة اليدين خير  .......إرثِ الجدين.


يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أضع كل فعل أمام الضمير المناسب :تلعبان – تمشين  -صلَّيت – قفزتا
أنا  ............هما  ................أنتِ  ...............أنتما ...............



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن

مكون الكتابة

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد و
المثنى و الجمع.
 يوظف النعت و الحال و الجار
والمجرور في جمل ويحددها.
المراحل

التهيئة

األسبوع20:
الظواهر:
 .1الفعل المثال واألجوف  +النعت
والحال
 .2التحويل بحسب ضمائر المفرد
والمثنى  +الجار والمجرور
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 إعطاء أمثلة ألفعال المثال وأخرى للفعل األجوف.
 تحديد النعت والحال واالسم المجرور والجار في التركيب التالي:
رجع الظبي الصغير إلى البيت مسرورا.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)063
 .1أنسج مثل :هذا نجار ماهر.
 .2أضع (و) أو (يـ ) في المكان المناسب:
ع .... -لَ َد .... -قَف
س – ِ ...
ع ... -نَ َ
س َ
...عد ... -بِ َ
 .3أحول الفعل( قال) حسب الضمائر اآلتية:
قلت
أنا
ُ
ل
أنا أقو ُ

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

أنت ...........
َ
أنت...........
َ

ت ...........
أن ِ
ت ...........
أن ِ

هو ...........
هو ...........

هي ..........
هي ..........

ة
األبيض – عذب – خضرا ُء  -العالي ُ
 .4أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :كبير –
ُ
أشجار  – .............الثلج  – ...............نهر  – .............الحقول
ما ٌء – .............
ٌ
..............
 .5أقرأ السؤال ثم اتمم الجملة بكلمة مناسبة كما في المثال:
ة منتصراً
ة؟
أنهى الفريق المقابل َ
كيف انهى الفريق المقابل َ
رجع خالد ..................
كيف رجع خال ٌد؟
سافرت زينب ...........
كيف سافرت زينب؟
ِن – بـِ – فِي
 .6أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :لـِ  -م ْ
ن فوائد
....
الحقل أشجار تفاح ٍّ ..... - .خطئي أتعلم ..... - .االجتها ِد تنجح ..... -الزيتو ِ
ِ
كثير ٌة
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على الدفاتر مثل:

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الماء والحياة

مكون
الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع23:
الظواهر:
الفعل الناقص  +الجملة الفعلية:
المضارع
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يتعرف الفعل الناقص ويميزه.
 يوظف الفعل المضارع في الجملة
الفعلية.
المراحل

التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حدد الفعل الناقص من بين األفعال التالية:
مشى – قال – سما – عفا – خشي


اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )007
 .1أكمل كل فعل بما يناسبه مما يأتي:
سعـ / .....نسِـ / .....عد / ....دنَـ / .....قضـََ / .....رضـِ.......

اإلنجاز

 .2أكمل ألكون جملة:
أنتظر ......................
يعمل ....................
تسير .......................
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أحول األفعال في الجمل من الماضي إلى المضارع:
قطف البستاني التفاح.
أسعف األطباء المرضى.
نسجت زينب زربية.
ْ
ت الشرطيات المرور.
نظم ِ

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يتعرف المجرد و المزيد من
االفعال.
 يوظف األمر في الجملة الفعلية.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع26:
الظواهر:
الفعل المجرد والمزيد  +الجملة الفعلية:
األمر
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حدد الفعل المجرد والمزيد من األفعال التالية:
قلب  /انقلب  .سكب  /انسكب  .وقف  /استوقف
 اِجعل األفعال التالية في األمر:
أنت  .....أنتِ  .......أنتما  ........أنتم  .......أنتن .........
ذهب:
َ
َ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)044
 .1أنجز كما في المثال:
ع
س ِ
م َ
ج
خ َر َ
َ
ل
ع ِ
م َ
ض َر
ح َ
َ

اإلنجاز

ع
م َ
أَس َ

 .2أقرأ وأتمم الجدول:
فهمت هن ٌد مسألة
ْ
م مسألة
أنت اِ ْفه ْ
أنتِ اِ ْفهمِي مسألة
الدراسة.
 يمكن إنجاز التطبيقات السابقة على الدفاتر
التصحيح



ع
م َ
اِس َت َ

اِجتهد ولي ٌد في الدراسة.
أنت  .....................في الدراسة.
َ
أنتِ  .....................في

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:
مكون
الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد
والجمع.
 توظيف الماضي في الجملة
الفعلية.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع20:
الظواهر:
التحويل بحسب ضمائر المفرد والجمع +
الجملة
الفعلية :الماضي
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 صرف حسب المطلوب:
أنت  ......أنتِ  .......هو  .........هي ..........
أنا شربت.
َ
نحن شربنا .أنتم  ......أنتن  .......هم  .........هن ..........
 أحول من المضارع إلى الماضي:
تخضر األعشاب ........... .األعشاب  /تطلب ماء ......... .ماء  /تعطي البقرة الحليب.
......البقرة الحليب
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)076
 .1أكتب الضمير المناسب في المكان المناسب:
  ........يحلبون البقرات.  .........نسقي األعشاب. .......... -أرعى الغنم.

اإلنجاز

التصحيح

 .2أصل بخط:
 المضارع
ظهرت في السماء غيمة سوداء .
 الماضي

تعطي العنزات الحليب.
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أحول من المضارع إلى الماضي:
 تظهر في السماء نجمة ساطعة .......... .في السماء نجمة ساطعة. تطلب البقرة ماء ........... .البقرة ماء. ترسل الغيمة المطر ......... .الغيمة المطر. تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحدد الفعل الناقص والمجرد
والمزيد.
 توظيف الماضي و المضارع في
الجملة الفعلية.
 أن يحول الجملة حسب الضمائر
المقررة.
المراحل

التهيئة


التصحيح

األسبوع24:
الظواهر:
الفعل الناقص والمجرد والمزيد +
الجملة الفعلية :المضارع واألمر
والماضي  +التحويل بحسب ضمائر
المفرد والجمع
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية



اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

أحدد للتالميذ صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 التذكير بالفعل الناقص بإعطاء أمثلة في ذلك شفهيا.
 التذكير بالفعل المجرد والمزيد بإعطاء أمثلة في ذلك شفهيا.
اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)085
 .1أجري حوارا بيني وبين صديقي (تي) حول منافع الماء شفهيا.
 .2أحوب الفعل ( دنا ) حسب الضمائر اآلتية:
هي .........
ت .........
أن
أنت .........
أنا .........
هو دنا
ِ
َ
نحن .........
هن .........
هم .........
أنتن .........
أنتم .........
 .3أحول الفعل كما في المثال:
يسقط المطر غزيرا
سقط المطر غزيرا.
 ...........الرياح السحاب الممطر.
حملت الرياح السحاب الممطر.
والنبات.
الماء ينفع الناس و الحيوان
الماء  ...........الناس و الحيوان و النبات.
َ
 .4أمأل الفراغ بالفعل المناسب :ألقى – اِستلقى  -لقِي
 ........نبيل صديقه ......... - .إلي صديقي التحية ........... - .الفالح تحت ظل الشجرة.
 .5أضع العالمة في الخانة المناسبة:
الفعل يقع اآلن
الفعل وقع قبل اآلن
.............................
.......................
ح
يشر ُ
.............................
......................
أكل
 .6أحول الفعل حسب الضمائر:
أنتن
أنتم
أنتما
أنت
أنتِ اِسمعي
َ
...............
...............
...............
...............
كالم
.................... .................... .................... ....................
األستاذةِ.
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على دفاتر القسم.


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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الوحدة :الرحالت واألسفار
مكون
الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول االسم من المفرد إلى المثنى
والعكس.
 أن يدخل ( أن – لن) على المضارع.
المراحل

التهيئة

األسبوع28:
الظواهر:
االسم المفرد والمثنى  +نصب المضارع
بـ (أن -لن)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 إعطاء مفرد أو مثنى حسب الحالة:
القطار – ساعتين – شجرتان – صورة  -الرسمان
 أدخل ( أن – لن ) على األفعال التالية:
أسافر /أن  – ...........نركب  /لَن  – .........يسرع  /لن  – ..........تطبخ  /أن ..........
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)090/096
 .1أضع خطا تحت ما يدل على المفرد ،وخطين تحت ما يدل على المثنى:
حديقتان – مطار – متحفان – دار – قاعتان – فنان
ه في جملة:
لن) على كل فعل مما يأتي ،وأركب ُ
 .2أدخل( ْ
يكتب – أجلس – تتحول

اإلنجاز

ه في جملة:
ل (أنْ ) على كل فعل مما يأتي ،وأركب ُ
 .3أدخ ُ
مع – نسافر
أحضر – يس َ
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .4أحول من المفرد إلى المثنى أو العكس:
ة........................ .
المحط َ
ة واسع ٌ
الكتاب مفي ٌد............................. .
رسمان جميالن........................ .
زهرتان متفتحتان...................... .

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الرحالت واألسفار

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول االسم من المفرد إلى المثنى
والعكس.
 أن يدخل ( أن – لن) على المضارع.
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

األسبوع29:
الظواهر:
االسم المفرد والجمع  +جزم
المضارع بـ ( لم – ال)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول االسم من المفرد إلى الجمع أو العكس:
طفل – شجرة – دراجات  -أوراق
 أدخل (لم – ال) على الفعل المضارع:
أسقط – نسرع – تراجع  -يَجِد
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)250
 .1أنجز كما في المثال:
م
يوم
أيا ٌ
........
صديق
.........
حكاية
أحواض
............
ٌ
 .2أنجز كما في المثال:
سافِر
أسافر  +لم
لَم أ َ
لَم ...........
تتجول  +لم
ال ............
تشاغب  +ال
 يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:

الوحدة :الرحالت واألسفار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يحول بحسب كل الضمائر.
 أن يكون جمال استفهامية باستخدام:
( هل – متى – أين – كيف).
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع35:
الظواهر:
التحويل بحسب كل الضمائر  +الجملة
االستفهامية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب غلى كل الضمائر:
أنت  /أنتِ  /أنتما  /أنتم  /انتن
قطف في األمر:
َ
 نطرح أسئلة باستعمال :متى – هل – أين -كيف
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)205/259
 .1أكمل الجدول:

ت ُزوري مدينة الرباط
أن ِ
أنتما
أنتن

أنت ُز ْر مدينة الرباط
َ
أنتما
أنتم
اإلنجاز

 .2أكون أربع جمل استفهامية مثل :كيف كانت الرحلة؟
متى  ..............؟
أين  ...............؟
هل  ................؟

التصحيح



يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الرحالت واألسفار
تطبيقات كتابية

األهداف:
استثمار الظواهر الصرفية والتركيبية
موضوع الدرس في تطبيقات داعمة.
المراحل
التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع30:
الظواهر:
االسم الفرد و المثنى و الجمع  +التحويل
بحسب كل الضمائر  +نصب المضارع بـ (أن
– لن) و جزم المضارع بـ ( لم – ال) +
الجملة االستفهامية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول من الفرد إلى المثنى والجمع:
الجمع
المثنى
المفرد
...........
...........
القلم
الفالحات
...........
...........
...........
المهندسان
...........
 نصب المضارع بـ ( أن – لن ) و جزمه بـ ( لم – ال)
تذهب  /ال ..........
لم أرسم  /لن  * .........أن
َ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.


ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)207/204
 .1اصوغ جمال مثل :ما أجمل السفر
 .2أمأل الجدول بما يناسب كما في المثال:
المفرد

الجمع

المثنى

ة
صديق ٌ

صديقتان

ت
صديقا ٌ

صديق
ٌ

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

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

م
قل ٌ

...........

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

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

سفران

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

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

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

ت
رِحال ٌ

حك حسب الضمائر:
 .3أحول الفعل ض ِ
ضحِكت
أنا َ

حك
أنا أض َ
حك
َ
أنت اِض َ

ت  ..............هو  ............هي .............
أنت  .............أن ِ
َ
نحن  .............أنتما  ..............أنتن  ............هم ............
أنت  .............أنتِ  ..............هو  ............هي .............
َ
نحن  .............أنتما  ..............أنتن  ............هم ............
ت  .............أنتما  ..............أنتم  ............أنتن ............
أن ِ
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لن في المكان الفارغ:
 .3أستعمل أنْ و ْ
أريد  .......أ َ
خ َر عن موعد السفر.
ذهب إلى المخيم ..... / .أتأ َّ
َ
لم و ال في المكان الفارغ:
 .4أستعمل ْ
َاسل في دوسي.
 .......أَتَك َ

 ...... /تَع َبث باألزهار.

 .5أكتب السؤال كما في المثال:
السؤال

التصحيح

الجواب

ع َمن تسافرين ؟
َم َ

أسافر مع أسرتي.

 ......................؟

تراجِع مع أختي.

 .....................؟

ل أو َك َيم َدن في فصل الشتاء.
ازور جب َ



يمكن إنجاز بعض من التطبيقات السالفة على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) على لوح يعلق على
الحائط يتم الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك" :االتحاد قوة" على نفس اللوح السابق:
( يد واحدة ال تصفق ،وإن أرادت أن تصفق وقعت في مأزق ،نحن ال نبني جدارا بحجر ،بل نبنيه بأحجار
عديده .النهر ال يمتلئ بساقيه ،بل يمتلئ بسواق جاريه).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

المالحظة
والتوقع

تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 ما الذي يدل على أنهم يتعاونون فيما بينهم؟
 أختار المعنى المناسب لكلمة مشروع الواردة في العنوان :درس  /عمل جماعي /
مسابقة
 متى يكون العمل ناجحا؟
 على ضوء ما تغير في الصورة الثانية ،ما الكلمة المناسبة التي تكمل معنى العنوان (كتاب
التلميذ ص )54
 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم
والدعم
القراءة
األولية

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.

www.dimaschool.com

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(3د)

القراءة

إغناء المعجم

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" 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 التلو ينات 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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين التالميذ قراءة جماعية ويفهمون مغزاه(.كتاب
التلميذ ص )54
النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.
استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )57والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل:
 .1أصل الكلمة بمعناها المناسب:
ألقي النفايات في سلة المهمالت
أطرح
ألقي خطبة بمناسبة اسبوع التعاون المدرسي
أرمي
ألقي سؤاال على زميلي وزميلتي
أقدم
 .2اكمل شبكة مفردات (اسبوع التعاون المدرسي)
 .3أقرا الكلمات ثم أعين لون مرادفها :مغزى = معنى  /المساهمة = المشاركة
 .5استعمل الكلمات التالية في جمل :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا


التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" مشروع ناجح" ويفحص
توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

القراءة
الجهرية

الفهم

االستثمار
التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ويقرأها اآلخرون  ( :المهمالت،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
لماذا اليد الواحدة ال تصفق؟
ما فائدة االتحاد؟
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:
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.
 يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
ما الجملة التي كتبت على الالفتة؟  -ما هو المشروع الذي اتفق عليه التالميذ؟
من هم أفراد مجموعة تنظيف المدرسة؟  -ما هو العمل الذي قاموا به؟
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
 تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص:)54
 .1أضع خطا تحت ما لم يذكر في النص :النشيد الوطني – إذاعة المدرسة – نادي
القراءة – مشروع القسم
 .2أضع العالمة ( )xفي المكان المناسب:
في أسبوع التعاون المدرسي :نجتاز االمتحان نغادر المدرسة نقوم بأنشطة
قرر التالميذ أن يقوموا :بحفل فني بمباراة رياضية بتنظيف المدرسة
تقوم المجموعات بإعداد :األغراس والشتائل سالل النفايات سبورة اإلعالن
إنجاز األنشطة المثبتة في كراسة التلميذ(ص )54شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات
التعلم ( :أنشطة  ()3+2+1إنتاج جمل – ترتيب مراحل مشروع – إضافة معان أخرى)
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص " مشروع
ناجح".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية ( :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) ومطالبة
التالميذ على تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
ما رأيكم في هذه األنشطة التي قامت بها هذه المجموعة؟
لو كنت في هذه المجموعة ما كنت ستقترح عليهم؟
ما رأيكم في ساحة مدرستنا ؟
كيف يجب أن نرجعها نظيفة وجميلة؟
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
مطالبة التالميذ بتحويل الفقرة التالية من النص على هذا النحو:
" عندما دخلت ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجدت  .....بهذه المناسبة".
" عندما دخل ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجد  .....بهذه المناسبة".
" عندما دخلتم ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجدتم  .....بهذه المناسبة".
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) الفاعل الظاهر في الجملة الفعلية
 يصرف الفعل الصحيح في المضارع.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)
القراءة
الجهرية

االستثمار

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الخامسة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول:
 .1أالحظ وأكتشف ( الفعل الصحيح في المضارع)
(اآلن)  ادخل القسم  -تكتب سناء
(قبل اآلن)  دخلت القسم  -كتبت سناء
 .2ألون باللون األحمر األفعال التي حدثت قبل اآلن ،و باألخضر األفعال التي تقع اآلن:
ترسم مريم قطا
سمعت إعالنا.
علق األطفال اللوحة
اجتمع أفراد العائلة
النشاط الثاني:
 .3أالحظ وأكتشف ( الفاعل ظاهر)
يرسم االطفال رسوما على التالل.
يرمي التالميذ النفايات في السالل.
 .5أقرأ الجمل وأمأل الجدول كما في المثال:
دخل التالميذ إلى المدرسة.
طلبت منا المعلمة الشروع في العمل.
تقترح مريم كتابة إعالن
من فعل؟ ( فاعل)
ماذا فعل؟ (فعل)
التالميذ
دخل
المعلمة
طلبت
مريم
تقترح

تصريف أفعال صحيحة في المضارع مع جميع الضمائر
استخدام األلواح لتحديد الفعل والفاعل في الجمل المقدمة:
سقط التفاح من الشجرة.
مرض الصديق.
لعب الظبي مع الوعل.
-
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص "ثمرة التعاون" قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا ) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك " :ثمرة التعاون " على نفس اللوح السابق:
(بتعاوننا ،نزرع في مدرستنا الزهور ،ندخل إلى قلوب األطفال السرور .معلمتنا تشجعنا ،ومعلمنا بنا
فخور ،وذاك أحلى شعور).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

المالحظة
والتوقع

تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصورة وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها
 ماذا قدمت الطفلة لسكان الدوار؟ لماذا؟
 على ضوء ما يظهر في الصورة ومن خالل العنوان فما هو موضوع النص في نظركم؟
 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم
والدعم
القراءة
األولية

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(3د)

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا) ويطلب من التالميذ
ترديدها بالتركيز البصري عليها.
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " 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 .

القراءة

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.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )44والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل:
 1اضع خطا تحت الكلمة التي ال تنتمي إلى القائمة
 2اضع الكلمة المناسبة في فراغ كل جملة
 3أكتب ضد كل كلمة كما في المثال
 5استعمل الكلمات التالية في جمل( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا )


التقويم
والدعم




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" خزان الماء في الدوار "
ويفحص توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

القراءة
الجهرية

ويقرأها اآلخرون ( :هؤالء،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا)
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
كيف اصبحت المدرسة بعد تعاون التالميذ واألساتذة؟
ما فائدة التعاون؟
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:
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.


-

الفهم




االستثمار
التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم(الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
طرح أسئلة الفهم الضمني:
أين يقع الدوار؟  -مماذا تعب السكان؟  -على ماذا تم االتفاق؟  -ما هي أنواع التبرعات
التي قام بها السكان لحفر البئر؟  -كيف كانت حالة السكان عندما وجدوا الماء؟
بماذا ساهم األطفال سكان الدوار؟  -من ركب المضخة؟ ماذا نقش األطفال على الصخرة؟
ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص)

إنجاز األنشطة المثبتة في كراسة التلميذ(ص 44و  )44شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات
التعلم( .النشاط  4و النشاط )4
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص " خزان الماء
في الدوار ".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
قيادة التالميذ إلنجاز األنشطة المدونة على كراسة التلميذ(ص)44
 1أختار معنى قولهم " يد هللا مع الجماعة"  :هللا ينهى الجماعة – هللا يعين الجماعة – هللا مع
الجماعة
 2رسم بطاقة وكتابة عبارة " يد هللا مع الجماعة" او عبارات أخرى تدل على التعاون وإلصاقها على
جدار القسم.
 3في نظركم لماذا يتم تركيب المضخة في البئر؟
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
مطالبة التالميذ بإنجاز النشاطين  1و  2ص : 44
 1أنتج جملة أحاكي بها ما يلي:
فمنهم من تبرع بمال ،ومنهم من اشترى اإلسمنت
 2أحول الجملة :وضع كل واحد منهم أمامه حصالة نقوده.
وضع كل طفل.............
وضعت البنات ............
وضع األوالد ..............
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) الفاعل ضمير في الجملة الفعلية
 يصرف الفعل الصحيح في األمر.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

االستثمار

جذاذة:
األسبوع4:
الحصة :الخامسة مرشدي في اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول ( :الفعل الصحيح في األمر)
أالحظ واقرأ:
ارفع يا أحمد العلم ،فالماء يتدفق.

اُشكري يا فاطمة المتبرعين.

اُنقشوا يا إخوتي على هذه الصخرة " :يد هللا مع الجماعة"

النشاط الثاني ( :الفاعل ضمير)
أالحظ وأنجز كما في المثال:
غرست الشتالت
غرس نبيل الشتالت 
ُ
رفعت سعاد العلم ........................ 
نظف األوالد الخزان ...................... 
نظفت البنات الخزان ..................... 
تعاون السكان على حفر البئر .................. 
إنجاز النشاط  2ص : 47
أالحظ واقرأ ثم أكمل كما في المثال:
أنت ،اِلعب معي

التقويم
والدعم

أنتِ ..........
أنتِ ا ِشربي
أنتِ .......

أنتما .......

أنتم .........

أنتن ........

أنتما ..........

أنتم ..........

أنتن .........
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) على لوح يعلق على
الحائط يتم الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

المالحظة
والتوقع

كتابة النص المشترك " :التعاون " على نفس اللوح السابق:
(فرادى نفعل القليل ،وجماعات نفعل الكثير ،فهيا نتعاون ،وتعالوا نتضامن .أنا اغرس زهره ،وأنت
تسقي شجره ،وأنت تزرعين بذره).
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 ع ن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصورة وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها؟
 على ضوء ما تبينه الصورة ،ومن العنوان يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.
 يحددون المعنى المناسب لـ:

ثمرة التعاون

شجرة التعاون
التقويم
والدعم
القراءة
األولية

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

حب التعاون

نتيجة التعاون

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي) ويطلب من التالميذ ترديدها
الكلمات
البصرية (2د) بالتركيز البصري عليها.
القراءة
المشتركة
(3د)

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يقرأ األستاذ نص " :التعاون" 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 .

القراءة

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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين محمود وأمه قراءة جماعية ويفهمون مغزاه(.كتاب
التلميذ ص)
النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )43والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل.
األنشطة:
ح َ
ض َر  /حضَّرَ
 .3استعمل كل كلمة في مكانها المناسب :أَحضَر َ /
 ............التلميذ الدرس
 ..........جميع التالميذ
 .........التلميذ وردة
 .5أضع العالمة ( )xفي المكان المناسب لكلمة (أدرك )
أدرك المتسابق من فاته من المتسابقين.
أدرك معنى القصة التي قرأها.
أدرك الولد المدرسة مبكرا.
 .4استعمل الكلمات التالية في جمل( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي)


التقويم
والدعم




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن ،كلما،
نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" ثمرة التعاون " ويفحص
توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
ويقرأها اآلخرون ( :فجأة ،اآلن،
ترتيب
دون
البصرية
الكلمات
إلى
ليشير
المتعلمين
أحد
االستاذ
ينتدب
الكلمات
ِ
البصرية (2د) كلما ،نحن ،كي ا)
يقرأ األستاذ نص " :التعاون" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
القراءة
أسئلة الفهم:
المشتركة
لماذا اليد الواحدة ال تصفق؟
(5د)
ما فائدة االتحاد؟
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.
القراءة
التطبيق:
الجهرية
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.
 يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم(الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
 لماذا لم تعد ساحة الحي صالحة للعب؟
 بماذا ذكرهم أحمد؟
الفهم
 ما هي الفكرة التي طرحتها يزة؟
 ما هي األدوار التي تقاسموها فيما بينهم لتنظيف الساحة؟
 كيف كان موقف األحياء األخرى من هذه الساحة النظيفة؟
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على الكراسة(ص:)45 - 43
 .1اضع العالمة( )xفي المكان المناسب:
 لم يعد األطفال يلعبون في الساحة بسبب :االزدحام السيارات القمامة
 كان األطفال يلعبون في الساحة لعبة :الحبل الكرة القفز
 .2ألون بطاقة العمل الذي لم يذكر في النص:
االستثمار

البحث عن مساعدات

إحضار أدوات العمل

تعلم غرس األشجار

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

شراء الشتالت واألغراس
جمع النفايات

 .3أضع خطا تحت العمل الذي لم يقم به األطفال
غرس األشجار و الورود – إعداد فضاء للعب – تغطية الحفر – تنظيف الساحة
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن ،كلما،
نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص "ثمرة التعاون ".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :التعاون" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
قيادة التالميذ إلنجاز األنشطة المدونة على كراسة التلميذ(ص:)45
 .1أنتج جملة أحاكي فيها ما يأتي:
أنظروا إليها اآلن أليست عبارة عن مزبلة؟
كلما زار أحدهم المكان قرأ لوحة.
 .2أحول حسب المطلوب :نظفوا الساحة من األوساخ والنفايات ،وجمعوها في أكياس،
وقاموا بزرع أشجار.
– نظف الصديقان  – ............نظفت البنات .............
نظف الولد ..........
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
إنجاز النشاط التالي(ص :)45
أبح ث في النص عما يناسب مراحل مشروع األطفال:

التقويم
والدعم

المشكل الذي
صادفه األطفال

الفكرة التي
اتفقوا عليها

الخطة التي
وضعوها
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كيف
نفذوها

النتيجة التي
وصلوا إليها

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) النواسخ الفعلية في الجملة االسمية
 يصرف الفعل بحسب ضمائر المثنى.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)
القراءة
الجهرية

االستثمار

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الخامسة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول ( :تصريف الفعل بحسب ضمائر المثنى)
 .1أالحظ وأقرأ :التعريف بالضمائر واختالفها عدديا
هما
أنتما
نحن
أنت
أنا
َ
 .2أصل بخط وأقرأ مثل:
لعبا
أنتما
لعبتما
أنت
لعبت
هما
النشاط الثاني ( :تعرف النواسخ الفعلية في الجملة االسمية)
أالحظ وأكتشف
كان الجو ملوثا
 الجو ملوث
صار الفضا ُء نقيا
 الفضا ُء نقي
الحديقة جميلة
الحديقة جميلة

أصبحتِ
ُ
ُ

استخدام األلواح لكتابة الضمير المناسب في كل حالة:
.......أكلتا
أكلت
.......
 .......أكال
 ......أكلتما
َ
أتمم الجملة بإدخال الناسخ الفعلي عليها:
كانت ..............
الشمس مشرقة
ُ
صار ..............
الطعام جاهز
ُ
ت .............
الممرض ُة نشيطة
اصبح ِ
مالحظة :يمكن تقديم جمل إسمية بها نواسخ فعلية ومطالبة التالميذ بتحويلها إلى جمل أسمية
بخبر ومبتدأ دون نواسخ.
.........أكلنا

التقويم
والدعم

هن
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الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى ( ماقبل اإلنشاد)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية(:
إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة
مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من
عتبات النص ( عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا ) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراء ة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك " :التضامن " على نفس اللوح السابق:
( بارك هللا في جهودكم ،يا بنون و يا بنات ،بتضامنكم و تآزركم ،تجاوزتم الصعوبات ،اكدتم ما يقول
المثل :بالتعاون ينتج النحل العسل).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

التهيئة

أهيئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بما يعرفونه عن بعض الحشرات المتعاونة وجعل
أجوبتهم انطالقة للدرس الجديد.

المالحظة
والتوقع

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة وذلك بتأمل الصورة
وقراءة العنوان وتوثيق النص ثم يتم سؤالهم:
ما عنوان النص؟ من هو ناظمه؟

ما المكان الذي تمثله الصورة؟

أتخيل ما تفكر فيه النملة

أطلب من التالميذ ما قد يتحدث عنه النص ويتم رسم مخطط شمسي على السبورة يمأل بتوقعاتهم.

اإلنشاد

لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة إنشاديه نموذجية للنص من طرف األستاذ.
طرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص:
كيف كانت حالة النملة؟
من ساعدها في حمل الطعام؟
هل تمكنتا من حمل الطعام؟
من أتى للمساعدة؟

التقويم
والدعم

الرجوع إلى المخطط الشمسي ومراجعته قصد تصويب توقعاتهم األولية وحذف التوقعات البعيدة عن
المضمون.
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المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في
الحصة :الثانية (أثناء اإلنشاد :معاني
اللغة العربية
المفردات)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام
استراتيجيات مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا) ويطلب من التالميذ
ترديدها بالتركيز البصري عليها.

القراءة
المشتركة
(3د)

يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " 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 .

