
















































































































 أهداف احلصة:
 أن يتعرف املتعلم على مهزيت الوصل والقطع. -                  
 الوصل والقطع رمسا صحيحا.ن يرسم املتعلم مهزتيت أ -                  
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 فردي، ثنائي، مجاعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.
 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .1:احلصة (1مهزات الوصل والقطع ) اإلمالء: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 
 االنطالق

 حيدد األستاذ أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
 يهيئ األستاذ املتعلمني من خالل أسئلة مرتبطة بتذكريهم: -
 ابلدرس أو الدرسني السابقني )التاء املربوطة واملبسوطة( من قبيل: -*

 خارجة ؟ –خرجات  –خرجة  –كيف هي اتء: خرجُت 
 ابل( الفنانون )بدأت هذه األمساء –املفكرون  –العلماء  –اإلمهال  –الثقافية  –اآلتية: التجربة  مباذا بدأت األمساء

 ِاستمعوا. –أستمع  –إذاعة  –كيف نطقت بكلمة "التجربة" يف قولك "بدأت التجربة"   -
 وكيف نطقت بكلمة "اإلمهال" يف قولك "أصاهبا اإلمهال". -
 "إمهال" )بدأت كلمة "إمهال" هبمزة.احلرف الذي بدأت به كلمة ما  -
 ما الفرق بني اهلمزتني ؟ -

 ينبههم على أن درس اليوم سيتعرفون فيه على الفرق بني اهلمزتني.

املالحظة 
  واالكتشاف

لبناء املفهوم والوصول إىل االستنتاج، يتدرج األستاذ يف تدبري األنشطة ابلصيغة اليت يراها مناسبة للمستوى املعريف  -
 للمتعلمني مع إشراكهم يف كل مراحل الدرس، واستثمار الوسائل املناسبة.

يسمع األستاذ مجلة أو أكثر من النص الوظيفي بطريقة تسمح للمتعلمني واملتعلمات ابملتابعة املركزة وينبههم على   -
 كيفية نطق كل مهزة يف النص.

 التحليل

الكلمات اليت تتضمن مهزة )ميكن أن يكون العمل يف جمموعات أو يقرأ املتعلمون اجلمل ويطلب منهم استخراج كل 
 ثنائيا(

يطلب من املتعلمني شرح الفرق يف النطق بني مهزة الوصل ومهزة القطع بني املثالني الواردين يف اجلدول "اجتهد  -
 "أفالم صامتة" ابلتمييز بينهما إبضافة الواو أو الفاء يف بداية الكالم. –العلماء" 

ب من املتعلمني بيان كيفية كتابة مهزة الوصل يف بداية الكالم وطريقة نطقها ويف وسط الكالم وكتابتها وعدم يطل -
 نطقها، وكيفي مهزة القطع يف بداية الكالم ووسطه وطريقة نطقها.



 

ليها على إ بعد كل نشاط من أنشطة املالحظة واالستكشاف والبناء والتحليل يقوم األستاذ بتدوين النتيجة املتوصل -
السبورة ويطلب من املتعلمني إعادة قراءهتا حىت ترتسخ يف أذهاهنم، ويقوم مكتسباهتم، وبعد التأكد من هذا النشاط 

 ينتقل إىل نشاط آخر.

 االستنتاج

 يثري األستاذ، املتعلمني إىل أهم ما توصلوا إليه يف هذه احلصة، انطالقا من األسئلة: -
 ومهزة القطع ؟ كيف منيز بني مهزة الوصل  -
 تنطق مهزة الوصل يف أول الكالم )اَْلمدينُة( وال تنطق يف وسطه )فاْلمدينُة(. -
 أما مهزة القطع فتنطق يف أول الكالم )َأقْ َبَل( ويف وسطه )فَأقبل( -
 ْاذهْب/فاذهْب(.-وللتمييز بينهما أضع الكلمة بعد حرف الواو او الفاء مث أنطق هبا )أخرُج/وأخرجُ  -

 األستاذ مكتسبات املتعلمني من خالل اإلجابة على وضع عالقة كتابة مهزة الوصل أو القطع يف الفقرة اآلتية.يقوم 
عندما تكون األخبار جاهزة، ُتكتُب على اللوحة االلكرتونية اليت ال يراها املشاهد مث يظهر مقدمو نشرة األخبار )

 على الشاشة يف الوقت املعتاد(
 نوع اهلمزة فعل، حرف(نوعها )اسم،  الكلمة

.... 

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

.... 

....  

 التصحيح
 ميكن أنيكون التصحيح يف األول ثنائيا، مث بعده مجاعيا وينتهي ابلتصحيح الفردي على الدفاتر أو كتب املتعلمني. -
عمال األلواح عند تعثراهتم واستعلى األستاذ أن خيتار الطريقة املناسبة إلشراك أكرب عدد من املتعلمني، حياول معاجلة  -

 الضرورة.

 التقومي والدعم
يدون األستاذ التعثرات والصعوابت ف يدفرت املالحظات اليت اعرتضت كل متعلم أثناء اإلجناز واليت نبههم عليها، ومل  -

 س.و يتمكنوا من جتاوزها، لتكون موضوعات للمعاجلة والدعم يف أسبوع التقومي والدعم وأثناء تدبري الدر 



 أهداف احلصة:
 السماعي وفن الرسم"يفهم املتعلم النص السماعي "أن  -                  
 يستخلص املتعلم ما استمع إليه قيمة هذا الفن، وحضور أشكاله يف الفن  -                  

 املغريب القدمي وحضوره يف شكله املتطور احلايل.                    

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 

 

 دقيقة. 03املدة:  الرابع املستوى: 7: األسبوع فنيةاحلياة الثقافية وال: الوحدة الثانية
  .1:احلصة املغرب وفن الرسمالنص السماعي:  التواصل الشفهي: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

التهيئة 
 لالستماع

ملحوظة: تبقى لألستاذ صالحية انتقاء األنشطة واألسئلة أو تيسريها مراعاة للمستوى املعريف للمتعلمني واملدة الزمنية  -
 املخصصة للدرس.

 الدرس ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل.ميكن لألستاذ التصريح أبهداف  -
حيفز األستاذ املتعلمني وجيلب اهتمامهم إىل مالحظة الصور الواردة يف كتاب املتعلم وأتملها. ميكن لألستاذ اختيار  -

 أسئلة يراها مناسبة للحصة، ضمن األسئلة الواردة يف األصفل إىل طرح أسئلة مركزة من قبيل:
 ورة ؟ماذا تالحظون يف الص

 . ويكتبه على السبورة.2و 1ومبصدره "جملة الفنون" العددان املغرب وفن الرسم" يصرح بعنون النص " -
ر الذي على عنوان النص واملصد)سردي، حواري، وصفي ..( اعتمادا يدعو األستاذ املتعلمني إىل حتديد نوعية النص  -

 أخذ منه.

التسميع 
 األول

االبداع الثقايف واحلضاري ألي بلد من بلدان العامل، لذلك حترص الدول على العناية به فن الرسم مظهر من مظاهر 
إبحداث معاهد لتدريسه، وتنظيم برامج لرعايته وتشجيعه. ويف املغرب توجد مراكز متعددة لتعليم الرمي، تؤدي دورها يف 

لى طرق تقنية رمها يف القيام ابلرتبية الفنية عتقومي امليول الفنية وصقل املواهب الشابة، كما توجد مدرستان يتلخص دو 
متقدمة أوالمها بتطوان، والثانية ابلدار البيضاء. إضافة إىل الديد من املؤسسات واجلمعيات املهتمة هبذا اللون الفين مبا 

 تقيمه من معارض وأنشطة فنية.
 ان املغرب حديث العهد بفن الرسم يف شكلههذا االهتمام ليس إال لقيمة هذا الفن ودوره يف احلاية واجملتمع، وإذا ك

املتطور احلايل، فإن الرسامني املغاربة كانوا موجودين قبل ذلك، وهؤالء هم الذين تركوا لنا أعماال إبداعية رائعة على أبواب 
 البناايت التارخيية، وعلى اخلشب، ويف السقوف امللونة بدقة كبرية وأبشكال متعددة وألوان خمتلفة.

ري  نشةة الفنون التشكيلية يف املغرب ابلشكل املعاصر إىل الثالثييات واألربعينيات من القرن العشرين. وقد ظهر ويرجع ات
يف األربعينيات واخلمسينيات فنانون أتثروا ابملدرسة اإلسبانية كـ "السرغيين" و"معارة" و"مرمي أمزاين" وفنانون أتثروا 



وي و"اجلياليل الغرابوي". مث ظهر بعد االستقالل جيل جديد من الفنانني الذين أبساليب املدرسة الفرنسية كةمحد الشرقا
 2و1من جملة "الفنون" ع          أظهروا كفاءاهتم من أمثال: "حممد القامسي" و"حممد شبعة" و"فريد بلكاهية" وغريهم.

 التسميع الثاين

ني يف ية لشروط األداء اجليد، وأخذا يف االعتبار إيقاع املتعلميسمع األستاذ النص كامال مراعيا القراءة النموذجية، املستوف 
متابعة القراءة. كما يدعوهم إىل الرتكيز واالنتباه إىل ما سيقرؤوه الستيعاب مضمون النص مع مطاليتهم بتدوين الكلمات 

 الصعبة أو اجلديدة يف مذكراهتم.
 يطرح األستاذ سؤاال أو سؤالني من قبيل:

 مغربيتني توجد مدرستا فنون الرسم ؟يف أي مدينتني  -
 ما الفائدة من تعليم الرسم ؟ -

قبل التسميع الثاين يطلب األستاذ من املتعلمني االستماع واالنصات، وملء اخلاانت مبا يناسب ف ايلنص أثناء التسميع 
 للتةكد من فهمهم من قبيل:

فهم 
 املسموع

 ..........مدرستان تعلمان الرسم بطرق تقنية متقدمة ......
 رسامون مغاربة يف القدمي تركوا أعماال إبداعية متثلت يف: ..............

 يرجع اتري  نشةة الفنون التشكيلية يف املغرب ابلشكل املعاصر يف .............
 فنانون مغاربة يف األربعينيات واخلمسينيات ..............

 تقالل ..................أمساء فنانني مغاربة بعد حصول املغرب على االس
 يسمع األستاذ النص مرة اثنية منبها املتعلمني واملتعلمات على الرتكيز على:

شرح الكلمات الصعبة أو اجلديدة اليت دونوها وكل كلمة ميكن أن تعوق عملية الفهم )ميكن لألستاذ استثمار بعض  -
 اسرتاتيجيات املفردات(.

 يعدها إعدادا دقيقا. يطرح األستاذ أسئلة الفهم، جيب أن
أن يعيد تسميع اجلزء الذي يشكل صعوبة يف الفهم أو الذي يكتسي أمهية خاصة  وكلما تعذرت اإلجابة ميكن لألستاذ

 يريد أن يركز عليها، مع دعوهتم إىل التقاط املعلومات من أقل عدد ممكن من القراءات.

التفاعل مع 
 املسموع

 يطرح أسئلة من قبيل:
 تقيمه الدول واجلمعيات واملؤسسات من أجل رعاية وتشجيع الرسم ؟ما الذي  -*
 ما مظاهر فن الرسم يف املغرب يف العصور السابقة ؟ -*
 مىت نشةت الفنون التشكيلية يف املغرب مبظهرها املعاصر ؟ -*
 ماهي أمساء بعض الفنانني املغاربة الذين أسهموا يف هذا الفن منذ نشةته ؟ -*



 إىل: جيعو املتعلمني-
 ذكر فائدة فن الرسم يف التعبري عن مشاعر اإلنسان وأفكاره

إذا كانت الفنون املتنوعة تعرب عن األحاسيس والذوق والعاطفة والفكر ابدوات خمتلفة كاللغة ابلنسبة لألدب واألحلان 
 ابلنسبة للموسيقى والغناء. فما هي األدوات اليت يعرب هبا الفنان يف الرسم ؟

 تيجية "اعرف وطنك" يدعو االستاذ املتعلمني إىل التعريف ببعض الفنانني املغاربة.يف إطار اسرتا
 يتوج األستاذ احلصة بدعوة املتعلمني إىل تقومي النص.



 أهداف احلصة:
  عول به(واملفيتعرف املتعلم اجلملة الفعلية وعناصرها )الفعل والفاعل أن  -                  
 أن يوظف اجلملة الفعلية يف التعبريين الشفهي والكتايب. -                  
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 رين.ابلقفردي، ثنائي، مجاعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع فنيةاحلياة الثقافية وال: الوحدة الثانية
  .1:احلصة (1عناصر اجلملة الفعلية: الفعل والفاعل واملفعول به ) لرتاكيبا: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 
 االنطالق

 حيدد األستاذ أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
سباهتم ومعارفهم قومي مكتابلدرس السابق، ويستهل احلصة حبوار تيهيئ األستاذ املتعلمني من خالل أسئلة مرتبطة  -

 أبسئلة من قبيل:السابقة، مستعينا 
 ما اجلملة الفعلية ؟ املطلوب متييز اجلمل الفعلية من غريها: يكتب على السبورة: -
 رسام ابرع. –أرسم على اللوحة.                               –كاتبة القصة مغربية.                 -
 ركب مجلة فعلية ؟ ما عناصر اجلملة الفعلية ؟ -
 الفقرة اآلتية:يدعوهم إىل قراءة  -

)شهدت املدينة أنشطة ثقافية وفنية، أقام فيها الفنانون معارضهم، وقرأ الشعراء قصائدهم، وقدمت الفرق املوسيقية 
 أحلاهنا الرائعة(

املالحظة 
  واالكتشاف

لها بوضع عالمة مج بعد قراءة الفقرة السابقة، يطلب األستاذ من املتعلمني واملتعلمات قراءة الفقرة قراءة فردية، وحتديد -
 ( عند بداية كل مجلة ويف هنايتها:-)
لفرق املوسيقية وقدمت ا –وقرأ الشعراء قصائدهم  –أقام فيها الفنانون معارضهم  –شهدت املدينة أنشطة ثقافية وفنية  

 أحلاهنا الرائعة.

 التحليل

 يستفهم عن نوع اجلمل اليت حددوها يف الفقرة )هي مجل فعلية(. -
 منهم حتديد العناصر/األركان األساسية ف يكل مجلة.يطلب  -

 املفعول به الفاعل الفعل اجلملة
 .............. املدينة شهدت شهدت املدينة أنشطة

    
 يصري انتباههم إىل الكلمات اليت حتتها خط، ويطلب منهم بيان نوعها:



 حركة إعراهبا نوعها الكلمة
........... ................ ............... 

 ينتقل هبم إىل بيان ما تدل عليه هذه الكلمات يف عالقتها ابلفعل.
 يطلب منهم اإلجابة عن أسئلة من قبيل: -

 ما العنصر الذي يدل يف اجلملة األوىل أن حدث األنشطة قد مت ؟
 أميكن حدف كلمة "أنشطة" أو االستغناء عنها يف اجلملة ؟

 ماذا تعد يف نظركم ؟
 تسمى ؟ماذا 

 ما حركة إعراهبا ؟
 إذن إذا قلت: قرأ عليَّ الدرس. -

 ما العنصر الذي يدل على من قام ابلقراءة ؟ وما عالمة إعرابه ؟
 ما العنصر الذي وقع عليه فعل الفاعل ؟ وما عالمة إعرابه ؟

 االستنتاج
 َرَسَم(تَبتدئ اجلملة الفعلية بفعل ) -
 مرفوعاً )الفناُن( الفاعل هو الذي يقوم ابلفعل ويكون -
 املفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوابً )لوحَة( -

 التطبيق

 من خالل انتقاء التطبيقات اليت يراها مناسبة:يقوم األستاذ مكتسبات املتعلمني  -1
 يدعوهم إىل قراءة اجلمل اآلتية وضبط املفعول به ابلشكل التام:

 أبواب املعرفة.قرأت الكتاب ففتح أمامي  -
 شاهدت يف امللعب مباراة رائعة. -
 تنفع القراءة التلميذ يف حياته املدرسية. -

 يدعوهم إىل إمتام اجلمل اآلتية مبفعول به مناسب:
 أقامت اجلمعة ........–غدرت الطائرة ....          -
 قطفت خدجية من احلديقة ........ –رسم الفنان ........        -

 لى كتابة فقرة قصرية يف كل جمموعة، يستعملون فيها مجال فعلية تتضمن املفعول به.حيفزهم ع

 التصحيح
مني األول ثنائيا مث بعده مجاعيا وينتهي ابلتصحيح الفردي على الدفاتر: أو كتب املتعلميكن أن يكون التصحيح يف  -

 واملتعلمات.



ند تعلمني، وحياول معاجلة تعثراهتم على األلوا  ععدد من امل على األستاذ أن خيتار الطريقة املناسبة إلشراك أكرب -
 الضرورة.

 التقومي والدعم
 يتمكنوا من ناء اإلجناز واليت نبههم عليها، وململالحظات اليت اعرتضت كل متعلم أثيدون األستاذ التعثرات يف دفرت ا

 ثناء تدبري الدروس.جتاوزها لتكون موضوعات للمعاجلة والدعم يف أسبوع التقومي والدعم وأ



 أهداف احلصة:
 .ستثمر املتعلم بطريقة سليمة ما اكتسبه من ظواهر لغويةيأن  -                  
                   
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 فردي، ثنائي، مجاعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.
 

 

 دقيقة. 54: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع فنيةاحلياة الثقافية وال: الوحدة الثانية
  .1:احلصة التطبيقات الكتابية تطبيقات الكتابيةلا: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 التهيئة للقراءة

 أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل.حيدد األستاذ  -
 يل:ابلظواهر اللغوية املدروسة للتأكد من ضبط املتعلمني هلا من قبيهيئ األستاذ املتعلمني من خالل أسئلة مرتبطة  -
 كيف ميكن التمييز بينهما ؟  -ما مهزة القطع ؟  -ما مهزة الوصل ؟  -
 القطع.ركب مجلة/مجال تضمن مهزيت الوصل و  -
ما اجلملة الفعلية ؟ ما مكوانهتا ؟ ما املفعول به ؟ ما عالقة إعرابه ؟ ما االسم النكرة ؟ ما االسم املعرفة ؟ ما أنواع  -

 اإلسم املعرفة ؟

 يقرأ املتعلمون النص األول الوارد يف كتاب املتعلم. القراءة

 التطبيقات

 مناسبة، أو اقرتاح تطبيقات بديلة.ميكن لألستاذ انتقاء التطبيقات اليت يراها 
 يطلب األستاذ من املتعلمني:

 قراءة النص قراءة صامتة وتدوين الكلمات الصعبة أو اجلديدة. -
 وضع خط حتت مهزات الوصل وخطني حتت مهزات القطع. -
 استخراج األمساء النكرة واملعرفة واملفعول به من النص حسب اجلدول اآليت: -

 املفعول به االسم املعرفة االسم النكرة
............... .................. ...............  

 التصحيح

مني األول ثنائيا مث بعده مجاعيا وينتهي ابلتصحيح الفردي على الدفاتر: أو كتب املتعلميكن أن يكون التصحيح يف  -
 واملتعلمات.

ند تعلمني، وحياول معاجلة تعثراهتم على األلواح عأكرب عدد من املعلى األستاذ أن خيتار الطريقة املناسبة إلشراك  -
 الضرورة.



 التقومي والدعم
 يتمكنوا من ناء اإلجناز واليت نبههم عليها، وململالحظات اليت اعرتضت كل متعلم أثيدون األستاذ التعثرات يف دفرت ا

 م وأثناء تدبري الدروس.جتاوزها لتكون موضوعات للمعاجلة والدعم يف أسبوع التقومي والدع



 أهداف احلصة:
 مييز املتعلم االسم النكرة واالسم املعرف ب"ال" يف التعبريين الشفهي أن  -                  

 والكتايب بطريقة سليمة.                    
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .1:احلصة االسم النكرة واملعرف بـ"ال" أو ابالضافة الصرف والتحويل: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 
 االنطالق

 حيدد األستاذ أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
معارفهم و ابلدرس السابق، ويستهل احلصة حبوار تقومي مكتسباهتم يهيئ األستاذ املتعلمني من خالل أسئلة مرتبطة  -

 السابقة.

املالحظة 
  واالكتشاف

لبناء املفهوم والوصول إىل االستنتاج، يتدرج األستاذ يف تدبري األنشطة ابلصيغة اليت يراها مناسبة للمستوى املعريف  -
 للمتعلمني مع إشراكهم يف كل مراحل الدرس، واستثمار الوسائل املناسبة.

 املتعلم بطريقة تسمح للمتعلمني ابملتابعة املركزة.اجلمل الواردة يف كتاب يسمع األستاذ  -
 يقرأ املتعلمون اجلمل قراءة صامتة ويثري انتباههم إىل مالحظة الفرق بني اجلمل: -

 وجدان كتاب اللغة –وجدان الكتاب  –وجدان كتااب 

 التحليل

هناك كلمات خالية من "ال" يدفعهم إىل مالحظة أن هناك كلمات متصلة ابل، وأن هناك كلمات خالية منها، وأن 
 لكنها كلمات أضيفت إىل أخرى.

 يطلب منهم أن يضعوا الكلمات اآلتية املستخرجة من الفقرة يف حاالهتا الثالث يف اجلدول اآليت: -
 كلمات معرفة ابإلضافة كلمات معرفة بـ"ال" كلمات منكرة

 مدينة
 شباب
 حمطة

 علماء

 املدينة
.......... 
.......... 
.......... 

 مدينة مراكش
.......... 
.......... 
.......... 