اإلنشاد

إنشاد النص باعتماد االجراءات الخمسة:
إنشاد النص سماعيا:
يتم إنشاد النص مرتين من طرف األستاذ والكتب مغلقة مع مراعاة اإليقاع والجرس الموسيقي،
والتلوين الصوتي ،والتعبير الحركي عن المعاني ،ثم إلقاء أسئلة لتقويم التسميع:
من المتحدث في النص؟

إنشاد النص إنشادا نموذجيا:
إنشاد النص مرة واحدة والكتب مفتوحة مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري.
إنشاد جماعي موجه:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض وارافقهم في إنشادهم.
إنشاد مستقل:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض و ال ارافقهم في إنشادهم مع المرور بينهم للتأكد على أن الجميع
ينشد وتقديم الدعم المناسب بطريقة فردية.
اإلنشاد الفردي (التطبيق):
يتناوب التالميذ على إنشاد النص أو ابيات منه إنشادا جهريا مراعين مواصفات اإلنشاد الشعري.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )49والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات ( التشخيص ،عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات  . )...ويمكن استثمار
هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما قبل.
األنشطة:
 .1أربط كل عبارة بما يناسب:
 .2أكمل الخطاطة اآلتية:
 .3أركب كل كلمة مما يأتي في جملة :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا

التقويم
والدعم

يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة اإلنشادية مع التركيز على المتعثرين منهم إلعطائهم فرصة
أخرى.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.
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المستوى3:
مكون القراءة

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في
الحصة :الثالثة ( أثناء اإلنشاد:
اللغة العربية
التحليل)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص الوظيفي على
ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة
العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" النملة
والتعاون" ويفحص توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

اإلنشاد

الفهم
والتحليل

ويقرأها اآلخرون ( :إني ،بين،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
فوق ،أخت ،جميعا)
يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
لماذا لم تستطع النملة حمل الطعام؟
ما فائدة التعاون؟
إنشاد النص إنشادا نموذجيا:
إنشاد النص مرة واحدة والكتب مفتوحة مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري.
إنشاد جماعي موجه:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض وارافقهم في إنشادهم.
اإلنشاد الفردي (التطبيق):
 oيتناوب التالميذ على إنشاد النص أو ابيات منه إنشادا جهريا مراعين مواصفات اإلنشاد
الشعري.
يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها
لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
لماذا استدعت النملة اختها ؟

ما القول الذي حفزهما على طلب المساعدة من اآلخرين؟

كيف كانت النتيجة في االخير؟

 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
 تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص:)71 - 49
 .1أحذف ما ال يتعلق بمجال التعاون:

تعينها فالحمل مال

لم تستطع حمل الطعام

 .2أصل بين كل جملة وما يناسبها:
لم يعرفوا شيئا محال
العيش في انسجام
تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال
التقويم
والدعم

المحبة
التعاون
االجتهاد

يتناوبون على إنشاد النص فرديا أو ثنائيا.
تلخيص مضمون النص الشعري
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جاؤوا جميعا بالحبال

المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
الحصة :الرابعة (استثمار وتحفيظ) مرشدي في
اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على
ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة
العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يستثمر التلميذ القيم المتضمنة للنص.
 يحفظ النص أو أبياتا منه.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)

القراءة
المشتركة(5د)

اإلنشاد

االستثمار

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " 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.
دعوة التالميذ إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
دعوتهم إلى إنشاد النص الشعري إنشادا مستقال بصوت خافت ،كل حسب سرعته.
مطالبتهم باإلنشاد بشكل فردي أو في ثنائيات مع التركيز على المتعثرين منهم.
يقومون أداء بعضهم البعض وإشراكهم في دعم المتعثرين منهم.
القيم:
التعاون ( أذكر األبيات التي تحث على التعاون و أرددها)
استثمار النشاط الوارد في الصفحة : 71
 1أنتج شفهيا جملتين أحاكي فيهما ما يأتي ،واضع مكان النملة العصفور
 في حيرة بين الجبال
إني رأيت نملة
لم تستطع حمل الطعام  وحدها فوق الرمال

التحفيظ

أحفظهم النص كله إن كان قصيرا ،أو أبياتا منه إن كان طويال باتباع إحدى التقنيات التالية:
 أمسح كلمات من النص بعد ن أكتبه على السبورة و أنشده مرة واحدة ثم أطلب منهم
اإلنشاد.
 أنشد بيتا أكثر من مرة وأطلب منهم إنشاده فرادى وفي جماعات ،وأضيف إليه بيتا آخر
وأعالجه بنفس التقنية ،وهكذا حتى النهاية.

التقويم
والدعم

يستظهر التالميذ ما تم تحفيظه في شكل مجموعات بحيث يستظهر كل فرد في المجموعة بيتا
ويتم تقويمه من طرف أقرانه إذا تعثر.

النشاط
المنزلي

مطالبتهم في حفظ النص الشعري بمساعدة األسرة.
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المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
الحصة :الخامسة ( ما بعد اإلنشاد :مرشدي في
اللغة العربية
االستظهار والتذوق واالنتاج)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يستظهر النص كله أو جزء منه.
 يستثمر النص على مستويي التذوق واالنتاج.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:إني ،بين،
فوق ،أخت ،جميعا)

القراءة
المشتركة
(3د)

قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.

االستظهار

يستظهرون النص فرادى او ثنائيا او في مجموعات مع مراعاة خصوصيات إنشاد النص الشعري.

التذوق
(التحليل)

مساعدة التالميذ على التذوق الفني للنص الشعري واكتشاف جماليته بتحفيزهم على إنجاز
أنشطة " التذوق" المدرجة في كراسة المتعلم (ص )71
 .1ألخص القصيدة في سطرين:
 .2أحدد األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية:
 في حيرة بين الجبال
إني رأيت نملة
العجز و الحيرة:

لم تستطع حمل الطعام  وحدها فوق الرمال
مساعدة محدودة :نادت على أخت لها  تعينها فالحمل مال

لم يستطيعا حمله  تذكرا قوال يقال
فضل التعاون :األبيات األخيرة

 .3احدد في النص بيتا أعجبني ،و أذكر سبب إعجابي به
تعزيز ما سبق بأنشطة أخرى:
 استخراج كلمات من النص تنتهي بنفس الحرف.
 يستخرجون من النص أفعال األمر المذكورة.
 يستخرجون من النص أفعال الماضي المذكورة

االنتاج

مطالبة التالميذ بمسرحة النص الشعري أو نثره ومساعدتهم في ذلك

التقويم
والدعم

تشجيع المتعثرين أن يستظهروا النص الشعري من جديد.
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المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية

مكون
الكتابة

تطبيقات كتابية

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع7:
الظواهر :الفعل الصحيح في
المضارع  +الجملة الفعلية :الفاعل
ظاهر
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في المضارع
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل
ظاهر
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
هو  ...........إلى الساحة (اآلن)
هو خرج إلى الساحة ( البارحة)
أنا  ..........أنت  ..........أنتما  .........نحن .........أنتم ..........هم .........
 أتمم بفاعل مناسب:
التهيئة
رسم  .........محراثا.
قدمت  ..........هدية ألمها.
أنجز  ............التمرين.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)05
 .1أحول الفعل حسب الجدول:
البارحة
كتبت
..........
أخدت

أنا
هو
هي

اإلنجاز

 .2أمأل الفراغ بفاعل مناسب:
سمع ...........
عملت ..........
بدأَ .............


يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أمأل الجدول بما يناسب:




الفعل

التصحيح

اآلن
...........
يرسم
..........



يمشي التلميذ على الرصيف.
يقطف الفالح التفاح.
ترعى االغنام في الغابة.
الفاعل

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في األمر
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل ضمير
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع8:
الظواهر :الفعل الصحيح في
األمر  +الجملة الفعلية :الفاعل
ضمير
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 صرف الفعل ( شارك) في األمر مع:
أنت – أنتِ – أنتما – أنتما – أنتم – أنتن
 اِجعل الفاعل الظاهر ضميرا:
 طبخت أمي لحما................... . حفر السكان البئر................... . اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)08
 .1أحول كما في المثال:
العبي في ساحة الحي.
أنتِ تلعبين في ساحة الحي.
 ...............في حفر البئر.
أنت تشارك في حفر البئر.
...............في الحديقة.
تقفزون في الحديقة.
 ................في جمع التبرعات.
تشاركان في جمع التبرعات.
 .2أُعيد كتابة الجملة كما في المثال:
حضر إلى الدوار
حضر المهندس إلى الدوار:
.......................
وضعت فاطمة الحصالة:
 .3أقرأ الجملة وأبين من قام بعمل تركيب المضخة:
.......................
َّب المهندس المضخة:
رك َ
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 أكمل كما في المثال:
أنت اِقفز على الحبل.
َ
أنتِ ...............أنتما  ...............أنتم  ..............أنتن ..............
 من قام بالفعل في هذه الجمل:
صاح الديك في الفجر............... :
قفز المتسابق في الرمل............... :
جرى الوعل في الغابة................ :
نبت الزرع في الحقل................... :

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الحياة التعاونية
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع9:
الظواهر :التحويل بحسب
ضمائر المثنى  +الجملة
االسمية مع النواسخ الفعلية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يحول الفعل حسب ضمائر المثنى
 يوظف النواسخ الفعلية في الجملة االسمية
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول حسب ضمائر المثنى:
أنا نظفت القسم .أنتما  ...........هما  ..............هما ...............
 أدخل( :كان – صار – أصبح) على الجمل:
التهيئة
كان ................
ع
القطار مسر ٌ
صار ...............
ع
اللعب ممت ٌ
أصبح .............
الحقل مخضرٌ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )46
 أمال الفراغ بالضمير المناسب:
رسمت  .......... /رسمنا  ............ /رسم َتا
...........
َ
 أتمم كما في المثال:
كان الجو ممطرا.
الجو ممطرٌ
..........................
صار الحقل مزهرا.
..........................
أصبحت األرض مخضرة
اإلنجاز




يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أحول حسب ضمائر المثنى:

أنا ساعدت أمي .أنتما  ...........هما  ..............هما ...............


أدخل( :كان – صار – أصبح) على الجمل:

السفر شاق
األكل لذي ٌذ
الحكاية شيقة
التصحيح



كان ................
صار ...............
أصبحت .............

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

مكون
الكتابة

الوحدة :الحياة
التعاونية
تطبيقات كتابية

األسبوع05:

جذاذة:

الظواهر:
 .0الفعل الصحيح في المضارع و األمر +
الجملة الفعلية :الفاعل ظاهر وضمير
 .2التحويل بحسب ضمائر المثنى +
الجملة االسمية مع النواسخ الفعلية

مرشدي في
اللغة العربية

األهداف:
 يستعمل الفعل الصحيح في المضارع و األمر
 يحول بحسب ضمائر المثنى
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :الفاعل ظاهر و ضمير.
 يوظف النواسخ الفعلية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

التصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أصرف حسب المطلوب:
غرس في المضارع مع:
أنت – أنتِ – أنتما – أنتم – أنتن – نحن – أنا – هو – هي – هما – هما – هم – هن
َ
أنت – أنتِ – أنتما – أنتم  -أنتن
غرس في األمر مع:
َ
 إدخال ناسخ فعلي على الجمل اآلتية:
الدرس مفي ٌد .كان .............
القميص جاه ٌز .صار ..........
الظبي سعي ٌد .أصبح ..........
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )70
 أمأل الخانات حسب المطلوب:
هم
أنتن
أنتم
أنتما
أنت
أنا
أنتِ
َ
ألعب
لعب
اِزرع
زرع
ل كان أو صار أو أصبح على الجمل اآلتية:
 ادخ ُ
ة ........................................... :
 الحديقة جميل ٌ
ة .......................................... :
 الساحة نظيف ٌ
 التعاون واجب ........................................... :
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 صرف الفعل (تدرب) إلى األمر:
أنت / ..........أنتِ  / ..........أنتما  / ............أنتم  / ...........أنتن ..........
َ
ل كان أو صار أو أصبح على الجمل اآلتية:
 ادخ ُ
 السنجاب متعجرفٌ  .أصبح ..........
منهمر .كان .................
 المطر
ٌ
 العشاء جاه ٌز .صار ...............


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

الوحدة :الوقاية من األخطار

المستوى3:
مكون
تطبيقات كتابية
الكتابة
األهداف:
 يستعمل الفعل المهموز
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :المفعول
فيه
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
األسبوع02:
مرشدي في
الظواهر :الفعل المهموز +
اللغة العربية
الجملة الفعلية :المفعول فيه
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
هو  ..........هي ..............
ت ............
مأل :أن ِ
أنتما  ........أنتن ............
أكل :أنا ..............
 استعمل :مساء – فوق – يمين في جمل مفيدة
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )80 - 86
 .1أحول حسب الضمائر:
بدأ  -أنتِ  .........هو  ..........هي .........
سأل  -أنا  .........أنتما  ..........أنتن .........
أمر  -هما  .........هم  ..........هن .........
 .2ألون بطاقة ما يدل على الزمان باألحمر وما يدل على المكان باألخضر:

تحت

ليال

أمام

صباحا

 .3استعمل الكلمات السابقة في جمل مفيدة
 يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر مثل
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
األسبوع03:
مرشدي في
الظواهر :الفعل المضعف +
اللغة العربية
الجملة الفعلية :المفعول المطلق
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 يستعمل الفعل الضعف في االزمنة الثالث
 يوظف عناصر الجملة الفعلية :المفعول
المطلق
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
فعل ( شد) في الماضي مع جميع الضمائر
 انسج على غرار:
التهيئة
شربت العصير شربا
طرقت الباب طرقتين
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )93 - 92
د) حسب الضمائر:
 .1أحول الفعل (م ّ

اإلنجاز

في الماضي
أنا
أنت
َ
أنتم
هم
هن

في المضارع
أنا
أنتِ
أنتم
هم
هن

في األمر
أنت
َ
أنتِ
أنتما
أنتم
أنتن

 .2أكمل الجمل كما في المثال:
ركلت الكرة ركلتين
رسمت رسما جميال
طرق الحداد الحديد ...........
حفظت الدرس ...........
قفزت ..............
أجبت عن السؤال .............
 يمكن إنجاز التطبيق رقم  2على الدفاتر وتعزيزه بالنشاط التالي:
 .3صرف كل فعل حسب الضمير:
أنت  ........انتم  ......أنا  ......هما  ........هما .......
(ه َّز ) في الماضي مع :
َ
(قص ) في المضارع مع  :أنتِ  ........هم  ......نحن  ......أنتما  ........أنتن .......
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع06:
الظواهر:التحويل بحسب ضمائر
الجمع  +الجملة االسمية :النواسخ
الحرفية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

األهداف:
 التحويل حسب ضمائر الجمع
 يوظف عناصر الجملة االسمية :النواسخ
الحرفية
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب:
نحن نسمع القرآن .أنتن  ..........هن  .........أنتم  .........هم .........
 ادخل :إن – أن – لعل على الجمل التالية:
التهيئة
إن ...................
الحاسوب مفي ٌد
لعل ................
الطريق طويلة
علمت أن ............
كثيف
الضباب
ٌ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

اإلنجاز

التصحيح

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)050 - 055
 .1أحول حسب المطلوب:
أنا أشاهد شريطا شيقا
أنتما ........................
أنتم ........................
أنتن ........................
هم ........................
هن ........................
 .2أكمل بما يتاسب:
لعل الج َّو ............
الجو ممطر
صار .................
الماء بارد
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أتمم بما يناسب:
إن ..........................
اصبح الجوُّ صحوا
كان ........................
ل
لعل
َ
التمرين سه ٌ
قرأت أن ...................
ب متطورا
صار الط ُّ


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الوقاية من األخطار

تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 استثمار الظواهر الصرفية والتركيبية
موضوع الدرس في تطبيقات داعمة.
المراحل

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع00:
الظواهر:
 .0الفعل المهموز والمضعف
 +المفعول فيه و المفعول
المطلق
 .2التحويل بحسب ضمائر
الجمع  +الجملة االسمية:
النواسخ الحرفية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية



التهيئة


أحدد للتالميذ صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 اإلتيان بأفعال مهموزة وتصريفها حسب ما يسمح به الوقت
 التذكير بالظواهر التركيبية السابقة في عجالة ( المفعول فيه والمطلق
والنواسخ الحرفية)
اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص)057 - 054
 .1آتي بأفعال فيها همزة ( في األول – في الوسط – في األخير) مثل:
أخد – سأل – قرأ
 .2أحول فعل (م َّر) حسب الضمائر:

اإلنجاز

التصحيح

هن ..........
أنتم  ...........أنتن  ...........هم ...........
مررت
أنا
ُ
هن ..........
أنتن  ...........هم ...........
أنتم ...........
أنا أمر
هن ..........
أنتن  ...........هم ...........
أنتم ...........
أنت م َّر
 .3أضع الكلمة المناسبة في المكان الفارغ :فوق – صباحا – أمام – ليال
كرسي  ..............مائدة الفطور،
أنام  ..........وأفيق  ،...............أجلس ............
ٍّ
فآكل ما لذ و طاب.
 .4أكمل الجمل بما يتاسب السؤال كما في المثال:
كم؟
كيف؟
اشار الشرطي إشارتين
الطريق عبورا حذرا
عبرت
َ
شربت الماء .......
شرحت الدرس ألخي ..........
قفزت ............
انجزت التمارين ...........
 .5أدخل إن ،أن ،لعل على الجمل اآلتية:
ة.
األزهار متفتح ٌ
خطير.
اللعب بالنار
ٌ
ة خطير ٌة.
علمت  ....السرع َ
ب.
الحذر واج ٌ
ة.
العطلة قريب ٌ
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على الدفاتر


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

الوحدة :الحرف والمهن

المستوى3:
مكون
تطبيقات كتابية
الكتابة
األهداف:
 أن يصنف أفعال المثال حسب حرف علتها
 يوظف النعت في جمل أو يحدده في الجمل
المراحل

التهيئة

جذاذة:
األسبوع08:
مرشدي في اللغة
الظواهر:
الفعل المثال  +النعت العربية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة،
دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 الفعل المثال  :تعيين الفعل المثال من بين األفعال اآلتية :جرى – وقف –
مال – يبس – وصل  -نما
 تعيين النعت شفويا:
حرث الفالح حقال واسعا.
سقط فهمان في الحفرة العميقة.
هذا كتاب جميل.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )022
يقظت – وعدوا – وصلنا –
 .1أصنف األفعال اآلتية حسب الجدول :وجدوا –
ْ
يسر
االفعال المبدوءة بالواو

اإلنجاز

التصحيح

االفعال المبدوءة بالياء

 .2أتمم حسب المطلوب:
أنا وجدت أنتِ  ...............هو  ....................هي ...................
وجد:
ت  ...............هو  ....................هي ...................
وصل:
أنا أصل أن ِ
 .3أضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في مكانها المناسب :صغير ٍة – مفيد ًة –
مخلص
قرأت قصة ....................
لعبت بكر ٍّة ..................
صديق ...................
لي
ٌ


يمكن إنجاز التطبيق رقم  3على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يصنف الفعل األجوف من بين االفعال
المعتلة
 يوظف الحال في جمل أو يحدده في الجمل
المراحل

التهيئة

جذاذة:
األسبوع09:
مرشدي في
الظواهر:
اللغة العربية
الفعل األجوف  +الحال
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 يحدد التلميذ الفعل األجوف من بين األفعال المعتلة التالية:
قال – وصل – سار –– يئس – وعى  -باع  -سما
 أحدد النعت:
عاد الفالح إلى منزله تعبا.
رجع الطبي الصغير إلى البيت نشيطا.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )035
 .1اضع العالمة(  )xأسفل الفعل الذي وسطه ألف (ا):

أخد

نام

جاء

سأل

 .2أحول األفعال اآلتية حسب الضمائر :قال – مال – خاف
اإلنجاز

قلت
أنا
ُ
ملت
أنا
ُ
خفت
أنت
ُ

أنت ...........
َ
أنت...........
َ
أنت...........
َ

أنتما ...........
هما ...........
أنتِ ...........

أنتن ...........
هي ...........
هم ...........

هن ..........
أنتم ..........
نحن ..........

ة – مسرورا ً
 .3أضع كل كلمة في مكانها المناسب :مبتسما – مفتح ً
يذهب الفالح إلى الحقل ..............
النجار ينشر الخشب ...................
شممت األزهار .......................

التصحيح



يمكن إنجاز التمرين رقم  3على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد و المثنى.
 يوظف الجار والمجرور في جمل ويحددهما.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع25:
الظواهر:
التحويل بحسب ضمائر المفرد
والمثنى  +الجار والمجرور
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة،
دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول حسب المطلوب:
أنت  ............أنتِ  .............هو ..........
............
أنا ألون الفراشة .أنتما  ..........هما
َ
هي ........
 أحدد حرف الجر واالسم المجرور شفهيا:
عاد أبي من العمل.
أدخلت األقالم في المقلمة.
بنى الطائر عشه على الغصن.
ذهب الراعي إلى الغابة.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)038 - 037
 .1أصل بخط بين الكلمات المناسبة:
على الزربية
يتجوالن
أنا
هما

اإلنجاز

التصحيح

أجلس

في المعرض

 .2أمأل المكان الفارغ بحرف الجر المناسب:
سافرت  ............العطلة الصيفيةِ.
صنعة اليدين خير  .......إرثِ الجدين.


يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
أضع كل فعل أمام الضمير المناسب :تلعبان – تمشين  -صلَّيت – قفزتا
أنا  ............هما  ................أنتِ  ...............أنتما ...............



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الحرف والمهن

مكون الكتابة

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد و
المثنى و الجمع.
 يوظف النعت و الحال و الجار
والمجرور في جمل ويحددها.
المراحل

التهيئة

األسبوع20:
الظواهر:
 .1الفعل المثال واألجوف  +النعت
والحال
 .2التحويل بحسب ضمائر المفرد
والمثنى  +الجار والمجرور
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 إعطاء أمثلة ألفعال المثال وأخرى للفعل األجوف.
 تحديد النعت والحال واالسم المجرور والجار في التركيب التالي:
رجع الظبي الصغير إلى البيت مسرورا.
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)063
 .1أنسج مثل :هذا نجار ماهر.
 .2أضع (و) أو (يـ ) في المكان المناسب:
ع .... -لَ َد .... -قَف
س – ِ ...
ع ... -نَ َ
س َ
...عد ... -بِ َ
 .3أحول الفعل( قال) حسب الضمائر اآلتية:
قلت
أنا
ُ
ل
أنا أقو ُ

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

أنت ...........
َ
أنت...........
َ

ت ...........
أن ِ
ت ...........
أن ِ

هو ...........
هو ...........

هي ..........
هي ..........

ة
األبيض – عذب – خضرا ُء  -العالي ُ
 .4أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :كبير –
ُ
أشجار  – .............الثلج  – ...............نهر  – .............الحقول
ما ٌء – .............
ٌ
..............
 .5أقرأ السؤال ثم اتمم الجملة بكلمة مناسبة كما في المثال:
ة منتصراً
ة؟
أنهى الفريق المقابل َ
كيف انهى الفريق المقابل َ
رجع خالد ..................
كيف رجع خال ٌد؟
سافرت زينب ...........
كيف سافرت زينب؟
ِن – بـِ – فِي
 .6أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :لـِ  -م ْ
ن فوائد
....
الحقل أشجار تفاح ٍّ ..... - .خطئي أتعلم ..... - .االجتها ِد تنجح ..... -الزيتو ِ
ِ
كثير ٌة
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على الدفاتر مثل:

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الماء والحياة

مكون
الكتابة

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يتعرف الفعل الناقص ويميزه.
 يوظف الفعل المضارع في الجملة
الفعلية.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع23:
الظواهر:
الفعل الناقص  +الجملة الفعلية:
المضارع
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حدد الفعل الناقص من بين األفعال التالية:
مشى – قال – سما – عفا – خشي


اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص: )007
 .1أكمل كل فعل بما يناسبه مما يأتي:
سعـ / .....نسِـ / .....عد / ....دنَـ / .....قضـََ / .....رضـِ.......

اإلنجاز

 .2أكمل ألكون جملة:
أنتظر ......................
يعمل ....................
تسير .......................
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أحول األفعال في الجمل من الماضي إلى المضارع:
قطف البستاني التفاح.
أسعف األطباء المرضى.
نسجت زينب زربية.
ْ
ت الشرطيات المرور.
نظم ِ

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يتعرف المجرد و المزيد من
االفعال.
 يوظف األمر في الجملة الفعلية.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع26:
الظواهر:
الفعل المجرد والمزيد  +الجملة الفعلية:
األمر
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حدد الفعل المجرد والمزيد من األفعال التالية:
قلب  /انقلب  .سكب  /انسكب  .وقف  /استوقف
 اِجعل األفعال التالية في األمر:
أنت  .....أنتِ  .......أنتما  ........أنتم  .......أنتن .........
ذهب:
َ
َ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)044
 .1أنجز كما في المثال:
ع
س ِ
م َ
ج
خ َر َ
َ
ل
ع ِ
م َ
ض َر
ح َ
َ

اإلنجاز

ع
م َ
أَس َ

 .2أقرأ وأتمم الجدول:
فهمت هن ٌد مسألة
ْ
م مسألة
أنت اِ ْفه ْ
أنتِ اِ ْفهمِي مسألة
الدراسة.
 يمكن إنجاز التطبيقات السابقة على الدفاتر
التصحيح



ع
م َ
اِس َت َ

اِجتهد ولي ٌد في الدراسة.
أنت  .....................في الدراسة.
َ
أنتِ  .....................في

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:
مكون
الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول بحسب ضمائر المفرد
والجمع.
 توظيف الماضي في الجملة
الفعلية.
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع20:
الظواهر:
التحويل بحسب ضمائر المفرد والجمع +
الجملة
الفعلية :الماضي
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 صرف حسب المطلوب:
أنت  ......أنتِ  .......هو  .........هي ..........
أنا شربت.
َ
نحن شربنا .أنتم  ......أنتن  .......هم  .........هن ..........
 أحول من المضارع إلى الماضي:
تخضر األعشاب ........... .األعشاب  /تطلب ماء ......... .ماء  /تعطي البقرة الحليب.
......البقرة الحليب
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)076
 .1أكتب الضمير المناسب في المكان المناسب:
  ........يحلبون البقرات.  .........نسقي األعشاب. .......... -أرعى الغنم.

اإلنجاز

التصحيح

 .2أصل بخط:
 المضارع
ظهرت في السماء غيمة سوداء .
 الماضي

تعطي العنزات الحليب.
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .3أحول من المضارع إلى الماضي:
 تظهر في السماء نجمة ساطعة .......... .في السماء نجمة ساطعة. تطلب البقرة ماء ........... .البقرة ماء. ترسل الغيمة المطر ......... .الغيمة المطر. تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الماء والحياة
تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحدد الفعل الناقص والمجرد
والمزيد.
 توظيف الماضي و المضارع في
الجملة الفعلية.
 أن يحول الجملة حسب الضمائر
المقررة.
المراحل

التهيئة


التصحيح

األسبوع24:
الظواهر:
الفعل الناقص والمجرد والمزيد +
الجملة الفعلية :المضارع واألمر
والماضي  +التحويل بحسب ضمائر
المفرد والجمع
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية



اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

أحدد للتالميذ صيغ العمل.
أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 التذكير بالفعل الناقص بإعطاء أمثلة في ذلك شفهيا.
 التذكير بالفعل المجرد والمزيد بإعطاء أمثلة في ذلك شفهيا.
اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.

 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)085
 .1أجري حوارا بيني وبين صديقي (تي) حول منافع الماء شفهيا.
 .2أحوب الفعل ( دنا ) حسب الضمائر اآلتية:
هي .........
ت .........
أن
أنت .........
أنا .........
هو دنا
ِ
َ
نحن .........
هن .........
هم .........
أنتن .........
أنتم .........
 .3أحول الفعل كما في المثال:
يسقط المطر غزيرا
سقط المطر غزيرا.
 ...........الرياح السحاب الممطر.
حملت الرياح السحاب الممطر.
والنبات.
الماء ينفع الناس و الحيوان
الماء  ...........الناس و الحيوان و النبات.
َ
 .4أمأل الفراغ بالفعل المناسب :ألقى – اِستلقى  -لقِي
 ........نبيل صديقه ......... - .إلي صديقي التحية ........... - .الفالح تحت ظل الشجرة.
 .5أضع العالمة في الخانة المناسبة:
الفعل يقع اآلن
الفعل وقع قبل اآلن
.............................
.......................
ح
يشر ُ
.............................
......................
أكل
 .6أحول الفعل حسب الضمائر:
أنتن
أنتم
أنتما
أنت
أنتِ اِسمعي
َ
...............
...............
...............
...............
كالم
.................... .................... .................... ....................
األستاذةِ.
 يمكن إنجاز بعض التطبيقات السالفة على دفاتر القسم.


تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

الوحدة :الرحالت واألسفار
مكون
الكتابة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

تطبيقات كتابية

األهداف:
 أن يحول االسم من المفرد إلى المثنى
والعكس.
 أن يدخل ( أن – لن) على المضارع.
المراحل

التهيئة

األسبوع28:
الظواهر:
االسم المفرد والمثنى  +نصب المضارع
بـ (أن -لن)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 إعطاء مفرد أو مثنى حسب الحالة:
القطار – ساعتين – شجرتان – صورة  -الرسمان
 أدخل ( أن – لن ) على األفعال التالية:
أسافر /أن  – ...........نركب  /لَن  – .........يسرع  /لن  – ..........تطبخ  /أن ..........
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)090/096
 .1أضع خطا تحت ما يدل على المفرد ،وخطين تحت ما يدل على المثنى:
حديقتان – مطار – متحفان – دار – قاعتان – فنان
ه في جملة:
لن) على كل فعل مما يأتي ،وأركب ُ
 .2أدخل( ْ
يكتب – أجلس – تتحول

اإلنجاز

ه في جملة:
ل (أنْ ) على كل فعل مما يأتي ،وأركب ُ
 .3أدخ ُ
مع – نسافر
أحضر – يس َ
 يمكن إغناء التطبيقات السالفة بأخرى تنجز على الدفاتر مثل:
 .4أحول من المفرد إلى المثنى أو العكس:
ة........................ .
المحط َ
ة واسع ٌ
الكتاب مفي ٌد............................. .
رسمان جميالن........................ .
زهرتان متفتحتان...................... .