 يطلب األستاذ من املتعلمني اإلجابة عن األسئلة التالية:
إذا قلنا "مدينة" "شباب" "حمطة"، "علماء " "مفكرون" "أدابء" ...هل عرفنا املدينة أو الشباب أو احملطة أو العلماء  -

 الذين نقصدهم ؟



 "املدينة" أو "مدينة مراكش" ...اخل، هل عرفنا املدينة اليت نقصدها ؟وإذا قلنا  -
 ماذا نسمي االسم الذي ليس معرفا مثل: "مدينة" ؟ -

 وماذا نسمي الذي ليس معرفا ؟ مثل "املدينة". ومباذا عرفناه ؟
 "مدينة مراكش" أنكرة هي أم معرفة ؟ مباذا عرفتها ؟ -
ت املتعلمني ابلتدريج وال ينتقل من سؤال إىل آخر إال بعد التأكد من استيعاهبم. وللتثبييلقي األستاذ أسئلته على  -

 يطلب األستاذ من املتعلمني أن يبينوا الفرق بني النكرة واملعرفة بـ "ال" أو ابإلضافة أبسئلة من قبيل:
 ؟ما الفرق بني قول: "زرت املدينة" وقول: "زرت املدينة" أو "زرت مدينة مراكش"  -
 يساعد األستاذ املتعلمني على تثبيت للظاهرة أبمثلة أخرى. -
 

 االستنتاج
 يكون االسم معرفة إذا دخلت عليه "ال" فال يقبل التنوين )البيت( -
 ويكون نكرة إذا مل تدخل عليه "ال" ويقبل التنوين )بـَْيٌت(. -
 املدرس(.كتاب -يصري اإلسم النكرة معرفة إذا أضيف إىل اسم آخر )كتاب -

 التطبيق

 –يقوم األستاذ مكتسبات املتعلمني جبعل األمساء اآلتية معرفة مرة أبل ومرة أخرى ابالضافة يف اجلدول اآليت: قرية  -1
 نشاط. –أديب  –أعمدة  –مدن 

 كلمات معرفة ابإلضافة كلمات معرفة بـ"ال" كلمات منكرة
 قرية
 مدن

 أعمدة
 أديب
 نشاط

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

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

 خيترب األستاذ مكتسبات املتعلمني جبعل األمساء املعرفة ابإلضافة يف اجلمل اآلتية إىل أمساء منكرة: -2
 سافرت يف قطار الصباح ............................................. -
 .................................................تناولت طعام الغداء  -
 حفظت نص الشعر ................................................. -
 دخلت قاعة العرض ................................................. -



 التصحيح
تب املتعلمني ابلتصحيح الفردي على الدفاتر: أو كميكن أن يكون التصحيح ف ايألول ثنائيا مث بعده مجاعيا وينتهي  -

 واملتعلمات.
 على األستاذ أن خيتار الطريقة املناسبة إلشراك أكرب عدد من املتعلمني، وحياول معاجلة تعثراهتم. -

 التقومي والدعم
يها، ومل يتمكنوا من علناء اإلجناز واليت نبههم ملالحظات اليت اعرتضت كل متعلم أثيدون األستاذ التعثرات يف دفرت ا

 جتاوزها لتكون موضوعات للمعاجلة والدعم يف أسبوع التقومي والدعم وأثناء تدبري الدروس.



 أهداف احلصة:
 يتمكن املتعلم من مهارة الكتابة ومعاجلة املوضوعات ابلتلخيص.أن  -                  
 املوارد واملكتسبات املعجمية واللغوية استثمارا مناسبا يف يستخلص املتعلم  -                  

 التلخيص بطريقة سليمة.                     

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، 

 

 دقيقة. 54املدة:  الرابع املستوى: 7: األسبوع فنيةاحلياة الثقافية وال: الوحدة الثانية
  .1:احلصة (1التلخيص )النص السماعي:  التعبري الكتايب: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 التهيئة 
 حيدد األستاذ أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
 يهيئ املتعلمني لتوظيف مهارة التلخيص ويذكرهم ببعضاملهارات السابقة ككتابة املسودة وتنقيحها. -

 التخطيط

 حيدد األستاذ أهداف الدرس ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
 يهيئ املتعلمني لتوظيف مهارة التلخيص ويذكرهم ببعض املهارات السابقة ككتابة املسودة وتنقيحها. -
 يدعوهم إىل قراءة النص قراءة متأنية لفهم معانيه. -
 كر األساسية لكل فقرة من فقراته:يطلب منهم حتديد الفكر العامة للنص مث استخراج الف -
 الفكرة العامة: ............... -
 الفكرة األوىل: ............... -
 الفكرة الثانية: ............... -
 تبادل ما أجنزوه مع أصدقائهم. -
 التخطيط لوضع تصميم يورد فيه املتعلمون أفكار النص األساسية. -
 إجناز التلخيص يف أسطر حمددة. -
 بعد التصويب والتصحيح والتعديل ينتج املتعلمون املطلوب يف صيغته النهائية. -

 العرض

 أثناء إنتاج املتعلمني يتجول األستاذ بني الصفوف وينبههم إىل أخطائهم من أجل تصحيحها يف إطار املعاجلة الفورية. -
 بعد اإلنتاج يطلب األستاذ من املتعلمني واملتعلميات: -
 اإلنتاجات.تقدمي  -
 تقاسم ومناقشة. -



 التصحيح

وبعدها ينتقل مباشرة إىل تدبري عملية التصحيح، مع مراعاة املتعثرين، ومطالبة من جييبون عن السؤال بتعليل إجاابهتم،  -
 مع توسيع دائرة املشاركة يف التصحيح.

أكرب عدد من  خيتار الطريقة املناسبة إلشراك ميكن أن يكون التصحيح يف األول ثنائيا، مث بعده مجاعيا. على األستاذ أن -
 املتعلمني وحياول معاجلة التعثرات إبشراك املتفوقني منهم.

التقومي 
 والدعم

يدون األستاذ التعثرات والصعوابت يف دفرت املالحظات أو التتبع اليت اعرتضت كل متعلم ومتعلمة أثناء اإلجناز واليت نبههم 
 جتاوزها، لتكون موضوعات للمعاجلة والدعم، يف أسبوع التقومي والدعم، واثناء تدبري الدروس.عليها، ومل يتمكنوا من 



 أهداف احلصة:
 نص الراديو والتلفاز والسينما بطالقة.يقرأ املتعلم أن  -                  
 يتعرف أمهية اخرتاع الراديو والتلفاز والسينما يف نشر الثقافة واالهتمام أن  -                  

 جبال التوعية والرتفيه.                    
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .1:احلصة الراديو والتلفاز والسينما قراءة وظيفية: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 التهيئة للقراءة

 حيدد األستاذ أهداف الدرس ويتعاقد مع املتعلمني واملتعلمات حول طرق العمل؛ -
ومنها الراديو والتلفاز  املتنوعةيهيئ املتعلمني لقراءة النص ابستشارة معلوماهتم عما يستفيدونه من الوسائل الثقافية  -

 والسينما.
 يساعد املتعلمني على ذكر أهم ما يسمعونه ويشاهدونه يف الراديو والتلفاز والسينما. -

املالحظة 
  والتوقع

 يطلب األستاذ من املتعلمني: -
 مالحظة الصورة الواردة يف كتاب املتعلم وما توحي به إليهم؛ -

 إجناز ما يلي:
 عالقة الصور الواردة يف كتاب املتعلم بعنوان النص؛تبيني  -
 حتديد توقعات املتعلمني انطالقا من عنوان النص والصورة؛ -
 يطالب املتعلمني مقارنة توقعات كل متعلم مع صديقه. -

 القراءة

 الراديو والتلفاز والسينما قراءة معربة.يقرأ األستاذ فقرة من نص:  -
 فقرات النص ابلتناوب. قراءة جهرية سليمة، مراعني شروط القراء السليمة.يقرأ املتعلمون بقية  -
 يقرؤون النص قراءة هامسة )ثنائية( مراعني شروط القراءة السليمة. -
 يدعوهم إىل تدوين الكلمات الصعبة أو اجلديدة على دفاترهم ابلتتابع أو على السبورة. -
 ويقدم املساعدات املمكنة يف حالة التعثرات اليت يالحظها.مير األستاذ بني الصفوف لتثبت من قراءهتم  -

 حيدد املتعلمون املضمون العام للنص وما يثريه من أفكار. - لتقومي والدعما



 أهداف احلصة:
 نص الراديو والتلفاز والسينما بطالقة.يقرأ املتعلم أن  -                  
 يتعرف أمهية اخرتاع الراديو والتلفاز والسينما يف نشر الثقافة واالهتمام أن  -                  

 جبال التوعية والرتفيه.                    
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .2:احلصة الراديو والتلفاز والسينما قراءة وظيفية: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل
وضعية 
 االنطالق

ميهد األستاذ للحصة بربط السابق ابلالحق، من خالل مطالبة املتعلمني ابلتذكري بعنوان النص الوظيفي ومبصمونه  -
 العام انطالقا من أسئلة حمددة.

  قراءة النص

 فقرة من النص قراءة جهرية معربة يراعي فيها ما يتطلبه األداء القرائي اجليد. يقرأ األستاذ -
 يستمع املتعلمون وينصتون للقراءة النموذجية لألستاذ. -
 يتناوب املتلعمون على قراءة بقية فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة. -
 رمي األقران( بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي املعلقة أمامهم.يقومون أداءهم القرائي يف ما بينهم )تق -

 الفهم

يتوقف األستاذ عند الكلمات الصعبة اليت حيددها املتعلمون ويدعوهم إىل بيان معانيها مستعينني ابلسياق وذلك  -
 مثل:
 الثقافة الصحية. –حمو األمية  –نتوق  –تبثه  –الغليل  –أتسر  –وترية  –هنل 

 يدعوهم إىل إعطاء كلمات من شبكة "الراديو" -
 يدعوهم إىل استعمال كلمة "القناة" يف مجلتني مبعنيني خمتلفني. -
 يطالب األستاذ املتعلمني: -
 ذكر التطورات اليت حلقت ابلسينما والتلفاز. -*
 استخراج ما يدل على أن السينما يف بدايتها مل تكن تشفي العليل. -

 يطرح األستاذ على املتعلمني سؤالني: - لتقومي والدعما
 مباذا عوض السينمائيون الصوت الذي غاب عن الصورة يف األفالم القدمية ؟ -
 ما االسم الذي يطلق عادة على الراديو والتلفاز والسينما ؟ -



 أهداف احلصة:
 يقرأ املتعلم اجلزء األول: "مدينة األولوان" بطالقة.أن  -                  
  أمهية الرسم يف حياة األطفال وأمهية مشاركتهم يف األنشطة يعرتف املتعلمأن  -                  

 الثقافية والفنية.                     
 يتعرف املتعلم عناصر النص وبنيته.أن  -                  

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 ثنائي، مجاعي، عمل تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين. فردي،

 

 دقيقة. 03املدة:  الرابع املستوى: 7: األسبوع احلياة الثقافية والفنية: الوحدة الثانية
  .1:احلصة فنانون وأطفال قراءة مسرتسلة: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 ةالتهيئة للقراء

 حيدد األستاذ أهداف الدرس، ويتعاقد مع املتعلمني حول طرق العمل. -
 عينا أبسئلة مثل:وأمهيتها مست لقراءة النص ابستنارة معلوماهتم عن بعض األنشطة الثقافية والفنيةيهيئ املتعلمني  -
 أتملوا الصورتني املعروضتني يف كتاب املتعلم واذكروا ما تعرضه. مال املدينة اليت تقام هبا هذه األنشطة سنواي ؟ -*
 انقشوا يف جمموعات: -*
 ما أثر هذه األنشطة يف املدن ؟ وما أمهية مشاركة الطفل فيها ؟ -
لرسم يف املدرسة أو يف إحدى اجلمعيات .. أو هل سبق لكم أن جربتم يف بيوتكم هل سبق لكم أن شاركتم يف ورشة ل -

 ؟ كيف فعلتم ذلك ؟

املالحظة 
 والتوقع

مدينة ن اجلزء: "مع عنوا فنانون وأطفال"يطالب املتعلمني التمعن يف عنوان النص "فنانون وأطفال"، عالقة عنوان النص "
 األلوان".

 .44ص  1يتمعنون الصورة  -
 يدلون ابلتوقعات اليت من املمكن أن يعاجلها النص. -
 تقبل مجيع توقعات املتعلمني وتسجل على السبورة. -

 القراءة

 ختصص هذه احلصة للجزء األول من النص فقط. -
قرأ ييقرأ األستاذ فقرة من اجلزء األول من النص قراءة جهرية معربة يراعي فيها فيها عاملات الرتقيم )ميكن لألستاذ أن  -

 اجلمل األوىل فقط من اجلزء األول من النص ويرتك فرصة للمتعلمني قراءة بقية النص ابلتناوب(
يقرأ املتعلمون ابلتناوب بقية فقرات اجلزء األول من النص قراءة جهرية سليمة منتبهني لعالمات الوصل والوقف  -

 ومستعملني الوسائل التعبريية املناسبة.
ألول من النص ويصلحون أداءهم القرائي فيما بينهم )تقومي األقران( بناء على شبكة مالحظة يتعاقبون على اجلزء ا -

 األداء القرائي.



 –ات ورش –صاغها  –حيددون معاين املفردات الصعبة أو اجلديدة أثناء القراءة اجلهرية، من قبيل: االستطالع  -
 بكوهنا يف مجل مفيدة )ميكن لألستاذ استثمار إحدىيتيح ...مث ير  –التيقة  –براقتني  –هواء عليل  –جدارايت 

 اسرتاتيجيات املفردات( كما له أن يكلف بعض املتعلمني ابلبحث عن بعض الكلمات يف املعجم.

الفهم 
 والتحليل

 يساعد األستاذ املتعلمني على فهم مضمون اجلزء األول من نص "فنانون وأطفال" من خالل ما أييت: -
 ومكان وزمن الوصف.مهمة الراوي  -*
 عالقة الراوي مبا يصفه. -*
 يوجه األستاذ املتعلمني إىل الوصول إىل ما أييت: -
حتديد صيغة )كانت( اليت ابتدأ هبا النص و)أعددت( املشريين إىل املاضي بـ )أول ما يثري االنتباه وأنت تطأ( إىل  -*

رة األوىل احلاضر. ويدعوهم إىل مالحظة انتقال الراوي يف الفق وأنه خياطب قارائ يف استنتاج أن النص يقوم على االسرتجاع
 أسلوب خماطبة املفرد )وأنت تطأ( والقصد من ذلك )استعمال يقصد به عموم القراء(

 يساعد األستاذ املتعلمني على فهم النص وحتليله أبسئلة من قبيل: -*
 ما أول ما أاثر انتباه الراوي إثر دخوله إىل املدينة ؟ -
 ما نوع النشاط الثقايف الذي كان سببا يف ذلك ؟ -
 ما ماظاهر التحول الذي أصاب املدينة بفعل جدارايت الفنانني ؟ وما الذي فعله أهايل املدينة لتجميل مدينتهم ؟ -

 

 يعطي الفرصة لبعض املتعلمني لتشخيص اجلزء األول من النص شفهيا يف ثالث مجل فعلية.
 د يؤول إليه مضمون النص من أفكار قادمة.يساعدهم على استعراض ما ق

 يوجههم إىل إبداء رأيهم يف : أثر الفن يف املدينة وأثر الفن عموما يف اجلمال ونظافة البيئة.
 يوجههم إىل التعليق على رأي الراوي.

 لنص.ا يقرأ املتعلمون توقعاهتم ويقارنوهنا فيما بينهم مربزين نقط االتفاق واالختالف واالقرتاب من مضمون



 أهداف احلصة:
 نص الراديو والتلفاز والسينما بطالقة.يقرأ املتعلم أن  -                  
 يتعرف أمهية اخرتاع الراديو والتلفاز والسينما يف نشر الثقافة واالهتمام أن  -                  

 جبال التوعية والرتفيه.                    
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .0:احلصة الراديو والتلفاز والسينما قراءة وظيفية: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل
وضعية 
 االنطالق

ت ابلتلفاز تذكري ابلتطورات اليت حلقميهد األستاذ للحصة بربط السابق ابلالحق، من خالل مطالبة املتعلمني ابل -
 والسينما حبسب ما هو مشاهد اآلن.

  قراءة النص
املتعلمون على قراءة النص قراءة جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة. )ميكن أن تكون قراءة ثنائية يتناوب  -

 هامسة(.
 يقومون أدائهم القرائي يف ما بينهم )تقومي ابألقران( انطالقا من شبكة مالحظة األداء القرائي. -

 الفهم

 يسأل األستاذ عن: -
 شرح اجلملتني اآلتيتني: -
 علم إىل البيوت عرب هذه املخرتعات.دخل ال -*
 ازدادت وثرية التعلم اعتمادا على التلفاز. -
 يدعوهم إىل استخراج العامل الذي يبني أن املذايع والتلفزة والسينما هي من وسائل نشر الثقافة بني الناس. -

 يطلب من املتعلمني حتديد األفكار األساسية للنص. - لتقومي والدعما



 2االسبوع  الهوايات لثالثةالوحدة ا
 10جذاذة  (2االسم الموصول ) الصرف والتحويل

  

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على:  األهداف
 .ة بالمفرد و المثنى و الجمع بنوعيهالخاص سماء الموصولة االتعرف  -

 كتابية على األلواح أو الدفاتر إن أمكن .استثمار تعلماته ضمن أنشطة شفوية جماعية أو  -
 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل-     

 أنشطة التعليم والتعلم                                             المراحل

 وضعية
 االنطالق

 و استخدامها في جمل . في الحصة السالفة التي تم تعرفها  بالمفرد التذكير باالسماء الموصولة الخاصة  

 ةظالمالح
  واالكتشاف

والتعلم بالكيفية التي يراها  يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .مناسبة لمستوى المتعلمين

 .النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة األستاذيسمع  -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة -

 أضرار األلعاب االلكترونية                                         
 هواية األلعابإن األطفال الذين يقضون وقتا طويال يمارسون  "قالت طبيبة الصحة المدرسية:     

يكتسبن  اللواتي يجلسن طويال أمام الشاشة  و إن الفتيات  صعوبات دراسيةيعانون من ، االلكترونية
 نموملزمان بالحرص على  تربية األبناء.لهذا فاألب و األم اللذان يسهران على أنواعا سلبية من السلوك 

 نموا  سليما . أبنائهما

، و يمكن تبسيط األمر بدراسة يطرح، بعد ذلك، سؤاال تُستثمر اإلجابة عنه في الوقوف على الظاهرة  التحليل
 الجمل التالية :

 غرقان في اللعب .ن تُ تاحضرت البنتان الل  -  ْغرقان في اللعِب .يُ  نحضر الولدان اللذا -
 ....تغرقن في  (الالئي، الالتي)حضرت البنات اللواتي - حضر األوالد الذين يغرقون في اللعب . -

صولة المدرجة فيها مع التركيز على اختالفها بين المثنى يتم تحليل هذه الجمل  و عزل األسماء المو
 أهمية كتابتها  بشكل سليم . التأكيد على و  معجو ال

 ستنتاج التالي: اال يهتعلمم مع  تحليل هذه االمثلة و غيرها يستنتج االستاذومن خالل دراسة و 
 

 :يسجل األستاذ االستنتاج على السبورة االستنتاج
 .يدل على معيٍَّن تحدده جملة بعده تسمى صلة الموصول االسم الموصول اسم معرفة  -
 *  اللذان اسم موصول دال على المثنى المذكر .  
 اللتان اسم موصول دال على المثنى المؤنث. *   
 سم موصول دال على الجمع المذكر.ذين ا* ال  
 * اللواتي ، الالتي ، الالئي اسماء موصولة دالة على الجمع المؤنث .  
 

على على ألواحهم أو شفويا جماعيا ،  89ص: إنجاز التطبيقمن المتعلمين والمتعلمات  طلب األستاذي التطبيق
 حسب ما تسمح به الظروف . دفاترهم

 

 .ا  جماعي حيتم التصحي التصحيح
 

 التقويم
 ورصد

 التعثرات

 االتيان بجمل تتضمن جميع االسماء الموصولة التي تعلموها خالل الحصة يطلب األستاذ من المتعلمين 
تداركها خالل التطبيقات الكتابية  أو حصص الدعم تسجيل التعثرات إلى حين مع الدعم الفوري أو 

 رسمية .ال
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 الحصة األولى

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

التي  األلعاب االلكترونيةمعلوماتهم عن  فتح نقاش يقرب المتعلمين من أجواء النص مستثمرا
 أصدقائهم. رفقة لعبوهايعرفونها أو التي سبق أن 

 و كيف تمارسها ؟ ؟لعاب االلكترونيةاأل من أين تحصل على -

ةظالمالح  
 والتوقع

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. كتب وقراءة عنوان النصالفتح 
  ؟وبماذا توحي لنا -؟   ماذا تمثل النص، ةلنر صور

 (:" االلكترونية  األلعاب")التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
 ا يتحدث النص؟ ذعما
 هل األلعاب االلكترونية مفيدة ام ضارة ؟ -

فيها تنغيم  قراءة جهرية معبرة، مراعيا "  االلكترونية  األلعاب"فقرة من نص  يقرأ األستاذ القراءة
 .المواقف الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف

 .التي يقرؤنها يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين بأصابعهم إلى الكلمات -
 .النص قراءة هامسةيقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات  -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -
 .قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين يتتبع األستاذ -

 يمكن  شرح بعض المعاني و المفردات التي قد يجدها المتعلمون صعبة.  - 

 : سؤالين حول ما فهموه من النص اإلجابة شفهيا عن سؤال أو التقويم
 من هي شخصيات النص ؟ -
 لماذا جمع األب أوالده؟ -
 حول ماذا يتحاورون ؟ -
 لعاب االلكترونية مفيدة أم ضارة  ؟حسب قراءاتكم األولية للنص  هل األ -

 الحصة الثانية

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 .سئلة محددةأانطالقا من  تذكر عنوان النص , مضامين النص : ربط السابق بالالحق االنطالق وضعية

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ - النص قراءة
شروط القراءة  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة -

 .السليمة
 .(تقويم باألقران)يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم  -

 - توهج   -العنف   –تدمر  -  :الفهم المختلفةومناولتها باستراتيجيات   شرح المفردات اآلتية الفهم
 األلعاب . - االختراع 

 السبورة .ه جماعيا على ؤو مناقشته و مل  88ص :  6المدرج بالسؤال نقل الجدول  -

 .(فوائد األلعاب االلكترونية   ------------أضرار األلعاب االلكترونية )

المعلومات  باستثمار "األلعاب االلكترونية"يعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع  التقويم

 المسجلة على السبورة او غيرها .

 : األهداف

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على 

 "." قراءة سليمة األلعاب  االلكترونية قراءة نص " -

 تعرف مساوئ و محاسن األلعاب االلكترونية. -

  . الحجاجية تعرف بعض أساليب الكتابة  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 الحصة الثالثة

  :الالحقبربط السابق  وضعية االنطالق
 فوائد و أضرار األلعاب االلكترونية . التذكير ببعض

  النص قراءة
 و فهمه.

 .لتالميذقراءات فردية ل
 :من قبيل  أسئلة حول مضمون النص 

 لماذا اعترض األطفال على رأي والدهم ؟ -
 ؟الحجج التي قدمها األب ماهي  -
 ؟وردها األطفال أالحجج التي ماهي  -
 نواهيه .أوامره و  وانمن خالل كالم األب بي ِ  -

 

 :حولأسئلة تقويمية   التقويم
  .موضوع النصفهم   

 في حوار األب ألبنائه ؟ما رأيك  -
 كيف  يجب على األطفال أن يستعملوا األلعاب االلكترونية بعد سماعهم لنصائح -

 و توجيهات والدهم  و حججه. 
 

 الحصة الرابعة

 :ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق وضعية
 فوائد و أضرار األلعاب االلكترونية .التذكير ب

 

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 . يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 مزاولتها بشكل معقلن. طورة األلعاب االلكترونية و كيفية خب  حول التذكير  ببعض حجج األ  -
 اذكر سلبيات أخرى لأللعاب االلكترونية لم يتطرق لها النص ؟

 

  .صياغة الفكرة العامة للنص في جمل فعلية والتقويم التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

 طفاله و محاورتهم ؟على ماذا يدل جمع األب أل : .إبداء الرأي في موضوع النص
 .التوقعات في ضوء مضمون النصمناقشة 

 

 

 : األهداف

 :المتعلم في آخر الحصة قادرا علىيكون  

 "." قراءة سليمة األلعاب  االلكترونية قراءة نص " -

 تعرف مساوئ و محاسن األلعاب االلكترونية. -

 الحجاجية .  تعرف بعض أساليب الكتابة  -

 



 2االسبوع  الهوايات الوحدة األولى
 

 التطبيقات الكتابية
الفعل /(2األسماء الموصولة) 

الهمزة المتوسطة على /المتعدي 
 األلف

 
 10جذاذة ٠

 

 األهداف
 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على:  

 .سليما توظيفا الهمزة المتوسطة على األلف، الفعل المتعدي و األسماء الموصولة  توظيف مكتسباته اللغوية المتعلقة -
 الوسائل التعليمية
 إن توفرت . وسائل رقمية –صور  -: كتاب المتعلم

 

 

 أنشطة التعليم والتعلم                              المراحل

 وضعية
 االنطالق

يستحضرون من خاللها الظواهر  المتعلمات والمتعلمين إلنجاز التطبيقات الكتابية بأنشطة يهيئ األستاذ
 :المدروسة من قبيل

  .متعدياتتضمن فعال  بجمل إيت 
  ))المذكر و المؤنث((اسماء موصولة تتعلق بالمفرد و المثنى و الجمع إيت بجملة فعلية تتكون من 
 همزة متوسطة على األلف . إيت بكلمات رسمت فيها

ويطلب منهم قراءته قراءة  " النوادي المدرسية"يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى نص االنطالق  التطبيقات

 .متأنية قبل الشروع في إنجاز أنشطة التطبيقات
 .بعض التمارين التي قد يواجه المتعلمون والمتعلمات صعوبة في إنجازهااألستاذ يشرح  -
 .ا وح  ر  ش    -  ة  ير  د  الم   -  ت  أ  ش  ن  أ   -:( اشكل الكلمات التي تحتها خط في النص1

دا .اعرب : بذل  ( 2 ه    األطفال  ج 

 ستخرج من النص مفعوال به .ا( 3

 هن اللواتي بذلن جهدا . -أحول الجملة التالية حسب المطلوب : ( 4

 هو ........... -   
 هي ............ -   
 هما........... -   
 هم ............ -   
 (  اذكر سبب كتابة الهمزة على األلف فيما يلي :  5

  : ...........ب  أ  د   -    
أ   -      ٌس :...........ر 
ب   -     أ د   ةٌ :............م 

 
 .دعت الضرورة إلى ذلك للتصحيح والتوجيه إنالمتعلمين والمتعلمات ويتدخل ت يتتبع األستاذ إنجازا -

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

 رصد
 التعثرات

 .يدون األستاذ أهم التعثرات قصد معالجتها في أسبوع التقويم والدعم

 

  



 2االسبوع       الهوايات لثالثةالوحدة ا
 10جذاذة  عبة الشطرنجل              النص السماعي

 2االسبوع  هوايات ال الثالثة الوحدة 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على:  األهداف
 .فهما سليما"  عبة الشطرنجل "فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 . عزمه الدائم على تحقيق الفوز وممارس هواية الشطرنج  طريقة تفكير  فتعر -
 .بكيفية سليمة الهوايات عموما و هواية الشطرنج خصوصا التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع -

 إن أمكن . وسائل رقمية  –  صور  -كتاب المتعلم   :الوسائل التعليمية

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من مثل:  انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤاليثير األستاذ  -
 .التي يعرفونهاالهوايات  تحديد بعض

 ةظالمالح
 والتوقع

والمتعلمات قراءة العنوان  على السبورة، ويطلب من المتعلمين ( عبة الشطرنج)ل عنوان اليدون األستاذ 
 هايسجل بعض، وص مناسبة لموضوع الن ثم اقتراح توقع أو توقعاتعلى كراساتهم  ومالحظة الصورة 

 .الصحيح الوقوف على التوقع على السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة النص من
 التسميع
 األول

عالمات الوقف، ومستوى  بالقراءة المعبرة، ومراعياالنص كامال بصوت واضح ملتزما  يُسمع األستاذ
  و يمكن االستعانة في التسميع بوسيلة مناسبة. المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين والمتعلمات  المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد منتسميع يكرر  -
 :أثناء التسميع من مثل

 الدال على ذلك من النص ؟ما  شد ؟طفل أم شخص راهل الراوي   -
  ؟ مع أصدقائه فقط  يمارس هواية لعبة الشطرنج هل -
  ؟عند هزيمته  ؟هذا خالل منازلته لخصومه الشطر نج   ممارس لعبةالمشاعر التي تنتاب بعض ماهي  -
 عند انتصاره ؟و 

 التسميع
 الثاني

 ثل:قصد اإلجابة عن أسئلة م والمتعلمات على االنتباهيسمع األستاذ النص مرة ثانية ويحث المتعلمين 
 ؟صدقاء حسب النص ما الفرق بين مالعبة الجهاز و مالعبة األ -

يمكن أن ينجز )النشاط التالي:  يتأكد األستاذ من فهم المتعلمين والمتعلمات ألفكار النص من خالل إنجاز الفهم
 )ذلك هذا النشاط ثنائيا أو في مجموعات إن تيسر

 ؟الدفاع عن مليكيألحصن  ملك الخصوم أو حاصر  أل -  ما المقصود بعبارة :  -
 ،  المشاحنات شتى األعذار عنادي ،  براعتي  ،الخواطر  ، اشرح:  -
 كيف كان يتصرف الكاتب عندما يهزمه خصمه في جولة ما ؟ -

 :النص، إنجاز ما يلي الضمنية فييقترح األستاذ، لكي يقف المتعلمون والمتعلمات على األفكار  التحليل
 (االستاذ يذكرها في غير الترتيب التالي:  ) ترتيب األفكار التالية حسب ورودها في النص

 لعبه الشطرنج على الجهاز عن لعبه مع اصدقائه.وصف الكاتب لما يميز  �� 

 . ألطفاله و لنفسهثبات براعته إل في تقنيات اللعب قصى جهودهبذل الكاتب أل ��

 بشتى الوسائل بغية االنتصار عليه.من يهزمه منازلة  إعادة  إصرار الكاتب على ��

 هزيمة خصم عنيد  .استعادة الكاتب لثقته بالنفس بعد  ��

 عدد قطع الشطرنج و ما اسم كل منها ؟ ما
تتكون قطع الشطرنج باإلجمال من اثنان وثالثون قطعة تقسم إلى مجموعتين متماثلتين األولى بلون فاتح )األبيض عادة( 

 واألخرى بلون غامق )األسود عادة( ويبدأ باللعب صاحب اللون الفاتح وتتكون كل مجموعة من:

8)بيدق( جندي /  2)حصان ( فرس  /2) اسقف (فيل / 2)رخ( قلعة  / 1)ملكة ( وزير  / 1)شاه( ملك -   

 :متعلم إلى ما يليكل  يدعو األستاذ التقويم
  .أفكار النصبعض  كتابة فقرة بأسلوبه الخاص يلخص فيها 

  .تقويم أدائه أثناء االستماع للنص
 .التأكد من صحة توقعاته



 10جذاذة   (ثبيتت)لهمزة المتوسطة على األلف ا االمالء
 

 : األهداف
 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا على 

 .همزة المتوسطة على األلف تعرف كتابة ال -
 .ها بشكل صحيح عند سماعها ضمن كلمات رسم -
 .المتوسطة  على األلف  همزة تعرف سبب كتابة ال -
 

 الوسائل التعليمية
 إن أمكن . وسائل رقمية   –صور   -   : كتاب المتعلم

 

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 
               رها استثمالحول الهمزة المتوسطة على األلف من مكتسبات المتعلمين والمتعلمات  النطالق *   ا  
 :طرح أسئلة من مثل,أنشطة الدرس  تثبيت في 

  ؟الهمزة المتوسطة على األلفمتى تكتب  -        
   ايت بكلمات تضم همزة متوسطة على األلف . -        

 

تطبيقات 
ية هشف

 جماعية 

 ايت بثالث كلمات تضم همزة متوسطة على األلف :  ��              

 .ساكنة بعد فتح  -
 كن . مفتوحة  بعد سا -
 مفتوحة بعد فتح . -

أَّ  –س أْ لم كتبت الهمزة على االلف فيما يلي : ر   ��              .فْجأ ة -س   تر 

 

على  التطبيق
 الدفاتر

 
 مليه عليهم.يكتابة النص التالي الذي سلب االستاذ من المتعلمين يط              

 
، ألنها ثير من الناسالخيل فجأة من وسيلة تنقل إلى هواية يدأب على ممارستها ك تحول ركوب 

اللجام على رأس و راكب الخيل يجب أن يتأكد من وجود  و تساعد على التأمل و الطمأنينة مسلية
 و يتأنى في السير تجنبا للمخاطر .الخيل 

 

 .يتم التصحيح ثنائيا أو جماعيا، ثم فرديا التصحيح
 

 ورصد
 التعثرات

 
 األلف.تضم همزة متوسطة على  علمات ان يعطوا ثالث كلماتتيطلب األستاذ من المتعلمين والم

أنشطة داعمة خالل أسبوع  استعصى قصد بناءبعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما  يعالج األستاذ -
 .الدعم

 
 

  



 2االسبوع  الهوايات  الثالثة   الوحدة
 الحصة الثانية صة و الرسم حكايتي مع الق المسترسلالنص 

 10جذاذة 
 

 :يكون المتعلم قادرا على:  األهداف
 .قراءة الجزء الثاني من النص المسترسل قراءة سليمة

 و مزاياها.هواية قراءة الكتب  أهمية تعرف   -    
 .المسترسل وعناصرهتعرف بنية النص  -

 وسائل رقمية –صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 .المتعلمين إلى تذكر أفكار الجزء األول من النص يحفز األستاذ

 ةظالمالح
 والتوقع

يبقون على التوقعات التي  الثاني، توقعات جديدة، أويقترح المتعلمون والمتعلمات، انطالقا من الجزء 
 .وضعوها في مستهل الجزء األول من النص

 أصحاب الكهف "وينتهي ب" و خشي أهلييحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة الذي يبدأ ب "  القراءة
" 
 .مختلف المواقف التعبيرية ومتمثالالجزء الثاني قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم،  يقرأ األستاذ -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجزء المخصص قراءة سليمة -

 .انطالقا من السياق يحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبة ��-

   اشاراتهمإيماءاتهم :  *           : خاف  خشي*      
 بنيت    ، أقيمت  انعقدت :*          يسبب يؤدي : *      

 ماهي عائلة الكلمات التالية :  ��

        رُ هِ يُبْ     ر  هِ با     ر  ه  ب  مبهورا :  •

ة     ة      اصَّ اصٌّ    ق  ق       ق صَّ القصة :  •  أُْقُصوص 
  

 الفهم
 والتحليل

 : أسئلة لتوضيح مضامين الجزء الثان يطرح األستاذ -

 من أي شيء كان أصدقاء الكاتب يخشون عليه ؟  �� 

 كيف أصبح الكاتب بارعا في مادة التعبير ؟ ��  

 ما الذي شجع الكاتب على كتابة القصة ؟ ��  

 
 من قبيل :  إلى التحليل بطرح أسئلة أكثر عمقا ينتقل األستاذ

 بطون الكتب  ؟الغوص في بما المقصود  ��  

 ؟مني كل اهتمامي  "سرقتعبارة "ما المقصود ب �� 

 
 .أن يتصرف في األسئلة كما وكيفا  يمكن لألستاذ -
 

 التركيب
 والتقويم

 .لخص المتعلمون والمتعلمات الجزء المقروء من النص في جملي
 .يحددون فكرته العامة -
 .الثاني توقعاتهم األولى وأفكار الجزءيتلمس المتعلمون والمتعلمات مدى التقارب بين  -

  



 2االسبوع  الهوايات  لثالثة الوحدة ا
 10جذاذة  الفعل المتعدي                التراكيب

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على:  األهداف
 . متعدي فعل التعرف ال-   

 .من تطبيقات ضمع استثماره المتعدي  لفعلا تمييز   - 
 وسائل رقمية –صور -المتعلم: كتاب الوسائل التعليمية

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 بيل: من مكتسبات المتعلمين والمتعلمات وطرح أسئلة من ق االنطالق 

 ؟الفعل الالزم  ركب جملة فعلية تتضمن -ما هي الجملة الفعلية ؟  -

 ةظالمالح
 واالكتشاف

والتعلم بالكيفية التي  والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليميتدرج األستاذ، لبناء المفهوم 
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص قراءة جهرية -

 العصافير عالم.

 و ينظف ألف باسم العصافير و ألفته ، و خصص لها مكانا في حديقة بيته يقدم لها الزؤان صباحا. 
. و ذات تطلق جناحيها ترحيبا بهو . تعرف العصافير صوته و يعتني بها باستمرار.القفص مساء 

 تزين العصافير المكان و تنشد األلحان " هوايته و اهتمامه بالعصافير فقال:باسم عن سر مرة سئل 
 و تريح بزقزقتها األبدان ". 

 .يطرح أسئلة تكشف عن مدى فهم المتعلمين والمتعلمات لمضمون النص التحليل
 ستخراج الجمل التالية قصد تحليلها:يطرح األستاذ أسئلة تستثمر ال -
 ألف باسم العصافير . -   
 ينظف باسم القفص .  -   
 تنشد العصافير األلحان .  -   

 .المتعلمين والمتعلمات إلى مالحظة األمثلة يدعو األستاذ 
 ما يلي :التوصل إلى األمثلة ويتدرج مع المتعلمين والمتعلمات في  يستثمر األستاذ -
  .به مفعول و فاعل و فعل * هذه جمل تتكون من  
 تتعداه إلى مفعول به.بل مل جاألفعال ال تكتفي بالفاعل في هذه ال*  
 . ةيال متعدافعأسمي تلذلك  تتعدى الفاعل و ال تلزمهاألفعال *  
 مفعول به تعرف حاجة هذه األفعال إلى  االستنتاج من خالل يبني األستاذ -

 .يكتب األستاذ االستنتاج على السبورة االستنتاج
 . مفعول به العل إلى االفالفعل المتعدي هو الذي يتعدى                           

 

 .على األلواح أو على الدفاتر  ( شفويا ، 90ص: )  ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية التطبيق
 

 .مع الدعم الفوري ثم فردي إن لزم األمر  تصحح اإلنجازات بشكل  جماعي التصحيح
 

 التقويم ورصد
 التعثرات

 .باستعمال أفعال متعدية تكوين جمل مفيدة من المتعلمين  يطلب األستاذ •
 

 عصفور .ال  -اللحم      -الكرة    - اجعل الكلمات التالية مفعوال به :   •

 



 2االسبوع  هواياتال ثالثةالوحدة ال
توليد األفكار انطالقا من نص  التعبير الكتابي

 الموضوع
 مسودة كتابةالحصة الثانية: 

 10جذاذة 
 

 : األهداف
 
 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على 

 .استثمار العناصر التي توصل إليها لكتابة فقرة
 .صياغة فقرة مبنية بناء سليما -
 .كتابة مسودة مراعيا الروابط وعالمات الترقيم -

 :التعليمية الوسائل

 إن توفرت . وسائل رقمية –صور  - كتاب المتعلم 

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

   التهيئة
 :السؤال التالي يذكر األستاذ المتعلمين والمتعلمات بنص الموضوع وبأفكاره من خالل طرح

 الهواية التي تحدثنا عنها في حصة التعبير الكتابي السابقة ؟هي ٦ما   * 
 .يفتح نقاشا بينهم حول األفكار التي تم التوصل إليها -
 
 

 التصميم بناء
 
 
 
 

 مقدمة
 

 عرض
 
 
 
 
 

 خاتمة

 
التدرج في عرض  يعود المتعلمون والمتعلمات إلى العناصر التي تم تحديدها لوضع تصميم يراعي

 .:األفكار بحسب ما يلي
 
 

 سن مبكرة .مزاولة الرسم كهواية محببة منذ  -
 

 االدوات المستعملة  ،  مواضيع الرسم . •
 

 التعبير عن األفكار ، -     :فوائد الرسم  •
 التعبير عن المشاعر ، -                     
 ملء أوقات الفراغ. -                     

 
 . االمتنان لدعم الوالدين و االساتذة  -
 
 
 

 كتابة
 المسودة

 
 .التصميم يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة مسودة انطالقا من عناصر

 .الصعوبات يرشد األستاذ المتعلمين والمتعلمات ويوجههم، ويساعدهم على تجاوز -
 

 

  



 2االسبوع  الهوايات  ثالثةالوحدة ال
إنتاج مشروع عن هواية مفضلة  مشروع الوحدة

 أو ممارسة
 الحصة الثانية: اإلنجاز

 10جذاذة 
 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف : 
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .إنجاز المشروع -
 .والمعرفية خالل اإلنجازتوظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية  -
 .التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل -

 وسائل رقمية –صور  - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .السابقةأنشطة في الحصة  يمهد األستاذ للحصة بدعوة المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه من
 .يوضح لهم، بعد ذلك، موضوع الحصة -
 

  اإلنجاز
تم إنجازه في الحصة  يقترح األستاذ على أحد المتعلمين أو إحدى المتعلمات تذكير اآلخرين بما

 .السابقة
واجهتها وكيف تمكنت من  يدعو كل مجموعة ألن تعرض ما أنجزته وأن تتحدث عن الصعوبات التي -

 .تجاوزها
 
 .المجموعات، تباعا، ما حصلت عليه من صور ومعلومات ووثائقتعرض  -
 
حسب نوعها وشكلها  يطلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات، تجميع الصور والوثائق وترتيبها -

 .وطبيعتها والكيفية التي ستوظف بها
 
ساس خاصة على أ يدعوهم إلى االحتفاظ بالصور والوثائق التي ال تخدم المشروع في ملفات -

 .استثمارها في نشاط آخر الحق
 
والمعطيات، إلخضاعها في  مع المتعلمين والمتعلمات على الملف النهائي للصور يتفق األستاذ -

 .مرحلة الحقة لعمليتي لتعديل والتنقيح
 
بعد أن يوضح لهم  تشرع كل مجموعة في كتابة مسودة تقرير حول المعطيات التي حصلت عليها -

 .كيفية كتابة هذا التقرير  األستاذ
 
 .دراسية أخرى يدعو المجموعات إلى توظيف المكتسبات اللغوية واستثمار معلومات من مواد -
 

تقويم و ال
 الدعم 

جازاتهم فوريا قصد إناعمالهم .....و يدعم  افكارهم و يتابع االستاذ عمل المجموعات و يقوم  
 .توجيههم إلى إنجاز مشروع مقبول شكال و مضمونا 

 
          

   ��حسن الخاتمة  ياكمإرزقني هللا و                                                         

 



 أهداف احلصة:
 نص الراديو والتلفاز والسينما بطالقة.يقرأ املتعلم أن  -                  
 يتعرف أمهية اخرتاع الراديو والتلفاز والسينما يف نشر الثقافة واالهتمام أن  -                  

 جبال التوعية والرتفيه.                    
                   

:الوسائل التعليمة  

 ...صور، موارد رقمية، السبورةكتاب املتعلم،                           
 : صيغ العمل

 تفاعلي يف جمموعات، التعلم ابلقرين.فردي، ثنائي، مجاعي، عمل 
 

 