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الرحالت واألسفار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يحول االسم من المفرد إلى المثنى
والعكس.
 أن يدخل ( أن – لن) على المضارع.
المراحل

التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع29:
الظواهر:
االسم المفرد والجمع  +جزم
المضارع بـ ( لم – ال)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 أحول االسم من المفرد إلى الجمع أو العكس:
طفل – شجرة – دراجات  -أوراق
 أدخل (لم – ال) على الفعل المضارع:
أسقط – نسرع – تراجع  -يَجِد
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)250
 .1أنجز كما في المثال:
م
يوم
أيا ٌ
........
صديق
.........
حكاية
أحواض
............
ٌ
 .2أنجز كما في المثال:
سافِر
أسافر  +لم
لَم أ َ
لَم ...........
تتجول  +لم
ال ............
تشاغب  +ال
 يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر

التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:

الوحدة :الرحالت واألسفار
تطبيقات كتابية

مكون الكتابة

األهداف:
 أن يحول بحسب كل الضمائر.
 أن يكون جمال استفهامية باستخدام:
( هل – متى – أين – كيف).
المراحل

التهيئة

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع35:
الظواهر:
التحويل بحسب كل الضمائر  +الجملة
االستفهامية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر
القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول حسب المطلوب غلى كل الضمائر:
أنت  /أنتِ  /أنتما  /أنتم  /انتن
قطف في األمر:
َ
 نطرح أسئلة باستعمال :متى – هل – أين -كيف
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.
 ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)205/259
 .1أكمل الجدول:

أنت ُز ْر مدينة الرباط
َ
أنتما
أنتم

ت ُزوري مدينة الرباط
أن ِ
أنتما
أنتن

اإلنجاز
 .2أكون أربع جمل استفهامية مثل :كيف كانت الرحلة؟
متى  ..............؟
أين  ...............؟
هل  ................؟

التصحيح



يمكن إنجاز التطبيقات السالفة على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

المستوى3:
مكون الكتابة

الوحدة :الرحالت واألسفار
تطبيقات كتابية

األهداف:
استثمار الظواهر الصرفية والتركيبية
موضوع الدرس في تطبيقات داعمة.
المراحل
التهيئة

اإلنجاز

جذاذة:
مرشدي في
اللغة العربية

األسبوع30:
الظواهر:
االسم الفرد و المثنى و الجمع  +التحويل
بحسب كل الضمائر  +نصب المضارع بـ (أن
– لن) و جزم المضارع بـ ( لم – ال) +
الجملة االستفهامية
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،سبورة ،دفاتر القسم
صيغ العمل :فردي لإلنجاز وجماعي للتصحيح

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
 أحدد للتالميذ صيغ العمل.
 أحملهم على االستحضار الشفهي للتعلمات التي تستلزمها الحصة بمثل:
 حول من الفرد إلى المثنى والجمع:
الجمع
المثنى
المفرد
...........
...........
القلم
الفالحات
...........
...........
...........
المهندسان
...........
 نصب المضارع بـ ( أن – لن ) و جزمه بـ ( لم – ال)
تذهب  /ال ..........
لم أرسم  /لن  * .........أن
َ
 اذكرهم بكيفية وضع الكتاب او الدفتر ومسك القلم والجلسة الصحيحة.


ينجزون التطبيقات المدرجة في كتاب التلميذ المتعلقة بالظاهرتين الصرفية
والتركيبية (ص:)207/204
 .1اصوغ جمال مثل :ما أجمل السفر
 .2أمأل الجدول بما يناسب كما في المثال:
المفرد

الجمع

المثنى

ة
صديق ٌ

صديقتان

ت
صديقا ٌ

صديق
ٌ

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

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

م
قل ٌ

...........

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

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

سفران

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

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

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

ت
رِحال ٌ

حك حسب الضمائر:
 .3أحول الفعل ض ِ
ضحِكت
أنا َ

حك
أنا أض َ
حك
َ
أنت اِض َ

ت  ..............هو  ............هي .............
أنت  .............أن ِ
َ
نحن  .............أنتما  ..............أنتن  ............هم ............
أنت  .............أنتِ  ..............هو  ............هي .............
َ
نحن  .............أنتما  ..............أنتن  ............هم ............
ت  .............أنتما  ..............أنتم  ............أنتن ............
أن ِ

لن في المكان الفارغ:
 .3أستعمل أنْ و ْ
أريد  .......أ َ
خ َر عن موعد السفر.
ذهب إلى المخيم ..... / .أتأ َّ
َ
لم و ال في المكان الفارغ:
 .4أستعمل ْ
َاسل في دوسي.
 .......أَتَك َ

 ...... /تَع َبث باألزهار.

 .5أكتب السؤال كما في المثال:
السؤال

التصحيح

الجواب

ع َمن تسافرين ؟
َم َ

أسافر مع أسرتي.

 ......................؟

تراجِع مع أختي.

 .....................؟

ل أو َك َيم َدن في فصل الشتاء.
ازور جب َ



يمكن إنجاز بعض من التطبيقات السالفة على الدفاتر



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة وفرديا على الدفاتر أو كراسات التالميذ.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) على لوح يعلق على
الحائط يتم الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك" :االتحاد قوة" على نفس اللوح السابق:
( يد واحدة ال تصفق ،وإن أرادت أن تصفق وقعت في مأزق ،نحن ال نبني جدارا بحجر ،بل نبنيه بأحجار
عديده .النهر ال يمتلئ بساقيه ،بل يمتلئ بسواق جاريه).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

المالحظة
والتوقع

تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 ما الذي يدل على أنهم يتعاونون فيما بينهم؟
 أختار المعنى المناسب لكلمة مشروع الواردة في العنوان :درس  /عمل جماعي /
مسابقة
 متى يكون العمل ناجحا؟
 على ضوء ما تغير في الصورة الثانية ،ما الكلمة المناسبة التي تكمل معنى العنوان (كتاب
التلميذ ص )54
 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم
والدعم
القراءة
األولية

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(3د)

القراءة

إغناء المعجم

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" 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 التلو ينات 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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين التالميذ قراءة جماعية ويفهمون مغزاه(.كتاب
التلميذ ص )54
النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.
استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )57والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل:
 .1أصل الكلمة بمعناها المناسب:
ألقي النفايات في سلة المهمالت
أطرح
ألقي خطبة بمناسبة اسبوع التعاون المدرسي
أرمي
ألقي سؤاال على زميلي وزميلتي
أقدم
 .2اكمل شبكة مفردات (اسبوع التعاون المدرسي)
 .3أقرا الكلمات ثم أعين لون مرادفها :مغزى = معنى  /المساهمة = المشاركة
 .5استعمل الكلمات التالية في جمل :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا


التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" مشروع ناجح" ويفحص
توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

القراءة
الجهرية

الفهم

االستثمار
التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ويقرأها اآلخرون  ( :المهمالت،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
لماذا اليد الواحدة ال تصفق؟
ما فائدة االتحاد؟
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:
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.
 يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
ما الجملة التي كتبت على الالفتة؟  -ما هو المشروع الذي اتفق عليه التالميذ؟
من هم أفراد مجموعة تنظيف المدرسة؟  -ما هو العمل الذي قاموا به؟
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
 تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص:)54
 .1أضع خطا تحت ما لم يذكر في النص :النشيد الوطني – إذاعة المدرسة – نادي
القراءة – مشروع القسم
 .2أضع العالمة ( )xفي المكان المناسب:
في أسبوع التعاون المدرسي :نجتاز االمتحان نغادر المدرسة نقوم بأنشطة
قرر التالميذ أن يقوموا :بحفل فني بمباراة رياضية بتنظيف المدرسة
تقوم المجموعات بإعداد :األغراس والشتائل سالل النفايات سبورة اإلعالن
إنجاز األنشطة المثبتة في كراسة التلميذ(ص )54شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات
التعلم ( :أنشطة  ()3+2+1إنتاج جمل – ترتيب مراحل مشروع – إضافة معان أخرى)
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص " مشروع
ناجح".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية ( :المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) ومطالبة
التالميذ على تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :االتحاد قوة" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
ما رأيكم في هذه األنشطة التي قامت بها هذه المجموعة؟
لو كنت في هذه المجموعة ما كنت ستقترح عليهم؟
ما رأيكم في ساحة مدرستنا ؟
كيف يجب أن نرجعها نظيفة وجميلة؟
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
مطالبة التالميذ بتحويل الفقرة التالية من النص على هذا النحو:
" عندما دخلت ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجدت  .....بهذه المناسبة".
" عندما دخل ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجد  .....بهذه المناسبة".
" عندما دخلتم ذات صباح إلى ساحة المدرسة ،وجدتم  .....بهذه المناسبة".

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :مشروع ناجح

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " مشروع ناجح " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) الفاعل الظاهر في الجملة الفعلية
 يصرف الفعل الصحيح في المضارع.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)
القراءة
الجهرية

االستثمار

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع7:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الخامسة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول:
 .1أالحظ وأكتشف ( الفعل الصحيح في المضارع)
(اآلن)  ادخل القسم  -تكتب سناء
(قبل اآلن)  دخلت القسم  -كتبت سناء
 .2ألون باللون األحمر األفعال التي حدثت قبل اآلن ،و باألخضر األفعال التي تقع اآلن:
ترسم مريم قطا
سمعت إعالنا.
علق األطفال اللوحة
اجتمع أفراد العائلة
النشاط الثاني:
 .3أالحظ وأكتشف ( الفاعل ظاهر)
يرسم االطفال رسوما على التالل.
يرمي التالميذ النفايات في السالل.
 .5أقرأ الجمل وأمأل الجدول كما في المثال:
دخل التالميذ إلى المدرسة.
طلبت منا المعلمة الشروع في العمل.
تقترح مريم كتابة إعالن
من فعل؟ ( فاعل)
ماذا فعل؟ (فعل)
التالميذ
دخل
المعلمة
طلبت
مريم
تقترح

تصريف أفعال صحيحة في المضارع مع جميع الضمائر
استخدام األلواح لتحديد الفعل والفاعل في الجمل المقدمة:
سقط التفاح من الشجرة.
مرض الصديق.
لعب الظبي مع الوعل.
-

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص "ثمرة التعاون" قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا ) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك " :ثمرة التعاون " على نفس اللوح السابق:
(بتعاوننا ،نزرع في مدرستنا الزهور ،ندخل إلى قلوب األطفال السرور .معلمتنا تشجعنا ،ومعلمنا بنا
فخور ،وذاك أحلى شعور).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

المالحظة
والتوقع

تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصورة وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها
 ماذا قدمت الطفلة لسكان الدوار؟ لماذا؟
 على ضوء ما يظهر في الصورة ومن خالل العنوان فما هو موضوع النص في نظركم؟
 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.

التقويم
والدعم
القراءة
األولية

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(3د)

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا) ويطلب من التالميذ
ترديدها بالتركيز البصري عليها.
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " 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 .

القراءة

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.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )44والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل:
 1اضع خطا تحت الكلمة التي ال تنتمي إلى القائمة
 2اضع الكلمة المناسبة في فراغ كل جملة
 3أكتب ضد كل كلمة كما في المثال
 5استعمل الكلمات التالية في جمل( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا )


التقويم
والدعم




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" خزان الماء في الدوار "
ويفحص توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

القراءة
الجهرية

ويقرأها اآلخرون ( :هؤالء،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا)
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
كيف اصبحت المدرسة بعد تعاون التالميذ واألساتذة؟
ما فائدة التعاون؟
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:
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.


-

الفهم




االستثمار
التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم(الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
طرح أسئلة الفهم الضمني:
أين يقع الدوار؟  -مماذا تعب السكان؟  -على ماذا تم االتفاق؟  -ما هي أنواع التبرعات
التي قام بها السكان لحفر البئر؟  -كيف كانت حالة السكان عندما وجدوا الماء؟
بماذا ساهم األطفال سكان الدوار؟  -من ركب المضخة؟ ماذا نقش األطفال على الصخرة؟
ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص)

إنجاز األنشطة المثبتة في كراسة التلميذ(ص 44و  )44شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات
التعلم( .النشاط  4و النشاط )4
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص " خزان الماء
في الدوار ".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع4:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :هؤالء ،أولئك ،بينما ،هذه ،فرحا) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :ثمرة التعاون " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
قيادة التالميذ إلنجاز األنشطة المدونة على كراسة التلميذ(ص)44
 1أختار معنى قولهم " يد هللا مع الجماعة"  :هللا ينهى الجماعة – هللا يعين الجماعة – هللا مع
الجماعة
 2رسم بطاقة وكتابة عبارة " يد هللا مع الجماعة" او عبارات أخرى تدل على التعاون وإلصاقها على
جدار القسم.
 3في نظركم لماذا يتم تركيب المضخة في البئر؟
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
مطالبة التالميذ بإنجاز النشاطين  1و  2ص : 44
 1أنتج جملة أحاكي بها ما يلي:
فمنهم من تبرع بمال ،ومنهم من اشترى اإلسمنت
 2أحول الجملة :وضع كل واحد منهم أمامه حصالة نقوده.
وضع كل طفل.............
وضعت البنات ............
وضع األوالد ..............

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :خزان الماء في الدوار

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " خزان الماء في الدوار " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) الفاعل ضمير في الجملة الفعلية
 يصرف الفعل الصحيح في األمر.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

االستثمار

جذاذة:
األسبوع4:
الحصة :الخامسة مرشدي في اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:هؤالء ،أولئك،
بينما ،هذه ،فرحا)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول ( :الفعل الصحيح في األمر)
أالحظ واقرأ:
ارفع يا أحمد العلم ،فالماء يتدفق.

اُشكري يا فاطمة المتبرعين.

اُنقشوا يا إخوتي على هذه الصخرة " :يد هللا مع الجماعة"

النشاط الثاني ( :الفاعل ضمير)
أالحظ وأنجز كما في المثال:
غرست الشتالت
غرس نبيل الشتالت 
ُ
رفعت سعاد العلم ........................ 
نظف األوالد الخزان ...................... 
نظفت البنات الخزان ..................... 
تعاون السكان على حفر البئر .................. 
إنجاز النشاط  2ص : 47
أالحظ واقرأ ثم أكمل كما في المثال:
أنت ،اِلعب معي

التقويم
والدعم

أنتِ ..........
أنتِ ا ِشربي
أنتِ .......

أنتما .......

أنتم .........

أنتن ........

أنتما ..........

أنتم ..........

أنتن .........

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:المهمالت،
النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من عتبات النص (
عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:المهمالت ،النفايات ،المجموعات ،كل ،هيا) على لوح يعلق على
الحائط يتم الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

المالحظة
والتوقع

كتابة النص المشترك " :التعاون " على نفس اللوح السابق:
(فرادى نفعل القليل ،وجماعات نفعل الكثير ،فهيا نتعاون ،وتعالوا نتضامن .أنا اغرس زهره ،وأنت
تسقي شجره ،وأنت تزرعين بذره).
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 ع ن عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصورة وتحديد مكوناتها.
 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها؟
 على ضوء ما تبينه الصورة ،ومن العنوان يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص.
 يحددون المعنى المناسب لـ:

ثمرة التعاون

شجرة التعاون
التقويم
والدعم
القراءة
األولية

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

حب التعاون

نتيجة التعاون

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة.
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.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام استراتيجيات
مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي) ويطلب من التالميذ ترديدها
الكلمات
البصرية (2د) بالتركيز البصري عليها.
القراءة
المشتركة
(3د)

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثانية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

يقرأ األستاذ نص " :التعاون" 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 .

القراءة

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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين محمود وأمه قراءة جماعية ويفهمون مغزاه(.كتاب
التلميذ ص)
النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )43والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات .ويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما
قبل.
األنشطة:
ح َ
ض َر  /حضَّرَ
 .3استعمل كل كلمة في مكانها المناسب :أَحضَر َ /
 ............التلميذ الدرس
 ..........جميع التالميذ
 .........التلميذ وردة
 .5أضع العالمة ( )xفي المكان المناسب لكلمة (أدرك )
أدرك المتسابق من فاته من المتسابقين.
أدرك معنى القصة التي قرأها.
أدرك الولد المدرسة مبكرا.
 .4استعمل الكلمات التالية في جمل( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي)


التقويم
والدعم




يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مع التركيز على نص الحوار المشار إليه
سابقا.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن ،كلما،
نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" ثمرة التعاون " ويفحص
توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
ويقرأها اآلخرون ( :فجأة ،اآلن،
ترتيب
دون
البصرية
الكلمات
إلى
ليشير
المتعلمين
أحد
االستاذ
ينتدب
الكلمات
ِ
البصرية (2د) كلما ،نحن ،كي ا)
يقرأ األستاذ نص " :التعاون" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
القراءة
أسئلة الفهم:
المشتركة
لماذا اليد الواحدة ال تصفق؟
(5د)
ما فائدة االتحاد؟
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.
القراءة
التطبيق:
الجهرية
 oيقرأ التالميذ النص أو جزء منه حسب ما يحدده األستاذ لهم.
 oقراءة فردية
 oتقييم قراءة بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطت مسبقا.
 يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم(الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على
استخدامها لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
 لماذا لم تعد ساحة الحي صالحة للعب؟
 بماذا ذكرهم أحمد؟
الفهم
 ما هي الفكرة التي طرحتها يزة؟
 ما هي األدوار التي تقاسموها فيما بينهم لتنظيف الساحة؟
 كيف كان موقف األحياء األخرى من هذه الساحة النظيفة؟
 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على الكراسة(ص:)45 - 43
 .1اضع العالمة( )xفي المكان المناسب:
 لم يعد األطفال يلعبون في الساحة بسبب :االزدحام السيارات القمامة
 كان األطفال يلعبون في الساحة لعبة :الحبل الكرة القفز
 .2ألون بطاقة العمل الذي لم يذكر في النص:
االستثمار

البحث عن مساعدات

تعلم غرس األشجار

التقويم
والدعم

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الثالثة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
الوظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

إحضار أدوات العمل

شراء الشتالت واألغراس
جمع النفايات

 .3أضع خطا تحت العمل الذي لم يقم به األطفال
غرس األشجار و الورود – إعداد فضاء للعب – تغطية الحفر – تنظيف الساحة
يلخص التالميذ مضمون النص في جمل مفيدة.
مساعدة التالميذ في صياغة الجمل وتذليل الصعوبات التعبير.

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن ،كلما،
نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " االتحاد قوة " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) العالقات القائمة في نص "ثمرة التعاون ".
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)

القراءة
الجهرية

التحليل
واالستنتاج

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الرابعة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :فجأة ،اآلن ،كلما ،نحن ،كي) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ نص " :التعاون" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
أطلب من التالميذ استخراج الكلمات
مطابتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
التهيئة:
أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
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 والتوجيه والتصحيح 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،
احترام عالمات الترقيم)
قيادة التالميذ إلنجاز األنشطة المدونة على كراسة التلميذ(ص:)45
 .1أنتج جملة أحاكي فيها ما يأتي:
أنظروا إليها اآلن أليست عبارة عن مزبلة؟
كلما زار أحدهم المكان قرأ لوحة.
 .2أحول حسب المطلوب :نظفوا الساحة من األوساخ والنفايات ،وجمعوها في أكياس،
وقاموا بزرع أشجار.
– نظف الصديقان  – ............نظفت البنات .............
نظف الولد ..........
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به زمن التعليم و التعلم.
إنجاز النشاط التالي(ص :)45
أبح ث في النص عما يناسب مراحل مشروع األطفال:

التقويم
والدعم

المشكل الذي
صادفه األطفال

الفكرة التي
اتفقوا عليها

الخطة التي
وضعوها

كيف
نفذوها

النتيجة التي
وصلوا إليها

الوحدة :الحياة التعاونية
نص وظيفي :ثمرة التعاون

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التعاون " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " ثمرة التعاون " بطالقة.
 يحدد التلميذ(ة) النواسخ الفعلية في الجملة االسمية
 يصرف الفعل بحسب ضمائر المثنى.
 تحديد التاء المربوطة (إمالء)
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)
القراءة
المشتركة(5د)
القراءة
الجهرية

االستثمار

جذاذة:
األسبوع9:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :الخامسة
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص
وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد
صيغة العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:فجأة ،اآلن،
كلما ،نحن ،كي)
قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة،
احترام عالمات الترقيم)
قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
تقييم قراءات بعضهم البعض.
النشاط األول ( :تصريف الفعل بحسب ضمائر المثنى)
 .1أالحظ وأقرأ :التعريف بالضمائر واختالفها عدديا
هما
أنتما
نحن
أنت
أنا
َ
 .2أصل بخط وأقرأ مثل:
لعبا
أنتما
لعبتما
أنت
لعبت
هما
النشاط الثاني ( :تعرف النواسخ الفعلية في الجملة االسمية)
أالحظ وأكتشف
كان الجو ملوثا
 الجو ملوث
صار الفضا ُء نقيا
 الفضا ُء نقي
الحديقة جميلة
الحديقة جميلة

أصبحتِ
ُ
ُ

استخدام األلواح لكتابة الضمير المناسب في كل حالة:
.......أكلتا
أكلت
.......
 .......أكال
 ......أكلتما
َ
أتمم الجملة بإدخال الناسخ الفعلي عليها:
كانت ..............
الشمس مشرقة
ُ
صار ..............
الطعام جاهز
ُ
ت .............
الممرض ُة نشيطة
اصبح ِ
مالحظة :يمكن تقديم جمل إسمية بها نواسخ فعلية ومطالبة التالميذ بتحويلها إلى جمل أسمية
بخبر ومبتدأ دون نواسخ.
.........أكلنا

التقويم
والدعم

هن

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في اللغة العربية
الحصة :األولى ( ماقبل اإلنشاد)
الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ...
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

المستوى3:
مكون القراءة
األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية(:
إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة
مشتركة.
 يحدد التلميذ(ة) توقعاته انطالقا من
عتبات النص ( عنوان النص ،الصورة)... ،
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
كتابة الكلمات البصرية التالية (:إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا ) على لوح يعلق على الحائط يتم
الرجوع إليه في الحصص القادمة.
الكلمات
البصرية (2د) قراء ة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.

القراءة
المشتركة
(3د)

كتابة النص المشترك " :التضامن " على نفس اللوح السابق:
( بارك هللا في جهودكم ،يا بنون و يا بنات ،بتضامنكم و تآزركم ،تجاوزتم الصعوبات ،اكدتم ما يقول
المثل :بالتعاون ينتج النحل العسل).
قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.
يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

التهيئة

أهيئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بما يعرفونه عن بعض الحشرات المتعاونة وجعل
أجوبتهم انطالقة للدرس الجديد.

المالحظة
والتوقع

يناقش األستاذ توقعات التالميذ ويتم اختيار المناسب منها لبناء فرضية القراءة وذلك بتأمل الصورة
وقراءة العنوان وتوثيق النص ثم يتم سؤالهم:
ما عنوان النص؟ من هو ناظمه؟

ما المكان الذي تمثله الصورة؟

أتخيل ما تفكر فيه النملة

أطلب من التالميذ ما قد يتحدث عنه النص ويتم رسم مخطط شمسي على السبورة يمأل بتوقعاتهم.

اإلنشاد

لتحقيق التفاعل األولي مع النص يتم تقديم قراءة إنشاديه نموذجية للنص من طرف األستاذ.
طرح أسئلة لتقويم الفهم األولي للنص:
كيف كانت حالة النملة؟
من ساعدها في حمل الطعام؟
هل تمكنتا من حمل الطعام؟
من أتى للمساعدة؟

التقويم
والدعم

الرجوع إلى المخطط الشمسي ومراجعته قصد تصويب توقعاتهم األولية وحذف التوقعات البعيدة عن
المضمون.

المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في
الحصة :الثانية (أثناء اإلنشاد :معاني
اللغة العربية
المفردات)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يفهم التلميذ معاني المفردات باستخدام
استراتيجيات مناسبة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)

يقرأ االستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا) ويطلب من التالميذ
ترديدها بالتركيز البصري عليها.

القراءة
المشتركة
(3د)

يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " 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 .

اإلنشاد

إنشاد النص باعتماد االجراءات الخمسة:
إنشاد النص سماعيا:
يتم إنشاد النص مرتين من طرف األستاذ والكتب مغلقة مع مراعاة اإليقاع والجرس الموسيقي،
والتلوين الصوتي ،والتعبير الحركي عن المعاني ،ثم إلقاء أسئلة لتقويم التسميع:
من المتحدث في النص؟

إنشاد النص إنشادا نموذجيا:
إنشاد النص مرة واحدة والكتب مفتوحة مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري.
إنشاد جماعي موجه:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض وارافقهم في إنشادهم.
إنشاد مستقل:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض و ال ارافقهم في إنشادهم مع المرور بينهم للتأكد على أن الجميع
ينشد وتقديم الدعم المناسب بطريقة فردية.
اإلنشاد الفردي (التطبيق):
يتناوب التالميذ على إنشاد النص أو ابيات منه إنشادا جهريا مراعين مواصفات اإلنشاد الشعري.

إغناء المعجم

استثمار أنشطة الرصيد المثبتة في كتاب التلميذ (ص )49والرامية إلى استخدام استراتيجيات
متنوعة للمفردات ( التشخيص ،عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات  . )...ويمكن استثمار
هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي حددها التالميذ فيما قبل.
األنشطة:
 .1أربط كل عبارة بما يناسب:
 .2أكمل الخطاطة اآلتية:
 .3أركب كل كلمة مما يأتي في جملة :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا

التقويم
والدعم

يمكن تنظيم مسابقة في طالقة القراءة اإلنشادية مع التركيز على المتعثرين منهم إلعطائهم فرصة
أخرى.
اقتراح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.
يطلب من التالميذ تركيب جمل مفيدة يستخدمون فيها كلمات مروجة في النص.

المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في
الحصة :الثالثة ( أثناء اإلنشاد:
اللغة العربية
التحليل)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص الوظيفي على
ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة
العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يبني التالميذ المعنى العام لنص" النملة
والتعاون" ويفحص توقعاته.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية (2د)
القراءة
المشتركة
(5د)

اإلنشاد

الفهم
والتحليل

ويقرأها اآلخرون ( :إني ،بين،
ينتدب االستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب
ِ
فوق ،أخت ،جميعا)
يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
لماذا لم تستطع النملة حمل الطعام؟
ما فائدة التعاون؟
إنشاد النص إنشادا نموذجيا:
إنشاد النص مرة واحدة والكتب مفتوحة مع مراعاة مواصفات اإلنشاد الشعري.
إنشاد جماعي موجه:
ينشدون جميعهم بصوت منخفض وارافقهم في إنشادهم.
اإلنشاد الفردي (التطبيق):
 oيتناوب التالميذ على إنشاد النص أو ابيات منه إنشادا جهريا مراعين مواصفات اإلنشاد
الشعري.
يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف والتفكير وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها
لفهم النصوص.
 طرح أسئلة الفهم الضمني:
لماذا استدعت النملة اختها ؟

ما القول الذي حفزهما على طلب المساعدة من اآلخرين؟

كيف كانت النتيجة في االخير؟

 ملحوظة :تتاح فرصة فحص التوقعات والتعبير عن ذلك من طرف التالميذ كلما تطور بناء
المعنى العام للنص لديهم.
 تقويم فهم النص من خالل إنجازات التالميذ ذات الصلة باألنشطة المثبتة على
الكراسة(ص:)71 - 49
 .1أحذف ما ال يتعلق بمجال التعاون:

تعينها فالحمل مال

لم تستطع حمل الطعام

 .2أصل بين كل جملة وما يناسبها:
لم يعرفوا شيئا محال
العيش في انسجام
تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال
التقويم
والدعم

يتناوبون على إنشاد النص فرديا أو ثنائيا.
تلخيص مضمون النص الشعري

المحبة
التعاون
االجتهاد

جاؤوا جميعا بالحبال

المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
الحصة :الرابعة (استثمار وتحفيظ) مرشدي في
اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على
ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة
العمل المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) نص " النملة والتعاون " بطالقة.
 يستثمر التلميذ القيم المتضمنة للنص.
 يحفظ النص أو أبياتا منه.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)

القراءة
المشتركة(5د)

اإلنشاد

االستثمار

كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :إني ،بين ،فوق ،أخت ،جميعا) ومطالبة التالميذ على
تحديدها برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
يقرأ األستاذ النص المشترك " :التضامن " 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.
دعوة التالميذ إلى استحضار معايير إنشاد النص الشعري.
دعوتهم إلى إنشاد النص الشعري إنشادا مستقال بصوت خافت ،كل حسب سرعته.
مطالبتهم باإلنشاد بشكل فردي أو في ثنائيات مع التركيز على المتعثرين منهم.
يقومون أداء بعضهم البعض وإشراكهم في دعم المتعثرين منهم.
القيم:
التعاون ( أذكر األبيات التي تحث على التعاون و أرددها)
استثمار النشاط الوارد في الصفحة : 71
 1أنتج شفهيا جملتين أحاكي فيهما ما يأتي ،واضع مكان النملة العصفور
 في حيرة بين الجبال
إني رأيت نملة
لم تستطع حمل الطعام  وحدها فوق الرمال

التحفيظ

أحفظهم النص كله إن كان قصيرا ،أو أبياتا منه إن كان طويال باتباع إحدى التقنيات التالية:
 أمسح كلمات من النص بعد ن أكتبه على السبورة و أنشده مرة واحدة ثم أطلب منهم
اإلنشاد.
 أنشد بيتا أكثر من مرة وأطلب منهم إنشاده فرادى وفي جماعات ،وأضيف إليه بيتا آخر
وأعالجه بنفس التقنية ،وهكذا حتى النهاية.

التقويم
والدعم

يستظهر التالميذ ما تم تحفيظه في شكل مجموعات بحيث يستظهر كل فرد في المجموعة بيتا
ويتم تقويمه من طرف أقرانه إذا تعثر.

النشاط
المنزلي

مطالبتهم في حفظ النص الشعري بمساعدة األسرة.

المستوى3:
مكون القراءة

الوحدة :الحياة التعاونية
نص شعري :النملة والتعاون

جذاذة:
األسبوع11:
الحصة :الخامسة ( ما بعد اإلنشاد :مرشدي في
اللغة العربية
االستظهار والتذوق واالنتاج)
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور ،مسالط،
سبورة  ،بطاقات ،خطاطة عناصر النص وظيفي على ورق
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يقرأ المتعلم(ة) الكلمات البصرية اآلتية (:إني،
بين ،فوق ،أخت ،جميعا)
 يقرأ التلميذ(ة) نص " التضامن " قراءة مشتركة.
 يستظهر النص كله أو جزء منه.
 يستثمر النص على مستويي التذوق واالنتاج.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
الكلمات
البصرية(2د)

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (:إني ،بين،
فوق ،أخت ،جميعا)

القراءة
المشتركة
(3د)

قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.
التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.