 دقيقة. 03: املدة الرابع املستوى: 7: األسبوع يةاحلياة الثقافية والفن: الوحدة الثانية
  .4:احلصة الراديو والتلفاز والسينما قراءة وظيفية: املكون

 تدبري األنشطة التعليمية التعلمية املراحل
وضعية 
 ابألفكار األساسية.تذكري ميهد األستاذ للحصة بربط السابق ابلالحق، من خالل مطالبة املتعلمني ابل - االنطالق

  قراءة النص
 قراءة جهرية مع مراعاة شروط القراءة السليمة.أجزاء من النص يتناوب املتعلمون على قراءة النص قراءة  -
 يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم )تقومي األقران( بناء على شبكة مالحظو األداء القرائي. -

لرتاكيب ا
 والتقومي

 يدعو األستاذ إىل: -
 استخراج مخس أفكار من النص. -*
 إعطاء عنوان آخر للنص. -
 القراءة مقارنة ابلتوقعات اليت أدلوا هبا قبل قراءة النص.التعبري عما توصلو إليه بعد  -
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 الحصة األولى

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

 
  من خالل حوار متدرج –يستهل األستاذ الحصة بحفز المتعلمين والمتعلمات 

 .إلى استدعاء خبراتهم وتمثالتهم ومعارفهم المكتسبة المتعلقة بموضوع النص-
تعدد الفنون الجميلة  معلوماتهم عنيهيئ األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلنشاد القصيدة باستثارة 

 .واختالفها
 .إلى ذكر الفنون التي يمارسونها األستاذ المتعلمين والمتعلمات  يستدرج 

 .من الفنونذكر ما يعجبهم  -
 

ةظالمالح  
 والتوقع

 
 .عنوان النص يدعوهم إلى فتح كتبهم ومالحظة الصور بانتباه وذكر بعض ما تجسده ثم قراءة -
 صورة بنوع الفن الذي تمثله.ربط كل  -
األولية  يحفز المتعلمين والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم واالنطالق من هذه المؤشرات -

وافتراض ما تتضمنه القصيدة  لصوغ التوقعات (الصور، العنوان، شكل النص)المرتبطة بالنص 
 .) الفنون الجميلة)

 

  القراءة

فيها تلوين الصوت  " إنشادا جهريا معبرا، مراعيا الفنون الجميلة بعض أبيات قصيدة " ينشد األستاذ

 .بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة (اإليقاع)

مناسب مقتدين  يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى إنشاد بقية األبيات على إيقاع موسيقي -

بحسب األبيات، والتوقف الجزئي  العباراتبإنشاده للقصيدة ويتتبع إنشاهم متدخال لحثهم على تنغيم 

 .بين نصفي كل بيت شعري

على دفاترهم أو على  المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة أو الجديدة، يدعو األستاذ -

 .المعجم األلواح بالتتابع أو على السبورة، والبحث عن معانيها في

 

  التقويم
من خالل دعوتهم إلى  للمتعلمين والمتعلمات لمضمون القصيدة الشعريةيقوم األستاذ الفهم األولي 

 .التعبير شفهيا عن مضمونها
 

 

 

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على : األهداف

 ." قراءة شعرية الفنون الجميلة قراءة النص الشعري " - -

 .أنواع متعددة من  الفنونتعرف  -

 .تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 الحصة الثانية

 والتعلم التعليم أنشطة                                     المراحل

  االنطالق وضعية
والمتعلمات بالتذكير بعنوان القصيدة، انطالقا من  ربط السابق بالالحق من خالل مطالبة المتعلمين

 المتعلمين يدعو بعض ؟ نسمى مجموع هذه الفنونماذا  بعض الفنون، ذكر أسئلة محددة من قبيل: 
 .والمتعلمات إلى استظهار بيت أو بيتين من أبيات القصيدة

 

  النص قراءة
 )اإليقاع(الصوت  معبرا، مراعيا فيها تلوين" إنشادا جهريا  الفنون الجميلة ينشد األستاذ قصيدة "

 .بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة
 مقتدين بإنشاده يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة على إيقاع موسيقي مناسب -

 للقصيدة
 ،بحسب األبيات إنشاد المتعلمين والمتعلمات متدخال لحثهم على تنغيم العبارات يتتبع األستاذ -

 .والتوقف الجزئي بين نصفي كل بيت شعري
من شبكة مالحظة  انطالقا )تقويم باألقران(يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم اإلنشادي فيما بينهم  -

 .األداء القرائي
 

  والتحليل  الفهم
 التي يراها مناسبة  يطلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات أثناء إنشادهم الوقوف عند األنشطة

 .لقدراتهم
ويدعوهم إلى إنجاز ما  يتوقف أثناء قراءة المتعلمين والمتعلمات عند الكلمات الصعبة التي حددوها -

 :يلي
  .المشتهاة، غضة ، رمت شرح هذه الكلمات التالية مستعينين بالسياق مثل: 

  .استعمال المعجم وشرح الكلمات الصعبة التي دونوها في دفاترهم
 .إنشاء جمل مستعملين كلمتين من الكلمات المشروحة

 

  التقويم
 ،نشوة، عريقامفيدة:  من المتعلمين والمتعلمات تركيب المفردات التالية في جمل  يطلب األستاذ

 .أرقى
 .أنواع الفنون التي يتضمنها النصتحديد  -
 

 

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على : األهداف

 ." قراءة شعرية الفنون الجميلة قراءة النص الشعري " - -

 .الفنونأنواع متعددة من  تعرف  -

 .تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 لحصة الثالثةا

 .والمتعلمات بالتذكير بموضوع القصيدة المتعلمينربط السابق بالالحق، من خالل مطالبة  وضعية االنطالق
 

  النص قراءة
 .القراءة السليمة يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة إنشادا جهريا مع مراعاة شروط

 .يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم بناء على شبكة مالحظة األداء القرائي -
 

 :حول على المتعلمين والمتعلمات أسئلة حول مضمون النص تتمحور األستاذيطرح  والتحليل الفهم
 ربط الكلمة بمعناها. -1

 رمت             طلبت
 غصة            توضيح

 تجلو             طرية
 استخراج مفردة ومرادفها من النص. -2
 رخيصة -بداوة   –تشعل البحث عن أضداد :  -3
 من أراد أن يحيا حياة ناعمة.استخراج النصيحة التي قدمها الشاعر ل -4
 استخراج أنوع الفنون التي ذكرها الشاعر. -5
 ذكر تأثير الفنون على النفوس والوجوه. -6
 من أرقى الشعوب حسب الشاعر؟ -7
 من المصور حسب الشاعر؟ -8
 عالم يدل توظيف الشاعر أفعال األمر؟ -9

 .والمتعلمات المتعلمين قدرات تناسب أخرى أنشطة يقترح ان لألستاذ يمكن: ملحوظة
 

 - التقويم
التي  الفنونعن أهم  من المتعلمين والمتعلمات أن يعبروا شفهيا وبأسلوبهم الخاص يطلب األستاذ 

 ." الفنون الجميلة " يتضمنها النص
 .يدعوهم إلى تحديد األفكار األساسية في القصيدة

 

 

 

 

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على األهداف :

 ." قراءة شعرية الفنون الجميلة قراءة النص الشعري " - -

 .أنواع متعددة من  الفنونتعرف  -

 .تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 الحصة الرابعة

  االنطالق وضعية
والمتعلمات بالتذكير ببعض األوصاف التي وصف  خالل مطالبة المتعلمينربط السابق بالالحق من 

 .بها الشاعر المغرب جنة الدنيا
 

  النص قراءة
تنغيم العبارات  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد القصيدة إنشادا جهريا مع الحرص على

 بحسب األبيات، والتوقف الجزئي بين نصفي البيت الشعري
 .بناء على شبكة األداء القرائي(  تقويم باألقران)داءهم القرائي فيما بينهم يقومون أ -
 

 - والتذوق التركيب
 .يسأل األستاذ المتعلمين والمتعلمات أسئلة للتأكد من فهمهم للنص 
 المتعلمين اختيار أبياتا وتحويلها إلى فقرةيطلب األستاذ من  -
  مترابطةتلخيص القصيدة في ثالث جمل  - 

البعض منهم على  يسأل األستاذ المتعلمين والمتعلمات عن البيت الذي أعجب كال منهم ويحث -

 .تعليل جوابه
 .يوجههم إلى ضبط الفكرة العامة في القصيدة -
 

  والدعم التقويم
 وضعوها قبل القراءة،  يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى التحقق من صحة الفرضيات التي -

 .وتعليل ما توصلوا إليه
الوقوف على الصور  يساعدهم على تذوق الجانب الفني في القصيدة واكتشاف جماليتها من خالل -

أو استعمال المصطلحات الفنية الدالة  الشعرية الواردة فيها وبعض الظواهر اإليقاعية دون التعمق
 .على ذلك

 
  

 :قادرا علىيكون المتعلم في آخر الحصة  األهداف :

 ." قراءة شعرية الفنون الجميلة قراءة النص الشعري " - -

 .أنواع متعددة من الفنونتعرف  -

 .تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 8جذاذة  أسماء اإلشارة الصرف والتحويل

 

 

 

 

 

  

 األهداف :
 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على 

 أسماء اإلشارةتعرف  -                 
 أسماء اإلشارة للمذكر والمؤنث أن يميز  -                 
 في تواصله الشفوي والكتابي. أسماء اإلشارةأن يستعمل  -                 

 
 :التعليمية الوسائل

 وسائل رقمية –صور -كتاب المتعلم                   

 أنشطة التعليم والتعلم                          المراحل

 وضعية
 االنطالق

 
 شارة.للتذكير بأسماء اإل األستاذ للحصة بأنشطة مناسبةيمهد 

 

 أنشطة
 التثبيت

 
 .ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على األلواح ثم على الدفاتر

 . يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد في كتاب التلميذ -

 

  التصحيح
 .يتم التصحيح ثنائيا ثم جماعيا ثم فرديا

 

 رصد
 التعثرات

 
 .يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا أثناء أسبوع الدعم
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 التطبيقات الكتابية
أسماء اإلشارة ، العطف ب)الواو ، ثم ، 
 الفاء( ، الهمزة المتوسطة على الياء

 8جذاذة 

 

 :  األهداف
 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على

 ، العطف ب)الواو ، ثم ، الفاء( ، الهمزة المتوسطة على الياءأسماء اإلشارة باستثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة 
 

 :الوسائل التعليمية
 وسائل رقمية –صور -كتاب المتعلم*                    
 

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

  وضعية
 االنطالق

 
يستحضرون من خاللها الظواهر  المتعلمات والمتعلمين إلنجاز التطبيقات الكتابية بأنشطة يهيئ األستاذ

 :المدروسة من قبيل
 
 الهمزة المتوسطة على الياءإيت بكلمات تتضمن  -
 

  التطبيقات
قراءة صامتة قبل  ،"حبي للكتابيدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي "

 .الشروع في إنجاز التطبيقات الكتابية
 .على الدفاتر(68)ص  ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات المصاحبة للنص  -
 .يستغل األستاذ حصة اإلنجاز لتقديم مساعدة للمتعثرين -
 

  التصحيح
 .تصحح األنشطة ثنائيا، فجماعيا، ثم فرديا

 .فوريا لمعالجة بعض التعثرات التي تتطلب تدخالمرحلة التصحيح  يستثمر األستاذ -
 

  التقويم
 :يطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 

 الجمل التالية بحروف العطف:  ربط
 .نطفأت األضواء ... بدأ العرضادخل األطفال قاعة السينما ... جلسوا في أماكنهم .... 

 الياء.متضمنة همزة متوسطة على اإلتيان بكلمات 
 

 رصد
 التعثرات

 
 .يدون األستاذ أهم التعثرات قصد معالجتها في أسبوع التقويم والدعم
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 التعليق التعبير الكتابي
 المراجعة والتنقيح والعرض :الثانيةالحصة 

 8 جذاذة
 

 : األهداف
 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على 

 .الصورةاستخراج األفكار من 
 .التعليق على صورة باستعمال جمل مفيدة  -
 .كتابة مسودة مراعيا الروابط وعالمات الترقيم -

 :التعليمية لوسائلا

 إن توفرت .  وسائل رقمية –صور  - كتاب المتعلم  -

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

  التهيئة
إنجازه في  وبما تم ةالمدروس بمضمون الصورة يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى التذكير 

 .ةالسابق ةالحص
 

 التنقيح
 

 
ومتأنية وتسجيل بعض  ودة قراءة صامتةسيدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى إعادة قراءة الم

 .األخطاء اللغوية أو اإلمالئية
 .متعلم قراءة مسودة زميلهيطلب من كل  -
 .يترك لهم الفرصة، بعد القراءة، لمناقشة وتبادل اآلراء -
 :يعيد تذكيرهم بضرورة احترام ما يلي -
 .العناصر المشكلة للموضوع بالترتيب •
 .سالمة األفكار •
 .صياغة جمل مفيدة وقصيرة •
 ..استعمال روابط •
 .احترام عالمات الترقيم •
 

  العرض
مع مراعاة وضوح الخط  التعليق بشكل نهائي يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة * 

 .وسالمة التعبير والخلو من األخطاء
 

 . الصعوبات يرشد األستاذ المتعلمين والمتعلمات ويوجههم، ويساعدهم على تجاوز -* 
 
 بعد كتابته. التعليقمناقشة  -
 

 

  



 4االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 
 8جذاذة  2العطف بالواو ، الفاء ، ثم  التراكيب

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .الموضوعي أسئلة حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه  يطرح األستاذ

 .لقراءته والمتعلمات المتعلمينثم يدعو بعض " متابعة نشاط تربوي"للظاهرة التركيبية يقرأ النص الحامل 

 .يطرح أسئلة تكون أجوبتها جمال حاملة للظاهرة التركيبية -

 ةظالمالح
 واالكتشاف

التعليم والتعلم بالكيفية التي يراها  يتدرج األستاذ ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة
 .مناسبة لمستوى المتعلمين

 .ستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزةيسمع األ -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة -

 متابعة نشاط تربوي

حضر أحمد وكريم في الموعد المحدد لمتابعة أنشطة تربوية نظمها األستاذ محمد واألستاذة مرية. دخل 
 . وبعد مدة التحق بالمنصة األستاذ محمد ثم األستاذة مرية . كانت األجواء ممتعة.أحمد القاعة فتبعه كريم 

 روف العطفبطت بواسطة حربواسطة أسئلة موجهة يستخلص التالميذ أن أغلبية الجمل 

 :يسجل األستاذ، على السبورة، الجمل التالية التحليل
 رف العطف وعملهح نوع العطف الجمل

 الواو: تفيد العطف دون ترتيب كريما في الحضورشارك أحمد  حضر أحمد وكريم

 الفاء : تفيد العطف والفورية شارك أحمد كريما في الدخول دخل أحمد فتبعه كريم

 شارك األستاذ واألستاذة في االلتحاق التحق األستاذ ثم األستاذة 
 التحق األستاذ أوال، بعدها التحقت األستاذة

 ثم : تفيد العطف مع التراخي

 

 .هاعناصر حديدلت يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى مالحظة الجمل -
المعطوف عليه ،حرف العطف  )والمتعلمات، إلى تحديد عناصر الجمل:يتوصل األستاذ، بمعية المتعلمين  -

 (،المعطوف
 يستنتج المتعلمون الفرق بين حروف العطف بتوجيه من األستاذ

 .االستنتاج معززا ذلك بأمثلة أخرى يوضح األستاذ -

 يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج
 بواسطة حرف عطف.العطف هو الربط بين كلمتين أو أكثر 

 )الواو، ثم، الفاء( .من حروف العطف : 
 تفيد الواو المشاركة دون ترتيب ، تفيد الفاء المشاركة والترتيب ، تفيد ثم الترتيب مع التراخي

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على الدفاتر التطبيق

 .قبل االنتقال إلى التصحيح الفرديتصحح اإلنجازات بشكل ثنائي أو جماعي  التصحيح

التقويم 
 ورصد

 التعثرات

 بواسطة حروف العطف. الجمل بط بعضريطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 
تحتاج إلى معالجة فورية، ويدون ما  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت -

 .بواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم ليصححهيحتاج إلى إعادة البناء 
 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 .طفحروف العتعرف  -
 المعطوف والمعطوف عليه.تعرف  -

 استعمال حروف العطف للربط بين الجمل. -
 حروف العطفتعرف عمل كل حرف من  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية



 4االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الوحدة الثانية
 8جذاذة  2الهمزة المتوسطة على الياء  االمالء

 

 : األهداف
 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا على 

 لهمزة المتوسطة على الياء باتثبيت مكتسباته المتعلقة *     
 

 إن أمكن . وسائل رقمية –صور -  كتاب المتعلم   -       :الوسائل التعليمية
 

 

 أنشطة التعليم والتعلم                                                 المراحل

 وضعية
 االنطالق

  
من خالل أنشطة من قبيل ما الهمزة المتوسطة على الياء يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر 

 :يلي
  .الهمزة المتوسطة على الياءالبحث عن كلمات رسمت فيها 

 الهمزة المتوسطة على الياء في بعض الكلمات.ذكر سبب كتابة 
 

 أنشطة
 التثبيت

 
 .أنشطة التثبيت على األلواح  ينجز المتعلم

 على المتعلمين والمتعلمات نص يملي األستاذ -
                                    
 "  وائل َمْكتَبَة   "                                  

ْختَِلفَِة َواْلِقَصِص تيَْعتَني وائٌِل ِبَمْكتَبَ  ِه ِعناَية فائِقَة ؛ إِْذ يَْجل ب  إَِلْيها فِئَة ِمَن اْلك ت ِب اْلم 
ائِعَِة. س ئَِل َعْن ِسر اْهتِماِمِه بِاْلك ت ِب فَقاَل: إِنَّها ت فيد ني َوت َسليني الرَّ .  

 
 .يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا لذلك* 
 

  التصحيح
 .يتم التصحيح ثنائيا أو جماعيا، ثم فرديا

 

 ورصد
 التعثرات

 .التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا يسجل األستاذ
 
 

 

  



 4االسبوع  الحياة الثقافية والفنية نيةالثاالوحدة 

 8جذاذة  تالميذي النص السماعي
 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 .فهما سليما"  تالميذي "فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 .التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية سليمة -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالتعليميةالوسائل 

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من مثل:  يثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤال -
 ؟ ؤول على تدريس التالميذالمسن م

 كيف يتعامل معهم؟

 ةظالمالح
 والتوقع

ويطلب منهم التعبير عن  يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع

الوقوف على التوقع  يسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة النص من -

 .الصحيح
 التسميع
 األول

عالمات الوقف، ومستوى  كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعياالنص  يُسمع األستاذ
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين  يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -
 :والمتعلمات أثناء التسميع من مثل

 ؟من الذي يتحدث في النص 
 ؟هخطاب يوجه لمن 

 التسميع
 الثاني

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 ...المخرج، السيناريو، الفيلم،  التذكرة  مثل:  بالسينماخاصة 

المتعلمات والمتعلمين  تساعدأسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول  يطرح األستاذ الفهم
 :على استجالء المعاني الضمنية في النص

 بمن شبه  الكاتب األستاذ؟
 بماذا تقاس سعادة األمة؟

 ما الشيء الذي يندم عليه األنسان في الكبر؟

 :من قبيلسئلة أيطرح األستاذ  التحليل
 هل يدل ذلك على كوهه لهم؟ متى يغضب األستاذ على تالميذه ويضطر إلى معاقبتهم؟

 لماذا؟ ما هي النصيحة األولى التي قدمها األستاذ؟
 ما هي النصيحة الثانية ؟

 مطالعة حسب الكاتب؟ما الذي تمتله ال
 هل يمكن استرجاع الوقت ادا ضيعناه؟

 ما الذي ينتج عن ضياع الوقت؟

 تحديد النصائح التي يتضمنها النص. يطلب األستاذ  من المتعلمين والمتعلمات التقويم
 .تلخيص النص في ثالث أو أربع جمليطلب األستاذ  من المتعلمين  
 

 

  



 4االسبوع  الحياة الثقافية والفنية نيةالثاالوحدة 
 تعديل المشروع: الثالثةالحصة  شخصية مغربية مرموقة في وطني مشروع الوحدة

 8جذاذة 
 

  األهداف :
 :يكون المتعلم قادرا على             

 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .شخصية مغربية مرموقة في وطنيجمع معلومات ومعطيات عن  -
 .توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروع -
 ..التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل -
 تعديل وتنقيح ما كتبه انطالقا من مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية -

 ومناقشتها بسالسةعرض المنجزات 
 

 إن توفرت  وسائل رقمية –صور  - كتاب المتعلم           : التعليمية الوسائل

 

 

 أنشطة التعليم والتعلم                                       المراحل

 وضعية
 االنطالق

 
 .السابقةالثالثة  يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه في الحصص

 

 العرض
 والمناقشة

 
 .كتابي يعرض المتعلمون والمتعلمات أعمالهم تباعا، وتتم مناقشتها إما بشكل شفهي أو

 
 .يمكن أن يعرض العمل إلكترونيا إذا ما توفر ذلك  -
 

والتنقيح والتصويب  يفتح األستاذ المجال إلبداء الرأي حول ما تم عرضه وتقديم مقترحات التعديل  -
 .إن كان ذلك ضروريا

 
إنجاز المشروع ويطلب منهم  يفتح األستاذ نقاشا عاما حول مدى استفادة المتعلمين والمتعلمات من -

 .المشاريع األخرى تدوين مالحظاتهم لالستفادة منها أثناء إنجاز
 
 

 
 تقويم و دعم 

 

 
الرأي و التأثير اإليجابي على إشراك جميع أعضاء المجموعات في ابداء يحرص األستاذ على  -

 ، مع التحفيز الدائم على  مزايا العمل التعاوني المثمر . سير عمل مجموعاتهم
 

  

  



 4االسبوع  الحياة الثقافية والفنية ةالثانيالوحدة 

 من أجل البقاء المسترسلالنص 
        الرابعةالحصة 

 8جذاذة                                
 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف : 
 .قراءة سليمة" من أجل البقاء" قراءة النص المسترسل  -
 األلواندور تعرف  -
 .بنية النص المسترسل وعناصرهتعرف  -

 وسائل رقمية –صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 .من النصاألجواء الثالثة السابقة المتعلمين إلى تذكر أفكار  يحفز األستاذ
 تحديد الموقف الذي اتفقت عليه األلوان

 السابقةاستحضار التوقعات 

 ةظالمالح
 والتوقع

يبقون على التوقعات التي  ، توقعات جديدة، أوالرابعيقترح المتعلمون والمتعلمات، انطالقا من الجزء 
 ..من النص السابقوضعوها في مستهل الجزء 

إلى آخر  " قالت الشاشة : إنني لست عدوتكميحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة الذي يبدأ ب "  القراءة
 النص.