االستظهار

يستظهرون النص فرادى او ثنائيا او في مجموعات مع مراعاة خصوصيات إنشاد النص الشعري.

التذوق
(التحليل)

مساعدة التالميذ على التذوق الفني للنص الشعري واكتشاف جماليته بتحفيزهم على إنجاز
أنشطة " التذوق" المدرجة في كراسة المتعلم (ص )71
 .1ألخص القصيدة في سطرين:
 .2أحدد األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية:
 في حيرة بين الجبال
إني رأيت نملة
العجز و الحيرة:

لم تستطع حمل الطعام  وحدها فوق الرمال
مساعدة محدودة :نادت على أخت لها  تعينها فالحمل مال

لم يستطيعا حمله  تذكرا قوال يقال
فضل التعاون :األبيات األخيرة

 .3احدد في النص بيتا أعجبني ،و أذكر سبب إعجابي به
تعزيز ما سبق بأنشطة أخرى:
 استخراج كلمات من النص تنتهي بنفس الحرف.
 يستخرجون من النص أفعال األمر المذكورة.
 يستخرجون من النص أفعال الماضي المذكورة

االنتاج

مطالبة التالميذ بمسرحة النص الشعري أو نثره ومساعدتهم في ذلك

التقويم
والدعم

تشجيع المتعثرين أن يستظهروا النص الشعري من جديد.

الوحدة :الحياة التعاونية
تقويم فهم المسموع
والحكاية

المستوى3:
أسبوع التقويم
والدعم
األهداف:
 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة
استماعا وتحدثا وقراءة.
 تفييئ التالميذ بحسب نوع التعثر.
 دعم وتثبيت وتقويم أثر الدعم.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقي
الفئات.

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في اللغة
الحصة1 :
العربية
الوسائل التعليمية :السبورة ،بطاقات،
عدة التقويم( روائز ،شبكة التفريغ ،بطاقة
التتبع ،بطاقة الكلمات ،نص حكاية،
نصوص قرائية ،برامج حاسوبية )...
صيغ العمل:
عمل فردي ،أو تحديد صيغة العمل
المالئمة لقدرات التالميذ.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
إضافة إلى المالحظات اليومية خالل تقديم مكون االستماع والتحدث يتم إجراء اختبار لتقويم فهم
المسموع والتعبير الشفهي ،ونظرا لصعوبة تقويم كل متعلم(ة) على حدة ،يمكن إجراء االختبار
كتابيا على هذا النحو:
 يتم تسميع حكاية "معا نبحث عن الرزق" المدرجة في الدليل ،مستوفيا شروط األداء
السليم ،مع مراعاة عالمات الترقيم ومخارج الحروف ووضوح نبرات الصوت والحرص على
تعبيرية السرد وتقمص الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية و اإليماءات.
 إعداد أسئلة حول النص الستخراج المعلومات الصريحة ( الشخصيات ،الزمان  ،المكان ،
األحداث )...في أوراق مستنسخة حسب عدد المتعلمين والمتعلمات أو على
الكراسات الخاصة بالدعم.
 اسئلة فهم المسموع:
 .1أحدد من يرد ذكره في الحكاية بوضع عالمة ( )xأمامه:
شخصيات :الفالح  الدب  الحيوانات  الثعبان  القناص 
الغابة  البركة  الشجرة  األرض  البحر 
أماكن:
 .2أحدد العبارة الدالة على الزمان وأضع عالمة ( )xأمامها:
الزمان :في يوم األحد  في العام الماضي  في صباح كل يوم 
 .3استمع إلى الحكاية وارتب أحداثها ( اصل كل حدث بالرقم المناسب):
1

دخل ثعبان مكان العسل
2

ينام الدب تحت شجرة ويأكل العسل
3

تعاون الدب مع الحيوانات في العمل
4

كل صباح تخرج الحيوانات إلى الغابة
5

لم يعد الدب قادرا على أكل العسل
6

يرفض الدب أن يساعد الحيوانات
 .4ألخص الحكاية بملء الفراغ بالكلمات المناسبة:
كانت  ........تخرج للبحث عن الرزق ،إال  .......الذي كان يفضل البقاء تحت الشجرة يأكل ......
الذي يحرسه .ذات يوم دخل  ........مكان العسل ،فخاف الدب من  .........في المساء حكى ذلك
للحيوانات التي عاتبته و ........بالبحث عن الرزق .منذ ذلك اليوم بدأ الدب يقوم كل  .......يبحث

عن الطعام.
التنقيط :يتم وضع سلم من  11درجات مع توزيع النقط على األسئلة بما يتناسب وما يفرزه كل
سؤال من معطيات.
 بعد التصحيح يتم تدوين نتائج التقويم في شبكة التفريغ (النموذج التالي):
اسم المتعلم(ة)

النقطة

فئته *

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة )...

* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعي.
* الفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  :5.7متمكنة جزئيا من مهارة الفهم السماعي.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :6غير متمكنة من مهارة الفهم السماعي.
 يتم أخذ نتائج تقويم الفهم السماعي والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات
بعين االعتبار في الوحدات الموالية بالتركيز على الفئة المتعثرة وإشراكها عند دراسة الحكايات
والوضعيات التواصلية المقبلة.
مالحظة :يمكن اعتماد سلم التنقيط من  21درجة ،إن دعت الضرورة وفي هذه الحالة تكون
الفئات كالتالي:
* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  16فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعي.
* الفئة ( )2الحاصلة على  12إلى  :17متمكنة جزئيا من مهارة الفهم السماعي.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :12غير متمكنة من مهارة الفهم السماعي.

الوحدة :الحياة التعاونية
تقويم القراءة :الطالقة
الموضوع :لنتعلم من النمل

المستوى3:
أسبوع التقويم
والدعم
األهداف:
 يتعرف التلميذ مضمون النص من خالل العنوان.
 يقرأ كل تلميذ(ة) النص قراءة فردية جهرية بطالقة
يتم من خاللها تقويم أدائه القرائي حسب معايير
محددة سلفا مع تفريغ النتائج في شبكة
التقويم.

األسبوع 11:جذاذة:
مرشدي في اللغة
الحصة:
العربية
3+2
الوسائل التعليمية :كراسة
المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،
بطاقات،
صيغ العمل:
عمل فردي تقويمي وتصحيح
جماعي.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
يتم تقويم القراءة في الحصتين معا فرديا ( كل متعلم(ة) على حدة) للوقوف على الثغرات
والتعثرات الممكنة.
نص التقويم المقترح « :لنتعلم من النمل » الوارد في كتاب التلميذ(ة) ص:
المراحل:
 يقرأ كل متعلم(ة) النص قراءة فردية جهرية.
 متابعة األستاذ للقراءة في نسخة للنص الذي يقرأه التلميذ(ة).
 يضع األستاذ عالمة على الكلمات المقروءة خطأ بقلم الرصاص.
 تحديد مدة القراءة في دقيقة لكل تلميذ لقياس الطالقة.
 يتم توقيف التلميذ(ة) عند انتهاء الدقيقة وتدين نتائج التقويم في بطاقة التقويم أسفله:
اسم التلميذ(ة)

عدد الكلمات
المقروءة في الدقيقة

عدد الكلمات الخاطئة

مالحظات ( نوع
األخطاء المرتكبة )...

 استثمار شبكة تقويم األداء الخاصة باألستاذ فيما يتعلق بالمعايير المحددة ومؤشرات
قياس األداء القرائي ،كما يمكن استثمار بطاقة تقويم األداء الخاصة بالتلميذ(ة) في إطار
التقويم الذاتي العتماد نتائجهما في الدعم والمعالجة.
مالحظة :في حالة ما لم يتمكن التلميذ(ة) من قراءة النص يتم اللجوء إلى تقويم قراءة
الكلمات بدل النص ،بحيث يتم تحديد لوائح قرائية تتضمن حرفا مستقلة وكلمات منفرد وجمل
تامة وتوظيفها بنفس التقنيات التي يتم اعتمادها عند تقويم النص مع تدوين نتائج التقويم
في بطاقة التتبع السالفة الذكر.

جذاذة:
األسبوع11:
الوحدة :الحياة التعاونية
المستوى3:
مرشدي في
أسبوع التقويم تقويم القراءة :المفردات والفهم القرائي الحصة4 :
اللغة العربية
الموضوع :لنتعلم من النمل
والدعم
الوسائل التعليمية :كراسة
األهداف:
 أن ينجز التلميذ(ة) بمفرده أنشطة تقويم المفردات ( المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،
بطاقات،
الرصيد المعجمي) والفهم القرائي المرفقة بالنص
التقويمي.
صيغ العمل:
عمل فردي تقويمي وتصحيح
جماعي.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة تقويم المفردات ( الرصيد المعجمي) والفهم القرائي المرفقة
بالنص التقويمي « لنتعلم من النمل » المدرج في كتاب التلميذ(ة) ( ص.)47 - 47
التركيز في هذا التقويم على األهداف المتوخاة ،منه وذلك اعتمادا على التدرج المقترح في
النموذج المدرج في كتاب التلميذ(ة) (ص) ،الذي خصص أنشطة لتقويم المفردات وأنشطة أخرى
لتقويم الفهم الصريح والضمني ويمكن إنجاز ذلك فيما يلي:
 تقويم المفردات:
 .1أظيف إلى القائمة أربعض كلمات لها عالقة بالتعاون:
تعاون – مساعدة ............. - ........... - ........... - ............ -
 .2يحيط التلميذ(ة) مرادف الكلمة الملونة( :يميز التلميذ(ة) كلمة ليست مرادفة
لسلسلة من الكلمات).
تنشط
تمنع
تساعد
وجدوا صخرة تعيق حركتهم:
ِّ
 .3يضع التلميذ(ة) الكلمة المناسبة في السياق :أفْرغ  -فرغ (يستخدم
التلميذ(ة) استراتيجية خريطة الكلمة)
 ...........الفالح القمح في الكيس.
 ...........النمل من حمل حبات القمح.
 تقويم الفهم القرائي:
 .1أعين كلمتين لم تذكرا في النص( :يميز التلميذ(ة) شخصيات ومكان النص).
شعيب – األصدقاء – صخرة – قرية – كرة – ملعب – حكم – قمح  -نمل
 .2أضع العالمة في المكان المناسب( :يميز التلميذ(ة) أحداثا في النص) .
نعم
ُن سعد في قرية
يَ ْ
سك ُ
وجدوا في الملعب أزباال
يلعب األصدقاء الكرة
شاهدوا نمال يحمل حبات القمح

ال

 .3أعين ثالث صفات تعلمها األصدقاء من النمل( :يتعرف التلميذ(ة) أحداث تسلسل
النص)
اإلحسان – التعاون – الصدق – العمل مع الجماعة  -الصبر
 يتم وضع سلم للتنقيط لتقويم المفردات وسلما مماثال لتقويم الفهم القرائي وتوزيع نقط كل
سلم على أسئلة كل منها بما يتناسب وما يفرزه كل سؤال من معطيات.
 بعد التصحيح يتم تدوين نتائج التقويم على شبكتين:
شبكة تفريغ نتائج تقويم المفردات
النقطة
اسم المتعلم(ة)

فئته *

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة)...

شبكة تفريغ نتائج تقويم الفهم القرائي
النقطة
اسم المتعلم(ة)

فئته *

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة )...

* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من فهم المفردات.
* الفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  :5.7متمكنة جزئيا من فهم المفردات.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :6غير متمكنة من فهم المفردات.
نفس التفييئ بالنسبة للفهم القرائي.
 يتم أخذ نتائج تقويم الفهم القرائي و المفردات والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين
والمتعلمات بعين االعتبار في الوحدات الموالية بالتركيز على الفئة المتعثرة وإشراكها عند دراسة
النصوص المقبلة.
 يمكن رفع عدد األنشطة وتنويعها إلعطاء الحضور الستراتيجيات تنمية المفردات المختلفة
كشبكة المفردات ،خريطة الكلمة ،االشتقاق ( عائلة الكلمة) المعاني المتعددة ،مفاتيح السياق،
الصفة المضافة.
 نفس الشيء بالنسبة للفهم القرائي يمكن االرتقاء بأنشطته حيث تشمل الشخصيات والزمان
والمكان واألحداث وغير ذلك.

الوحدة :الحياة التعاونية
تقويم القراءة :الظواهر اللغوية
الموضوع :لنتعلم من النمل

المستوى3:
أسبوع التقويم
والدعم
األهداف:
 يستثر التلميذ(ة) الظواهر اللغوية المدروسة
سابقا (الفاعل ظاهر و ضمير  +النواسخ
الفعلية).
 يحول المتعلم أفعال إلى الضمائر المطلوبة في
الماضي و األمر.

األسبوع 11:جذاذة:
مرشدي في اللغة
الحصة5 :
العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم،
صور ،مسالط ،سبورة  ،بطاقات،
صيغ العمل:
عمل فردي تقويمي وتصحيح جماعي.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ألجل التأكد من مدى قدرة التالميذ على استثمار وتوظيف الظواهر اللغوية للوحدة المروجة فيها
ضمنيا:
 ينجزون أنشطة التقويم للظواهر اللغوية المدرجة في أسبوع التقويم المتضمن في كتاب
التلميذ(ة) (ص)
 إمكانية إعداد أنشطة مناسبة للتقويم ،ومالئمة للحصة الزمنية والفئة المستهدفة يتم
إنجازها على الدفتر.
 .1أنسج كما في المثالين:
-

تعرفت على صديق جديد.

– تعرفت على صديقة جديدة.

ب حسب الضمائر ( :التحويل إلى ضمائر المفرد)
ش ِر َ
 .2أحول الفعل َ
أكتب
أنا
ُ
هي  ............أنتما  .............أنت  ...............هما ...............
-

ح على الجمل اآلتية:
 .3أدخل :كان – صار – أصب َ
 .......الزيارة مفيد ًة ........ - .التعاون مستمراً ......... - .العمل مشتركاً

 يتم وضع سلم للتنقيط لتقويم المفردات وسلما مماثال لتقويم الفهم القرائي وتوزيع نقط كل
سلم على أسئلة كل منها بما يتناسب وما يفرزه كل سؤال من معطيات.
 بعد التصحيح يتم تدوين نتائج التقويم على شبكتين:
شبكة تفريغ نتائج تقويم المفردات
فئته *
النقطة
اسم المتعلم(ة)

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة )...

* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من فهم الظواهر اللغوية.
* الفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  :5.7متمكنة جزئيا من فهم الظواهر اللغوية.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :6غير متمكنة من فهم الظواهر اللغوية.

الوحدة :الحياة التعاونية

المستوى3:
أسبوع التقويم
تقويم الكتابة :اإلمالء
والدعم
األهداف:
 يستثر التلميذ(ة) الظواهر اإلمالئية المدروسة
سابقا (التاء المربوطة والمبسوطة  +همزة
الوصل).
 إمالء نص قصير يتضمن الظواهر اإلمالئية
السابقة في الوحدة األولى.

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في
الحصة6 :
اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم،
صور ،مسالط ،سبورة  ،بطاقات،
صيغ العمل:
عمل فردي تقويمي وتصحيح جماعي.

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ألجل التأكد من مدى قدرة التالميذ على استثمار وتوظيف الظواهر اللغوية للوحدة المروجة فيها
ضمنيا:
 ينجزون أنشطة التقويم للظواهر اإلمالئية المدرجة في أسبوع التقويم المتضمن في كتاب
التلميذ(ة) (ص)
 إمالء نص قصير من  11كلمات يتضمن الظواهر اإلمالئية للوحدة مثل:
الحظت النمالت يقمن بتخزين حبات القمح لرأيت التعاون في أجمل
" لو
َ
صورة".
 إنجاز النشاط  4صفحة  :66أضع الحرف المناسب في المكان الفارغ:
ذهبَـ .....مع عائشـ ....لزيار ....صديقتنا نبيلـ....الفائز ....بالجائز... ....ألولى في
برنامج تحدي ...لقراءة.
 تصحيح جماعي ثم فردي.
 يتم وضع سلم للتنقيط لتقويم األنشطة التقويمية وسلما مماثال لتقويم النص والكلمات
الممالة وتوزيع نقط كل سلم على أسئلة كل منها بما يتناسب وما يفرزه كل سؤال من معطيات.
 بعد التصحيح يتم تدوين نتائج التقويم على شبكة:
شبكة تفريغ نتائج تقويم الظواهر اإلمالئية
فئته *
النقطة
اسم المتعلم(ة)

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة )...

* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من فهم الظواهر اإلمالئية.
* الفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  :5.7متمكنة جزئيا من فهم اإلمالئية.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :6غير متمكنة من فهم اإلمالئية.

األسبوع 11:جذاذة:
الوحدة :الحياة التعاونية
المستوى3:
مرشدي في اللغة
تقويم الكتابة :التعبير
أسبوع التقويم
الحصة6 :
العربية
الكتابي
والدعم
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم،
األهداف:
صور ،مسالط ،سبورة  ،بطاقات،
 يستثر التلميذ(ة) الظواهر اللغوية واإلمالئية
إلنجاز أنشطة التقويم الخاصة بالتعبير الكتابي
صيغ العمل:
المدرجة في كتاب التلميذ(ة).
عمل فردي تقويمي وتصحيح جماعي.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ألجل التأكد من مدى قدرة التالميذ على استثمار وتوظيف الظواهر اللغوية للوحدة المروجة فيها
ضمنيا:
 مطالبة التالميذ بإنجاز نشاط التقويم و الدعم التالي:
أتمم النص التالي بكلمات مناسب ( العسل  -الملكة – خلية – العامالتِّ – األعدا ِّء –
الجماعي – يحرسها )
ل–
الخاليا  -الشغَّالِّ –
ْ
ِّ
النح ِّ

ما أجمل  .......النحل عندما تشاهدها من قريب .فهناك النحل  ........الذي يأتي
بالرحيق من الزهور لينتج  .......و النحل الحارس الذي  ...........من  ،...........و .......
التي تبيض في  .......الصغيرة لتعتني به  ..........بكل تفان .إنه العمل .............
الذي يجب علينا ان نقوم به جميعا مثل .........

 تصحيح جماعي .
 يتم تصحيح إنجازات التالميذ(ة) وفق سلم التنقيط مع توزيع النقط على أنشطة التقويم بما
يتناسب وما يفرزه كل نشاط من معطيات.
عند وضع النقطة يجب األخذ بعين االعتبار  :التوظيف المناسب للمعجم ،واالستعمال المناسب
للروابط وسالمة التراكيب.
 بعد التصحيح يتم تدوين نتائج التقويم على شبكة:
شبكة تفريغ نتائج تقويم التعبير الكتابي
فئته *
النقطة
اسم المتعلم(ة)

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة )...

* الفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من إنجاز التعبير الكتابي.
* الفئة ( )2الحاصلة على  6إلى  :5.7متمكنة جزئيا من إنجاز التعبير الكتابي.
* الفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  :6غير متمكنة من إنجاز التعبير الكتابي.

المستوى3:
أسبوع التقويم
والدعم

الوحدة :الحياة التعاونية
دعم القراءة
الموضوع :لنتعلم من
النمل

األسبوع11:
الحصة11 + 9 + 8 :

جذاذة:
مرشدي في اللغة
العربية

الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم ،صور،
مسالط ،سبورة  ،بطاقات،
صيغ العمل:
عمل فردي ،أو تحديد صيغة العمل المالئمة
لقدرات التالميذ.

األهداف:
 دعم الفئة المتعثرة التي تقرأ الكلمات
معزولة عبر أنشطة مختارة ومركزة.
 إدماج الفئة المتمكنة من مساعدة
األستاذ في عملية الدعم (التعلم
بالقرين) وإنجاز تمارين قرائية أو تلخيص
نص أو قراءة قصة ...
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

 )1بالنسبة للفئة المتعثرة التي تقرأ الكلمات معزولة:
 تركيب جمل من كلمات وقراءتها:
 تتعاون – في – النمالت – حمل – القمحِّ  -حباتِّ
 خالد – صديقه – إلى – المسجد – رافق
 ناضج ًة – السنابل – أصبحت
 قراءة بطاقات  /لوحة قرائية مكونة من جمل قصيرة
 مسابقات بين أفراد المجموعة في القراءة لتنمية الطالقة ( متعلم(ة) يقرأ
وصديقه يراقب المدة)
 قراءة لوحة قرائية تتضمن كلمات ترتبط بالمجال:
 مسابقة في تكوين جمل من كلمات معطاة
 مسابقة في قراءة جمل /نص تعبير ( عدد الكلمات في الدقيقة :تلميذ(ة) يقرأ
وصديقه يحسب)
 مسابقة في المفردات إليجاد أكبر عدد من كلمات عائلة كلمة:
 شبكة مفردات ( :باتباع المخطط الشمسي)

مرض

النحل

 خريطة كلمة معينة ( :سرور) معناها ....... :ضدها ......... :نوعها ......... :تركيبها في جملة..:
 عائلة الكلمة :ساعد – مساعدة – مساعد ........... - .......... - ......... -
أحسن ........ - .......... - ........... - .......... -
 )2بالنسبة للفئة المتمكنة ( التي تقرأ النص):
 تساعد االستاذ في عملية الدعم ( التعلم بالقرين)
 تقرأ نصوصا طويلة نسبيا وتنجز تمارين كتابية على غرار ما هو مثبت في
كتاب التلميذ.
 تلخص نصا أو تقرأ قصة.

الوحدة :الحياة التعاونية

المستوى3:
أسبوع التقويم
النص السماعي( :)1لنتعاون
والدعم
األهداف:
 يتعرف التلميذ (ة) مضمون النص سماعا
 يفهم التلميذ معاني مفردات النص باستخدام
استراتيجيات متنوعة.
 يعبر التلميذ شفهيا عن فهمه للمسموع من خالل
عملية إعادة إنتاج النص.
 معالجة التعثرات و الصعوبات التي كشف عنها التقويم
خالل األسبوع الخامس للوحدة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
التهيئة

التسميع
()1

التسميع
()2

فهم النص

االستثمار
الشفهي

جذاذة:
األسبوع11:
مرشدي في اللغة
الحصة11 :
العربية
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم،
صور ،مسالط ،سبورة  ،بطاقات
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات ،أو
تحديد صيغة العمل المالئمة لقدرات
التالميذ.

التعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
توجيه التالميذ إلى ضرورة تسجيل الكلمات والمفردات التي تحتاج للشرح.
تسميع النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف لدفعهم للتعبير
األولي عن المسموع .وتتم هذه العملية من خالل إلقاء أسئلة تالمس القضية الجوهرية
في النص وعناصره األساسية مثل:
من المتحدث في النص؟ أو :من هما بطال القصة؟
متى وقعت أحداث القصة؟
أين وقعت أحداث القصة؟
بماذا تفاجأ العم؟
ما هي األماكن التي زارها العم ؟
بناء على مؤشرات الفهم األولي يتم إعادة تسميع النص لتمكين التالميذ من فهم
مضمونه من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.
المفردات:
دعوة التالميذ لإلفصاح عن المفردات الغامضة التي دونوها أثناء سماعهم للنص وإشراكهم
في شرحها مع تنويع االستراتيجيات :عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات،
التشخيص ،الصفة المضافة...
فهم المسموع:
دعوتهم للتعبير الشفهي عن موضوع النص باإلجابة عن األسئلة الموجهة:
 كم غاب العم عن وطنه المغرب؟
 متى وصل العم إلى القرية؟
 ماذا فعل في الصباح عندما استيقظ من النوم؟
 لماذا تفاجأ العم عندما زار القرية؟
 أين توجه العم وابن أخيه؟
 ما اسم التعاونية التي زاراها؟
 ما هي األماكن التي زاراها بعد الزوال؟
 عماذا سأل العم الطفل؟
استثمار النص من خالل دعوة التالميذ إلعادة إنتاجه شفهيا.
لتمكين التالميذ من تطوير عملية اإلنتاج يجب اتباع تقنية التناوب كأن ينتج التلميذ(ة) األول
جملة ويقوم آخر بإنتاج جملة أخرى تغني المعنى وتطور اإلنتاج وهكذا.
يعبرون عن موقفهم من العمل الجماعي والتضامني.

األسبوع 11:جذاذة:
الوحدة :الحياة التعاونية
المستوى3:
مرشدي في اللغة
الحصة:
دعم الكتابة :إمالء  +تعبير
أسبوع التقويم
العربية
13+12
كتابي
والدعم
الوسائل التعليمية :كراسة المتعلم،
األهداف:
ألواح ، ،سبورة ،
 دعم الفئة المتعثرة بإمالء كلمات تتضمن
الظواهر المدروسة في الوحدة األولى ( التاء
صيغ العمل:
المربوطة والمبسوطة وهمزة الوصل) على
عمل فردي ،أو تحديد صيغة العمل
األلواح والدفاتر.
المالئمة لقدرات التالميذ.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
دعم اإلمالء (حصة :)12
للفئة المتعثرة :
إمالء كلمات تتضمن الظواهر المدروسة في الوحدة األولى على األلواح وفي الدفاتر.
زرعت
على األلواح :تفاحة -فراشات – في المدرسة – كثرة – الصديقات – توضأت -
ْ
للفئة المتوسطة:
إمالء جمل في الدفاتر مثل:
 جاءت الطبيبة إلى المدرسة مسرورة.
 الفيلة في الغابات .
الفئة المتمكنة:
تساعد األستاذ في عملية التقويم بتصحيح أخطاء المتعثرين ( التعلم بالقرين)
دعم التعبير الكتابي (حصة:)13
للفئة المتعثرة :
التعبير كتابة بجملة بسيطة ومفيدة عن وضعية أو صورة مرتبطة بالمجال.
ترتيب كلمات للحصول على جمل ذات معنى.
للفئة المتوسطة:
التعبير بجمل عن وضعية أو صورة مرتبطة بالمجال ككل.
ترتيب جمل لتكوين نص:
 وأخذ الفالحون مناجلهم وتوجهوا إلى الحقول مسرورين،
 فتعاونوا على حصد القمح،
 نضجت السنابل،
 جمعوا محصولهم ودرسوه في البيدر.
 وفي المساء احتفلوا بتعاونهم و تآزرهم.
الفئة المتمكنة:
تلخيص نص قرائي من اختيار األستاذ في المتناول.
تساعد األستاذ في عملية التقويم بتصحيح أخطاء المتعثرين ( التعلم بالقرين)

المستوى3:
أسبوع التقويم والدعم

الوحدة :الحياة التعاونية
النص السماعي( :)2اليمنى
واليسرى

األسبوع 11:جذاذة:
مرشدي في
الحصة14 :
اللغة العربية
الوسائل التعليمية :كراسة
المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،
بطاقات
صيغ العمل:
عمل فردي ،ثنائي ،في مجموعات،
أو تحديد صيغة العمل المالئمة
لقدرات التالميذ.

األهداف:
 يتعرف التلميذ (ة) مضمون النص سماعا
 يفهم التلميذ معاني مفردات النص باستخدام استراتيجيات
متنوعة.
 يعبر التلميذ شفهيا عن فهمه للمسموع من خالل عملية
إعادة إنتاج النص.
 معالجة التعثرات و الصعوبات التي كشف عنها التقويم خالل
األسبوع الخامس للوحدة.
تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
المراحل
التعاقد معهم حول األهداف وصيغ العمل الممكنة.
التهيئة
توجيه التالميذ إلى ضرورة تسجيل الكلمات والمفردات التي تحتاج للشرح.
تسميع النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف لدفعهم للتعبير
األولي عن المسموع .وتتم هذه العملية من خالل إلقاء أسئلة تالمس القضية الجوهرية
في النص وعناصره األساسية مثل:
من هما بطال النص؟
ماهي العالقة التي تربطهما؟
التسميع
متى وقعت أحداث القصة؟
()1
أين وقعت أحداث القصة؟
ما المشكل الذي وقع بينهما؟
كيف تعاملت اليد اليمنى مع أختها في اآلخير؟
التسميع
()2

فهم النص

االستثمار
الشفهي

بناء على مؤشرات الفهم األولي يتم إعادة تسميع النص لتمكين التالميذ من فهم
مضمونه من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.
المفردات:
دعوة التالميذ لإلفصاح عن المفردات الغامضة التي دونوها أثناء سماعهم للنص وإشراكهم
في شرحها مع تنويع االستراتيجيات :عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات،
التشخيص ،الصفة المضافة...
فهم المسموع:
دعوتهم للتعبير الشفهي عن موضوع النص باإلجابة عن األسئلة الموجهة:
 كيف كانت تعيش اليد اليمنى واليسرى؟
 ماذا وقع لألختين ؟
 بماذا نعتت اليد اليمنى أختها اليسرى؟
 كيف أحست اليد اليسرى؟
 ماذا أرادت اليد اليمنى أن تفعل بدميتها؟
 هل استطاعت أن تجدل شعر دميتها؟
 هل استطاعت أن تصفق لما انتهت من الرسم؟
 بماذا أحست اتجاه أختها؟
 ما العمل الذي قامت به في األخير؟
 كيف أصلحت مشكلتها؟
استثمار النص من خالل دعوة التالميذ إلعادة إنتاجه شفهيا.
لتمكين التالميذ من تطوير عملية اإلنتاج يجب اتباع تقنية التناوب كأن ينتج التلميذ(ة) األول
جملة ويقوم آخر بإنتاج جملة أخرى تغني المعنى وتطور اإلنتاج وهكذا.
يعبرون عن موقفهم من الصرار الكسول والنملة المجدة.

موقع ديماسكول

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

ال تبخلوا علينا بالمساعدة و لو بالدعاء

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الفراءة الوظيفية

حيرة سيليا
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األهداف التعليمية

الجذاذة

ﯾﺣدد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﺗﺑﺎت اﻟﻧص ﴿ اﻟﻌﻧوان و اﻟﺻورة(
ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة

الـــوســــائــل
المــراحـــل
الكــلـمــــــات
البــصــــريــة

باستخدام استراتيجيات مناسبة
المفردات
المتعلم معاني
ــــ يفهم
كتاب المتعلم
السبورة ــ
الصور ــ

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــة
ــ أ قرأ الكلمات البصرية ﴿ :فجأة –فقط –ان –ماذا خاللها  -ابدا﴾ و أنا أشير أليها .
ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات ترديدها .
ــ أكتب النص المشترك على لوحة كبيرة أو على السبورة :

الـــقــــــراءة
المشـتــركــة

االلعاب االلكترونية تسلني
وفي الرياضيات واللغات تغنيني
واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني
وعن دفء العائلة يقصيني
وعن مكتبتي ينحيني
ــ أعلق اللوحة في مكان بارز من حجرة الدرس للرجوع إليها في حصص القراءة .
ــ أقرأ النص أمام المتعلمين و المتعلمات بصوت عال و معبر  ،مع ايقاع موسيقي ان أمكن ذلك .
ــ أطلب منهم ترديد النص أكثر من مرة .

المــالحظـــة
و التــوقـــع

ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل :
ـ تأمل الصورة و تحديد مكوناتها  ،الشخصيات الظاهرة فيها ؟
ـ من يظهر في الصورة؟
 لماذا تبدو سيليا حائرة؟ في أي شيء تفكر؟ـ يتوقع المتعلمون و المتعلمات ما قد يتحدث عنه النص .
ــ أناقش المتعلمين و المتعلمات توقعاتهم و يختارون من بينها المناسب لبناء فرضية القراءة

تقــــويـــــم
و دعــــــــم
قـــــراءة
أوليــــــة

ــ لتحقيق التفاعل األولي مع النص أقدم قراءة نموذجية
ــ أدعو المتعلمين لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة .
ــ يتبادلون أدوار القراءة و يصححون ذاتيا و جماعيا تعثراتهم .

الحصـــــــة
1

المستوى  :الثالث

الـمجـــال  :الوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الفراءة الوظيفية

حيرة سيليا
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األهداف التعليمية
الـــوســــائــل

الجذاذة

الحصـــــــة
2

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة
ــ ﯾﻘﺮأ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻄﻼﻗﺔ
ــ الصور ــ السبورة ــ كتاب المتعلم

المــراحـــل

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــة

الكــلـمــــــات
البــصــــريــة

ــ أ كتب بخط كبير وواضح الكلمات البصرية في بطاقات أعلقها في مكان بارز  -من حجرة الدرس للرجوع إليها
في حصص القراءة ﴿فجأة –فقط –ان –ماذا خاللها  -ابدا﴾
ــ أقرأ الكلمات البصرية و أطلب من المتعلمين و المتعلمات ترديدها

الـــقــــــراءة
المشـتــركــة

القــــــراءة

إغــنــــــاء
المعجــــــم
التقويم
و الدعـــم

ــ أقرأ نص القراءة المشتركة أمام المتعلمين و المتعلمات بصوت عال و معبر  ،مع ايقاع موسيقي ان أمكن ذلك
االلعاب االلكترونية تسلني
وفي الرياضيات واللغات تغنيني
واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني
وعن دفء العائلة يقصيني
وعن مكتبتي ينحيني
ــ يقرأ معي المتعلمون و المتعلمات النص جماعيا .
ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحديد الكلمات التي لم يفهموها .
ــ النشـــاط األول :
• القراءة الجهرية للنص :
ــ يحدد النتعلمون عنوان النص القرائي وموضوع الدرس .
ــ أقرأ النص قراءة جهرية يراعى فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات التعبيرية
ويتتبع المتعلمون قراءتي للنص .
• القراءة الموجهة :
ــ أقرأ مع متعلمي فقرة من النص بعد تذكيرهم بضرورة احترام عالمات الترقيم  ،مع محاولة القراءة بطالقة .
• القراءة المستقلة :
يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص قراءة هامسة في االن نفسه بشكل فردي .
ــ النشـــاط الثاني :التطبيــق
ــ لتمكين أكبر عدد من المتعلمين و المتعلمات من القراءة و خصوصا المتعثرين منهم يمكن المزاوجة بين :
• القراءة الفردية للنص أو جزء منه بحسب درجة التعثر .
• القراءة الثنائية حيث يقرأ كل المتعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية .
ــ النشـــاط الثـــالث :
• يقرأ المتعلمون و المتعلمات الحوار الذي دار بين سيليا والدمية
ــ النشـــاط الـــرابــع :
• يشخص المتعلمون و المتعلمات الحوار السابق ،و يتبادلون األدوار فيما بينهم
ــ أستثمر أنشطة إغناء الرصيد المثبتة في كراسة المتعلم ص  98الرامية الستخدام استراتيجيات متنوعة
للمفردات و يمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها المتعلمون فيما قبل .
ــ يمكن لي أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية مركزة على نص الحوار المشار إليه سابقا .
ــ أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيحيات المفردات المستخدمة خالل الحصة
ـ ـ أطلب من المتعلمين و المتعلمين تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات مروجة في النص .

المستوى  :الثالث

الـمجـــال  :الوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الفراءة الوظيفية

حيرة سيليا
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األهداف التعليمية
الـــوســــائــل
المــراحـــل
الكــلـمــــــات
البــصــــريــة
الـــقــــــراءة
المشـتــركــة

القــــــراءة
الجـــهــريــة

الجذاذة

الحصـــــــة
3

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة
ــ يبني المتعلم المعنى العام للنص و يفحص توقعاته .
ــ الصور ــ السبورة ــ كتاب المتعلم

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــة
ــ أ نتدب متعلما او متعلمة ليشير إلى الكلمات البصرية موضوع األسبوع دون ترتيب ليقرأها المتعلمون و
المتعلمات ﴿فجأة –فقط –ان –ماذا خاللها  -ابدا﴾
ــ أقرأ نص أمام المتعلمين و المتعلمات بصوت عال و معبر  ،مع ايقاع موسيقي ان أمكن ذلك .
ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات ترديد النص جماعيا معي  ،ثم في مجموعات ثنائيا.
االلعاب االلكترونية تسلني
وفي الرياضيات واللغات تغنيني
واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني
وعن دفء العائلة يقصيني
وعن مكتبتي ينحيني
ــ أطرح أسئلة على المتعلمين حول مضمون النص :
ـ ماذا تفعل االلعاب االلكترونية؟
ــ التهيئـــــة :
ــ أسأل المتعلمين والمتعلمات عن فرضية القراءة التي بنوها سابقا  ،و االنطالق منها لقراءة النص .
ــ الطــــــالقــــة :
• القراءة الموجهة :
ــ يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص معي قراءة جهرية .
• القراءة المستقلة :
يقرأ كل متعلم النص بصوت منخفض و أراقبهم عن قرب قصد التوجيه و تصحيح بعض األخطاء .
ــ التطبيــق :
ــ يقرأ بعض المتعلمين و المتعلمات النص أو جزءا منه حسبما أحدده لكل متعلم قراءة فردية

الفهـــــــم

ــ أطرح أسئلة من أجل الوصول ألى المعاني الضمنية مثل :
ـ مع من تكلمت سيليا؟
ماذا اختارت سيليا في اخر المطاف؟ـ ملحوظة  :تتاح فرصة فحص التوقعات و التعبير عن ذلك من لدن المتعلمين و المتعلمات كلما تطور بناء المعنى
العام للنص لديهم .
ــ يقوم فهم النص من خالل انجازات المتعلمين و المتعلمات ذات الصلة باألنشطة المتبثة على الكراسة ص 99
ــ استثمار المعجم :
ــ تنجز األنشطة المتبثة في كراسة المتعلم ص 99شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب و حاجات التعلم .

التقويم
و الدعـــم

ــ يلخص المتعلمين و المتعلمين مضمون النص في جمل مفيدة .
ــ أساعد المتعلمين في صياغة الجمل و تذليل صعوبات التعبير .

المستوى  :الثالث

الـمجـــال  :الـوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الفراءة الوظيفية

حيرة سيليا
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األهداف التعليمية

الـــوســــائــل

الـــقــــــراءة
المشـتــركــة

4

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة
ــ قراءة النص بطريقة معبرة و بطالقة
ــ تحديد بعض القيم المروجة في النص ( تجنب االدمان على استعمال الوسائل االلكترونية)
ــ الصور ــ السبورة ــ كتاب المتعلم

المــراحـــل
الكــلـمــــــات
البــصــــريــة

الجذاذة

الحصـــــــة

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــة
ــ أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية ﴿فجأة –فقط –ان –ماذا خاللها  -ابدا﴾ و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها
ــ أشير إلى نص " االلعاب االلكترونية" المكتوب على السبورة يقرؤه المتعلمون و المتعلمات جماعيا أو ثنائيا
بصوت عال و معبر  ،مع ايقاع موسيقي دال .
ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحديد الكلمات التي لم يفهموها و أشركهم في شرحها.
االلعاب االلكترونية تسلني
وفي الرياضيات واللغات تغنيني
واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني
وعن دفء العائلة يقصيني
وعن مكتبتي ينحيني
ــ التهيئـــــة :

الطــــــالقـــــــة

ــ أسأل المتعلمين والمتعلمات عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص  ،و أنطلق منه للقراءة و التحليل واالستنتاج
.
ــ الطــــــالقــــة :
ــ القراءة النموذجية  ،أقرأ نص "حيرة سيليا "قراءة جهرية معبرة .
ــ القراءة الموجهة :

القــــراءة

ــ يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص معي قراءة جهرية  ،ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل قراءة النص .
 القراءة المستقلة :يقرأ كل متعلم النص بصوت منخفض و أراقبهم عن قرب قصد التوجيه و تصحيح بعض األخطاء .
ــ التطبيــق :
ــ يقرأ بعض المتعلمين و المتعلمات النص أو جزءا منه حسبما أحدده لكل متعلم قراءة فردية .
ــ يقيمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها معي.

التحلــيـــل
واالستنتــــاج
التقويم
و الدعـــم

ــ أقود متعلمي إلنجاز االنشطة المدونة على كراسة المتعلم ص . 99

ــ أقترح على المتعلمين و المتعلمات انشطة مثل تلخيص النص .

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الفراءة الوظيفية

حيرة سيليا
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األهداف التعليمية

الـــوســــائــل

الجذاذة

الحصـــــــة
5

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة
ــ قراءة النص بطريقة معبرة و بطالقة
ــ يتعرف الفعل بحسب ضمائر الجمع
يتعرف المتعلم اخوات إنــ الصور ــ السبورة ــ كتاب المتعلم

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــة

المــراحـــل
الكــلـمــــــات
البــصــــريــة

ــ أكتب جمال تتضمن الكلمات البصرية ﴿فجأة –فقط –ان –ماذا خاللها  -ابدا﴾ و أطلب من المتعلمين و المتعلمات
تحديدها برسم دائرة حولها .

الـــقــــــراءة
المشـتــركــة

ــ يشير متعلم إلى نص " االلعاب االلكترونية"و االخرون يقرؤونه جماعيا .
ــ يعبر المتعلمون و المتعلمات عن االلعاب االلكترونية ودورها من خالل النص .

القــــــراءة

ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية .
ــ يقرأ بعض المتعلمين و المتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم .
ــ النشاط األول :
ــ أدعو المتعلمين والمتعلمات لالشتغال على انشطة الصرف والتحويل الواردة في الكراسة ()100
(ضمائر الجمع)

االستثمـــــــــار
ــ النشاط الثاني :
ــ أدعو المتعلمين والمتعلمات لالشتغال على انشطة التراكيب الواردة في الكراسة ()100
(أخوات إن)
التقويم
و الدعـــم

ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحويل الفعل بضمائر الجمع(انتن -انتم – هم – هن – نحن)
  .أطلب من المتعلمين و المتعلمات تركيب جمل ب(إن) و(كان)ــ توجيه ديداكتيكي  :ينبغي التأكد من فهم المطلوب انجازه من خالل تقديم نموذج أو مساءلة المتعلمين
و المتعلمات للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك  ،مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة و المهام .

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحكاية

بيت في خطر
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األهداف التعليمية
الـــوســــائــل
المراحل
التهيئة

المالحــظــة
والتــوقــع

الجذاذة

الحصـــــــة
1

ــ يحدد المتعلم التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و العنوان .
ــ يتعرف المتعلم مضمون الحكاية سماعا .
ــ يعبر المتعلم عن فهمه األولي للحكاية المسموعة .
ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ــ أهيئ المتعلمين و المتعلمات لموضوع الدرس الجديد و التعاقد معهم حول األهداف و صيغ العمل الممكنة .
ــ أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل تهيئة ظروف االستماع الجيد و ما يتوافق و طبيعة النص الحكائي
ــ أوجه المتعلمين و المتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم و قراءة عنوان الحكاية
﴿ص .﴾95
ــ ادعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم و تمثالتهم و تصوراتهم بمثل :
● ماذا ترى في الصورة األولى ؟  ....الثانية ؟ ....الثالثة ؟  ....الرابعة ؟
● ما عنوان الحكاية ؟
● انطالقا من الصور و العنوان  ،ما هو توقعك لما قد تتحدث عنه الحكاية ؟
ــ أستقبل التوقعات و أسجلها على السبورة باعتماد المخطط الشمسي لكتابة التوقعات :

النار

بيت في خطر

الزلزال

الفيضان

التسميــــــع

الـفــهــــم

ــ أثير انتباه التالميذ إلى االستماع للحكاية  ،من أجل التحقق من التوقعات .
ــ أسمع نص الحكاية أكثر من مرة  ،موظفة المشاهد  ،و معبرة عن المضامين بالتشخيص و تلوين الصوت  ،لكي
يساعد التالميذ على بناء المعنى و الفهم األولي للنص .
ــ أطرح بعض األسئلة الكاشفة عن مستوى اإلصغاء و المتابعة مثل :
● موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ..................... :
● الشخصيات الرئيسية  :كم عدد افراد اسرة عالل؟
● مؤشرات حول المكان و الزمان  :أين تسكن االسرة؟

التحــــــقق
ــ الرجوع إلى التوقعات و قراءتها و مناقشتها .
ــ حذف التوقعات البعيدة عن المضمون .

ــ لتقويم أثر التسميع و الفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين و المتعلمات التحدث شفهيا و
التقويم و الدعم بأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية .

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحكاية

بيت في خطر
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األهداف التعليمية
الـــوســــائــل

التسميــــــع

2

ــ يتعرف المتعلم مضمون الحكاية سماعا .
ــ يحدد عناصر الحكاية ﴿ الشخصيات ـ الزمان ـ المكان ـ األحداث ﴾
ــ يستثمر عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا .
ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

المراحل
التهيئة

الجذاذة

الحصـــــــة

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى استحضار عنوان الحكاية  ،و التعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل الممكنة .
ــ أسمع ا الحكاية بعد التعاقد مع التالميذ على تتبع مفهوم الحكاية من أجل تحديد عناصرها  ،يسمع النص أكثر من مرة
باستعمال كل الدعامات المساعدة على التتبع و الفهم من طرف المتعلمين و التعبير عن المضامين بالحركة و الصوت .
ــ أختبر مستوى االصغاء و الفهم العام لدى المتعلمين مثل :
ـ كيف هو بيت االسرة؟
ـ من الذي نبه السيد عالل؟
ـ من أشعل النار في بيت عالل ؟

تحــديـــد
عــناصـــر
الحكـــايـــة

ــ أستدرج التالميذ إلى تعرف عناصر الحكاية اعتمادا على أسئلة مثل :
ـ من هي شخصيات النص ؟
ـ ما هي األمكنة المذكورة في الحكاية ؟
ـ ما هو الزمن المذكور في الحكاية ؟
ـ ما هي أحداث الحكاية ؟
ــ من أجل اإلجابة يساعد األستاذ التالميذ بإعادة تسميع مقاطع الحكاية
ــ أبني بمعية التالميذ خريطة الحكاية بشكل جماعي :
المكان  :قــريــة –البيت-
الخم-الغرفة

الشخصيات:عالل-شامة-
االبن -الجار

بيت في
خطر
الزمان:يوم من االيام-صباحا -
مساء

التقويم و الدعم

األحــداث  :اغراض البيت مبعثرة
نصيحة الجيران لعالل باالنتباهاشتعال النار بسبب الطفلتدخل الجيران ومساعدة السيدعالل
-نجاة الطفل من الحريق

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

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحصـــــــة

الحكاية

بيت في خطر

14
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األهداف التعليمية
الـــوســــائــل
المراحل

الجذاذة

ــ يتعرف المتعلم مضمون الحكاية سماعا .
ــ يحدد المتعلم بنية الحكاية شفهيا ﴿ البداية ـ التحول ـ المشكل ـ الحل ـ النهاية ﴾
ــ يستثمر المتعلم بنية الحكاية في انتاج جمل مفيدة شفهيا .
ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية

التهيئة

ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى استحضار عناصر الحكاية  ،و التعاقد معهم حول أهداف الحصة و صيغ العمل
الممكنة

التسميــــــع

ــ أسمع ا الحكاية بعد التعاقد مع التالميذ على تتبع مفهوم الحكاية من أجل تحديد عناصرها  ،يسمع النص أكثر من
مرة باستعمال كل الدعامات المساعدة على التتبع و الفهم من طرف المتعلمين والمتعلمات و التعبير عن المضامين
بالحركة و الصوت .
ــ أختبر مستوى االصغاء و الفهم العام لديهم مثل :
ـ اين تسكن اسرة عالل؟
ـ ماذا حدث في منزل عالل؟ بسبب من ؟
ـ من انقذ اسرة عالل ؟

تحــديـــد
بنيــــــة
الحكاية

ــ أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا و أ قود المتعلمين و المتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع مسترشدا
بالمعطيات الواردة في الجدول األتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع و جملة نهايته من لدن المتعلمين
والمتعلمات
المقـــاطـــع
المقطع  : 1من بداية النص
الى  " :يصادفه امامه "

الســـؤال الخـــاص بكل مقطـــع
ــ كيف هو بيت السيد عالل؟

المقطع  : 2من " :نبه الجيران"
الى  " :وينصرف متأففا "

ــ من نبه السيد عالل؟
-هل عمل بنصيحته؟

التــحــــول

ــ كيف اندلعت النار؟

المــشـــكــل

المقطع  : 3من " :وفي يوم من االيام" الى:
"السنة النار "

اســـم المقطع
البــــدايــــة

"
المقطع  : 4من " :حسن الحظ "
الى " :رجال المطافئ "
المقطع : 5من . " :قلت للسيد ".
الى  " :من االرض"

التقويم
والدعم

ــ هل اصيب الطفل بأذى؟
من أطفأ النار؟ــ ما نصيحة الجار للسيد عالل وزوجته؟
-مانصيحة الجارة فاطمة لجارتها شامة؟

الحــــــل
النــهـــايـــة

ــ يعبر المتعلمون و المتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب و باستثمار الصور المثبتة
في كراسة المتعلم .

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحصـــــــة

الحكاية

بيت في خطر
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الجذاذة

األهداف التعليمية يستثمر المتعلم الرصيد المعجمي
يستثمر التراكيب والصرف والتحويل واالساليب في جمل مفيدة
الـــوســــائــل

ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

المـــــــراحل
التهيئة
التســــميع

تدبير االنشطة التعليمية التعلمية
 اتعاقد مع المتعلمين حول االهداف وصيغ العمل الممكنة.أسمع نص الحكاية مستوفية شروط االداء السليم مراعية وضوح نبرات الصوت وحريصةعلى تعبيرية السرد ومتقمصة الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية وااليماءا ت.
افسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لسرد الحكاية بالتناوب
أدعو المتعل مين والمتعلمات الى استخراج بعض الكلمات المفاتيح الواردة في الحكاية التيتشكل بنية الحكاية،وكذا بعض االوصاف او الحاالت التي تعتري الشخصيات
خريطة الكلمة:
اسم
مبعثرة

مرتبة
استثمار الرصيد
المعجم

مفككة

الكتب مبعثرة
شبكة المفردات:
االحذية
الغرف
السطح
عائلة الكلمة:

المواعين
المطبخ
المنزل

االفرشة
نصائح

االلبسة
منصوح

استثمار التراكيب
نصح
الناصح النصيحة
واالساليب والصرف -أقود المتعلمين والمتعلمات الى االشتغال على االساليب المقررة في اسبوع الحكاية،وكذا
الصرف والتحويل والتراكيب.
يركب االفعال االتية فيجمل مفيدةجر  //ذ َّم
فر َّ //
مر َّ //
َّ
يركبون جمال مستعملين  :صراخا  //منزعجا ينسج على منوال:ال تتركي االشياء الخطيرة في متناول طفلكاركز في تقويم تعلمات الحصة على ما ياتي:التقويم والدعم
تركيب جمل مفيدة تتضمن الرصيد المروج خالل الحصص الخاصة بالحكاية.
انشطة خاصة بالتراكيب والصرف والتحويل
استعمال االساليب المقررة في اسبوع الحكاية

.

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحصـــــــة

الحكاية

بيت في خطر

15

5

الجذاذة

األهداف التعليمية -يسرد المتعلم الحكاية او مقاطع منها.
يشخص المتعلم الحكاية
يستثمر المتعلم القيم المروجة في الحكاية
الـــوســــائــل

ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

المراحــــــــــــــــل

تدبير االنشطة التعليمية التعلمية

التهيـــــئة

* -أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الذي اكتسبوه
 -اتعاقد مع المتعلمين حول االهداف وصيغ العمل الممكنة.

الســـــرد

* -أشجع المتعلمين والمتعلمات على سرد بعض مقاطع الحكاية بالتناوب.

التشخيــــــــص

* -أشرك المتعلمين والمتعلمات في اعداد الفضاء والوسائل وفي تشكيل المجموعات
وتوزيع االدوار،لتشخيص الحكاية.
تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية وفق االدوار المحددة الفرادها.

التقويم والدعــــــم

* -لتقويم االثر االنفعالي الذي خلفه التفاعل مع الحكايةعبر التشخيص أقود المتعلمين
والمتعلمات ل:
** تحديد وابراز القيم المروجة في مواقف النص الحكائي واهميتها:
*القيمة المستنبطة( التوعية بمخاطر النار)
 يفسح المجال للمتعلمين والمتعلمات للتعبير عن مواقف محددة في النص في ضوء القيمالمروجة.

المستوى :الثالث

الـمجـــال  :الــوقاية من االخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحصـــــــة

الحكاية

بيت في خطر

15

6

الجذاذة

األهداف التعليمية

ــ يستثمر المتعلم الرصيد المعجمي
-يستثمر التراكيب والصرف والتحويل واالساليب في جمل مفيدة

الـــوســــائــل

ــ السبورة -كتاب المتعلم -الصور

المـــــــراحل

تدبير االنشطة التعليمية التعلمية

التهيــــــــئة

 أخبر المتعلمين والمتعلمات بمباشرة عملية االنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس.اساعدهم على استرجاع عناصر الحكاية وبنيتها السردية باستعمال خريطة الحكاية وسردبعض المقاطع ذات الصلة باالنتاج.

االنتـــــــــــاج

**اساعد المتعلمين والمتعلمين :
يمكن استبدال احد عناصر الحكاية ( الشخصية –المكان – الزمان -الحدث )
تبديل احد مكونات بنية الحكاية(البداية –التحول –المشكل –الحل –نهاية الحكاية)
**أقسم المتعلمين الى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية االنتاج الجديد للحكاية.
 أفسح المجال الفراد المجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية االنتاج ادعوهم الستثمار عناصر الحكاية وبنيتها في عملية االنتاج.يتناوب بعد انتها مدة االنجاز ،افراد كل مجموعة على عرض انتاجاتهم حسب عناصرالحكاية ومكونات بنيتها.

التقويم والدعم

**تقوم االنتاجات من خالل عملية العرض وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية.
 أسجل مالحظات حول التعثرات والصعوبات المسجلة في دفتر المالحظات لتشكلموضوعات للمعالجة والدعم.

الـمجـــال  :الوقاية من األخطار
المكـــــون

الموضوع

األســبــوع

الحصـــــــة

الوضعية التواصلية

أحذر اصدقائي و صديقاتي من بعض
االلعاب الخطيرة

13

1و2

األهداف التعليمية
الـــوســــائــل
المراحل

ــيصف المتعلم ﴿ة﴾ األلعاب التي يمارسها األطفال و ينصحهم موظفا أساليب الوصف ثم التحذير و صيغه
ــ الصور ــ السبورة ــ كتاب المتعلم....

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
ــ الحصــة األولــى :أتهيــأ للتحاور و التحـــدث :

التهيؤ للتحدث
و التحاور

التحـــدث و
التحــــاور

التقويم و الدعم

ــ يقود األستاذ متعلميه السترجاع موضوع الحكاية " العين السحرية" بالتركيز على :
● المشكل الذي صادف حمزة.
● كيف أنقذ المسكن من السرقة؟
● هل تشاطر حمزة فيما فعله؟
.................
ــ من خالل هذه المداخل يفتح األستاذ حوارا حول موضوع التنبيه للوقاية من األخطار :
● ماذا أسسنا في األسابيع الماضية ؟
● ما هي األنشطة التي اتفق عليها أعضاء التعاونية ؟
ــ توجيه ديداكتيكي  :يقبل األستاذ جميع األجوبة و اختيارات المتعلمين و يعمل على استثمارها إلثارة النقاش حول التعاون
و مبادراتهم الشخصية .
ــ الحصــة الثانيــة  :أتــحــاور و أتحدث :
ــ يركز األستاذ على الصورة المصاحبة للوضعية التواصلية و يثير انتباه المتعلمين و المتعلمات إلى ما تتضمنه :
ماذا يفعل األطفال ؟ و ما هي األخطار التي تواجه كل واحد منهم ؟ .
ــ انطالقا من الصورة المثبتة في كراسة المتعلم يحفز األستاذ المتعلمين و المتعلمات للتحدث عن  :نوع العبارات التي
يقترحونها لتنبيه زمالئهم و زميالتهم لبعض األلعاب الخطيرة.

ــ باستثمار الصورة المثبتة على كتاب المتعلم يفسح األستاذ المجال للتحدث و التحاور فيما بينهم  ،و يساعدهم على
تطويره و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات استفهامية و نعوت  ....تتماشى و المقام
التواصلي .و توظيفها في مواقف و سياقات مختلفة من ابداعهم و تشخيصها .

من إنجاز األستاذ  :لقسيمي ياسين

حصريا

تم بحول اهلل و توفيقه

نمودج لجذاذات األسبوع األول من الوحدة الرابعة
المستوى الثالث
مرجع مرشدي في اللغة العربية
نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت
ال نمنع أي من المواقع نشر هذه الجذاذات.
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 :الديك يبحث عن عمل

المرجع :مرشدي 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 والعنوان.
 يتعرف المتعلم(ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يعبر المتعلم(ة) عن فهمه األولي للحكاية المسموعة..

www.dimaschool.com

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.

المالحظة و التوقع

 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.
 أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثالتهم وتصوراتهم حول:
 العالقة التي يمكن أن تجمع بين القرود الثالثة :أخ وة ،صداقة ،قرابة . موضوع الحوار الذي يمكن أن يدور بين هذه القرود الثالثة .بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية

التسميع

 أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات ال صوت وحريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.
www.dimaschool.com

الفهم

التقويم و الدعم

أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:
موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة في الحكاية :ماهي الشخصيات المذكورة في الحكاية؟
مؤشرات حول المكان والزمان :أين يوجد الديك ؟ متي يصيح الديك ؟

 لتقويم أثر التسميع والفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث شفهيا وبأسلوبهم
الخاص عما فهموه من الحكاية.

www.dimaschool.com

اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الديك يبحث عن عمل

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

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

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

الحصة2 :

www.dimaschool.com

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

تحديد عناصر
الحكاية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ‹‹ الديك يبحث عن عمل ‹›
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 .
ملحوظة :يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج ،كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل في مجموعات.
األحداث:
العنوان:
الشخصيات:
 احساس الديك بالجوع و ذهابهالديك يبحث عن عمل
 الديك – النملة – الرجلعند النملة .رفض النملة
مساعدة الديك – عدم حصول
الديك على مهنة بجني ما يسد
جوعه – وجد الديك عمال يتقنه
األمكنة:
األزمنة:
 الحقول  -القرية في أحد األيامwww.dimaschool.com

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.
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اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الديك يبحث عن عمل

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

المرجع :مرشدي 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 ‹‹الديك يبحث عن عمل ‹› 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:

تحديد بنية الحكاية

المقاطع

السؤال الخاص بكل مقطع

المقطع  :1من ' من بداية النص
إلى ' يا جارتي .
المقطع  :2من ' دهشت النملة
إلى ' متكاسال مثلك,

 بماذا أحس الديك ؟  -لماذاقصد النملة ؟
 ماذا تملك النملة ؟  -لماذارفضت النملة مساعدة الديك
؟

المقطع  :3من ' قال الديك
إلى ' صاح مستغيثا.
المقطع  :4من ' سمع أحد الرجال صياحه
إلى ' في الصباح الباكر.

المقطع  :5ما تبقى من النص

التقويم و الدعم



-

هل كان الديك فعال متكاسال ؟

-

ماذا قال الديك للرجل ؟ -
ماذا اقترح الرجل على الديك
؟
ماهي المهنة التي صار الديك
يمتهنها ؟

-

البداية
التحول
المشكل
الحل
النهاية

يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنية الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور
المثبتة في كراسة المتعلم .
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

الموضوع :يصف المتعلم (ة) مهنته المفضلة

المرجع :مرشدي 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








التهيئة

المالحظة

أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالحكاية " الديك يبحث عن عمل" مثال:




المشكل الذي عاشه الديك؟
لماذا عانى الديك من الجوع ؟
من رفض مساعدة الديك ؟
ما هو العمل الذي استطاع الديك بفضله سد جوعه ؟

أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة) (ص )116
ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.
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أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) مرتين 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 للمتعلمين.
 ما اسم الشخصيات التي تتكلم ؟ ما المهن المفضلة لدى كل منها ؟ ما السبب ؟
....... 
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.