 .مختلف المواقف التعبيرية قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال الرابعالجزء  يقرأ األستاذ -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجزء المخصص قراءة سليمة -
 .انطالقا من السياق ألستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبةيحفز ا -

 مقنع : مقبول بالحجة والدليل                        
 أضمن : ألتزم وأكفل                        

 

 الفهم
 والتحليل

 
 .والمتعلمات لمضمونها المتعلمينيطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم 

 .حدد ما اقتنعت به األقالم الملونة
 بين أدوار األلوان التي ذكرتها الشاشة.

 وضح األدوار التي يقدمها الحاسوب واأللوان لإلنسان.
 بعد نجاح الحوار.بين ماذا قررت األقالم الملونة 

 مهم جدا، ما هو؟التفاهم بين الحاسوب واألقالم الملونة كان نتيجة شيء 
 استخلص من النص أي األقالم كان أكثر حماسا واندفاعا وثورة.

 بين الفكرة العامة من النص.
 .محددة يتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص من خالل طرح أسئلة -
 .يمكن لألستاذ أن يتصرف في كيف وكم األسئلة المطروحة -
 

 التركيب
 والتقويم

 
 استعمل عبارة )أضمن لك ... إذا ...( في جملة.

 ـ : هيا نعيش في أمان وسالم ، فنحن ...خاطب صديقك ب
 ما القيمة المستخلصة من النص؟

 تشخيص النص.
 التأكد من صحة التوقعات.

 

 



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 
 7جذاذة  أسماء اإلشارة الصرف والتحويل

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 أسماء اإلشارةتعرف  -
 أسماء اإلشارة للمذكر والمؤنث أن يميز  -
 في تواصله الشفوي والكتابي. أسماء اإلشارةأن يستعمل  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .من المتعلمين والمتعلمات قراءة نص االنطالق قراءة صامتة يطلب األستاذ
في دراسة  "؟ ويستثمر إجاباتهمالتصويرماذا يوجد داخل استوديو يطرح عليهم السؤال التالي: " -

 ." أسماء اإلشارة "الظاهرة الصرفية: 

 ةظالمالح
 واالكتشاف

والتعلم بالكيفية التي  يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزةالنص بطريقة تسمح  يسمع األستاذ -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة -

 زيارة استوديو التصوير
 تي بزيارة استوديو التصوير السينمائي، فاستقبلنا المدير وقال لنا :قمُت رفقت أصدقائي وصديقا

مرحبا بكم، إن الفن السابع )السينما( وسيلة تحقق التفاعل بين المكتوب والمرئي، وتسهم في التقريب 
 ونها فنا يجمع بين كل الفنون اإلنسانية.بين الثقافات، لك

وهاتان مسؤولتان عن إعداد هذا هو المخرج، وهذه مساعدته، وهذان مختصان في إنجاز الديكور، 
 مثلون والممثالت الذين سيؤدون األدوار.اإلنارة، وهؤالء هم الم

 

 :على المتعلمين والمتعلمات، ويدون األجوبة في جدولالسؤال التالي  يطرح األستاذ - التحليل
 لمن أشار المدير ب: -

 مفرد مذكر المخرج هذا

 مفرد مؤنث مساعدة هذه

 مثنى مذكر مختصان هذان

 مثنى مؤنث مسؤولتان هاتان

 جمع مذكر ممثلون  هؤالء

 جمع مؤنث ممثالت هؤالء

 أخرى حتى يتمكن المتعلم بالسابقة، ويمكن أن يعززها  الكلمات االستنتاج من خالل  يبني األستاذ 
 .أسماء اإلشارةمن التمييز بين 

 .يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج
 إليه بإشارة حسية . اسم اإلشارة يعين  المشار

 –هذان أو هذين للمثنى المذكر  –هذه للمفرد المؤنث  –هذا للمفرد المذكر من أسماء اإلشارة : 
 هؤالء للجمع المذكر والجمع المؤنث –هاتان أو هاتين للمثنى المؤنث 

رهم، ويمكنه أن دفات -من المتعلمين والمتعلمات إنجاز التطبيق على ألواحهم أو على يطلب األستاذ التطبيق
 .يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك

 .أخطاءهموالمتعلمات  المتعلمونتصحح التطبيقات جماعيا على األلواح أو على السبورة، بعدها يصحح  التصحيح

 التقويم
 التعثرات ورصد

 يكون التالميذ جمال متضمنة ألسماء اإلشارة، 
إلى معالجة فورية،  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت تحتاج -

 .حصة التثبيت الموالية ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة
  



 3 االسبوع الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 

 التطبيقات الكتابية
أسماء اإلشارة ، العطف ب)الواو ، ثم ، 

 الفاء( ، الهمزة المتوسطة على الياء
 7جذاذة 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 ، العطف ب)الواو ، ثم ، الفاء( ، الهمزة المتوسطة على الياءأسماء اإلشارة باستثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة 

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

يستحضرون من خاللها الظواهر  التطبيقات الكتابية بأنشطةالمتعلمات والمتعلمين إلنجاز  يهيئ األستاذ
 :المدروسة من قبيل

 
 الهمزة المتوسطة على الياءإيت بكلمات تتضمن  -

قراءة صامتة قبل  ،"ناس الغيوانيدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي " التطبيقات

 .الكتابيةالشروع في إنجاز التطبيقات 
 .ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات المصاحبة للنص على الدفاتر -
 .يستغل األستاذ حصة اإلنجاز لتقديم مساعدة للمتعثرين -

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

 :يطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات  تقويمال
 :الجملتين التاليتين عناصرتحديد 

 ينصت الجمهور إلى الموسيقى
 أطربتنا الفرقة

 اإلتيان بكلمات مبدوءة بهمزة وصل وأخرى مبدوءة بهمزة قطع

 رصد
 التعثرات

 .يدون األستاذ أهم التعثرات قصد معالجتها في أسبوع التقويم والدعم

 

  



 3 االسبوع الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 

 التعليق التعبير الكتابي
 مسودة كتابةالتخطيط و :االولىالحصة 

 7 جذاذة
 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا علىاألهداف : 
 .الصورةاستخراج األفكار من 

 .التعليق على صورة باستعمال جمل مفيدة  -
 .مراعيا الروابط وعالمات الترقيمكتابة مسودة  -

 وسائل رقمية –صور  - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 :تقربهم من الموضوع من قبيل المتعلمين والمتعلمات للحصة من خالل طرح أسئلة عامة يهيئ األستاذ التهيئة
 ؟هل سبق أن زرتم استوديو تصوير

 مالحظة  الصورة وتحديد: التصميم بناء
 زمنها ، مكانها ، مضامينها ، ما توحي به.

 .التي توحي بها الصورة تحديد الفكرة العامة 
 التخطيط للتعليق على الصورة.

ره الصورة من شخصيات، ومعالم، ومناظر رسم خطة ألسلوب كتابة جمل التعليق انطالقا مما تظه
 طبيعية.

 يقلموضوع التعلوضع تصميم 
 تحديد الكلمات المفتاح للصورة 

 تدوين في جمل ما توحي به الصورة من أفكار
 مناقشة خطة العمل فيما بين التالميذ

 كتابة
 المسودة

 .التصميم يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة مسودة انطالقا من عناصر
 .الصعوبات ويساعدهم على تجاوزيرشد األستاذ المتعلمين والمتعلمات ويوجههم،  -

 

  



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 
 7جذاذة  1العطف بالواو ، الفاء ، ثم  التراكيب

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .الموضوعي أسئلة حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه  يطرح األستاذ

 .لقراءته والمتعلمات المتعلمينثم يدعو بعض " أهداف المسرح المدرسي"للظاهرة التركيبية يقرأ النص الحامل 

 .يطرح أسئلة تكون أجوبتها جمال حاملة للظاهرة التركيبية -

 ةظالمالح
 واالكتشاف

التعليم والتعلم بالكيفية التي يراها  يتدرج األستاذ ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة
 .مناسبة لمستوى المتعلمين

 .النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزةيسمع األستاذ  -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة -

 أهداف المسرح المدرسي

لقد حكيت لنا عن أهداف السينما، وماذا عن أهداف المسرح المدرسي؟ فقالت  قال أحمد وسعاد ألستاذتهما :
، وينمي الذوق ، ثم أضافت ، إنه يكسب األستاذة : للمسرح المدرسي أهداف كثيرة ، فهو يقوي المالحظة 

، وينمي القدرة على الطفل الجرأة األدبية ، ويدخل السرور على النفس ، ويساعد على تجاوز العزلة 
 . اورة اآلخر مح

 بواسطة أسئلة موجهة يستخلص التالميذ أن أغلبية الجمل وبطت بواسطة حروف العطف

 :يسجل األستاذ، على السبورة، الجمل التالية التحليل
اختصرت الجمل بجملة واحدة باستعمال  حالة العطف الجمل

 )الواو ، ثم ، الفاء(
معطوف عليه )أحمد(  كل الجمل تتكون من :
 )الواو، ثم، الفاء(، ومن حرف العطف 
 ومن معطوف )سعاد(

 قال أحمد و سعاد قالت سعاد \ قال أحمد

 قال أحمد ثم أضافت  سعاد أضافت  سعاد \ قال أحمد

 حضر أحمد
 حضرت سعاد

 حضر أحمد فسعاد

 

 .هاعناصر حديدلت يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى مالحظة الجمل -
المعطوف عليه ،حرف العطف  )يتوصل األستاذ، بمعية المتعلمين والمتعلمات، إلى تحديد عناصر الجمل: -

 (،المعطوف
 .االستنتاج معززا ذلك بأمثلة أخرى يوضح األستاذ -

 يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج
 العطف هو الربط بين كلمتين أو أكثر بواسطة حرف عطف.

 )الواو، ثم، الفاء( .من حروف العطف : 
 يتكون تركيب العطف من المعطوف عليه ،حرف العطف ،المعطوف.

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على الدفاتر التطبيق

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

التقويم 
 ورصد

 التعثرات

 بواسطة حروف العطف. الجمل بط بعضريطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 
تحتاج إلى معالجة فورية، ويدون ما يحتاج إلى إعادة  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت -

 .الدعمبواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع  البناء ليصححه
 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 .طفحروف العتعرف  -
 المعطوف والمعطوف عليه.تعرف  -

 استعمال حروف العطف للربط بين الجمل. -
 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالتعليميةالوسائل 



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الثانيةالوحدة 
 7جذاذة  1الهمزة المتوسطة على الياء  االمالء

 

 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا علىاألهداف : 
 همزة الوصل وهمزة القطع.تعرف كتابة  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 التعليم والتعلمأنشطة  المراحل

 وضعية
 االنطالق

المايسترو  "االنطالق  أسئلة تساعد المتعلمين والمتعلمات على تركيز انتباههم على نص يطرح األستاذ
 ." موحى أشيبان

 ةظالمالح
 واالكتشاف

بالكيفية التي يراها والتعلم  يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 همزةعلى تشتمل يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة صامتة ويستخرجون المفردات التي  -

 .متوسطة
 السينما والمسرح

، جامع لكل الفنون ، يعتمد على السينما والمسرح ، فقل : إن السينما فن جميل  تخبئهعما  سئلتإذا 
التي تحرك وتجذب المشاعر، أما المسرح فهو أبو الفنون ، يحقق  الجريئة المرئية الضوئيةالمشاهد 

 وسيئاتهإلظهار حياة اإلنسان بمحاسنه ، وهو المرآة الواضحة  والناشئينأهدافا تربوية وأخالقية للكبار 
على ذلك : )أعطني خبزا والمحفز له إلى تغيير العديد من السلوكات ، وهذه القولة المشهورة خير دليل 

 ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا(
 ءيكتشف التالميذ أن جميع الكلمات الملونة كتبت فيها الهمزة على اليا

 مستخرجة من النصالكلمات اليستخلص التالميذ بمساعدة االستاذ الظاهرة انطالقا من  التحليل

 كتبت الهمزة المتوسطة على الياء : حركة ما قبلها حركتها الكلمة

 مكسورة بعد ضم الضمة الكسرة سئلت
 مضمومة بعد كسر

 سكون مكسورة بعد
 مفتوحة بعد ياء ساكنة

 مكسورة بعد كسر
 مفتوحة بعد سر

 الكسرة الضمة تخبئه

 السكون الكسرة الضوئية

 السكون الفتحة الجريئة

 الكسرة الكسرة الناشئين

 الكسرة الفتحة سيئاته

 الكسرة السكون مئذنة
 

 .يركب المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل االستنتاج
مكسورة أو ما قبلها مكسور :تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت   

 .ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على دفاترهم التطبيق

 تصحح اإلنجازات ثنائيا، وجماعيا، ثم فرديا التصحيح

 ورصد
 التعثرات

أنشطة التثبيت في  يعالج األستاذ بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى منها قصد بناء
 .الثانيةالحصة 

 

  



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية الثالثةالوحدة 
 تعديل المشروع: الثالثةالحصة  شخصية مغربية مرموقة في وطني مشروع الوحدة

 7جذاذة 
 

 : األهداف
 :يكون المتعلم قادرا على 
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .شخصية مغربية مرموقة في وطنيجمع معلومات ومعطيات عن  -
 .توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروع -
 ..التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل -
 .تعديل وتنقيح ما كتبه انطالقا من مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية -

 وسائل رقمية –صور  - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم                         المراحل

 وضعية
 االنطالق

 
 .أنشطة في الحصة السابقة يمهد األستاذ للحصة بدعوة المتعلمين والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه من

 .يوضح لهم، بعد ذلك، موضوع الحصة -
 

  اإلنجاز
تم إنجازه في الحصة  المتعلمات تذكير اآلخرين بمايقترح األستاذ على أحد المتعلمين أو إحدى 

 .السابقة
واجهتها وكيف تمكنت من  يدعو كل مجموعة ألن تعرض ما أنجزته وأن تتحدث عن الصعوبات التي -

 .تجاوزها
 .تعرض المجموعات، تباعا، ما حصلت عليه من صور ومعلومات ووثائق -
حسب نوعها وشكلها  والمتعلمات، تجميع الصور والوثائق وترتيبهايطلب األستاذ من المتعلمين  -

 .وطبيعتها والكيفية التي ستوظف بها
خاصة على أساس  يدعوهم إلى االحتفاظ بالصور والوثائق التي ال تخدم المشروع في ملفات -

 .استثمارها في نشاط آخر الحق
والمعطيات، إلخضاعها في  ائي للصورمع المتعلمين والمتعلمات على الملف النه يتفق األستاذ -

 .مرحلة الحقة لعمليتي لتعديل والتنقيح
بعد أن يوضح لهم  تشرع كل مجموعة في كتابة مسودة تقرير حول المعطيات التي حصلت عليها -

 .كيفية كتابة هذا التقرير األستاذ
 .دراسية أخرى يدعو المجموعات إلى توظيف المكتسبات اللغوية واستثمار معلومات من مواد -
 

 تقويم  
 و دعم 

 
 يمر  األستاذ بين المجموعات  قصد توجيهها و تعديل انجازها و ارشادها الى النهج السليم .

 
 

  



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية ةثانيالالوحدة 

 7جذاذة  ثقافة السينما النص السماعي
 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على:  األهداف
 .فهما سليما"  ثقافة السينما "فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 .سليمةالتعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من مثل:  يثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤال -
 ؟ ن منكم سبق له أن زار قاعة للسينمام

 ةظالمالح
 والتوقع

ويطلب منهم التعبير عن  يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع

الوقوف على التوقع  يسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة النص من -

 .الصحيح
 التسميع

 األول
عالمات الوقف، ومستوى  كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعياالنص  يُسمع األستاذ

 .المتعلمين والمتعلمات
انتباه المتعلمين  يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -

 :والمتعلمات أثناء التسميع من مثل
 ؟متى يكون أطفال الداخلية أحرارا

 ن يتوجهون؟إلى أي

 التسميع
 الثاني

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 ...المخرج، السيناريو، الفيلم،  التذكرة  مثل:  بالسينماخاصة 

المتعلمات والمتعلمين  األول تساعدأسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع  يطرح األستاذ الفهم
 :على استجالء المعاني الضمنية في النص

 ؟كيف كانت ثقافة السينما لدى تالميذ الداخلية
 ؟ما الشيء الذي كان يتير انتباههم

 :من قبيلسئلة أيطرح األستاذ  التحليل
 كم مكث التالميذ داخل الداخلية؟

 من أين ينحدرون ؟
 خميس؟ بمرافقة من؟إلى أين يتوجهون كل 

 لماذا كانوا يحبون يوم األحد؟
 ؟من أين يقتنون التذاكر

 لماذا كانت ثقافة السينما لديهم ضعيفة؟
 لماذا يشترون نص الفيلم المكتوب؟

 .يطلب األستاذ  من المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل التقويم
 إخباري أم سردي أم وصفي؟يسأ لهم عن نمط النص هل هو:  -

 

  



 3االسبوع  الحياة الثقافية والفنية ة الثانيالوحدة 

 من أجل البقاء المسترسلالنص 
        الثالثةالحصة 

 7جذاذة                                
 

 :يكون المتعلم قادرا على:  األهداف
 .قراءة سليمة" من أجل البقاء" قراءة النص المسترسل  -
 األلواندور تعرف  -
 .تعرف بنية النص المسترسل وعناصره -

 وسائل رقمية –صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم                                                     المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 .من النصأين األولين المتعلمين إلى تذكر أفكار الجز يحفز األستاذ
 تحديد الموقف الذي اتفقت عليه األلوان

 السابقةاستحضار التوقعات 
 

 المالحظة
 والتوقع

يبقون على التوقعات التي  ، توقعات جديدة، أوالثالثيقترح المتعلمون والمتعلمات، انطالقا من الجزء 
 ..من النص السابقوضعوها في مستهل الجزء 

 

" وينتهي ب  صفر عندي فكرةقال اللون األيحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة الذي يبدأ ب "  القراءة
 "وأكمل األصفر: ألنك عدوتنا" 
مختلف المواقف  قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال الثالثالجزء  يقرأ األستاذ -

 .التعبيرية
 .المخصص قراءة سليمةيقرأ المتعلمون والمتعلمات الجزء  -
 .انطالقا من السياق يحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبة -

 تدميرا                                  الصواب: السداد والحق :  ا تخريب
 غضبان متمرد                            أبطل ألغى وفسخ:  ثائرا

 العصبان وعدم االمتثال لألوامرإعالن :  التمرد

 الفهم
 والتحليل

 .والمتعلمات لمضمونها يطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم المتعلمين
 ما الفكرة التي اقترحها اللون األصفر؟

 حدد رد األلوان على اقتراح اللون األصفر.
 وضح الموقف الذي اقترحه اللون األحمر.

 اقتناع األلوان برأي اللون األحمر على ماذا يدل؟
 ماذا تريدين أيتها الشاشة؟ أهو رغبة في الحوار أم استعداد للمواجهة؟سؤال: 

 أحدد توقعي حول : هل سيستمر رفض األلوان الحوار مع الحاسوب؟
 .محددة يتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص من خالل طرح أسئلة -
 .يمكن لألستاذ أن يتصرف في كيف وكم األسئلة المطروحة -
 

 التركيب
 والتقويم

 أركب جملة تتضمن عبارة )هذا ليس حال(
 .األجواء الثالثة من النص ومضمونيتلمس المتعلم مدى التقارب بين ما توقعه  -
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 القراءة  )نص وظيفي(
ورززات مدينة السينماعنوان النص:   

 

 

 

 

 

 الحصة األولى

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

 .حول آخر شريط سينمائي شاهدوهفتح نقاش يقرب المتعلمين من أجواء 
 لألطفالمواضيع األشرطة السينمائية، وأيها أكثر فائدة فتح حوار حول تنوع 

ةظالمالح  
 والتوقع

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. النصكتب وقراءة عنوان الفتح 
  ؟وبماذا توحي لنا -؟   شتملتالنص، على ماذا  ةصور لنالحظ

 (:ورززات مدينة السينما)التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
  وصف مدينة ورززات، الحديث عن السينما بورززات. اختيار توقع مما يلي :

فيها تنغيم  " قراءة جهرية معبرة، مراعيا ورززات مدينة السينما فقرة من نص " يقرأ األستاذ القراءة
 .الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف

 .التي يقرؤنها بأصابعهم إلى الكلماتيتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين  -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات النص قراءة هامسة -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -
 قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين يتتبع األستاذ -

 .موضوع النصسؤالين حول  سؤال أو التقويم

 الحصة الثانية

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 : تذكر عنوان النص , مضامين النص ربط السابق بالالحق االنطالق وضعية
 ؟تشتهر مدينة ورززاتبماذا 

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ - النص قراءة
شروط القراءة  فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاةيتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة  -

 .السليمة
من شبكة مالحظة  انطالقا (تقويم باألقران)يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم  -

 .األداء القرائي
 ربط الكلمات بمعناها الفهم

 : األساطيرتحديد معاني الكلمات : 
 : سحناتهم -  
 : يكمن - 
 

 .المفردات المشروحة باستثمار مدينة السينمايعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع  التقويم
  

الجودة أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

رصيده  أن يغني - السينمامدينة : ة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 مدينة ورززات كأهم موقع سينمائي بالمغرب.تعرف  - المعرفي وحصيلته المعجمية

 رقميةوسائل  –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 القراءة  )نص وظيفي(
ورززات مدينة السينماعنوان النص:   

 

 

 

 

 

 الحصة الثالثة

  :الالحقبربط السابق  وضعية االنطالق
 .بما يوجد في مدينة ورززات التذكير 

 ,لتالميذقراءات فردية ل النص قراءة
 :أسئلة حول مضمون النص  

 أكبر منتجي أفالم السينما.حدد لماذا استأثرت مدينة ورززات باهتمام 
 بين االنعكاسات اإليجابية التي تحدثها عملية التصوير على المدينة وسكانها.