التسميع





التقويم و الدعم
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

الموضوع :يصف المتعلم (ة) مهنته المفضلة

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

المجال :الحرف و المهن
الحصة2 :
األسبوع18 :
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


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:
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 أساعد المتعلمين ليناوبوا على تقمص شخصيات الحكاية 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



يحاكي المتعلمون ،ويتحاورون حول منهن أخرى يقترحونها أو يتقنها أحد من أقربائهم .

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.
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

المرجع :مرشدي 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.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

الكلمات البصرية



كتابة الكلمات البصرية التالية( :كان  ،حتى ،دائما ،حوله ،ههنا) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع
إليه في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك" :المعلم" على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة "

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 عمل أو مشروع قاموا به لوحدهم أو
مع أحد من أصدقائهم أو أقاربهم.
 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.
المالحظة و التوقع

www.dimaschool.com

 الشخصيات الظاهرة فيها وما يميزها؟
 ما األعمال التي يقومون بها ؟
 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص ،و أقوم بقبول و بتدوين جميع التوقعات على اللوح (ذلك لكي
نستثمرها في الحصة الثالثة – التحقق من التوقعات .)-

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
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

المرجع :مرشدي 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

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها ( :كان  ،حتى ،دائما ،حوله ،ههنا) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



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

القراءة المشتركة



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

القراءة

 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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين التالميذ قراءة جماعية ويفهمون مغزاه.
 النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء المعجم

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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التقويم و الدعم

 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 " المهندس الصغير"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية ( كان  ،حتى ،دائما ،حوله ،ههنا) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.



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




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 ماذا يعلمنا المعلم؟
 على ماذا يعودنا المعلم ؟
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القراءة الجهرية

الفهم

فحص التوقعات

التقويم و الدعم

 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.
 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.
 يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها.
 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.
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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 ( :كان ،حتى ،دائما ،حوله ،ههنا) ومطالبة التالميذ على تحديدها
برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.



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

 أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
 مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
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 تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.
 التهيئة:
 أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
 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.

www.dimaschool.com
اعدادwww.dimaschool.com :

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

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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 على الفعل المثال.
 يتعرف المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية النعت.
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

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون ( كان ،حتى ،دائما ،حوله،
ههنا).


قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.

القراءة المشتركة


القراءة الجهرية

التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.
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 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
النشاط األول:
 أدعو متعلمي إلى تعيين الفعل في كل جملة من الجملتين اآلتيتين و ذلك برسم دائرة حوله:
 وقف حسان لحظة امام الحيوانات المجسمة.
 يئس الجد من وصول حفيده الى اللعبة.
||| يئس ( <---الياء)
يالحظ المتعلمون الحرف األول من كل فعل :وقف ( <---الواو)

يستنتج المتعلمون أن الفعل المثال يكون أوله – الواو (وقف) او الياء (يئس)

االستثمار


التقويم و الدعم

النشاط الثاني:
 أدعو متعلمي إلى قراءة الجمل و مالحظة الكلمات المسطر تحتها في الجمل اآلتية:
 أقبل حسان على فسحة كبيرة.
 قال الجد  :هذا ذوق رفيع.
 فرحت ام حسان بالهدية الجميلة.
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يطرح األستاذ السؤال :
 كيف هي الفسحة ؟  ......جميلة
 كيف هو ......
يستنتج المتعلمون أن الكلمات هي عبارة عن نعوت للكلمات التي قبلها.
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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اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :األسماء الموصولة ' الذي ' و
' اللذان ' و' بين ' التي ' و ' اللتان '

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع18 :

الحصة 1 :

رقم الجذاذة ... :

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

التطبيق

التقويم و الدعم







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 .)122
 هذا جدي الذي سره ذوقي الرفيع.
 هذان جداي اللذان سرهما ذوقي الرفيع.
 فرحت أمي بالهذية التي اخترتها.
 الهديتان اللتان اخترتهما ثمينتان.
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.



دعوة التالميذ إلنجاز النشاط التطبيقي على الكراسات (ص .) 122
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 .
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

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

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

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
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اإلنجاز



يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة ويوجههم إلى كيفية االشتغال.



ينجز المتعلمون و المتعلمات األنشطة المثبتة في الكراسة.



أواكب المتعلم (ة) أثناء اإلنجاز و أقوم بالمساعدة و الشرح إن اقتضى الحال.
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التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

المرجع :مرشدي 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


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



أقدم موضوع درس الكتابة و هو -أختار مهنة أحبها وأصفها.



يالحظ المتعلمون و المتعلمات الخطاطة المعروضة عليهم و أدعوهم لقراءة بطاقاتها



المقدمة - :ما المهنة التي اخترتها؟



العرض - :وصف المهنة واألعمال المزاولة فيها - .المكان الذي تزاول فيه.



الخاتمة - :الشعور اتجاه المهنة التي وقع االختيار عليها  .ــ أناقش المتعلمين في عناصر الموضوع.



ــ أدعو المتعلمين إلى التفكير في مسودة للموضوع تعرض في الحصة القادمة.

التمهيد

التخطيط
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اعدادwww.dimaschool.com :

المستوى :الثالث
المكون :مشروع الوحدة
الموضوع:

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

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

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يشارك المتعلم أصدقاءه في إعداد بطاقات حول المهن.
 تختار كل مجموعة مهنة من المهن .
 تبحث كل مجموعة عن خصائص المهنة .
 يعدون صورا و رسومات لها.
 يكتبون بطاقة واصفة للمهنة.
 يعلقون ما أنجزوه على لوحة في الفصل.
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.
يتم التخطيط للمشروع تبعا لما يأتي :
توزيع المتعلمين و المتعلمات إلى مجموعات صغيرة ال يتعدى عدد أفرادها ستة.
عرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمجال على المجموعات.

التخطيط

فتح المجال االقتراح موضوعات اخرى.
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توزيع المهام و األدوار بين أفراد كل مجموعة.
تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ المشروع.
تقديم المساعدة و التوجيهات بخصوص مصادر المعلومات و البيانات .
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اعدادwww.dimaschool.com :

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

co

m

حصرياعلى موقع ديماسكول

ol.
ho

ma

sc

تم بحول اهلل و توفيقه

.di

ww

نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت

ﻮﻗﻊ
wﻣ

فقط قمنا بمجهود ،نعتذر عن أي خطأ تم ارتكابه

ﻤﻳﺎﺳ
د

المرجو اإلشارة إلينا لتصحيح أي خطأ كيف كان عبر التواصل معنا عبر
صفحة الفيسبوك التالية:

ﻮل
ﻜ

https://web.facebook.com/DiimaSchool

وفقكم هللا جميعا

العالمة المائية للموقع ال تظهر أثناء الطباعة


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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الديك يبحث عن عمل

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

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

 يوظف المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية النعت.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ol.

التهيئة

co

m

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.



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:
 -قصد  -ارتبك  – -أكد – تدلى – بلهاء  -يتصبب – فضول و لهفة –.....

ww

استثمار الرصيد
المعجمي

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.

ﻮ ﻗﻊ
wﻣ

يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة.

 استثمار «الفعل المثال».

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

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 " قال الجد
واألساليب
هذا ذوق رفيع ")
 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 .)..........

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.

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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :الديك يبحث عن عمل

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
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

m

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

co

التهيئة




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

ol.
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السرد



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



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



يناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف.

ﻮ ﻗﻊ
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استثمار القيم



أشركهم في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.
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تحديد عناصر
الحكاية
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الصوتية ،وأساعدهم ببعض كلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم ـ إن توفرت ـ كلما تعثروا.



اآلخر» بتوجيههم إلى:



استخراج الجمل /الكلمات التي تدل على مساعدة اآلخر؟



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

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ



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

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.

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

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

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:



ﻮ ﻗﻊ
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مثال:
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اإلنتاج





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.

.di
ma



sc



أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.
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التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ol.

المراحل

co

m

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

الزمان :تبديل :في أحد األيام  ،بـ :في فصل الشتاء ||| تبديل طوال أشهر ب طوال الصيف .
المكان :تبديل الحقول ب المزارع.
الشخصيات :تبديل النملة ،و الديك و الرجل .
للزمان والمكان والشخصيات.
التقويم و الدعم




ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ

األحداث :فسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت بالنسبة

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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :يصف المتعلم (ة) حاالت أطفال يقومون
بأعمال شاقة ،وال يذهبون إلى المدرسة

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

المجال :الحرف و المهن
الحصة1 :
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

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

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم(ص  ،)124صور ،مسالط ،سبورة .

m

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

co
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أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
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التهيئة

ol.

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 اتحدث عن معناة األطفال الذين ال يأتون إلى المدرسة ،و العمل الذي يقومون به.

.di
ma



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين (ص  )124مرتين 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.
 ماذا يحمل الطفل الصغير ؟
 ماذا تريد الطفلة ؟
 ماذا يبيع الطفل الصغير ؟




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.

المالحظة

التسميع



ﻮ ﻗﻊ
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أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم (ص .)124
ألقي أسئلة تحفيزية االستكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع
الذي يتحاوران حوله.

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :يصف المتعلم (ة) حاالت أطفال يقومون
بأعمال شاقة ،وال يذهبون إلى المدرسة

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :

الحصة2 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية.
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية.

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

m

المراحل

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

co



تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ol.
مثال:

ﻮ ﻗﻊ
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النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.


أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.



يحاكي المتعلمون األطفال الذين يقومون بأعمال شاقة و ال يذهبون إلى المدرسة ،و يتحدثون عن معاناتهم،
و يتحدثون عن حقوق األطفال الصغار.



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

التقويم و الدعم

sc

النطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد

التشخيص

المحاكاة

أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص األطفال الذين يقومون بأعمال شاقة و ال يذهبون إلى المدرسة و
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التهيئة
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ماذا تالحظون في الصورة األولى؟ ماذا يحمل الطفل الصغير ؟
ماذا تريد الطفلة في الصورة الثانية؟ أين تريد منا أخدها ؟
ما الحق من حقوق األطفال الذي أشار إليه الطفل ؟
هل الطفل يريد بيع العلكة في الشارع؟

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

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

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.

m

المراحل

co

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.

ol.

الكلمات البصرية



كتابة الكلمات البصرية التالية( :هكذا ،كذا ،أثناء ،تم ،اللواتي) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع إليه
في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك " :اإلطفائي " على نفس اللوح السابق
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القراءة المشتركة

ho




 تهييئ التالميذ لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث عن بعض الحرف التقليدية و اليدوية التي تشتهر
بها منطقتهم .....

ﻮ ﻗﻊ
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المالحظة و التوقع

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

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ

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 :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

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

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.
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




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



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

ol.

الكلمات البصرية



يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :هكذا ،كذا ،أثناء ،تم ،اللواتي) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.
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 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.

ww

التقويم و الدعم

ﻮل
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إغناء المعجم

ﻮ ﻗﻊ
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القراءة

 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 " أحب العامل "

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
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.
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 ما المهنة التي يتحدث عنها النص ؟
 ماذا يتحدى رجل اإلطفاء؟

ho
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القراءة المشتركة



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

ol.

الكلمات البصرية



ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (هكذا ،كذا ،أثناء ،تم ،اللواتي) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.

ﻮ ﻗﻊ
wﻣ

ww

القراءة الجهرية

 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.
 أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة؟ أذكر ضد كل كلمة ؟ أستعمل الكلمات في جمل؟ أحدد معلومات عن
النجار ؟
 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.

ﻮل
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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 :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

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

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.
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" اإلطفائي" 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).

القراءة الجهرية
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القراءة المشتركة

ol.

الكلمات البصرية



كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :هكذا ،كذا ،أثناء ،تم ،اللواتي) ومطالبة التالميذ على تحديدها
برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.
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التقويم و الدعم
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اإلنتاج

ﻮ ﻗﻊ
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التحليل و االستثمار

 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « التحليل» 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 .)128
 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.

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

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

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.
 يتعرف المتعلم (ة) الفعل األجوف.
 يستثمر المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية الحال.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)129 -128صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..
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المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

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.

ol.

الكلمات البصرية

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (هكذا ،كذا ،أثناء ،تم،
اللواتي).
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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.
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wﻣ
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النشاط األول:
أكتب الجمل المدرجة في كتاب المتعلم ( ص  ) 129على السبورة.
 و أحب الذي حاك من القطن قميصا.
 أحب الراعي الذي قاد قطيعه إلى المروج.
 إذا جاء المساء عاد بالقطيع إلى الحضيرة.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.

حاك  -قاد – عاد  <--هذا فعل أجوف > ---في وسطه ( :ا)

ﻮل
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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 الجمل المدرجة في كتاب المتعلم (ص )129على السبورة.
 أحب الراعي الذي يقود قطيعه نشيطا.
 أنهى النجار عمله مسرورا.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الظاهرة وأتدرج معهم في مناقشتها من أجل الوصول إلى خالصة.
كيف يقود الراعي قطيعه ؟ <--نشيطا > ---هذا حال .

كيف أنهى النجار عمله ؟ <--مسرورا > ---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 :األسمــاء الموصولـــة (الذين،
اللواتي ،الالتي)،

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :

الحصة 1 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يتعرف التلميذ األسماء الموصولة " الذين ،اللواتي ،الالتي".
 يرسم األسماء الموصولة رسما صحيحا.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)130سبورة ،ألواح...
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.مطالبة المتعلم (ة) بتوضيح الفرق بين (اَلَّذين) و (اَللَّواتي) و بين (اَلَّذين) و (الالتي).







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.
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اإلستنتاج

 مطالبة التالميذ بقراءة الجمل و مالحظة طريقة كتابة األسماء المكتوبة باألحمر (ص .)130
 أحب الفالحين الذين يفحلون األرض و الفالحات اللواتي| الالتي يشاركن في أعمال الفالحة.
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المالحظة

 التذكير بالدرس السابق األسماء الموصولة (الذي ،التي ،اللذان ،اللتان).
 إمالء األسماء الموصولة السابقة على األلواح.

ol.

التهيئة
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المراحل
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التطبيق

دعوة التالميذ إلنجاز النشاط " تطبيقات "على الكراسات (ص .)130

ﻮ ﻗﻊ
wﻣ



ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 تقويم مدى تمكن المتعلمين من كتابة األسماء الموصولة.
(اَلَّذين) و (اَللَّواتي) و((الالتي)
باإلمالء على األلواح .

ﻮل
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التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

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

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع - :تمارين كتابية -

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يستعمل المتعلم (ة) الفعل األجوف مع الضمائر.
 يكمل المتعلم الجمل مستثمرا متممات الجملة الفعلية الحال.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)133بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

المراحل
التهيئة

co
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تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ol.

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

ho



يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )130ويوجههم إلى كيفية االشتغال.

جــــــاء :

.di
ma

أخــــــــد :

sc

 .1أضع عالمة  xأسفل الفعل الذي وسطه ألف (ا)
ســـــــأل :

نــــــــام :

 .2احول األفعال اآلتية حسب الضمائر :قال – مال – خاف –
ـ أنا ملت

ـ أنت ...............

ـ هما ............

ـ أنا خفت

ـ أنت ...............

ـ أنت .............

هي ...............
ـ َ

ـ أنتم ..............

ـ هم ...............

ـ نحن .............

ﻮ ﻗﻊ
wﻣ

ww

اإلنجاز

ـ أنا قلت

ـ أنت ...............

ـ أنتما ............

ـ أنتن...............

ـ هن ..............

 .3أتمم النص أسفله بالكلمات التالية  :مبتسما – مفتحة – مبتسما .
يذهب الفالح إلى الحقل ||...........

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ

التصحيح



النجار ينشر الخشب ||..........

شممت األزهار ..........

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أختـــار مهنة أحبها ،و أصفها

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

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  ،)131بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

المراحل




وضح لهم الهدف من الحصة (كتابة المسودة) ،وصيغ العمل.
أدعوهم إلى استحضار نص الموضوع وأكتبه على السبورة ،ثم يقرؤه المتعلم(ة).

ol.

التمهيئة
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m

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
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 أحيلهم على المثال المدرج في كتاب المتعلمة والمتعلم (ص ،) 131الذي يعالج مهنة الفالح

اإلغناء

.di
ma



أدعوهم إلى استحضار عناصر الخطاطة الماضية.
 المهنة التي اختارها كل متعلم (ة)؟
 في أي مكان تمارس المهنة؟
 ماذا يفعل صاحب المهنة؟




أحفزهم إلى أن ينوعوا المهن التي يتم اختيارها.

ww



مساعدة المتعلم (ة) في بعض المصطلحات التي ال يعرفونها و أزودهم بمعلومات عن بعض المهن.

و دعوتهم إلى تطبيق الطريقة نفسها على مواضيعهم.

ﻮ ﻗﻊ
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 يحرر المتعلمون مسودتهم على ورقات ،مستعملين ما يناسب من الروابط.

ﻮل
ﺳﻜ
دﻤﻳﺎ

كتابة مسودة

 أنبه المتعلمين إلى استعمال ما يناسب من عالمات الترقيم "": "! "،".

 أتتبع إنجازهم ،وأقدم لهم التوجيه والمساعدة ،وأشارك بعضهم في الكتابة عند الحاجة.

ﻮل
ﺳﻜ
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نمودج لجذاذات األسبوع الثالث من الوحدة الرابعة
المستوى الثالث
مرجع مرشدي في اللغة العربية

حصرياعلى موقع ديماسكول
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تم بحول اهلل و توفيقه

نخبركم أنه سيتم تحيين باقي جذاذات الوحدة الرابعة في أقرب وقت
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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

العالمة المائية (شعار الموقع) التظهر أثناء الطباعة
     

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع (الحكاية)
الموضوع :رائــــــد الفضـــــــــــاء

المرجع :مرشدي 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 والعنوان.
 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




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  ،)132و يمكن تدبير نشاط التوقع بصيغ مختلفة باالستئناس بما ورد في دليل األستاذ.
أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم من خالل مالحظة الصور:
أساعد المتعلمين في بناء التوقعات من خالل األسئلة ،مثال :ماذا تالحظون في الصورة  1؟ في أي مكان
يتواجد األطفال؟ ماذا تالحظون في الصورة 4؟
يعطي المتعلمون توقعاتهم عن عن موضوع الحكاية.
بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية





التسميع
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المالحظة و التوقع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 أسمع الحكاية مستوفيا شروط األداء السليم مراعيا وضوح نبرات ال صوت وحريصا على تعبيرية السرد
ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.

ﻮﻓﻊ

دﻤﻳﺎ

ﻮل

ﺳﻜ

الفهم

أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:
موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة في الحكاية :ماهي الشخصيات المذكورة في الحكاية؟
مؤشرات حول المكان والزمان :إلى أي مكان يريد نعمان الذهاب؟ متي تخيل
نعمان انه ذاهب إلى الفضاء؟

التقويم و الدعم

 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 :رائــــــد الفــــــــضاء

المرجع :مرشدي 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.
 ذيستثمر 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

 أقدم أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعيا في صياغتها المستوى اللغوي للمتعلمين والمتعلمات،
وباستثمار األجوبة عنها ،أقودهم إلتمام خطاطة عناصر الحكاية .
ملحوظة :يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج ،كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل في مجموعات.
األحداث:
العنوان:
الشخصيات:
 اهتمام نعمان بالمشاهد عنرائد الفضاء
 نعمان  -المخلوق الغريبالفضاء – اعجاب نعمان برائد
الفضاء – تخيل الطفل نعمان
نفسه ذاهبا إلى الفضاء على
مركبة فضائية – التقى نعمان
األمكنة:
مخلوقا أخضر على سطح كوكب
األزمنة:
–
األرض
–
السماء
 الفضاء –المريخ و مساعدة المخلوق له
 في يوم من األيام – المستقبلالكواكب – كوكب المريخ
– استيقظ نعمان من حلمه و
عزمه على االجتهاد من أجل
تحقيق حلمه.

w

تحديد عناصر
الحكاية





يتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ‹‹ رائـــــد الفضاء ‹›
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.
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التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
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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 :رائد الفضاء

المرجع :مرشدي 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 ‹‹ رائــــــد الفــــــضاء ‹› 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:
المقطع  :1من ' من بداية النص
إلى ' لقبه أصدقاءه ب 'أمسترونك'

ـ بماذا يهتم نعمان؟
ـ بماذا لقبه أصدقاءه؟
ـ ماذا يشاهد نعمان؟
ـ بماذا أعجب ؟

تحديد بنية الحكاية

المقطع  :5ما تبقى من النص

التقويم و الدعم
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المقطع  :2من ' في يوم من األيام...
إلى ' بكيفية تحركاته.
المقطع  :3من ' ما أسعدك يا رائد الفضاء...
إلى ' في المستقبل.
المقطع  :4من ' أغمض نعمان عينه ....
إلى ' تنهد قائال.
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المقاطع

السؤال الخاص بكل مقطع

ـ ماذا يريد أن يصبح نعمان في
المستقبل ؟

البداية
التحول
المشكل

ـ أين هبط نعمان ؟
ـ مع من تقابل نعمان على
سطح الفضاء ؟

الحل

ـ ما حلم نعمان؟
ـ و ما هو السبيل لتحقيقه ؟

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 :يصف المتعلم حرفيا أثناء أداء عمله.

المرجع :مرشدي 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
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




أوجه المتعلمين لمالحظة الصور و يتم اختيار حرفة من خالل الصور و العمل عليها (مثال :النجار).
مطالبتهم بتحديد:
 الحرفة و ماذا نسمي الشخص الذي يمتهنها؟
 كيف يعمل؟
 ماذا يصنع ؟
 و ما األدوات التي يستعملها؟




التهيؤ للتحدث و
التحاور

w



أنتدب بعضهم ليشخصوا الوضعية تشخيصا أوليا.
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أوجه المتعلمين إلى استعمال العبارات مثل:
 يقطع ب ....................
 يستعمل .....................
 يعمل ب( ......................دقة – بروعة – بخفة )...... -
أواكب و أصحح أخطاء التي يرتكبها المتعلمون.



التقويم و الدعم
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أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالحكاية " رائد الفضاء" مثال:
 ماذا يحب نعمان أن يكون في المستقبل ؟
 من هو رائد الفضاء؟
أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة) (ص )133
ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.

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

الموضوع :يصف المتعلم حرفيا أثناء أداء عمله.

المرجع :مرشدي 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
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أذكر بموضوع الوضعية التواصلية.
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أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.

المحاكاة



يحاكي المتعلمون ،و يصفون حرفيا أخر أثناء عمله.

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.

التشخيص

w




أساعد المتعلمين تقمص تشخيص الوضعية التواصلية و التناوب على األدوار.
مطالبة باستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف
التعبيرات الجسدية واإليماءات.
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المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " صانعة الزربية "

المرجع :مرشدي 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.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

الكلمات البصرية

القراءة المشتركة
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كتابة الكلمات البصرية التالية( :إنها ،ال شك ،التي ،اآلن ،أمي) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع إليه
في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك" :صنعة اليد" على نفس اللوح السابق:
نص 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 بعض الحرف اليدوية.

المالحظة و التوقع

 oمن يظهر في الصورة ؟ ماذا تفعل المرأة العجوز؟
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 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.

w

 دعوة التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:

 يتوقع التالميذ ما قد يتحدث عنه النص ،و أقوم بقبول و بتدوين جميع التوقعات على اللوح (ذلك لكي
نستثمرها في الحصة الثالثة – التحقق من التوقعات .)-

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 :صانـــــعة الزربية"

المرجع :مرشدي 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



يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :إنها ،ال شك ،التي ،اآلن ،أمي) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة" صنعة اليد " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
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الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 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.

w
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 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
القراءة

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:

إغناء المعجم

التقويم و الدعم

-

القراءات الفردية للنص أو جزء منه (حسب درجة التعثر).

-

القراءات الثنائية حيث يقرأ كل تلميذين النص قراءة جهرية.

أستثمر أنشطة « أنمي معجمي ص  » 135المرتبطة 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 " صانعة الزربية"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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

فحص التوقعات

التقويم و الدعم




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 هل صنعة اليد مفيدة؟

 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.

w

الفهم



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



ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (إنها ،ال شك ،التي ،اآلن ،أمي) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.
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الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

 يستعمل األستاذ استراتيجية الفهم (الوقف ،والتفكير ،وإعادة القراءة) لتدريب التالميذ على استخدامها لفهم
النصوص.
 أطرح على المتعلمين أسئلة الفهم المدرجة في كتاب المتعلم (ص .)136
 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.
 يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها.
 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 " صانعة الزربية"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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



كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :إنها ،ال شك ،التي ،اآلن ،أمي) ومطالبة التالميذ على تحديدها برسم
دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.



يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" صنعة اليد " 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.
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الكلمات
البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

w

 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 والتوجيهالقراءة الجهرية
والتصحيح 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).
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التحليل و
االستثمار

اإلنتاج

التقويم و الدعم

 أدعوهم إلى إنجاز أنشطة « أحلل » المدرجة في كتاب المتعلم(ة) ص .136
 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 .136
 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 " صانعة الزربية"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :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 حسب ضمائر المفرد و المثنى.
 يتعرف المتعلم (ة) الجار و المجرور.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (إنها ،ال شك ،التي ،اآلن،
أميا).


القراءة المشتركة


القراءة الجهرية
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المراحل
الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

قراءة النص المشتركة " صنعة اليد " من طرف التالميذ جماعة.

التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.
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 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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النشاط األول:
 أدعو المتعلمين إلى قراءة الجملة التالية  :نسجت زربية
 يكمل المتعلمون الجدول (ص .)137
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من خال بإنجاز النشاط التقويمي (ص  )137كتاب المتعلم.
النشاط الثاني:
 أدعو متعلمي إلى قراءة الجمل و مالحظة الكلمات المسطر تحتها في الجمل اآلتية:
 عادت العمة يزة من سوق القرية.
 نشرت العمة يزة الزرابي في الطريق.
 قالت تايليت سأعمل على توسيع المعمل.
 رافقت تايليت عمتها إلى السوق.
أقوم بالتركيز على الحروف المكتوبة باألحمر ،و أشير إلى الحركة التي يحملها اإلسم الذي يليها (الكسرة)

االستثمار



يستنتج المتعلمون أن الحروف " من – في – على – إلى"  ..هي حروف جر

يثبت المتعلمون مكتسباتهم من خالل أنشطة أقدمها لهم على األلواح أو الدفاتر أو تنجز مباشرة على
السبورة ( .مثال :أتمم الجمل باستعمال حرف من الحروف " من – في – على – إلى).
التقويم و الدعم

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

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (اإلمالء)
الموضوع :األسماء اإلشارة ' هذا ' هذه'
ذلك ' هذان ' هؤالء'

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الرابعة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع20 :
رقم الجذاذة ... :

المدة الزمنية 30 :دقيقة

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...

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



المالحظة

التقويم و الدعم

w

التطبيق

مطالبة التالميذ بقراءة األسماء المكتوبة باألحمر و مالحظة كيف كتبت (ص .)138
 هذا صانع.
 هذه صانعة.
 ذلك معرض.
 هذان صانعان.
 هؤالء صانعون.
 هؤالء صانعات.
مطالبة التالميذ بتوضيح الفرق بين ' هذا ' و ' هذه ' و' ذلك ' هذان ' و ' هؤالء '
يستنتج التالميذ أن:
هذا :تستعمل لإلشارة للمذكر المفرد.
هذه :تستعمل لإلشارة للمذكر المؤنت.
ذلك :تستعمل لإلشارة للمذكر المفرد البعيد.
هذان :تستعمل لإلشارة للمذكر المثنى.
هؤالء :تستعمل لإلشارة للمذكر و المؤنث الجمع.
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اإلستنتاج
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 التذكير بالدرس السابق ( األسماء الموصولة) عبر أمثلة مقدمة من طرف التالميذ .
 مطالبة التالميذ بكتابة بعض من أسماء اإلشارة على األلواح ،و تركيب بعضها في جمل.

دعوة التالميذ إلنجاز النشاط التطبيقي (ص .)138
ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 تقويم مدى تمكن المتعلمين من كتابة األسماء الموصولة.
 ' هذا ' و ' هذه ' و ' ذلك ' و ' هذان ' هؤالء '
باإلمالء على األلواح .

الحصة 1 :

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

المرجع :مرشدي 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.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

المراحل

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

التهيئة

اإلنجاز



يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة ويوجههم إلى كيفية االشتغال.



ينجز المتعلمون و المتعلمات األنشطة المثبتة في الكراسة.
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أواكب المتعلم (ة) أثناء اإل نجاز و أقوم بالمساعدة و الشرح إن اقتضى الحال.



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.
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التصحيح
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تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أختار مهنة أحبها ،و أصفها

المرجع :مرشدي 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.
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

 wwﻋﺔ
ﻄﺒﺎ
 .diء اﻟ
 maأﺛﻨﺎ
 scﻈﻬﺮ
ﻻﺗ
h
 ooﺋﻴﺔ
اﳌﺎ
 l.coﻼﻣﺔ
 mاﻟﻌ
ﺬه
ﻫ

أذكر بموضوع الكتابة من خالل استحضار عناصر الخطاطة للحصة الماضية (المهنة – المكان – األعمال –
الشعور).

التمهيد



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
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باألفكار.
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يقرأ ال متعلم ما كتبه على مجموعة القسم أو على مجموعته ،و تتم مناقشته و إبداء المالحظات.



أنبه إلى استعمال عالمات الترقيم.

نمودج لجذاذات األسبوع الرابع من الوحدة الرابعة

المستوى الثالث
مرجع مرشدي 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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :رائـــــــــــد الفضاء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة4 :

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

 يوظف المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية النعت و الحال.
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

التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


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

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 استخراج الكلمات الواردة في الحكاية | أفعال | أمكنة | أزمنة | أشياء | و أقوم
بتحفيزهم لكي يستعملوها في جمل مفيدة:
 أفعال :لفث – حدث – تكشف – تجوب ......
 أمكنة :السماء – األرض – السحب .... -
 أزمنة :المستقبل – يوم من األيام.....
 أشياء :القمر – المجرات – مركبة فضائية – موسوعة علمية.....
اعتمادا على أحد االستراتيجيات:

عائلة الكلمة ،خريطة الكلمة ،شبكة المفردات ،الصفة المضافة ،مفاتيح السياق ،المعاني المتعددة.

 oشبكة المفردات"
مخلوق
استثمار الرصيد
المعجمي

 oخريطة الكلمة"
النوع.........:
المرادف......:
......

فطن
الجملة.....................:
..............

يركب المتعلمون الكلمات المشروحة في جمل مفيدة.

الضد..........:
.

 تستثمر الحكاية لتثبيت دروس الصرف و التحويل و التراكيب:
 أطلب من المتعلمين استخراج أفعال مثال من نص الحكاية  :مثال :وضع....
 أطلب من المتعلمين إعطاء أفعال مثال اخرى لم ترد في النص.
استثمار الصرف
 أطلب من المتعلمين استخراج فعل أجوف من نص الحكاية  :مثال :يقود – يدور
والتحويل والتراكيب
 أطلب من المتعلمين إعطاء فعل أجوف آخر لم يرد في النص.
واألساليب
 أطلب من المتعلمين استخراج جمل تتضمن نعت من خالل نص الحكاية.
 أطلب من المتعلمين استخراج جمل تتضمن الحال من خالل نص الحكاية.

 أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
التقويم و الدعم
 يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية.
 استعمال أساليب الوصف باعتماد المقارنة و النعت و الحال.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :رائــــــــد الفضاء

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة5 :

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
التهيئة

السرد

التشخيص

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



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



أشجعهم 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.



أشركهم في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.



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



يناقشون أداء بعضهم إلبراز نقط القوة أو الضعف.

أتيح فرصة جديدة لمن تعثروا من قبل لسرد مقاطع من الحكاية.
يأتون بأمثلة لمواقف تجسد القيم المروجة في الحكاية.
تحديد وابراز القيم المروجة في مواقف النص الحكائي وأهميتها (أهمية العلم  /االجتهاداد والمثابرة).

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :رائــــــــــد الفضاء

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة6 :

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

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.



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.



اإلنتاج





مثال:
الزمان :تبديل :في يوم من األيام  ،بـ :في أحد األسام ||| . .........................
المكان :تبديل .................................
الشخصيات................................... :
األحداث :فسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي وقعت بالنسبة
للزمان والمكان والشخصيات.

التقويم و الدعم




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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :أشرح لصديقي و صديقتي كيفية تشغيل
الحاسوب.

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

المجال :الحرف و المهن
الحصة1 :
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

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

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم(ص  ،)140صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل


أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
 أتحدث عن الحاسوب ،و أسأل المتعلمين من يمتلك حاسوبا في البيت ،أو يمتلكه أحد أفراد أسرته،

التهيئة

أوجه الحوار للحديث عن كيفية تشغيله......



أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم (ص .)140
ألقي أسئلة تحفيزية االستكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع
الذي يتحاوران حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين (ص  )140مرتين 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.
 ماذا تريد األم أن تتعلم؟
 من يعلمها ؟
 على ماذا أضغط لتشغيل البرامج ؟




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.

المالحظة


التسميع



المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :أشرح لصديقي أو صديقتي كيفية
تشغيل الحاسوب.

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :

الحصة2 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية.
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية.

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

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


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

التهيئة







التقويم و الدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص دور الصديق(ة) الذي يشرح (تشرح) لصديقه (ته) كيفية تشغيل
الحاسوب ،و النطق بما جاء على لسانهما ،بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و

التشخيص

المحاكاة

ماذا سيشغل الطفل؟
ماذا تريد األم أن تتعلم؟
ماذا يركب الطفل في البداية؟
على أي زر يضغط لتشغيل البرامج؟

بمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.


أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.



يحاكي المتعلمون الصديق(ة) الذي يشرح (تشرح) لصديقه (ته) كيفية تشغيل الحاسوب ،،و يتحدثون عن
معاناتهم ،و يتحدثون عن حقوق األطفال الصغار.



يتبادلون األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.



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

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الشعري)
الموضوع :نشــيد الفـــــــالح

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
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( :قبل ،عند ،يا ،يدي ،اآلتي ).على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع إليه في
الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة نص القراءة المشتركة" :رائد الفضاء"

القراءة المشتركة

ما قبل القراءة



قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.



يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

 مالحظة العنوان.
 التذكير بمجال الوحدة "الحرف و المهن". كتابة العنوان وقراءته "نشيد الفالح". استثمار استراتيجيات التوقع الواردة في دليل االستاذ ( تكملة العنوان  -ربط الصورة بالعنوان  -ربطالعنوان بكلمات من النص .)...
 بناء التوقع األولي انطالقا من العنوان فقط. (اعتماد المخطط الشمسي لكتابة التوقعات). مالحظة الصورة.
مالحظة الصورة المصاحبة للنص:
 مالحظة شاملة :من؟ أين؟ ماذا يفعل؟ ..... مالحظة إسقاطيه :بماذا يوحي إليك فضاء الصورة وألوانه؟ بناء التوقعات حول مضمون النص انطالقا من العنوان والصورة :بطرح السؤال :حول ماذا سيتحدث النصفي نظركم؟ (اعتماد المخطط الشمسي لكتابة التوقعات).
 تسجيل التوقعات على السبورة وقراءتها ومناقشتها لتصويب التوقعات األولية وحذف التوقعات البعيدة عنالمضمون( .ضرورة تعليل توقعاتهم .لماذا ظنوا ذلك؟)

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الشعري)
الموضوع :نشــيد الفـــــــالح

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 2 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص الشعري ' نشيد الفالح ' قراءة سليمة محترما خصوصية النص الشعري.
 يفهم التلميذ (ة) 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

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :قبل ،عند ،يا ،يدي ،اآلتي ).ويطلب من التالميذ ترديدها
بالتركيز البصري عليها.
يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'رائد الفضاء" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة المشتركة



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

 قراءة النص باعتماد االجراءات الخمسة.
* قراءة النص قراءة نموذجية سليمة مع مراعاة شروط القراءة الشعرية .ثم قراءة موجهة.
* قراءة النص قراءة مستقلة :يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص في اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب سرعته،
مع احترام شروط القراءة الشعرية( :أنشدوا القصيدة).
* تطبيق :يعين األستاذ(ة) بعض المتعلمين والمتعلمات ( مع التركيز على المتعثرين ) لقراءة النص؛ تقويم قراءة
المتعلمين والمتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر.
أثناء القراءة

المفردات:
باإلضافة لألنشطة إغناء المعجم الواردة في كتاب المتعلم(ة) الصفحة ( )142يمكن اعتماد إحدى االستراتيجيات:
 شبكة المفردات.
 عائلة الكلمة.
 خريطة الكلمة.
 مفاتيح السياق لكلمة.
 أقترح أنشطة أخرى حسب المسموح به من ومن الحصة.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الشعري)
الموضوع :نشـــــيـد الفـــالح

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

المجال :الحرف و المهن
الحصة 3 :
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص الشعري ' نشيد الفالح ' قراءة سليمة محترما خصوصية النص الشعري.
 يبني التلميذ(ة) المعنى العام لنص.
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 المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (قبل ،عند ،يا ،يدي ،اآلتي ).دون ترتيب و يقرأها
اآلخرون.
أرسم شبكة مربعات أو دوائر على األرض ،ثم أضع كلمة داخل كل مربع أو دائرة ،ثم يقوم المتعلم(ة) بالقفز
داخل المربعات حسب الكلمات التي يسمعها ،والذي يخطئ يخرج من اللعبة.
يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة " رائد الفضاء " قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.

القراءة المشتركة




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 على ماذا يتحدث النص ؟
 ماذا يراقب رائد الفضاء؟
 ماذا يجمع رائد الفضاء؟

أثناء القراءة

 قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع النقل التدريجي لمسؤولية القراءة:
 قراءة نموذجية سليمة مع مراعاة شروط القراءة الشعرية؛
 قراءة موجهة  :يقرأ األستاذ والمتعلمون والمتعلمات النص في اآلن نفسه؛
 قراءة مستقلة( :يقول األستاذ(ة) جاء دوركم ،اقرؤوا أنتم في اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب
سرعته،
 احترموا شروط القراءة الشعرية :أنشدوا القصيدة؛
 التطبيق :يعين األستاذ(ة) بعض المتعلمين والمتعلمات بشكل فردي أو في ثنائيات (مع التركيز على
المتعثرين) لقراءة النص.
(تقويم قراءة المتعلمين والمتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر).
 الفهم القرائي :باإلضافة إلى األنشطة الواردة في كتاب المتعلم(ة) الصفحة ( )142يمكن طرح أسئلة أخرى
لبناء المعنى من قبيل:





من يصنع الحقل ؟ ..............................................................
متى يستيقظ الفالح؟ ............................................................
بماذا شبه الفالح السنابل؟ .....................................................
متي يركب الفالح جراره؟ .....................................................

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الشعري)
الموضوع :نــــــشيد الفـــــالح

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــتدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

أهداف الحصة:
 يقرأ المتعلم (ة) الكلمات البصرية.
 يقرأ التلميذ(ة) نص القراءة المشتركة.
 يقرأ التلميذ(ة) النص الشعري ' نشيد الفالح ' قراءة سليمة محترما خصوصية النص الشعري.
 يستثمر التلميذ(ة) القيم المتضمنة في النص.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم  ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات.

المراحل
الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


كتابة جمل تحتوي على الكلمات البصرية( :قبل ،عند ،يا ،يدي ،اآلتي ).ومطالبة التالميذ على تحديدها برسم
دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.



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

القراءة المشتركة




أثناء القراءة

أطلب من التالميذ استخراج الكلمات.
مطالبتهم للبحث في النص عن الكلمات التي لها قافية مشتركة.
تحديد بعض الكلمات من النص ومطالبة التالميذ بقراءتها.

 قراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفويض التدريجي للمسؤولية:
القراءة مستقلة (اقرؤوا أنتم في اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب سرعته ،احترموا شروط القراءة الشعرية:
أنشدوا القصيدة)؛
التطبيق :يعين األستاذ(ة) بعض المتعلمين والمتعلمات بشكل فردي أو في ثنائيات (مع التركيز على المتعثرين)
لقراءة النص.
(تقويم قراءة المتعلمين والمتعلمات ودعمها يتم بشكل مستمر).
 استثمار القيم :يساعد األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمين على استخراج القيم المتضمنة في النص( :القرب –
التآخي  -المشاركة – المساعدة – حب العمل – التعاون – الصبر )...
 يعطي المتعلمون والمتعلمات أمثلة لكل قيمة.
 يحكي المتعلمون والمتعلمات عن تجارب شخصية بخصوص هذه القيم صديق (ة) نصحه أو هو نصح
صديقا  /صديق ساعده ..... /
 إعطاء أمثلة لسلوكيات سلبية في العالقة بين شخصين؛
 إبراز انعكاسات القيم السلبية على الفرد والمجتمع.

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الشعري)
الموضوع :نشـــــــــيد الفالح

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 5 :

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

المراحل
الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (قبل ،عند ،يا ،يدي،
اآلتي.).


قراءة مشتركة "رائد الفضاء" من طرف التالميذ جماعة.

القراءة المشتركة



القراءة الجهرية

االستثمار

التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

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

استظهار النص الشعري:
 يستظهر المتعلمون والمتعلمات النص الشعري أو بعض اجزائه (يستحسن تقسيمه بين عدد منالمتعلمين والمتعلمات لضمان استظهار أكبر عدد ممكن منهم)؛
 يستفسر المتعلمون والمتعلمات عن معاني بعض الكلمات وعن قيم النص ومضمونه؛التحليل:
باإلضافة إلى أنشطة التحليل والتذوق الواردة في كتاب المتعلم(ة) الصفحة ( )142يمكن اقتراح أنشطة
أخرى (لتحقيق األهداف نفسها).

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

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة
الموضوع :التطبيقات الكتابية

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يوظف المتعلم (ة) الفعل األجوف و المثال.
 أن يوظف المتعلم (ة) متممات الجملة الفعلية الحال و النعت.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)143بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

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

التهيئة


يقرأ األستاذ(ة) األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )143ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1أنسج على غرار  :هذا نجار ماهر.
.2

أضع (و) ْأو (يـ) في المكان الفارغ:

.....عد ....... ،ــبس ...... ،سع

..... ،ــنع .... ،لد ..... ،قف .

 .3احول الفعل قال حسب الضمائر اآلتية:
ـ أنا قلت

ـ أنت ...............

ـ أنت ............

ـ هو...............

ـ هي ..............

ـ أنا أقول

ـ أنت ...............

ـ أنت ............

ـ هو ...............

ـ هي ..............

 .4أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة  :كبير – األبيض – عذب – خضراء  -العالية.

اإلنجاز

ماء  ||...........أشجار ||..........الثلج || ..........نهر  || ..............الحقول ...........
 .5أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :لــ  -من ـ بــ ـ في
....الحقل أشجار تفاح || ....خطئي أتعلم || ...االجتهاد تنجح ||  ...الزيتون فوائد كثيرة.
 .6أركب كل كلمة من الكلمات التالية في جملة :الذي – التي – اللذان – الذين – اللواتي – الالئي.
 .7أضع كل كلمة مما يأتي في الفراغ المناسب :هذه – هؤالء – ذلك – هذا – هذان
.....نهر جار || ........أشجار النخيل المثمرة ||  .....بستان الرمان ||  ........حقالن || .....فالحون مجدون.
يمنكن إضافة أنشطة أخرى لتحقيق نفس األهداف حسب ما يسمح به زمن الحصة.
التصحيح



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أختـــار مهنة أحبها ،و أصفها

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

المجال :الحرف و المهن
األسبوع21 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 4 :

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  ،)144بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

المراحل

العرض

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

يقدم المتعلمون و المتعلمات انتاجاتهم الكتابية ،و تتاح لهم فرصة
تصويبها بناء على المالحظات المسجلة بشأنها.
يتم اختيار أحسن االنتاجات ويتم :
 oإلصاقها على جدران القسم أو جزء محدد منه.

للمزيد من الوثائق
عليك تفقد
موقع ديماسكول
www.dimaschool.com

نمودج لجذاذات األسبوع األول من الوحدة الخامسة

المستوى الثالث
مرجع مرشدي 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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

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

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(ص  )151وقراءة عنوان الحكاية (النهر
يغضب).
 أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم لموضوع الحكاية (أطرح األسئلة التالية لمساعدتهم):
 تخيل ماذا تقول الطفلة للسمكة؟ لماذا حمل األطفال الشعارات؟بعد تدوين التوقعات ،أقترح على متعلمي االستماع لنص الحكاية للتأكد من مدى مالءمتها لموضوع الحكاية.

التسميع

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

الفهم

أطرح أسئلة موجهة تركز على ما يأتي:
موضوع الحكاية  :عن ماذا تتحدث الحكاية ؟
الشخصيات الرئيسة في الحكاية :ماهي الشخصيات المذكورة في الحكاية؟
مؤشرات حول المكان والزمان :أين تجلس نجمة ؟ متي كانت تجلس نجمة ..؟

التقويم و الدعم

 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 :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يتعرف المتعلم (ة) مضمون الحكاية سماعا.
 يحدد المتعلم(ة) عناصر الحكاية (الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،المكان) شفهيا.
 ذيستثمر 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 ‹‹ النـــهر يغـــضــب ‹›
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 .
ملحوظة :يمكن أن ينجز هذا النشاط بشكل متدرج ،كما يمكنه أن يتم بصيفة عمل جماعي أو عمل في مجموعات.
الشخصيات:
 السمكة – نجمة – أطفالالقرية

العنوان:
النهر يغضب

تحديد عناصر
الحكاية
األزمنة:
 الصباح – كل يوم –بعد أيام-اليوم الموالي

التقويم و الدعم

األمكنة:
 ضفة النهر -أعماق النهر –الحمام  -النهر

األحداث:
 حب نجمة للجلوس على ضفةالنهر و االستمتاع به – صارت
نجمة و السمكة صديقتين –
اختفاء السمكة – تعرف نجمة
عن سبب احتفاء السمكة –
جفاف النهر – توعية األطفال
أهل القرية لمنع رمي النفايات
في النهر – عودة النهر و
األسماك من جديد......

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 :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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
التسميع

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



يسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاية ‹‹النهر يغضب ‹› 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 ' من بداية النص
إلى ' تسبح و تتسابق
المقطع  :2من ' ذات يوم
إلى ' أعماق األنهار.
المقطع  :3من ' بعد أيام
إلى ' ماذا سأفعل؟

تحديد بنية الحكاية

المقطع  :4من ' يا لها من كارثة.
إلى ' مياه النهر.

المقطع  :5ما تبقى من النص

السؤال الخاص بكل مقطع
-

التقويم و الدعم



أين كانت تجلس نجمة ؟
ماذا تتأمل نجمة؟
من تحدث مع نجمة؟
كيف أصبحت العالقة بينهما؟
ماذا وقع للسمكة صديقة نجمة؟
ما سبب مرض و موت األسماك؟
كيف هو النهر؟
على ماذا اتفقت نجمة و أطفال
القرية؟
ماذا فعل األطفال ؟
إلى ماذا دعى األطفال سكان
القرية؟
هل استجاب سكان القرية لدعوة
األطفال؟
ماذا وقع بعد ذلك؟

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 :يقدم المتعلم (ة) معلومات عن مصادر الماء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :

الحصة1 :

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









التهيئة

المالحظة

أتعاقد مع المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية و صيغ العمل الممكنة.
أطرح أسئلة لربط الوضعية التواصلية بالحكاية " النهر يغضب" مثال:






اين كانت تجلس الطفلة نجمة؟
مع من تتحدث على ضفة النهر؟
ما المشكل الذي تعاني منه األسماك؟
ماذا وقع للنهر؟ (توقف جريانه)
......................................

أدعوهم إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم(ة) (ص )152
ألقي أسئلة لتحفيزهم على استكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،تقاربهم في السن ،توقع
الموضوع الذي يتحاورون حوله.
ماذا تالحظون في الصورة؟
أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتاب المتعلم (ة) مرتين 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 للمتعلمين.
 من أين يأتي الماء؟
 هل الوديان و األنهار و السواقي مصدر للماء؟ كيف ذلك ؟
............ 

التقويم و الدعم



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.

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

الموضوع:

يقدم المتعلم (ة) معلومات عن مصادر الماء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :

الحصة2 :

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


التهيئة

التشخيص

 أساعد المتعلمين ليتناوبوا على تقمص شخصيات الحكاية 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.



يحاكي المتعلمون ،ويتحاورون حول مصادر الماء و ذلك بالتركيز على استعمال التعابير التالية:
 ـ أتعرف أن الماء......................
 ـ اِعلم كذلك ...........................
 ـ ليكن في علمك .....................




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.

المحاكاة

التقويم و الدعم

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 " الريح و الغيمة"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

الكلمات البصرية



كتابة الكلمات البصرية التالية( :كال ،حيث ،لعلي ،أيها ،اآلخر) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع إليه
في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة النص المشترك" :الماء" على نفس اللوح السابق:
نص القراءة المشتركة "

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 تذكر المصدر األساسي للماء ،يتحدث
المتعلمون على الغيوم و كيف يسقط منها الماء ،أين يذهب مطر الغيمة؟
 أدعو التالميذ لدراسة الصور والعنوان من خالل:
 تأمل عنوان النص (الريح و الغيمة).
المالحظة و التوقع

 يتوقع المتعلمون العالقة بنن مكونات العنوان ؟ (يتخاصمان في السماء -يطيران في السماء-
يحمالن المطر إلى األرض – يحبسان المطر عن األرض)....
 يتوقع التالميذ والتلميذات ما قد يتحدث عنه النص ،و أقوم بقبول و بتدوين جميع التوقعات على اللوح
(ذلك لكي بتم استثمارها في الحصة الثالثة – التحقق من التوقعات .)-

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 " الريح و الغيمة "

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


يقرأ األستاذ الكلمات البصرية مشيرا إليها( :كال ،حيث ،لعلي ،أيها ،اآلخر) ويطلب من التالميذ ترديدها
بالتركيز البصري عليها.



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

القراءة المشتركة



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

القراءة

 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 :يقرأ التالميذ الحوار الذي دار بين التالميذ قراءة جماعية ويفهمون مغزاه.
 النشاط الرابع :يشخص التالميذ الحوار السابق ويتبادلون األدوار فيما بينهم.

إغناء المعجم

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.

التقويم و الدعم

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

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " الريح و الغيمة "

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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

فحص التوقعات

التقويم و الدعم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (كال ،حيث ،لعلي ،أيها ،اآلخر) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.



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




يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
أسئلة الفهم:
 عن من يتحدث النص؟
 أين نرى الماء حسب النص؟

 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 (ص .)155
 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.
 يرجع المتعلمون إلى المخطط الشمسي للتوقعات الذي تم بناؤه في الحصة األولى ليفحصوا توقعاتهم
ويقرؤوا الصحيح منها.
 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 " الريح و الغيمة "

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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( :كال ،حيث ،لعلي ،أيها ،اآلخر) ومطالبة التالميذ على تحديدها
برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.



يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة" 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.
 التهيئة:
 أسال التالميذ عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص واالنطالق منه للقراءة والتحليل واالستنتاج.
 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 أحدده لكل تلميذ (مراعاة لمستواه و قدرته علىالقراءة).
 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 " الريح و الغيمة "

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
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 على الفعل الناقص.
 يتعرف المتعلم (ة) الجملة الفعلية (المضارع).
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

المراحل
الكلمات البصرية

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
ينتدب األستاذ أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ويقرأها اآلخرون (كال ،حيث ،لعلي ،أيها،
اآلخر).


قراءة النص المشترك من طرف التالميذ جماعة.

القراءة المشتركة


القراءة الجهرية

التعبير عن مضمونه في جملة أو جملتين.
ألقي سؤال حول المغزى أو القيمة المتضمنة في النص.

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
النشاط األول:
 أدعو المتعلمين إلى مالحظة الجمل التالية و التركيز على الكلمة المكتوبة باألحمر:
 جرى المركب فوق الماء.
 دعا الفالح هللا أن ينزل المطر.
 خشي الفالح أن تتأخر الغيمة.
يالحظ المتعلمون الحرف األخير من كل كلمة باللون األحمر:
جرى ( <---األلف) | دعا ( <---األلف) | خشي ( <---الياء)

يستنتج المتعلمون أن الفعل الناقص يكون آخره – األلف (دعا  -رمى) او الياء(خشي)

االستثمار



النشاط الثاني:
 أدعو متعلمي إلى قراءة الجمل و مالحظة الكلمات المسطر تحتها في الجمل اآلتية:
 يحمل الجبل على ظهره الثلج و الغابة.
 أغرس البذور في الحقل.
 تحمل الغيمة الخير للفالح.
يطرح األستاذ السؤال :
 الجمل مبدوءة بأفعال ،أبين زمن حدوث كل فعل || :اآلن  -قبل اآلن ||
يستنتج المتعلمون أن األفعال في الجمل ومنها المضارع (أي تحدث اآلن).
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 :تنوين األســـماء المقصــورة

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يتعرف المتعلم(ة) على األسماء المقصورة.
 أن يرسم المتعلم(ة) األسماء المنقصورة منونة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،سبورة ،ألواح...

المراحل
التهيئة

المالحظة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


مطالبة التالميذ بإعطاء كلمات تنتهي بألف مقصورة ( درس سابق في اإلمالء يخص الكلمات التي تنتهي بألف
ممدود أو مقصور  /األسبوع الرابع)

 مطالبة التالميذ بقراءة الجملتين و التركيز على ما كتب بلون مغاير األسماء اكتشافه.
 قال الجبل للغيمة :أنا لست في غنى عنك.
 يحمل الراعي في يده عصا.
 مطالبة التالميذ بتوضيح الفرق بين ' الغنى ' و ' غنى ' و' بين ' العصا ' و ' عصا '

 يستنتج التالميذ أن:

اإلستنتاج

 دعوة التالميذ إلنجاز النشاط التطبيقي على الكراسات (ص .) 158
التطبيق


التقويم و
الدعم

ينجز التالميذ النشاط فرديا و يتم التصحيح جماعيا.

 مطالبة التالميذ بتنوين األسماء التالية( :نشاط على األلواح)
 المستشفى – الدنيا – الضحى

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع :تمارين تطبيقية(الفعل الناقص – الجملة
الفعلية 'المضارع' )

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :

الحصة 1 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 أن يكمل المتعلم (ة) الفعل الناقص ب (ا – ى  -ي).
 أن يكون المتعلم(ة) جملة فعلية باستعمال فعل مضارع.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم ،بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط..

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أهيئ المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التدريبية بتحديد صيغة العمل وتحديد التعليمات التي تستلزمها
األنشطة.
أذكر بالفعل الناقص (الفعل الناقص يكون آخره – األلف (دعا  -رمى) او الياء(خشي))
أذكر بالجملة الفعلية 'المضارع'
أطلب من المتعلمين و المتعلمات اعطاء أمثلة.
أقرأ األنشطة المثبتة في الكراسة (ص  )157و أوجههم إلى كيفية االشتغال.



ينجز المتعلمون و المتعلمات األنشطة المثبتة في الكراسة.
 .1أكمل كل فعل بما يناسبه مما يلي :ا  -ى  -ي
سعــــ | .....نســــ | .....عــد | .....دنـــ | .....قضــــ | .....رضـــــ....
 .2أكمل ألكون جمال:
أنتظر |.....................يعمل  |.......................تسير.........................
يمكن إضافة أنشطة أخرى حسب ما يسمح به الحيز الزمني.
مثال:
 .1أدرج في الجدول األفعال الناقصة :
روى – نام – سقى – جاء – دعا – يسمو
األفعال الناقصة
....................................................................................................






اإلنجاز

التصحيح



 .2أصرف الفعل سقى بحسب الجدول:
نحن
أنت
أنا
هو
.........
.........
.........
يسقي
 .3أبدأ الجملة بفعل مضارع كما في المثال:
 جرى الماء في النهر  <--- <---يجري الماء في النهر.
 سقى الفالح األرض  ...... <--- <---الفالح األرض.
 روى الفالح األشجار ......................... <--- <---
أواكب المتعلم (ة) أثناء اإلنجاز و أقوم بالمساعدة و الشرح إن اقتضى الحال.



تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

أنتم
.........

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أذكر فوائد الماء ،و أدعو للحفاظ عليه

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
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.

المراحل
التمهيد

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
 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.



أقدم موضوع درس الكتابة و هو -أذكر فوائد الماء ،و أدعو أصدقائي و صديقاتي إلى الحفاظ عليه.
أساعد المتعلمين و المتعلمات في إعداد خطاطة الموضوع من خالل الموارد المساعدة (كتاب المتعلم ص
)159



المقدمة :حيت يجب على المتعلم التحدث عن مصادر الماء ،اعتمادا على الصور المساعدة.
 يأتي الماء من الغيوم.

التخطيط

 هناك مصادر أخرى للماء الثلوج التي تسقط في أعالي الجبال –اآلبار – األنهار ...........


العرض- :يتحدث المتعلم عن منافع الماء على اإلنسان و كذا باقي المخلوقات .....
 الماء مصدر الحياة.



الخاتمة - :يتحدث المتعلم (ة) عن طرق المحافظة على الماء............



باستثمار خطاطة الموضوع ،أدعو المتعلمين إلى التفكير في مسودة للموضوع تعرض في الحصة القادمة.

المستوى :الثالث
المكون :مشروع الوحدة
الموضوع :حـــملة للحفاظ على الماء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحــــــــــدة الخامـــسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الــــمـاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة1 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 يشارك المتعلم أصدقاءه في إعداد بطاقات في موضوع الحفاظ على الماء.
 تختار كل مجموعة موضوعا (نشاط هدفه التوعية للحفاظ على الماء).
 تبحث كل مجموعة عن عبارات.
 يعدون صورا و رسومات لها.
 يعلقون ما أنجزوه على لوحة في الفصل.
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
 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 الماء و الحياة.
يتم التخطيط للمشروع تبعا لما يأتي :
توزيع المتعلمين و المتعلمات إلى مجموعات صغيرة ال يتعدى عدد أفرادها ستة.
عرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمجال على المجموعات.

التخطيط

فتح المجال االقتراح موضوعات اخرى.
توزيع المهام و األدوار بين أفراد كل مجموعة.
تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ المشروع.
تقديم المساعدة و التوجيهات بخصوص مصادر المعلومات و البيانات .

ستيم تحيين باقي جذاذات الوحدة
الخامسة قريبا
للمزيد من وثائق األستاذ(ة) قم بزيارة
موقعنا

www.dimaschool.com

نمودج لجذاذات األسبوع الثاني من الوحدة الخامسة

المستوى الثالث
مرجع مرشدي 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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

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

 يوظف المتعلم (ة) الجملة الفعلية المضارع.

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

التسميع

 أدعو المتعلمين إلى تدوين الكلمات التي لم يفهموا معانيها مثل:

استثمار الرصيد
المعجمي

تتأمل – دنت – تنشدين – وددت – ألغوص – سينتقم – نفد – حملة للتوعية ..........-
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 الناقص».



أطلب من المتعلمين استخراج أفعال ناقصة من نص الحكاية مثل................ :
أطلب من المتعلمين البحث عن أفعال أخرى لم ترد في نص الحكاية.

استثمار الصرف
 توظيف «الجملة الفعلية 'المضارع'».
والتحويل
 أطلب من المتعلمين استخراج افعال من النص زمن حدوثها هو األن (المضارع)
والتراكيب
 أكتب على السبورة الجملة (استيقظت نجمة من النوم) ،أطلب من المتعلمين تحويل زمن حدوث الجملة إلى
واألساليب



التقويم و الدعم

األن (المضارع).
يستخرج المتعلمون و المتعلمات جمل في زمن المضارع من نص الحكاية
أطلب من المعلمين اعطاء جمل اخرى.

 أركز على المتعثرين في إنجاز أنشطة مثل:
 يركبون في جمل الرصيد المروج في الحكاية.
 أنطق بأفعال ويختارون الفعل الناقص منها.
 يركبون جمل فعلية في زمن المضارع.
 أنطق بجمل في الماضي و يحولونها للمضارع.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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
التهيئة

السرد

تحديد عناصر
الحكاية

استثمار القيم

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



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



أشجعهم 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.