 ورززات؟في إقبال المنتجين السينمائيين على التصوير في مدينة أين يكمن السر 
 أتمم بكلمات لها عالقة باستوديو التصوير. 

 استوديو التصوير ، آلة التصوير ....
 وضح لماذا توصف مدينة ورززات بأنها أكبر استوديو طبيعي في العالم

 ما الهدف من إنتاج األفالم السينمائية
 

 :حولأسئلة تقويمية  التقويم
 .موضوع النص

 

 الحصة الرابعة

 :ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق وضعية
 وكل ما يتعلق بالسينما وما يوجد بها من أماكن التصوير التذكير بمدينة ورززات

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 .يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 .جمل فعليةصياغة الفكرة العامة للنص في  والتقويم التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

  .إبداء الرأي في موضوع النص
 .التوقعات التأكد من صحة

 

 

الجودة أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

رصيده  أن يغني - مدينة السينما: ة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 مدينة ورززات كأهم موقع سينمائي بالمغرب.تعرف  - المعرفي وحصيلته المعجمية

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 ـ ٌحدد األستاذ أهداف الدرس ، وٌتعاقد مع  المتعلمٌن و المتعلمات على طرق العمل. التهٌئة

 وع الوحدة.ــ ٌهٌئهم الختٌار موضوع بعٌنه لكً ٌكون مشر

 الهواٌة وسٌلة لتنمٌة شخصٌة الفرد : موضوع المشروع األستاذٌحدد ــ  خطٌـــــطالت

 ٌشرح لهم المطلوب منهم وٌحفزهم إلى:ـ 

 مثل: علٌهاالتً ٌمكن االشتغال  الهواٌاتاقتراح   •

 المسرح –الجوالت الجبلٌة  –هواٌات تمارس جماعة مثل رٌاضات الكرة  ــ 

 كرة المضرب ... –ئٌة: الشطرنج ــ هواٌات ثنا

 الرسم والتشكٌل... –هواٌات فردٌة صٌد السمك  ــ 

 المتعلمٌن و المتعلمات فً مجموعات وفق مٌولهم ورغباتهم وٌترك لهم حرٌة االختٌار. ٌوزع   •

 ـ  ٌعٌنون منسقا للمجموعة.

 ــ ٌوزع  المتعلمون و المتعلمات األدوار والمهام فٌما بٌنهم.

 قشون مراحل إنجاز المشروع.والوسائل التً سٌحتاجونها وطرٌقة جمع المعلومات.ــ ٌنا 

 ( لوحات فنٌة لرسامٌن مشهورٌن –ــ التشاور حول طرٌقة جمع المعلومات ) صور 

 ، من أجل إحضارها فً الوقت المحدد ــ ٌلتزمون باألدوار المنوطة بهم

 ه لتتكامل المشارٌع وتتداخل.ــ قد تتعدد اختٌارات المجموعات وهو أمر مرغوب فٌ

 

 رقم الجذاذة مشروع الوحدة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

ـ  ٌتمرن على العمل الجماعً والبحث و تطوٌرها   أهمٌة الهواٌة فً بناء الشخصٌةٌتعرف المتعلم )ة( -:  األهداف    

 عن المعلومة.

 .إغناء المشروعالمتعلم )ة( الموارد والمكتسبات المعجمٌة  واللغوٌة واستثمارها فً  ـ  ٌستثمر                  

 ثائق مصورة.و -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 4-3-2-1وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
 الحصص الفنون والثقافة فً بلدي

 4و3و2و1
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 مشروع الوحدة  الحصة الثانٌة

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 
 
 
 
 
 
 

 اإلنجـــــــاز

 بتوجٌه من األستاذ بما ٌلً: المتعلمون و المتعلمات ٌقوم  •
نٌفها وترتٌبها حسب طبٌعتها،وطبٌعة الموضوع        ــ تجمٌع الصور والعٌنات والوثائق قصد تص

 رسوم ( –صور  -) معلومات  
ــ اختٌار ما ٌناسب موضوع المشروع الذي تم تحدٌده والخطة المحددة لتنفٌذه ) صور ومعلومات 

 أو الفرقة المسرحٌة.( – رسامعن ال
 وفق التزاماتهم. ــ مباشرة  األدوار المهام التً أوكلت لكل فرد من أفراد المجموعة

عن  صور وعٌنات ووثائق مرتبطة بالمشروع ،  –ــ القٌام بالبحث مرة أخرى  أذا دعت الضرورة 
 وٌتم ترتٌبها وتصنٌفها حسب األولوٌات.

 ــ  تصنٌف المنتجات وترتٌبها وفق األولوٌة.
 آراءهم حول ما تم إحضاره وإنتاجه. المتعلمون و المتعلمات ــ ٌبدي 

 ــ ٌلتزمون بإكمال البحث خارج الفصل.

 

 ةلثمشروع الوحدة  الحصة الثا

 

 التعدٌل والتنقٌح

بعرض ما أحضروه وما أنتجوه من أجل تقدٌم دلك، وٌقومون بتنقٌح  المتعلمون و المتعلمات ٌقوم 

 وتعدٌله بالتصحٌح،أو الزٌادة أو النقصان. المنتج

وضات شفهٌا مثل النصوص والمعلومات،أو عن طرٌق المعر المتعلمون و المتعلمات ٌناقش ــ 

 العرض )الصور والرسوم(

 ــ ٌكتبون النصوص بخط جٌد وٌلونون الرسوم وٌعلقون علٌها وعلى الصور.

 ــ ٌساعدهم األستاذ على تحسٌن منتجاتهم األدبٌة والفنٌة.

 رابعةمشروع الوحدة  الحصة ال

 وٌناقشونها.منتجاتهم. متعلماتالمتعلمون و ال ــ ٌعرض  العرض والمناقشة

 ــ ٌحرص األستاذ على أن تكون األعمال متكاملة.

 آراءهم حول إنتاجات أصدقائهم دون تجرٌح أو تنقٌص. المتعلمون و المتعلمات ٌبدي   ــ

 ــ ٌقومون بعرض المنتوجات الجٌدة على سبورة النشر.

       أجل عرض لوحة  من اللوحات الفنٌة والحدٌث عنها. من لمتعلمٌن و المتعلماتل ٌفسح المجال  التقوٌم والدعم

)فً دفتر( لتكون موضوعات ـ ٌدون األستاذ التعثرات والصعوبات التً اعترضت كل مجموعة 

 للمعالجة والدعم فً أسبوع التقوٌم والدعم ،وأثناء تدبٌر الدروس.
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 قراءة االستنتاج العام.التالمٌذ  من بعض األستاذ  طلبٌ االستنتاج

 به. انفعم انالسو هى انذي ٌكتفً بانفاعم ، وال ٌحتاج إنى مفعىل

 

 التطبٌق

 

من  48فً الصفحة  راه مناسبا من أنشطة ٌمكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما  األستاذ قومٌ -

 كتاب التلمٌذ.

مر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌ -

 المعالجة الفورٌة

 

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  تاذاألس قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : من قبٌل المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة ٌحفز األستاذ 

 إعطاء جملة فعلٌة وتحدٌد عناصرها.ـ  به ومفعول ن فعل وفاعلــ  ركب جملة فعلٌة تتكون م

 ٌكتب األستاذ الجملة اآلتٌة ـ: لعب الولد ، وٌسأل هل تم معنى الجملة؟ــ 

المالحظة 

 واالكتشاف

ــ ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة التعلٌم بالصٌغ التً ٌراها مناسبة   

ى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل المناسبة.للمستو  

قراءة صامتة. " فوائد الهواٌة "ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص  

 ــ ٌطلب منهم استخراج الجمل الفعلٌة التالٌة:

ٌرتاح الشخص. – ٌنضج العقل –ٌقوي الجسم  –تتوفر األسباب  –تتهٌأ الظروف  -ـ تكبر الهواٌة  

 التحلٌـــــــل

 الفعل الفاعل الفعل الفاعل

 تكبر الهواٌة ٌنضج العقل

 تتهٌأ الظروف ٌرتاح الشخص

 ٌقوي الجسم تتوفر األسباب

    

 وضع هذه الجمل فً الجدول المتعلمٌن و المتعلمات األستاذ  ٌطلب 

 

 

 

 

 

 

 كتفى الفعل هنا؟ـ ٌسأل األستاذ : مم تكونت هذه الجمل؟   ـ بماذا ا

 ـ نقول اكتفى الفعل بالفاعل فلزمه  إذن فهو الزم

 :ستنتاج انمستنبطت خالل عمهٍت انتحهٍم تدرٌجٍا عهى انسبىرة تدون عناصز اال

بــــــــالتراكٌ المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 فٓٙشفٙ انتؼبٛشٍٚ انكتببٙ ٔ ان ّفٕٛظتـ .الفعـــل الالزمتعرف     

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل   

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:    

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 1وع ـــاألسب

مرجع:المنٌر فً ال

 اللغة العربٌة
 الفعـــل الالزم 1الحصة 
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة  مع المتعلمٌن و المتعلماتاألستاذ تعاون ــ  ٌ االستنتاج

 طلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.ٌلتحلٌل ثم بالموازاة مع المالحظة و االكتشاف و ا

 الفعل المتعدي هو الذي ٌتعدى الفاعل إلى المفعول به.

 

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة ، على األلواح ،ثم الدفاتر.

 .أ أَشطت أخشٖ  09 ص.إَجبص األَشطت انًٕجٕدة بكتبة انًتؼهى 

ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌمر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل المعالجة  -

 الفورٌة.

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -
 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : من قبٌل و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلةالمتعلمٌن  ٌحفز األستاذ 

 ماهو الفعل الالزم؟ ركب جملة تتكون من فعل وفاعل .

 ــ ٌهٌئهم للدرس بتقوٌم مكتسباتهم ومعارفهم السابقة.

المالحظة 

 واالكتشاف

التعلٌم بالصٌغ التً ٌراها مناسبة ــ ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة   

 للمستوى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل المناسبة.

قراءة صامتة. " عالم العصافٌر" ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص  

 ــ ٌطلب منهم استخراج الجمل الفعلٌة.

 لجمل المستخرجة.ــ ٌطلب منهم تأطٌر اــ  التحلٌـــــــل

 الفعل الفاعل المفعول به

 ألف باسم  العصافٌر

 ٌنظم  باسم القفص

 تنشد العصافٌر  األلحان

 

 

 

 

 

،وذكر عناصرها،ـ ٌطلب منهم مالحظة الجملـ  

 وٌسأل: ما دور المفعول به؟   )ٌتم معنى الجملة(

ل بهـ هل تكتفً هذه األفعال بالفاعل فقط؟ )تتعدى الفاعل وتنصب المفعو  

 ـ ماذا نسمً هذه األفعال؟

اإلتٌان على األلواح بجملة تتضمن مفعوال به. ٌطلب منهمـ  ـ  

العام للدرس ٌستدرهم إلى استنتاج   

 

بــــــــالتراكٌ المكون اللغة العربٌة   4المستوى  اذةرقم الجذ   

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

    فٓٙشفٙ انتؼبٛشٍٚ انكتببٙ ٔ ان ّفٕٛظتالفعل المتعدي و تعرف:   

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات – عمل فرديصٌغ العمل:   

 

 الموضوع الفعل المتعدي
 3الوحـــدة 

 2وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

www.dimaschool.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

ــ  ٌتعاون األستاذ مع المتعلمٌن و المتعلمات على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة بالموازاة مع  االستنتاج

 المالحظة و االكتشاف و التحلٌل ثم ٌطلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.

 .بؼذ انفؼم يشفٕػب ،ٔقذ ٚكٌٕ ظبْشا انفبػم اسى ٚذل ػهٗ يٍ قبو ببنفؼم. ٔانفبػم ٚأتٙ
 

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة ، على األلواح ،ثم الدفاتر.

 .أ أَشطت أخشٖ  05ص.إَجبص األَشطت انًٕجٕدة بكتبة انًتؼهى 

من أجل المعالجة  ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌمر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء -

 الفورٌة.

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -
 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

ٚٓٛئ األستبر انًتؼهًٍٛ نهذخٕل فٙ يٕضٕع انذسس اَطالقب يٍ طشح أسئهت يشتبطت ببنُض انٕظٛفٙ إلَتبج جًم 

 .. ػهٗ جًم فؼهٛتتحتٕ٘ 

المالحظة 

 واالكتشاف

ــ ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة التعلٌم بالصٌغ التً ٌراها مناسبة   

 للمستوى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل المناسبة.

متة.قراءة صا " القلم القصبً " ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص  

 مثل:الفعلٌة ــ ٌطلب منهم استخراج الجمل 

 تمر العطاءسٌ –تتطور الموهبة  –ٌنطلق الكاتب 

 . االسى انز٘ قبو ببنفؼمٚالحع انًتؼهى انجًم الكتشبف -

 التحلٌـــــــل

 انفبػم انفؼم انجًم

 الكاتب ٌنطلق ٌنطلق الكاتب

 الموهبة تتطور تتطور الموهبة

 طاءالع ٌستمر ٌستمر العطاء

 ــ ٌطلب منهم تأطٌر الجمل المستخرجة.

 :ة انًذسستْشبٚطشح األستبر أسئهت الستخشاج انظ

 .  بًبرا ابتذأث ْزِ انجًم؟-1

 ؟ يٍ انز٘ قبو ببنفؼم فٙ كم جًهت-2

 ؟ انفبػم فٙ كم جًهتكٛف جبء  -3

 أٍٚ ٚقغ انفؼم فٙ كم جًهت؟4

 

بــــــــالتراكٌ المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 انحاالث انتً ٌكىن عهٍها انفاعم تعزف أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

   .فهًشفً انتعبٍزٌه انكتابً و ان  انفاعمـ                  

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل   

 عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:      

 

  
                      

. 

 

 الموضوع انفبػـــــــم ظـــــــبْش
 3الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

www.dimaschool.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

ــ  ٌتعاون األستاذ مع المتعلمٌن و المتعلمات على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة بالموازاة مع  االستنتاج

 ءة االستنتاج العام.المالحظة و االكتشاف و التحلٌل ثم ٌطلب من بعضهم قرا

  انفبػم اسى ٚذل  ػهٗ يٍ قبو ببنفؼم . انفبػم قذ ٚبتٙ ضًٛشا يتصال ،أٔ ضًٛشا يُفصال.  

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة ، على األلواح ،ثم الدفاتر.

 .ٔ أَشطت أخشٖ أ 191ص.إَجبص األَشطت انًٕجٕدة بكتبة انًتؼهى 

ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌمر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل المعالجة  -

 الفورٌة.

 

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -
 

 ــــــةتدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــ المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

 ببنذسس انسببق يثم:ٚٓٛئ األستبر انًتؼهًٍٛ نهذخٕل فٙ يٕضٕع انذسس اَطالقب يٍ طشح أسئهت يشتبطت 

 ؟ يبرا ٚحتبج كم فؼم -
 . كٛف ٚكٌٕ انفبػم؟ـــ        

المالحظة 

 واالكتشاف

لتعلٌم بالصٌغ التً ٌراها مناسبة ــ ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة ا  

 للمستوى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل المناسبة.

" قراءة صامتة.الدراجة الهوائٌة" ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات نص  

 مثل: للضمائر المتصلة بالفعلــ ٌطلب منهم استخراج الجمل المتضمنة 

 دولوٌدرجها فً ج

 انفبػم ضًٛشاٚالحع انًتؼهى انجًم الكتشبف -

 التحلٌـــــــل

 حبنت انفبػم انفبػم انجًم

 ضًٛش يتصم انتبء انًتحشكت َماَرْسُت 

 ضًٛش يتصم أنف االثٍُٛ َماَرَسا

 ضًٛش يتصم ٔأ انجًبػت َماَرُسوا

 ضًٛش يستتش تقذٚشِ أَب أُْعَشقُ 

 ٌطلب منهم تأطٌر الجمل المستخرجة.

 :طشح األستبر أسئهت الستخشاج انظٕاْشٚ

 . يبرا تالحظٌٕ فٙ ْزِ انجًم.-1

 كٛف أتٗ يٍ قبو ببنفؼم؟ -2

 

بــــــــالتراكٌ المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 انفاعم ضمٍزا أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

   .فهًشفً انتعبٍزٌه انكتابً و ان  انفاعم ضمٍزف ٍىظتـ                  

 وثائق مصورة. -صور –ة سبور -:    كتاب المتعلمالوسائل   

 عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:      

 

  
                      

. 

 

ضًٛش انفبػم  الموضوع 
 3الوحـــدة 

 4وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

www.dimaschool.com



 

SLALIN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة  مع المتعلمٌن و المتعلماتاألستاذ تعاون ــ  ٌ االستنتاج

 طلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.ٌبالموازاة مع المالحظة و االكتشاف و التحلٌل ثم 

ة تذكر بعده تسمى صلة الموصول، وال يتم االسم الموصول اسم يدل على شيء محدد مع جمل

 يــــــب - يـــــٍ  - انزــــٍ  - انــــزٌ المعنى إال بوجودها. من األسماء الموصولة:
 

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة .

ر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل مٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌ -

 المعالجة الفورٌة.

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 
 وضعٌة انطالق

 حول طرق العمل. المتعلمٌن و المتعلماتَحذد األسزبر أهذاف انذسس وَزعبقذ يع 
 قبٌل:ــ ٌستهل الدرس بعصف ذهنً مستعٌنا بنشاط من 

 يب هٍ أسًبء اإلشبسح؟ ــ يٍ َشكت جًهخ رزضًٍ اسى إشبسح؟ •

المالحظة 
 واالكتشاف

ب يُبسجخ ثبنصُغ انزٍ َشاه  خنجُبء انًفهىو وانىصىل إنً االسزُزبج َزذسج األسزبر فٍ رذثُش األَشط

بئم ، يع إششاكهى فٍ كم يشاحم انذسس ،واسزثًبس انىسهًزعهًٍُ وانًزعهًبدننهًسزىي انًعشفٍ 

 انًُبسجخ.

 .قشاءح سهًُخ "ركىب انخيم" انُص َقشأ انًزعهًىٌ 
 :ًٍ نهظبهشح عهً انجذولضىاهذ، ورذوٍَ انجىاة انًزشسزخشاج انـ َطشح األسزبر أسئهخ ال 

 انىاسدح فٍ انُصانًكزىثخ ثبنهىٌ األحًش سزخشج األسًبء ا. 

يــــــب - يـــــٍ  - انزــــٍ  - انــــزٌ  

انًكزىثخ ثبنهىٌ األحًش إلى مالحظة األسماء  لمتعلمٌن و المتعلماتا َذعى األسزبر   

 التحلٌـــــــل

شجعٍُ . انزٌــ وانذٌ  انــــزٌ اسى يىصىل َذل عهً يفشد يزكش  
كبَذ رخبف عهٍ. انزٍ ــ وانذرٍ انزــــٍ اسى يىصىل َذل عهً يفشد يؤَث  

ذسثك.َ يٍأَصذ إنً  يـــــٍ اسى يىصىل َذل عهً شخص عبقم  
ال رسزطُع فعهه. يبال رقى ة  يــــــب اسى يىصىل َذل عهً شٍء غُش عبقم  

 ٌضع األستاذ الجمل المتضمنة للكلمات موضوع الدرس فً جدول.

 : انًزعهًٍُ وانًزعهًبد َسأل األسزبر•

 ما-من   -التً   –عهً يبرا رذل كهًخ انزٌ  -

 األسماء الموصولة بأسماء اإلشارةإلى مقارنة  المتعلمٌن و المتعلماتَحفز األسزبر  -

 رقم الجذاذة الصرف والتحوٌل     المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 .األسماء انمىصىنةيتعرف انمتعهم :  األهداف    

 . فهيشفي انتعبيريه انكتابي و ان األسماء انمىصىنةـ يىظف انمتعهم     

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -كتاب المتعلم    الوسائل:   

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:    

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 الهواٌـــا ت

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
 1وع ـــاألسب (1) األسماء الموصولة

 1   ةالحص
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SLALIN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة  مع المتعلمٌن و المتعلماتاألستاذ تعاون ــ  ٌ االستنتاج

 طلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.ٌبالموازاة مع المالحظة و االكتشاف و التحلٌل ثم 

 يدل على شيء محدد مع جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول،  معرفة ماالسم الموصول اس

 اسى يىصىل َذل عهً انًثًُ انًؤَث.  انهزبٌـ      اسى يىصىل َذل عهً انًثًُ انًزكش .ـــ انهزاٌــ 

 اسى يىصىل  َذل عهً انجًع انًزكش .   ــ  زٍَ  ان

  ع انًؤَث.اسًبء يىصىنخ رذل عهً انجًانالئٍ  -انالرٍ  -انهىارٍ  

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة .

مر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌ -

 المعالجة الفورٌة.

لمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.صحح إنجازات المتعٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 

 ألنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــةتدبٌــــــــــــر ا المراحل  

 
 وضعٌة انطالق

 حول طرق العمل. المتعلمٌن و المتعلماتَحذد األسزبر أهذاف انذسس وَزعبقذ يع 
 ــ ٌستهل الدرس بعصف ذهنً مستعٌنا بنشاط من قبٌل:

 حىل انجًهخ انزبنُخ إنً انًثًُ وانجًع. خزا هى انزٌ سسى انهىحخ. •

المالحظة 
 واالكتشاف

ثبنصُغ انزٍ َشاهب يُبسجخ   خنجُبء انًفهىو وانىصىل إنً االسزُزبج َزذسج األسزبر فٍ رذثُش األَشط

، يع إششاكهى فٍ كم يشاحم انذسس ،واسزثًبس انىسبئم هًزعهًٍُ وانًزعهًبدننهًسزىي انًعشفٍ 

 انًُبسجخ.

 .ًخقشاءح سهُ "أضرار األنعاب اإلنكترووية" انُص َقشأ انًزعهًىٌ 
 :ًٍ نهظبهشح عهً انجذولضىاهذ، ورذوٍَ انجىاة انًزشسزخشاج انـ َطشح األسزبر أسئهخ ال 

 انًىصىنخ انىاسدح فٍ انُص.سزخشج األسًبء ا 

 التحلٌـــــــل

َقضىٌ وقزب طىَال... انزٍَاألطفبل  َسهشاٌ عهً رشثُخ األثُبء  اٌزهان األة واألو ــ    
رهزًبٌ ثذسوسهًب انهزبٌانجُزبٌ  َجهسٍ طىَال انهىارٍانفزُبد    

  ٌضع األستاذ الجمل المتضمنة للكلمات موضوع الدرس فً جدول.

 : انًزعهًٍُ وانًزعهًبد َسأل األسزبر•

 ؟   )عهً انًثًُ انًزكش(انهزاٌعهً يبرا رذل كهًخ  -

 ؟   )عهً انًثًُ انًؤَث(انهزبٌعهً يبرا رذل كهًخ  -

 جًع انًؤَث(؟ ) عهً انانهىارٍعهً يبرا رذل كهًخ   -

 ؟ ) عهً انجًع انًزكش(زٍَانعهً يبرا رذل كهًخ  -

 رقم الجذاذة الصرف والتحوٌل     المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 .ماء انمىصىنةاألسيتعرف انمتعهم :  األهداف    

 . فهيشفي انتعبيريه انكتابي و ان األسماء انمىصىنةـ يىظف انمتعهم     

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -كتاب المتعلم    الوسائل:   

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:    

 

 الموضوع
 3ـدة الوحــ

 الهواٌـــا ت

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
 2وع ـــاألسب (2األسماء الموصولة )

 1  الحصة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة بالموازاة  مع المتعلمٌن و المتعلماتاألستاذ تعاون ــ  ٌ االستنتاج

 طلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.ٌع المالحظة و االكتشاف و التحلٌل ثم م

 انضًبئش انًزصهخ ركىٌ انضمير اسم يدل اسم معروف يعىضه، وهي قسمان: متصهة ومىفصهة.

 انضًبئش انًُفصهخ جبءد فٍ يحم سفع أو َصت،و إيب فٍ يحم سفع أو َصت أو جش
 

 التطبٌق

 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة .

مر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌ -

 المعالجة الفورٌة.

ردي على الدفاتر.تصحٌح ف - صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 
 وضعٌة انطالق

 حول طرق العمل. تعلماتالمتعلمٌن و المَحذد األسزبر أهذاف انذسس وَزعبقذ يع 
 ــ ٌستهل الدرس بعصف ذهنً مستعٌنا بنشاط من قبٌل:

 يب هٍ األسًبء انًىصىنخ؟ــ اركش اسًب يىصىال َذل عهً انًثًُ انًزكش، وانًؤَث •

المالحظة 
 واالكتشاف

ب يُبسجخ ثبنصُغ انزٍ َشاه  خنجُبء انًفهىو وانىصىل إنً االسزُزبج َزذسج األسزبر فٍ رذثُش األَشط

 ، يع إششاكهى فٍ كم يشاحم انذسس ،واسزثًبس انىسبئم انًُبسجخ.هًزعهًٍُ وانًزعهًبدننهًسزىي انًعشفٍ 

 .قشاءح سهًُخ "سحر انقهم" انُص َقشأ انًزعهًىٌ 
 :ًٍ نهظبهشح عهً انجذولضىاهذ، ورذوٍَ انجىاة انًزشسزخشاج انـ َطشح األسزبر أسئهخ ال 

 انُصانىاسدح فانضًبئش سزخشج ا ٍ. 

 ٌَانضًبئش يع جًههب عهً انسجىسح ثهىٌ أحًش األسزبر ذو. 

 التحلٌـــــــل

حبل انضًبئش انًزصهخ   انجًهخ انضًُش 
ْنت   ت  ـــــ انضًُش انًزصم فٍ يحم سفع ٌَ  َعا

َها َهاــــ انضًُش انًزصم فٍ يحم َصت   أ ِحبُّ
َهاــــ انضًُش انًزصم فٍ يحم جش  َشِغْفَت بَِها 

فٍ انجذونٍُانًكزىثخ  إلى مالحظة الضمائر  المتعلمٌن و المتعلمات األسزبر َذعى   

 : انًزعهًٍُ وانًزعهًبد َسأل األسزبر•

 (؟ )انضًبئش انًزصهخ جبءد فٍ يحم سفع أو َصت أو جش(1) يبرا رالحظىٌ فٍ هزا انجذول -

 سفع أو َصت( (؟ )انضًبئش انًُفصهخ جبءد فٍ يحم2ـ يبرا رالحظىٌ فٍ هزا انجذول )     

 انجًهخ انضًُش حبل انضًبئش انًُفصهخ
وَفة   أََنا انضًُش انًزصم فٍ يحم سفع  أََنا َمْشغ 

ٌَّاكَ  انضًُش انًزصم فٍ يحم َصت  ٌَّاكَ  إِ  إِ

 

 رقم الجذاذة الصرف والتحوٌل     المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 .الضمائر المتصلة والمنفصلةيتعرف انمتعهم :  األهداف    

 . فهيشفي انتعبيريه انكتابي و انالضمائر المتصلة والمنفصلة ـ يىظف انمتعهم     

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -كتاب المتعلم    الوسائل:   

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –ي عمل فردصٌغ العمل:    

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 الهواٌـــا ت

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
الضمائر المتصلة والمنفصلة 

(1) 

 3وع ـــاألسب

 1الحصــــة   
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

تصحٌح فردي على الدفاتر. -صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا. ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

رصد 

 الثغرات

لعالجها بشكل فوري أو الحقا فً أسبوع الدعم.ٌسجل األستاذ التعثرات   

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 
 وضعٌة انطالق

 حول طرق العمل. المتعلمٌن و المتعلماتَحذد األسزبر أهذاف انذسس وَزعبقذ يع 
 مناسبة تتعلق بدعم الدرسٌن السابقٌن.ٌمهد األستاذ لهذا الدرس بأنشطة 

 
 

 أنشطة التثبٌت
 

 مثل: 101األنشطة المثبتة فً دفتر التلمٌذ الصفحة  المتعلمٌن و المتعلمات يىجز (ــ1

 ــ أسطر تحت الضمائر فً الجمل التالٌة وأذكر نوعها"
 ــ قرأت الكتاب بسرعة.

 ــ الكتاب هو مصدر من مصادر المعرفة.
 وأنا أستمع.ــ أنت تتكلم ،

 ــ إٌاك نعبد ،وإٌاك نستعٌن.
 أنتم-أنتما  –نحن  –(حول الجملة التالٌة حسب الضمائر)أنت قرأت الصحٌفة( هً 2
 

 .فً نهاٌة الحصة قادرا على:يتعرف انمتعهم :  األهداف    

 الضمائر المتصلة والمنفصلة األسماء الموصولة وسباته انسابقة انمتعهقة : ب تثبيت مكت    

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -كتاب المتعلم    الوسائل:   

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:    

 

 الموضوع
 3دة الوحـــ

 الهواٌـــا ت

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
الضمائر المتصلة والمنفصلة 

(2) 

 4وع ـــاألسب

 1الحصــــة   
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 ٌدون األستاذ أهم الثغرات قصد معالجتها فً أسبوع التقوٌم والدعم.ــ   رصد الثغرات

 

 

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

تتعلق بالظواهر اللغوٌة  المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة  ٌحفز األستاذ 

 .مكتسباتهم ومعارفهم السابقة تقوٌم لوذلك  ل األسبوع الجاريالمدرسة خال

" وٌطلب منهم قراءته قراءة متأنٌة قبل  هواٌة جادإلى نص االنطالق "  األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات ٌحٌل  التطبٌقات

 الشروع فً إنجاز التطبٌقات.

 ٌطالبهم بإنجاز ما ٌلً:

 :بــــــــــأجٌ

 ً جمع الطوابع البرٌدٌة؟من الذي ٌساعد جاد ف

 :أنجــــــــــــز

دأبت على الهواٌة منذ ) –( ٌهوى صدٌقً جمع الطوابع البرٌدٌةـــ اشكل ما تحته خط فً النص.) 1

 ( صغري

 متعلقا  –أشرح : تصففها ـــ  2

 .جملة تتضمن ام موصول ،وأحدد جملة الصلة فٌهاــ استخرج من النص  3

 :حسب المطلوبــ أحول الجملة التالٌة  4

 أمه هً التً تدله على أماكن وجودها

 والده ..........................................................................

 ــ استخرج من النص فعلٌن الزمٌن ، واذكر الفاعل فٌهما. 5

 .َكُبْرتُ  -: ٌجتهد ــ أعرب  6

 فٌها على األلف،واذكر سبب كتابتها استخرج من النص مفردات كتبت كتبت الهمزةــ  7

 جماعٌا ،وثنائٌا ، ثم فردٌا المتعلمٌن و المتعلمات إنجازات تصحح  التصحٌـــــح

 رقم الجذاذة تطبٌقات كتابٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

توسطة األسماء الموصولة +الفعل الالزم +الهمزة الممكتسباته اللغوٌة المتعلقة : استثمار -

 على األلف

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل   -

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

موضوعال  
 3الوحـــدة 

 1وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

(+الفعل الالزم 2األسماء الموصولة )

 (2+الهمزة المتوسطة على األلف )
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SLALIN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

 ــ  ٌدون األستاذ أهم الثغرات قصد معالجتها فً أسبوع التقوٌم والدعم. رصد الثغرات

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة راحلالم  

 

 وضعٌة انطالق

ٌحفز األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة  تتعلق بالظواهر اللغوٌة 

 .لتقوٌم  مكتسباتهم ومعارفهم السابقةالمدرسة خالل األسبوع الجاري وذلك 

وٌطلب منهم قراءته  11الصفحة  " النوادي المدرسٌةإلى نص االنطالق "  األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات ٌحٌل  التطبٌقات

 قراءة متأنٌة قبل الشروع فً إنجاز التطبٌقات.

 ٌطالبهم بإنجاز ما ٌلً:

 :بــــــــــأجٌ

 ؟لماذا حضرت المدٌرة اإلقلٌمٌة إلى المؤسسة

 :أنجــــــــــــز

  (ُشُروًحا -اْلُمِدٌَرةُ  -أََنَشأَْت  ـــ اشكل ما تحته خط فً النص.) 1

 مفعوال بهأستخرج من النص ـــ  2 

 .َبَذلَ اأْلَْطَفالُ ُجْهًداــ أعرب هذه الجملة:  3

 ُهنَّ اْللََواِتً َبَذْلَن ُجْهًداــ أحول الجملة التالٌة حسب المطلوب:  4

 هم –هما  –هً  –هو 

 بةدمأ -َرْأٌس  -َدأََب سبب كتابة الهمزة على األلف فٌما ٌلً:  اكتب  – 5

 جماعٌا ،وثنائٌا ، ثم فردٌا المتعلمٌن و المتعلمات تصحح إنجازات  التصحٌـــــح

 

 

 

 

 

 

 رقم الجذاذة تطبٌقات كتابٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

ل المتعدي +الهمزة (+الفع2األسماء الموصولة ) توظٌف مكتسباته اللغوٌة المتعلقة : -

 (2المتوسطة على األلف )

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل   -

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

1الحصة  2وع ـــاألسب  
المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

(+الفعل المتعدي 2األسماء الموصولة )

 (2+الهمزة المتوسطة على األلف )
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 ــة األولــــــــــــىالحصــــ

 ــ  ٌدون األستاذ أهم الثغرات قصد معالجتها فً أسبوع التقوٌم والدعم. رصد الثغرات

 

 

 

 

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

ٌحفز األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة  تتعلق بالظواهر اللغوٌة 

 .مكتسباتهم ومعارفهم السابقة  لتقوٌمالمدرسة خالل األسبوع الجاري وذلك 

وٌطلب منهم قراءته  16الصفحة "  مسابقة فً القراءةإلى نص االنطالق "  األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات ٌحٌل  التطبٌقات

                    المتعلمٌن  ، ٌشرح األستاذ المطلوب إنجازه من قبل قبل الشروع فً إنجاز التطبٌقات،وقراءة متأنٌة 

 .بدقة  و المتعلمات

 ٌطالبهم بإنجاز ما ٌلً:

 :بــــــــــأجٌ

 . اذكر مهام لجنة التحكٌمــ 1

 ــ أي نصٌحة وجهت للمتفوق فً المسابقة. 2

 :أنجــــــــــــز

  –( نظمت مؤسستنا مسابقةـــ اشكل ما تحته خط فً النص.) 1

 .ضمٌرا منفصال مرفوعااستخرج من النص   2

 نص ضمٌرا منفصال منصوباـ  استخرج من ال 3

 آتً بجملتٌن ٌكون فٌها الفاعل ظاهرا.ــ 4

 أعرب : ٌهذب الفن الذوقــ  5

 

 جماعٌا ،وثنائٌا ، ثم فردٌا المتعلمٌن و المتعلمات تصحح إنجازات  التصحٌـــــح

 رقم الجذاذة تطبٌقات كتابٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

بالضمائر المتصلة والمنفصلة+الفاعل ظاهر+الهمزة  ة :توظٌف مكتسباته اللغوٌة المتعلق -

 2المتوسطة على األلف )

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل   -

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الموضوع
 2الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
الضمائر المتصلة والمنفصلة+الفاعل 

 2ظاهر+الهمزة المتوسطة على األلف )
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 ــ  ٌدون األستاذ أهم الثغرات قصد معالجتها فً أسبوع التقوٌم والدعم. رصد الثغرات

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 
 وضعٌة انطالق

ٌحفز األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة  تتعلق بالظواهر اللغوٌة 
 .لتقوٌم  مكتسباتهم ومعارفهم السابقةل األسبوع الجاري وذلك المدرسة خال

وٌطلب منهم  102" الصفحة  أتدرب على القراءةإلى نص االنطالق "  األستاذ  المتعلمٌن و المتعلمات ٌحٌل  التطبٌقات

 قراءته قراءة متأنٌة قبل الشروع فً إنجاز التطبٌقات.
 نجاز ما ٌلً:إ

 :بــــــــــأجٌ
 ؟ز بلقب بطل تحدي القراءة العربًمن الفائ

 ـ اذكر بعض فوائد القراءة من النص. 2

 :أنجــــــــــــز
–( وجهتنا اللجنة لتصبح القراءة ممارسة ٌومٌة) –( قامت لجنةـــ اشكل ما تحته خط فً النص.) 1

 (إٌاكم أن تتركوا)
 ـ  استخرج من النص ضمٌرا منفصال،وضمٌرا متصال.  2

 نا ( –ائر التالٌة فً جمل مفٌدة )إٌاكم ـ استعمل الضم  3

 ـ  استخرج من النص فاعال ضمٌرا ،وفاعال ظاهرا. 4

 ـ امأل الفراغ بضمٌر مناسب فٌما ٌلً: 5

 ــ  جرب.... القراءة لٌال فرأٌــ... أنها مفٌدة . لكن إٌا.... أن تقرأ على ضوء خافت.  
 .: سافرتــ أعرب 6

 الهمزة المتوسطة على الواو. استخرج من النص كلمات متضمنة ـ7

 ٌدلل األستاذ بعض الصعوبات التً قد ٌواجهها  المتعلمون و المتعلمات أثناء اإلنجاز.ــ 
 المتعلمٌن و المتعلمات وٌتدخل للتصحٌح والتوجٌه إن دعت الضرورة لذلك.ـ ٌتتبع األستاذ إنجازات 

 ٌا ،وثنائٌا ، ثم فردٌاجماع المتعلمٌن و المتعلمات تصحح إنجازات  التصحٌـــــح

 رقم الجذاذة تطبٌقات كتابٌة المكون اللغة العربٌة   4توى المس

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 كتسبه من ظواهر إمالئٌة ولغوٌةاستثمار بطرٌقة سلٌمة ما ا -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الموضوع
 2الوحـــدة 

 4وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
دعم الظواهر الصرفٌة والتركٌبٌة 

 واإلمالئٌة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

ٌتعاون األستاذ مع المتعلمٌن و المتعلمات على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة بالموازاة مع المالحظة  اجـــــاالستنت
 و االكتشاف و التحلٌل ثم ٌطلب من بعضهم قراءة االستنتاج العام.

 تكتب الهمزة المتوسطة على األلف إذا كانت:ــ مفتوحة بعد فتح.
  ساكنة بعد فتح -مفتوحة بعد ساكن  ـ 

 - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة ، على األلواح ،ثم الدفاتر. التطـــــبٌــق

 .او أنشطة أخري  48ص.إنجاز األنشطة المىجىدة بكتاب المتعلم 

ر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل المعالجة ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌم -

 الفورٌة.

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : من قبٌل المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة ٌحفز األستاذ 

 على الٌاء؟ متى تكتب الهمزة المتوسطة 

 .همزة متوسطة على الٌاء  ـ إٌت بكلمات تتضمن

 

المالحظة 

 واالكتشاف

بالصٌغ التً ٌراها مناسبة  ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة التعلٌمــ   

المناسبة.للمستوى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل   

فردٌةقراءة  "هواٌة نوفل" ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص  

،وٌدونها على السبورة. تتضمن  الهمزة المتوسطة على الٌاء الكلمات التً ــ ٌطلب منهم استخراج   

 التحلٌـــــــل

 

 

 

 

المتعلمٌن و المتعلمات إلى مالحظة وقراءة الكلمات التالٌة: دعوة  ــ  
أسر -فجأة  –سأل   

 وٌسأل لماذا كتبت  الهمزة فً الكلمات التالٌة على األلف؟

األلف ؟   ـــ ألنها مفتوحة بعد فتحعلى ( َسأَلَ )لماذا كتبت الهمزة فً   

األلف ؟   ـــ ألنها مفتوحة بعد سكونعلى ( َفْجأَة  )لماذا كتبت الهمزة فً   

نة بعد فتحاأللف ؟   ـــ ألنها ساكعلى ( َرْأس  )لماذا كتبت الهمزة فً   

 رقم الجذاذة اإلمـــــــــالء المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 بٌنهما. رسما ونطقا، والتمٌٌزة على األلف طالهمزة المتوستعرف  -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الموضوع الهمزة المتوسطة على األلف
 3الوحـــدة 

 1وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 التطـــــبٌــق

 على األلواح

  ، على األلواح ،ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة  -

مفتوحة بعد فتح. مثل:إيث بكلمات بها همسة متىسطة  

 ساكنة بعد فتح بها همسة متىسطة -عد ساكن  مفتوحة ب بها همسة متىسطة ـ

 

التطبٌق على 

 الدفاتر

 ٌسمع األستاذ النص التالً على المتعلمٌن والمتعلمات:

 النص: 

 ركوب الخٌل 

تشعر بالراحة، تحول ركوب الخٌل فجأة من وسٌلة نقل إلى هواٌة ٌدأب على ممارستها كثٌر من الناس، ألنها 

نة. وراكب الخٌل ٌنبغً أن ٌتأكد من وجود اللحام على رأس الخٌل، وٌتأنى فً السٌر وتساعد على التأمل والطمأنٌ

 تجنبا للمخاطر.

 ٌملً األستاذ النص جملة  جملة ،مع أعطاء الوقت الكافً للمتعثرٌن فً كتابة جملهم

صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 ح فردي على الدفاتر.تصحٌ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــةتدبٌــــــــــــ المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : من قبٌل المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة ٌحفز األستاذ 

 همزة متوسطة على الٌاء وعلى األلفـ إٌت بكلمات تتضمن 

 من خالل السؤال اآلتً:ــ ٌهٌئهم للدرس بتقوٌم مكتسباتهم ومعارفهم السابقة 

 ؟متى تكتب الهمزة المتوسطة على األلف.ـ  

 رقم الجذاذة اإلمـــــــــالء المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 تعرف الهمزة المتوسطة على األلف رسما ونطقا، والتمٌٌز بٌنهما -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -متعلم:    كتاب الالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 بٌتتث الهمزة المتوسطة على األلف

 

 الموضوع
 2الوحـــدة 

 2وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

ٌتعاون األستاذ مع المتعلمٌن و المتعلمات على تجمٌع االستنتاجات التً دونها على السبورة بالموازاة مع المالحظة  اجـــــاالستنت

 بعضهم قراءة االستنتاج العام.و االكتشاف و التحلٌل ثم ٌطلب من 

مضمومة بعد  -مضمومة بعد فتح  -مضمومة بعد ضم  إذا كانت : واوالهمزة المتوسطة على ال تكتب

ساكنة بعد ضم -مفتوحة بعد ضم  -سكون   
  - ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه مناسبا من أنشطة ، على األلواح ،ثم الدفاتر. التطـــــبٌــق

 .او أنشطة أخري  69ص.إنجاز األنشطة المىجىدة بكتاب المتعلم 

ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌمر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل المعالجة  -

 الفورٌة.