أشركهم في إعداد الفضاء والوسائل ،وفي تشكيل المجموعات وتوزيع األدوار.



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 « :عواقب التلوث » بتوجيههم إلى:



استخراج الجمل /الكلمات التي تدل على تلويت السكان لمياه النهر؟



استخراج الجمل /الكلمات التي تبين أن النهر غاضب ؟



استخراج الجمل  /الكلمات التي تبين أن التوعية بأخطار التلوث؟
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.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :النهـــــــر يغضـــب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
رقم الجذاذة ... :

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

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


أساعد المتعلمات والمتعلمين على استرجاع عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية باستعمال خريطة
الحكاية وسرد بعض المقاطع ذات الصلة باإلنتاج.



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.

اإلنتاج



بعد انتهاء مدة اإلنتاج ،يتناوب أفراد كل مجموعة على عرض إنتاجهم.

التقويم و الدعم




مثال:
الزمان :تبديل :كل صباح  ،بـ :كل مساء .......
المكان :تبديل النهر ب البحر.
الشخصيات :تبديل نجمة ب سمير | تبديل السكان بأصحاب المعمل......
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.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :أن يذكر المتعلم(ة) فوائد الماء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

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

الوسائل التعليمية :كتاب المتعلم(ص  ،)160صور ،مسالط ،سبورة .
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي في مجموعات.

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل


أتعاقد مع المتعلمات و المتعلمين حول أهداف الوضعية التواصلية وصيغ العمل الممكنة.
 أوجه المتعلمين للتفكير 'تصور يا بني يا بنيتي أنك (ي) استيقظت (ي) صباحا فلم تجد ماء في

التهيئة

الصنبور ،للوضوء ،للشرب ....... ،ماذا ستفعل ؟؟'

المالحظة




أدعو المتعلمين إلى مالحظة مشهد الوضعية التواصلية المدرج في كتبهم (ص .)160
ألقي أسئلة تحفيزية االستكشاف شخصيات الوضعية :عددهم ،جنسهم ،المتحاوران منهم ،توقع الموضوع
الذي يتحاوران حوله.



أسمع متن الوضعية التواصلية المدرج في كتب المتعلمين (ص  )160مرتين 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.

التسميع



ألقي على المتعلمين أسئلة االختبار الفهم السماعي.
 هل الماء ضروري لإلنسان فقط ؟
 ما فائدة الماء على اإلنسان ؟
 هل تحتاج النباتات للماء؟
..... 



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.

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الوضعية التواصلية)
الموضوع :أن يذكر المتعلم(ة) فوائد الماء

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:
 يشخص المتعلمون الوضعية التواصلية.
 يحاكي المتعلمون الوضعية التواصلية.

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

المراحل

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


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






التهيئة



التقويم و الدعم

أساعد المتعلمين ليتناوبو على تقمص الدور و التحدث لبعضهم البعض عن فوائد الماء على اإلنسان و
الحيوان و النبات ،بمراعاة أسلوب الحوار ،وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة ،و بمراعاة قواعد النبر

التشخيص

المحاكاة

الماء ضروري لإلنسان و ......
هل الماء الزم لنمو النباتات ؟
ما هي النباتات التي تحتاج للماء؟
هل الماء ضروري للشرب فقط؟
.............

والتنغيم وعالمات الوقف ،وبتوظيف التعبيرات الجسدية واإليماءات.


أشركهم في تقويم تعثرات بعضهم.



يحاكي المتعلمون ،و يبدعون في ذكر فوائد الماء على حياة اإلنسان و الحيوان و النبات ،و يدعون إلى
الحفاظ عليه....



يتبادلون األدوار ،ويشخصون أو يحاكون.



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

المستوى :الثالث
المادة :القراءة ( النص الوظيفي)
الموضوع :نص " أنا قطرة الماء"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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
الكلمات البصرية

القراءة
المشتركة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية




كتابة الكلمات البصرية التالية( :فوق ،التي ،إذن ،عني ،ما أن) على لوح يعلق على الحائط يتم الرجوع إليه
في الحصص القادمة.
قراءة هذه الكلمات من طرف األستاذ ويطلب من التالميذ ترديدها.
كتابة نص القراءة المشتركة " :قطرة المطر " على نفس اللوح السابق



قراءة النص للتالميذ بصوت مرتفع ومعبر ومصحوب بلحن موسيقي إن أمكن.



يطلب من التالميذ ترديد النص مع األستاذ أكثر من مرة.

 تهييئ التعلمين لتلقي النص من خالل مطالبتهم بالحديث على داللة قطرات الماء التي تسقط فوق األرض؟
و ماذا يحدث عند هطول المطر؟
 دعوتهم إلى دراسة الصور والعنوان (أنا قطرة الماء) من خالل:
 تأمل الصور وتحديد مكوناتها.

المالحظة و
التوقع

 يذكر المتعلم ما يالحظه في الصورة.
 يقرؤون العنوان (أنا قطرة المطر).
............... 
 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 " أنا قطرة الماء"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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( :فوق ،التي ،إذن ،عني ،ما أن) ويطلب من
التالميذ ترديدها بالتركيز البصري عليها.



يقرأ األستاذ نص القراءة المشتركة 'قطرة الماء" 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(ص  .)163وأعتمد 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 " أنا قطرة الماء"

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

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية


ينتدب األستاذ أحد المتعلمين ليشير إلى الكلمات البصرية (فوق ،التي ،إذن ،عني ،ما أن) دون ترتيب و
يقرأها اآلخرون.



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

 يقرأ التالميذ النص مع األستاذ جماعيا ثم في ثنائيات ثم فرديا.
 أسئلة الفهم:
 من يتحدث في النص ؟
 من أين جاءت قطرة المطر؟
 أين يتم تخزين الماء؟ لماذا ؟
 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.
 أضع عالمة ( )xفي المكان المناسب؟ أصل كل فعل بما يناسبه ؟ أرتب رحلة قطرة الماء؟
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 " أنا قطرة الماء"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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( :فوق ،التي ،إذن ،عني ،ما أن) ومطالبة التالميذ على تحديدها
برسم دائرة حولها أو التسطير تحتها وقراءتها.

 يقرأ األستاذ نص" :القراءة المشتركة "قطرة المطر" قراءة معبرة بصوت عال مع لحن موسيقي إذا أمكن.
 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 « التحليل» 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 .)164
 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 " أنا قطرة الماء"

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
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) على الفعل المجرد و المزيد.
 يستثمر المتعلم (ة) الجملة الفعلية 'األمـــر'.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم ،صور ،مسالط ،سبورة ،بطاقات..

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

المراحل

 أنتدب أحد التالميذ ليشير إلى الكلمات البصرية دون ترتيب ،ويقرأها اآلخرون (فوق ،التي ،إذن ،عني ،ما
الكلمات البصرية
أن).

القراءة
المشتركة

القراءة الجهرية

االستثمار





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

 دعوة التالميذ إلى تذكر معايير القراءة الجهرية ( النطق السليم للحروف ،القراءة المسترسلة ،احترام
عالمات الترقيم).
 قراءة النص أو جزء منه حسب ما يطلبه الوقت.
النشاط األول:
أكتب الجمل المدرجة في كتاب المتعلم ( ص  ) 165على السبورة.
أدعو المتعلمين لقراءة الجمل مع التركيز على ما كتب بلون مغاير.
 ما زلت أتذكر الحيوانات التي استوقفتنا لتشرب.
 وقف األستاذ طويال يشرح كيفية سقوط المطر.
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الفرق بين (استوقفتنا و وقف ) وأتدرج معهم في المناقشة ،أبين لهم الفرق بين
الفعل المزيد و الفعل المجرد.
يثبت المتعلمون مكتسباتهم من النشاط بإنجاز النشاط التالي:
أحول الفعل المجرد إلى فعل مزيد كما في المثال:
حسن
قبل
غفر
خرج
استخرج
النشاط األول:
أكتب الجمل المدرجة في كتاب المتعلم (ص )165على السبورة.
 حافظوا على الماء يا أصدقاء و يا صديقات.
 استمتعوا بمنظر المطر و هو يسقط من السحاب.
أدعو المتعلمين قراءة الجمل و التركيز على الكلمات المكتوبة باألحمر ،أسألهم في أي زمن صرفت األفعال؟
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 :تنويـــن األسمــاء المنقوصـــة

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :
رقم الجذاذة ... :

الحصة 1 :

أهداف الحصة:
 أن يتعرف المتعلم(ة) على األسماء المنقوصة.
 أن يرسم المتعلم(ة) األسماء المنقوصة منونة.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،تفاعلي الوس في مجموعات.
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)166سبورة ،ألواح...

المراحل
التهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
 التذكير بالدرس السابق (تنوين األسماء المقصورة).
 الندى  || ..............الرضا..............
 مطالبة التالميذ بقراءة الجمل و التركيز علة ما كتب بلون مغير (ص .)166

 جاء الراعي  <--جاء راع.
 أنصت إلى الشادي  <--أنصت إلى شاد.

المالحظة

اإلستنتاج



.مطالبة المتعلم (ة) بتوضيح الفرق بين (الراعي) و (راع) و بين (الشادي) و (شاد).




يستنتج التالميذ أن:
أن المتعلمون أن اإلسم المنقوص عند تنوينه نحدف ياءه و نضع كسرتين في آخر حرف في الرفع و النصب
و الجر.

التطبيق

التقويم و الدعم

 مطالبة المتعلمين بتنوين األسماء التالية( :نشاط على األلواح)
 الفاني – الجابي – الحافي – الرامي.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التطبيقات الكتابية)
الموضوع :الفعل المجرد و المزيد /الجملة
الفعلية األمر

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :

الحصة 1 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 أن يحول المتعلم (ة) الفعل المجرد إلى فعل مزيد.
 يوظف المتعلم(ة) الجملة الفعلية األمر.
صيغ العمل :عمل فردي ،ثنائي ،جماعي ،عمل في مجموعات ،توظيف األلعاب والمسابقات ..
الوسائل :كتاب المتعلم (ص  ،)166بطاقات ،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  )166ويوجههم إلى كيفية االشتغال.
 .1أنجز كما في المثال:
سمع

استمع

أسمع

خرج
عمل
حضر
 .2أقرأ و أتمم الجدول:

اإلنجاز

فهمت هند المسألة

اجتهد وليد في الدراسة

أنت افهم المسألة.

أتت  .................في الدراسة.

أنت افهمي المسألة.

أنت  .................في الدراسة.

 .3أقرأ المثال تم أكمل:

التصحيح



وصل الداعي

وصل داع

خرج الساعي

خرج ..............

تصحح اإلنجازات جماعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر.

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة (التعبير الكتابي)
الموضوع :أذكر فوائد الماء و أدعو
أصدقائي للحفاظ عليه.

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحدة الخامسة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الـــمــاء و الحــــياة
ترتيب األسبوع في الوحدة2 :

الحصة 2 :

رقم الجذاذة ... :

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  ،)131بطاقات ،خطاطة ،سبورة ،مسلط.

المراحل
التمهيئة

تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية



وضح لهم الهدف من الحصة (كتابة المسودة) ،وصيغ العمل.
أدعوهم إلى استحضار نص الموضوع وأكتبه على السبورة ،ثم يقرؤه المتعلم(ة).

 أحيلهم على المثال المدرج في كتاب المتعلمة والمتعلم (ص.) 167



أدعوهم إلى استحضار عناصر الخطاطة الماضية من أجل االعتماد عليها لكتابة المسودة.
أدعوهم لالستعانة بما جاء به كتاب المتعلم (يعوضون الصور بجمل مفيدة).

اإلغناء



مساعدة المتعلم (ة) في بعض المصطلحات التي ال يعرفونها و أزودهم بمعلومات عن بعض المهن.

 يحرر المتعلمون مسودتهم على ورقات ،مستعملين ما يناسب من الروابط.
كتابة مسودة

 أنبه المتعلمين إلى استعمال ما يناسب من عالمات الترقيم "": "! "،".
 أتتبع إنجازهم ،وأقدم لهم التوجيه والمساعدة ،وأشارك بعضهم في الكتابة عند الحاجة.

للمزيد من الوثائق
يمكنكم زيارة موقع ديماسكول
www.dimaschool.com

نمودج لجذاذات األسبوع الخامس من الوحدة الرابعة

المستوى الثالث
مرجع مرشدي 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

المستوى :الثالث
المكون :التحدث و االستماع ( الحكاية)
الموضوع :طبيب الحاسوب

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم
رقم الجذاذة ... :

الحصة1 :

أهداف الحصة:

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

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.

الحصة  : 1تقويم فهم المسموع و التعبير الشفهي
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
إضافة إلى مالحظاتي اليومية خالل تقديم مكون االستماع والتحدث ،أجري اختبارا لتقويم فهم المسموع والتعبير الشفهي ،و
نظرا لصعوبة تقويم كل متعلم(ة) على حدة ،يمكن إجراء االختبار كتابيا على هذا النحو:
أسمع حكاية « طبيب الحاسوب » 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.
أعد أسئلة حول النص الستخراج المعلومات الصريحة (الشخصيات ،الزمان ،المكان ،األحداث )...في ورقة أستنسخها بحسب
عدد المتعلمات والمتعلمين.
.1
.2


.3

أمثلة ألسئلة فهم المسموع :
يحدد المتعلم(ة)
 الشخصيات ......الزمان  .......المكان  ........األحداث.........
أضع عالمة ( )xأمام الجواب المناسب:
خرج األخ الصغير من الغرفة صائحا:
 ألن الضوء انقطع.
 ألن حاسوبه انطفأ.
 ألنه سقط على األرض.
 ألنه أكل طعاما أضر به.
قام األب بحمل الحاسوب إلى محل لإلصالح ،و قام صاحب المحل بما يأتي( :أُعين ما لم يَقُم به)
 أدخل في الحاسوب مفتاحا.
 ضغط على الفأرة و ظهرت على الشاشة حروف و أرقام.
 قام ببرمجة ألعاب و أعان.
 عادت شاشة الحاسوب كما كانت.

 .4ذكر األب مهنا ذات صلة بالحاسوب( :أعين ما لم يتصل بها)
 مصلح األجهزة الصلبة.
 مصمم مواقع األنترنيت.
 فني الرسم و اإلخراج الفني.
 واضع البرامج أو المبرمج.
 معد شبكات التواصل بين مجموعة من الحواسب.
أضع سلما للتنقيط من  10درجات ،وأوزع نقطه على األسئلة بما يتناسب وما يفرزه إنجاز ك Aسؤال من معطيات
بعد التصحيح أدون نتائج التقويم في شبكة التفريغ التالية:
الفئة
النقطة
اسم المتعلم (ة)
مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

الحكاية :طــبيب الحــــاسوب

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تفريغ فهم املسموع
اسم المتعلم (ة)

النقطة

الفئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم السماعي.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 7.5متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم السماعي.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة ٌ 6
غير متمكنة من مهارة الفهم السماعي.
 oآخذ نتائج تقويم الفهم السماعي والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات بعين ِ االعتبار
في الوحدات الموالية ،وذلك بالتر ٌكز على الفئة المتعثرة وإشراكها عند دراسة الحكايات والواضعات
التواصلية.
ملحوظة :يمكن اعتماد سلم للتنقيط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفي هذه الحالة تكون الفئة
المتمكنة الحاصلة على 16فأكثر ،والمتمكنة جزئيا الحاصلة على ما بين 12إلى 15.5نقطة ،والفئة غير
المتمكنة الحاصلة على ما دون .12

المستوى :الثالث
المكون :القراءة (النص الوظيفي)
الموضوع :الطبيب الصغير

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم
رقم الجذاذة ... :

الحصة2 :

أهداف الحصة:

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

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.

الحصة  : 2تقويم القراءة :الطالقة
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
نظرا ألهمية القراءة في المنهاج الدراسي ،أعم Aعلى أن يكون التقويم في هذا المكون فرديا (كل متعلم(ة) على حدة).
` أعد نصوصا قصيرة سردية أو وصفية أو إخبارية مكونة من  80إلى  110كلمة ،مثل:
يقرأ كل متعلم(ة) النص قراءة فردية جهرية.
أتابع القراءة في نسخة للنص الذي يقرؤه المتعلم(ة).
أضع عالمة على الكلمات المقروءة خطأ بقلم الرصاص.
أحدد مدة القراءة في دقيقة لكل متعلم(ة) لقياس الطالقة.
أوقف المتعلم(ة) عندما تنتهي الدقيقة ،وأدون نتائج التقويم في بطاقة التتبع أسفله:
اسم المتعلم (ة)

عدد الكلمات المقروءة في

عدد الكلمات

الدقيقة

الخاطئة

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة)..

تقوم األداء القرائي الخاصة بي فيما يتعلق بالمعايير المحددة ،ومؤشرات قياس األداء القرائي ،كما أستثمر
أستثمر شبكة ٌ
تقوم األداء القرائي الخاصة بالمتعلم(ة) في إطار التقويم الذاتي ،وأعتمد نتائجهما في الدعم والمعالجة.
بطاقة ٌ
إذا لم يتمكن متعلم(ة) من قراءة النص في بداية السنة الدراسية ألجأ إلى تقويم قراءة الكلمات بدل النص ،بحيث أعد الئحة
تتضمن  100كلمة ،وأوظفها بنفس التقنيات التي اعتمدها عند توظيف النص ،مع تدوين نتائج التقويم في بطاقة التتبع.

المستوى :الثالث
المكون :القراءة (النص الوظيفي)
الموضوع :الطبيب الصغير

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم
رقم الجذاذة ... :

الحصة3 :

أهداف الحصة:
 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة.
 تفييئ المتعلمات والمتعلمين بحسب نوع التعثر.

 دعم وتثبيت.

 دعم وتثبيت.
 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات.
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.

الحصة  : 3تقويم القراءة :الطالقة
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
نظرا ألهمية القراءة في المنهاج الدراسي ،أعم Aعلى أن يكون التقويم في هذا المكون فرديا (كل متعلم(ة) على حدة).
` أعد نصوصا قصيرة سردية أو وصفية أو إخبارية مكونة من  80إلى  110كلمة ،مثل:
يقرأ كل متعلم(ة) النص قراءة فردية جهرية.
أتابع القراءة في نسخة للنص الذي يقرؤه المتعلم(ة).
أضع عالمة على الكلمات المقروءة خطأ بقلم الرصاص.
أحدد مدة القراءة في دقيقة لكل متعلم(ة) لقياس الطالقة.
أوقف المتعلم(ة) عندما تنتهي الدقيقة ،وأدون نتائج التقويم في بطاقة التتبع أسفله:
اسم المتعلم (ة)

عدد الكلمات المقروءة في

عدد الكلمات

الدقيقة

الخاطئة

مالحظات (نوع األخطاء المرتكبة)..

تقوم األداء القرائي الخاصة بي فيما يتعلق بالمعايير المحددة ،ومؤشرات قياس األداء القرائي ،كما أستثمر
أستثمر شبكة ٌ
تقوم األداء القرائي الخاصة بالمتعلم(ة) في إطار التقويم الذاتي ،وأعتمد نتائجهما في الدعم والمعالجة.
بطاقة ٌ
إذا لم يتمكن متعلم(ة) من قراءة النص في بداية السنة الدراسية ألجأ إلى تقويم قراءة الكلمات بدل النص ،بحيث أعد الئحة
تتضمن  100كلمة ،وأوظفها بنفس التقنيات التي اعتمدها عند توظيف النص ،مع تدوين نتائج التقويم في بطاقة التتبع.

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 45 :دقيقة

المستوى :الثالث
المكون :القراءة (النص الوظيفي)
الموضوع :الطبيب الصغير

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم
رقم الجذاذة ... :

الحصة4 :

أهداف الحصة:

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

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.

الحصة  : 4تقويم القراءة  :المفردات والفهم القرائي
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة تقويم المفردات(الرصيد المعجمي) والفهم القرائي المرفقة بالنص التقويمي « الطبيب
الصغير » المدرج في كتاب المتعلمة والمتعلم (ص.)147
أركز في هذا التقويم على األهداف المتوخاة منه ،وذلك اعتمادا على التدرج المقترح في النموذج المدرج في كتاب المتعلم(ة)
(ص.)148
.1

أعين الشخص الذي لم يذكر في النص؟

 .2أجد ما لم يذكر في النص من أعمال الطبيب؟
 .3أعين الجواب المناسب؟
 .4أعين الكلمة التي ال تنتمي لكمات القائمة؟
 .5أحيط مرادف الكلمة؟
 .6أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة؟
أضع سلما للتنقيط لتقويم المفردات ،وسلما مماثال لتقويم الفهم القرائي ،وأوزع نقط كل سلم على أسئلة كل منها بما يتناسب،
وما يفرزه كل سؤال من معطيات التالية:
تقويم المفردات :ـ يميز المتعلم(ة) كلمة ليست مرادفة لسلسلة من الكلمات.
ـ يحدد المتعلم(ة) كلمة ليست من عائلة المجموعة.
ـ يستخدم المتعلم(ة) استراتيجية خريطة الكلمة.
تقويم الفهم القرائي :ـ يميز المتعلم(ة) شخصيات ومكان النص.
ـ يميز المتعلم(ة) أحداثا في النص.
ـ يتعرف تسلسل أحداث النص.
أضع سلما للتنقيط لتقويم المفردات ،وسلما مماثال لتقويم الفهم القرائي ،وأوزع نقط كل سلم على أسئلة كل منها بما يتناسب،
وما يفرزه كل سؤال من معطيات.
بعد التصحيح أدون نتائج التقويم على شبكتين ،واحدة لتفريغ نتائج تقويم المفردات ،والثانية لتفريغ نتائج تقويم الفهم القرائي.

النص القرائي :الطــبيب الصغـــير

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تقومي الطالقة (القراءة)
اسم المتعلم (ة)

عدد الكلمات
المقروءة في الدقيقة

عدد الكلمات الخاطئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

ملحوظة :قراءة  80كلمة في الدقيقة يعتبر أداء مثاليا(.و يتغير هذا الرقم من قسم لقسم حسب مستوى
المتعلمين).

النص القرائي  :طــبيب الصغيـــــر

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تفريغ تقومي الفهم القرايئ
اسم المتعلم (ة)

النقطة

الفئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من مهارة الفهم القرائي.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 7.5متمكنة جزئٌا من مهارة الفهم القرائي.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة ٌ 6
غير متمكنة من مهارة الفهم القرائي.
 oآخذ نتائج تقويم الفهم القرائي والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات بعين ِ االعتبار
في الوحدات الموالية ،وذلك بالتركيز على الفئة المتعثرة .
 oملحوظة :يمكن اعتماد سلم للتنقيط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفي هذه الحالة تكون الفئة
المتمكنة الحاصلة على 16فأكثر ،والمتمكنة جزئيا الحاصلة على ما بين 12إلى 15.5نقطة ،والفئة
غير المتمكنة الحاصلة على ما دون .12

المستوى :الثالث
المكون :القراءة
الموضوع :الظواهر اللغوية المروجة
خالل الوحدة.

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم

الحصة5 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة.
 تفييئ المتعلمات والمتعلمين بحسب نوع التعثر.

 دعم وتثبيت.
 دعم وتثبيت.

 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات.

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.

الحصة  : 5تقويم القراءة :الظواهر اللغوية
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
ألجل التأكد من مدى قدرة المتعلمين والمتعلمات على استثمار وتوظيف الظواهر اللغوية للوحدة المروجة فيها ضمنيا:
ينجزون أنشطة تقويم الظواهر اللغوية المدرجة في أسبوع التقويم المتضمن في كتاب المتعلم(ة) (ص 148و .)149

 .1آتي بجمل مثل  :النجارة مهنة مفيدة.
 .2أحول وعد و مال حسب الضمائر.
أنا وعدتُ

أنتَ ...........

ت ...........
أن ِ

هو ..........

هي ...........

أنتما .......

هما ...........

أنا ملتُ

أنتَ ...........

ت ...........
أن ِ

هو ..........

هي ...........

أنتما .......

هما ...........

 .7أنسج كما في المثال :نشر النجار الخشب الجاف.
 طرق الحداد الحديد .........
 حلق الحالق الشعر .........
 .8أتمم مثل  :أنهى الفالح الحرث نشيطا
 يقضي الشرطي عمله..........
 تطوف الممرضة بين المرضى..........
 .9آتي بجمل مثل :في الحي حرف.
 .......... الغابة .............
.......... المستشفى ..........
 .10أضع الذي – هذا في الفراغ المناسب:
 ......... هو الحالق  .......أزوره كل مرة لقص شعري.
كما يمكن أن أسترشد بالنموذج السالف ،وأعد أنشطة مناسبة للتقويم ،ومالئمة للحصة الزمنية والفئة المستهدفة.
 ينجزونها على الدفاتر.
أصحح اإلنجاز وفق سلم للتنقيط ،وأعتمد شبكة لتفريغ نتائج تقويم الظواهر اللغوية.

الظـــواهر اللغــــوية

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تفريغ تقومي الظواهر اللغوية
اسم المتعلم (ة)

النقطة

الفئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من الظواهر اللغوية.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 7.5متمكنة جزئيا من الظواهر اللغوية.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  6غير متمكنة الظواهر اللغوية.
 oآخذ نتائج تقويم الظواهر اللغوية والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات بعين االعتبار
في الوحدات الموالية ،وذلك بالتركيز على الفئة المتعثرة .
 oملحوظة :يمكن اعتماد سلم للتنقيط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفي هذه الحالة تكون الفئة
المتمكنة الحاصلة على 16فأكثر ،والمتمكنة جزئيا الحاصلة على ما بين 12إلى 15.5نقطة ،والفئة
غير المتمكنة الحاصلة على ما دون .12

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة
الموضوع :الظواهر اإلمالئية المروجة
خالل الوحدة.

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم

الحصة6 :

رقم الجذاذة ... :

أهداف الحصة:
 تقويم مكتسبات المتعلم(ة) من الوحدة استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة.
 تفييئ المتعلمات والمتعلمين بحسب نوع التعثر.

 دعم وتثبيت.
 دعم وتثبيت.

 معالجة مركزة للفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات.

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.

الحصة  : 6تقويم الكتابة :اإلمالء
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية
ينجز المتعلمات والمتعلمون النشاطين التقويمين التاليين المروجين لظواهر الوحدة.

أملي نصا قصيرا متضمنا عشر كلمات ممثلة لظواهر الوحدة.

يكتب المتعلمون والمتعلمات ما أملٌته ،ويصححونه تصحيحا جماعيا ثم فرديا.
أصحح إنجازهم وفق سلم للتنقيط ،وأعتمد شبكة لتفريغ نتائج تقويم اإلمالء.

الظـــواهر اإلمالئية

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تفريغ تقومي الظواهر الإمالئية
اسم المتعلم (ة)

النقطة

الفئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من الظواهر اإلمالئية.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 7.5متمكنة جزئيا من الظواهر اإلمالئية.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  6غير متمكنة الظواهر اإلمالئية.
 oآخذ نتائج تقويم الظواهر اإلمالئية والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات بعين
االعتبار في الوحدات الموالية ،وذلك بالتركيز على الفئة المتعثرة .
 oملحوظة :يمكن اعتماد سلم للتنقيط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفي هذه الحالة تكون الفئة
المتمكنة الحاصلة على 16فأكثر ،والمتمكنة جزئيا الحاصلة على ما بين 12إلى 15.5نقطة ،والفئة
غير المتمكنة الحاصلة على ما دون .12

المرجع :مرشدي في اللغة العربية
الوحـــــــــدة الرابعة
المدة الزمنية 30 :دقيقة

المستوى :الثالث
المكون :الكتابة
الموضوع :التعبيــــر الكتــــابي

المجال :الحرف و المهن
األسبوع التقويم و الدعم
رقم الجذاذة ... :

الحصة7 :

أهداف الحصة:

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

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.

الحصة  : 7تقويم الكتابة :التعبير الكتابي
تدبير األنشطة التعليمية و التعلمية

ينجز المتعلمات والمتعلمون أنشطة التقويم المدرجة في كتاب المتعلم(ة)( ص . )149
يمأل المتعلمون و المتعلمات فراغ فقرة حول مهنة الطبيب.
انا الطبيب ،دوري أن َ ،...........و  ................كل صباح أحمل  ،...............و أذهب إلى .........
كي أعالج  .............عندما أفحص طفال مريضا بالسعال ،أقوم بـ ِ  ،..............ثم ،.....................
و بعد ذلك ..................
أصحح ما أنجزوه وفق سلم للتنقيط ،أوزع نقطة على أنشطة التقويم بما يتناسب وما يفرزه كل نشاط من معطيات.

التعبــــير الكــــتابي

الــــوحدة الــــــرابعة :الحــــرف و المــهــن

ش بكة تفريغ تقومي التعبري الكتايب
اسم المتعلم (ة)

النقطة

الفئة

مالحظات ( التعثرات ونوع األخطاء المرتكبة )..

 oالفئة ( )1الحاصلة على النقطة  8فأكثر :متمكنة من التعبير الكتابي.
 oالفئة ( )2الحاصلة على  6إلى 7.5متمكنة جزئيا من التعبير الكتابي.
 oالفئة ( )3الحاصلة على ما دون النقطة  6غير متمكنة التعبير الكتابي.
 oآخذ نتائج تقويم التعبير الكتابي والمالحظات اليومية حول أداء المتعلمين والمتعلمات بعين االعتبار
في الوحدات الموالية ،وذلك بالتركيز على الفئة المتعثرة .
 oملحوظة :يمكن اعتماد سلم للتنقيط من  20درجة ،إن دعت الضرورة ،وفي هذه الحالة تكون الفئة
المتمكنة الحاصلة على 16فأكثر ،والمتمكنة جزئيا الحاصلة على ما بين 12إلى 15.5نقطة ،والفئة
غير المتمكنة الحاصلة على ما دون .12

سيتم اعداد باقي حصص الدعم قريبا و نشرها على الموقع

للمزيد من الوثائق
عليك تفقد
موقع ديماسكول
www.dimaschool.com