أو فردٌا.صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح  

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : قبٌل من المتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئلة ٌحفز األستاذ 

 إٌت بكلمات بها همزة متوسطة على األلف ،وعلى الٌاءـ 

 ــ ٌهٌئهم للدرس بتقوٌم مكتسباتهم ومعارفهم السابقة من خالل السؤال اآلتً:

 ما هً الحاالت التً تكتب فٌها الهمزة وسط الكلمة ؟ـ  

 واوالهمزة المتوسطة على ال سنتعرف فً هذا الدرس على 

المالحظة 

 واالكتشاف

ــ ٌتدرج األستاذ لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج فً تدبٌر أنشطة التعلٌم بالصٌغ التً ٌراها مناسبة   

 للمستوى المعرفً للمتعلمٌن ، مع إشراكهم فً جمٌع مراحل الدرس. واستثمار الوسائل المناسبة.

قراءة فردٌة" الهواٌات نافعةٌقرأ المتعلمون والمتعلمات النص "  

،وٌدونها على السبورة.المتضمنة للهمزة المتوسطة على الواومنهم استخراج الكلمات  ــ ٌطلب  

 التحلٌـــــــل

 

 

 

 

المتعلمٌن و المتعلمات إلى مالحظة وقراءة الكلمات التالٌة: دعوة  ــ  

ْملَُؤوَن  -ُشُؤون   ُة  -ٌَ ٌَّ ُمْؤِمن   -فَُؤاد   -اْلَمْسُؤولِ  

 وٌسأل:

ضمومة بعد ضم؟   ـــ ألنها م واوعلى ال( ُشُؤون   لماذا كتبت الهمزة فً )  

ْملَُؤونَ لماذا كتبت الهمزة فً )  ألنها مضمومة بعد فتح؟   ـــ واو على ال( ٌَ

ةُ لماذا كتبت الهمزة فً ) ٌَّ  ألنها مضمومة بعد سكون؟   ـــ واو على ال( اْلَمْسُؤولِ

 ألنها مفتوحة بعد ضم      ـــ   ؟   واو على ال( فَُؤاد  لماذا كتبت الهمزة فً )

 الهمزة ساكنة بعد ضمـــ ألن     ؟  واو على ال( ُمْؤِمن  لماذا كتبت الهمزة فً )

ـــالءاإلمــــــ المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 .واوأسباب كتابة الهمزة المتوسطة على التعرف  -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
 الهمزة المتوسطة على الواو
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 وضعٌة انطالق

  : من قبٌل لةالمتعلمٌن و المتعلمات للدخول فً موضوع الدرس انطالقا من طرح أسئ ٌحفز األستاذ 

 ؟تكتب الهمزة المتوسطة على األلف متىـ 

 متى تكتب الهمزة المتوسطة على الٌاء؟

 متى تكتب الهمزة المتوسطة على الواو؟

 .ــ ٌهٌئهم للدرس بتقوٌم مكتسباتهم ومعارفهم السابقة 

 

 .، على األلواح ،ثم الدفاتراسبا من أنشطة ٌقوم األستاذ مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات بإنجاز ما ٌراه من -  التطـــــبٌــق

 .أنشطة أخري  أو 201ص.إنجاز األنشطة المىجىدة بكتاب المتعلم 

ٌترك لهم الوقت الكافً لإلجابة،و أثناءها ٌمر بٌن الصفوف للتحفٌز و التنبٌه إلى األخطاء من أجل المعالجة  -

 الفورٌة.

 إمالء النص:

 .علمات النص التالً بعد تسمٌعه علٌهمٌملً األستاذ على المتعلمٌن والمت

 النص:                 التزحلق على الجلٌد

هواٌة التزحلق على الجلٌد تستهوي فؤاد األطفال وغٌرهم حٌن تكسو الثلوج الجبال.ومزاولتها بشكل 

دؤوب ٌجعل ممارسٌها ٌشعرون بالتفاؤل، بل ٌؤجلون أحٌانا أعماال،وٌتركون شؤونا حتى ال تفوتهم 

 ٌام التزحلق الممتعةأ
 

 صحح إنجازات المتعلمٌن ثنائٌا و/أو جماعٌا و/أو فردٌا.ٌو  األستاذ قومٌ - التصحٌح

 تصحٌح فردي على الدفاتر. -

 رقم الجذاذة اإلمـــــــــالء المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 أن ٌكون المتعلم فً آخر الحصة قادرا على: -:  األهداف    

 .كتابة سلٌمة كتابة الهمزة المتوسطة على الٌاء -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صٌغ العمل:   

 

 الهمزة المتوسطة) تثبٌت(

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 4وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

www.dimaschool.com



 

SLALIN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 م هفقرة بتوظٌؾ مهارة التعلٌق، وٌعدبتذكٌرهم ببعض المهارات السابقة ،ككتابة  المتعلمٌن و المتعلمات أهٌئ  التهٌئة

 لمهارة التوسع.

 المطلوب من هذا النشاط وأحفزهم إلى: لمتعلمٌن و المتعلماتل أشرح  خطٌـــــطتال

 قراءة متأنٌة. 68ـ قراءة النص الوارد فً كتاب التلمٌذ الصفحة 

 النص:   أحببت الرسم كهواٌة منذ الصؽر ،تحدث عن هذه الهواٌة ،وعن الفوائد التً جنٌتها بفضلها.

 

 د الجداول التالٌة:التخطٌط للتوسع فً النص باعتما

 الرســــــــم

 األدوات الضرورٌة أنواعه تعرٌفه

فن استخدمت فٌه األلوان واألشكال 

 فن ٌعبر عن مشاعري –والخطوط 

رسم  –رسم عفوي  -ـ رسم تشكٌلً

 هندسً

 صباؼة -أقالم  -ورق خاص

 الهواٌــــــة

 اأنواعه اتعرٌفه

كل ما ٌهواه اإلنسان من أنشطة 

 ٌةٌدوٌة أو فكر

 –نواد  –أو تمارس فً أماكن مؽلقة.  –هواٌات تمارس فً الهواء الطلق 

 دور الشباب –مالعب 

 فوائد الرسم 

 ملء وقت الفراغ التعبٌر عن المشاعر التعبٌر عن األفكار

   إعجاب -سرور –فرح  -حزن 
 خالل هذه الحصة:احترام المطلوب  إنجازه  إلىالمتعلم )ة(  أوجه  المسودة

 .وضع تصمٌم للموضوع الذي سٌكتبونهلب منهم ـ أط

 كتابة مسودة للموضوع مراعٌن: على مـ أشجعه

 وصؾ األشكال المرسومة. –اسمٌة(  -ــ كتابة جمل قصٌرة. ـــ تنوٌع الجمل ) فعلٌة

 (01و  7احترام عدد األسطر المكتوبة )بٌن  –ــ استعمال روابط العطؾ 

 لجداولــ االستعانة بالرصٌد الموجود فً ا

 .ٌتدخل األستاذ للمساعدة.

 رقم الجذاذة التعبٌر الكتابً المكون اللؽة العربٌة   4المستوى 

 بالتوسعٌتمكن المتعلم )ة( من مهارة الكتابة ومعالجة الموضوعات  -:  األهداؾ    

 التوسع.ٌستثمر المتعلم )ة( الموارد والمكتسبات المعجمٌة  واللؽوٌة واستثمارها فً  ـ                   

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -الوسائل:    كتاب المتعلم  

 عمل تفاعلً فً مجموعات. –عمل فردي صٌػ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 0وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللؽة العربٌة
التخطٌط وكتابة :التوسع

 مسودة
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 مع مراعاة المتعثرين وتوسيع دائرة المشاركة. عملية التصحيحتدبير بعدها انتقل مباشرة إلى ــ   التصحٌح

 ـ أحاول معالجة التعثرات بإشراك المتفوقين منهم.

فً دفتر المالحظات أثناء اإلنجاز، لتكون  المتعلمٌن و المتعلماتـ ادون الصعوبات والتعثرات التي اعترضت  لدعمالتقوٌم وا

 موضوعات للدعم والمعالجة أثناء أسبوع الدعم والتقوٌم، وأثناء تدبٌر الدروس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ بعد اإلنجاز أطلب منهم: العرض

 ـ تقدٌم اإلنتاجات وعرضها للمناقشة.
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 ـــــــــــىالحصــــــة األولـ

 ــ  بعدها انتقل مباشرة إلى تدبير عملية التصحيح مع مراعاة المتعثرين وتوسيع دائرة المشاركة. التصحٌح

 ـ أحاول معالجة التعثرات بإشراك المتفوقين منهم.

فً دفتر المالحظات أثناء اإلنجاز، لتكون  المتعلمٌن و المتعلماتـ ادون الصعوبات والتعثرات التي اعترضت  والدعم التقوٌم

 موضوعات للدعم والمعالجة أثناء أسبوع الدعم والتقوٌم، وأثناء تدبٌر الدروس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 بتذكٌرهم ببعض المهارات السابقة ،ككتابة المسودة وتنقٌحها. المتعلمٌن و المتعلمات أهٌئ  التهٌئة

 هم إلى:المطلوب من هذا النشاط وأحفز لمتعلمٌن و المتعلماتل أشرح  المسودة واإلنتاج

 إنجاز ما ٌلً: المتعلمٌن و المتعلمات من  ٌطلب األستاذ 

 التوسعحول أو صدٌقتً ، وأناقشها مع صدٌقً ــ استحضر المسودة التً هٌأنها فً الحصة السابقة 0

متجاوزا األخطاء التً اكتشفتها بمساعدة صدٌقً/صدٌقتً ، مراعٌا الكتابة بخط واضح  وضوع الم إعادة كتابة ـــ  2

 ،وتوظٌؾ جمل فعلٌة اسمٌة ، مع استعمال عالمات الترقٌم بشكل سلٌم.

 

 احترام المطلوب  إنجازه ثم تنقٌحه بالحذؾ أو باإلضافة والتعدٌل. إلىالمتعلم )ة(  أوجه  المراجعة

 وتنقٌحه. الموضوع ـ أشجعه على مراجعة 

 ه النهائٌة.ٌتدخل األستاذ للمساعدة.ـ بعد التصوٌب والتصحٌح ٌنجز ٌنتج  المتعلم )ة( المطلوب فً صٌؽت

 ـ بعد اإلنجاز أطلب منهم: العرض

 ـ تقدٌم اإلنتاجات وعرضها للمناقشة.

 رقم الجذاذة التعبٌر الكتابً المكون اللؽة العربٌة   4المستوى 

 ٌتمكن المتعلم )ة( من مهارة الكتابة ومعالجة الموضوعات بتلخٌص مقالة. -:  األهداؾ    

 التوسٌعالمتعلم )ة( الموارد والمكتسبات المعجمٌة  واللؽوٌة واستثمارها فً  ـ  ٌستثمر                  

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 2وع ـــاألسب
2الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللؽة العربٌة
 نقٌح والعرضالتص:ـــالتلخٌ
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 سيع دائرة المشاركة.ــ  بعدها انتقل مباشرة إلى تدبير عملية التصحيح مع مراعاة المتعثرين وتو التصحٌح

 ـ أحاول معالجة التعثرات بإشراك المتفوقين منهم.

 التقوٌم

 

 والدعم 

فً دفتر المالحظات أثناء اإلنجاز، لتكون  المتعلمٌن و المتعلماتـ ادون الصعوبات والتعثرات التي اعترضت 

 موضوعات للدعم والمعالجة أثناء أسبوع الدعم والتقوٌم، وأثناء تدبٌر الدروس.

 ــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــةتدبٌ المراحل  

فقرة بتوظٌؾ مهارة  التعلٌق وٌعدهم بتذكٌرهم ببعض المهارات السابقة ،ككتابة  المتعلمٌن و المتعلمات أهٌئ  التهٌئة

 لمهارة التحوٌل

 التخطٌـــــط

 

 

 

 

 

 المسودة

 

 النشاط وأحفزهم إلى: المطلوب من هذا لمتعلمٌن و المتعلماتل أشرح 

 للتخطٌط للموضوع.باستخراج األفكار من النص مثل: حوار بٌن شٌماء ونجالءاستثمار ما ورد فً النص: 

  -تزٌل التعب والملل –تقوي العضالت  –ألنها تنعش الجسم -شٌماء تحاور نجالء كونها تحب السباحة

تخلق  –الن ممارستها تكسب الجرأة  –ب الخٌل حب شٌماء لركو -نجالء ال تفضل السباحة لما لها من مخاطر

 تمار بعٌدة عن ضجٌج المدٌنة.–الحٌوٌة والنشاط 

 

 المتعلم )ة( إلى احترام المطلوب  إنجازه خالل هذه الحصة: أوجه 

 ـ أطلب منهم استثمار األفكار السابقة لكتابة حوار بٌن شٌماء ونجالء مستعمال عبارات مثل:

 بطبٌعة الحال –حسنا   -لكن  –إال أن لها ....  –هً هواٌتك؟ ــ لماذا تحبٌن هذه الهواٌة ؟ ــ نعم ما  -

 

 المتعلم )ة( إلى احترام المطلوب  إنجازه ثم تنقٌحه بالحذؾ أو باإلضافة والتعدٌل. أوجه  واإلنتاج المراجعة

 ٌؽته النهائٌةــ بعد التصوٌب والتصحٌح والتعدٌل ٌنتج المتعلم المطلوب فً ص

 :لمتعلمٌن و المتعلماتا  بعد اإلنتاج أطلب منــ  العــــرض

 ـ تقدٌم اإلنتاجات تبعا للخٌارات اآلتٌة:

 ــ إلصاقها فً سبورة النشر ـ أو على حائط القسم.

 ــ تقاسم ومناقشة.

 رقم الجذاذة التعبٌر الكتابً المكون اللؽة العربٌة   4المستوى 

 بالتحوٌلة الكتابة ومعالجة الموضوعات ٌتمكن المتعلم )ة( من مهار -:  األهداؾ    

إلنتاج فقرة بتوظٌؾ  المتعلم )ة( الموارد والمكتسبات المعجمٌة  واللؽوٌة واستثمارها  ـ  ٌستثمر                  

 .التحوٌل

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب
3الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللؽة العربٌة
التخطٌط وكتابة : 0التحوٌل

 مسودة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 ـ أحاول معالجة التعثرات بإشراك المتفوقين منهم. التصحٌح

، لمناقشةفً دفتر المالحظات أثناء ا المتعلمٌن و المتعلمات الصعوبات والتعثرات التي اعترضت أدونـ  التقوٌم والدعم

 لتكون موضوعات للدعم والمعالجة أثناء أسبوع الدعم والتقوٌم، وأثناء تدبٌر الدروس.

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 فقرة بتوظٌؾ التحوٌل. بتذكٌرهم ببعض المهارات السابقة ،ككتابة المتعلمٌن و المتعلمات أهٌئ  التهٌئة
 

 لى احترام المطلوب  إنجازه ثم تنقٌحه بالحذؾ أو باإلضافة والتعدٌل.المتعلم )ة( إ أوجه  المراجعة

 .اوتنقٌحه لمسودةـ أشجعه على مراجعة ا

 .ــ أطاب منه استحضار ما أنجزه فً الحصة السابقة

العرض 

 والمناقشة

 تقدٌم اإلنتاجات وعرضها للمناقشة مع أصدقائهم وصدٌقاتهم. المتعلمٌن و المتعلمات ــ  أطالب

 بشكل نهائً. الحوارأطالبهم بكتابة ــ 

 ــ أناقش معهم تعلٌقاتهم النهائٌة.

 ـ أطلب منهم تسجٌل المالحظات التً أقدمها لهم لالستفادة منها فً الدروس القادمة.

 

 

 رقم الجذاذة التعبٌر الكتابً المكون اللؽة العربٌة   4المستوى 

 .موضوع التحوٌلٌتمكن المتعلم )ة( من مهارة الكتابة ومعالجة  -:  األهداؾ    

إلنتاج فقرة بتوظٌؾ المتعلم )ة( الموارد والمكتسبات المعجمٌة  واللؽوٌة واستثمارها  ـ  ٌستثمر                  

 .التحوٌل

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع
 4الوحـــدة 

 4وع ـــاألسب
4الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللؽة العربٌة
 : والتنقٌح والعرض2التحوٌل
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 

 

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 التهٌئة للقراءة

 ٌحدد األستاذ أهداف الدرس .ـــ 

 .جمٌلةالفنون الــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص باستثارة معلوماتهم عن 

 ــ ٌستهل األستاذ الحصة بحوار انطالقا من تمثالتهم وخبراتهم، مستعٌنا بأسئلة ٌتدرج فٌها تدرجا منهجٌا من قبٌل:

  ــ ما الذي توحً به إلٌك كلمة الحجر؟ ـ ما المصنوعات التً ٌمكن تشكٌلها من الحجر؟

،وٌدعو المتعلمٌن إلى مالحظتها والتعبٌر عنها فً  الحجرمنحوتات على ــ ٌعرض األستاذ صورا تجسد مظاهر  المالحظة والتوقع

 18جمل مفٌدة.أو االعتماد على صورة كتاب المتعلم ص

ــ ٌحفز األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم واالنطالق من مؤشرات أولٌة ترتبط بالنص لصٌاغة 

 توقعات وافتراضات مرتبطة بمضمون النص.

وذكر ،  ( وعنوان النص .18ذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى التمعن فً الصورة )كتاب المتعلم صــ ٌدعو األستا

 العالقة بٌنهما، ثم اختٌار توقع من التوقعات التً لها عالقة بالعنوان: )مع تعلٌل التوقع(.

 

 

 

 

 

 

 ٌحتفظ كل متعلم بتوقعه إلى نهاٌة الحصة لفحص مدى صحتها.

قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن ( االشتباك مع الحجر"   قرأ األستاذ فقرة من نص )ــ ٌ القــــــــراءة

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

 ٌتابع المتعلمون قراءة األستاذ النموذجٌة . ــ

 ــ ٌتناوب المتعلمون على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة.

 المتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة على دفاترهم بالتتابع أو على السبورة.ــ ٌدعو األستاذ 

 ــ ٌمر األستاذ بٌن الصفوف لٌتثبت من قراءاتهم، وٌقدم المساعدة للمتعثرٌن فً القراءة.

 على سؤال من قبٌل:المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفوٌا األستاذ  من ــ ٌطالب  التقوٌــــــــم

 ؟ـ كٌف اكتشف ٌوسف هواٌته

 رقم الجذاذة القراءة الوظٌفٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 االشتباك مع الحجر"" نصالمتعلم  ٌقرأ -:   األهداف  

  أن النحت هو فن من الفنون الجميلة ويكون على المعادن والخشب والحجر علىعرف المتعلم تي    

 وثائق مصورة. -صور – سبورة -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع االشتباك مع الحجر
 3الوحـــدة 

 1وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

 عــــــــــــــتوقال
  

. 

الحصص 
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SLALIN 

 

 

 رابعة: الحصـــــــة الاالشتباك مع الحجر

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة.

على قراءة أجزاء  من النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و الـــنـــــص قراءة

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 .مات والمتعلمٌن أسئلة للتأكد من فهمهم للنص ٌسأل األستاذ المتعلــ 1 التركٌب والتقوٌم

 ــ ٌساعد األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات على :2

 إبداء رأٌهم بخصوص موهبة ٌوسف • -تلخٌص أفكار النص فً جمل. •  

 وع النص.ضتقوٌم فراءته ،وإبداء رأٌه فً مو•  - التأكد من صحة توقعه.•    

 ــ نشاط منزلً:3

 )االنترنٌت( النحت والتشكٌل; لمتعلمات استٌقاء معلومات إضافٌة عنالمتعلمٌن وامطالبة 

 

 

الحصـــــــة الثانٌــــــــــةاالشتباك مع الحجر"  

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 لة محددة ومركزة. الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئ

قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن (  االشتباك مع الحجر ــ ٌقرأ األستاذ نص ) قراءة الـــنـــــص

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

مراعٌن على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة،  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و

 شروط القراءة السلٌمة.

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 لألستاذ صالحٌة انتقاء األنشطة التً ٌراها مناسبة لمستوى المتعلمات والمتعلمٌن ولتدبٌر زمن الحصة. التحلٌـــل والفهــم

حددوها فً الحصة السابقة. ــ أثناء قراءة المتعلمات والمتعلمٌن ٌتوقف األستاذ عند الكلمات الصعبة التً 

 فً جمل مفٌدة. ابتركٌبهلشرحها ومطالبتهم 

 ٌطرح األستاذ بعض أسئلة الفهم لقٌاس درجة فهم التالمٌذ للنص.

)كتاب التلمٌذ ص فً منازلهم : 82ألى 2المتعلمٌن والمتعلمات إنجاز أسئلة الفهم من األستاذ  من ــ ٌطالب 

12) 

 

 المتعلمات بجمل مفٌدة عن مضمون النص باستعمال المفردات المشروحة.المتعلمون  و ٌعبر التقوٌــــــــم

 

 ـــــــــةلث: الحصـــــــة الثا االشتباك مع الحجر

بمعاملة المعلمة للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر  ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 لٌوسف

على قراءة فقرات  من النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و قراءة الـــنـــــص

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 12)كتاب التلمٌذ ص:التً أنجزوها فً المنزل  أسئلة الفهم عن  اتلمتعلموا ونالمتعلم ٌجٌب  الفهم والتحلٌل

فً  4ألى 8بإنجاز أسئلة التركٌب والتقوٌم  من  المتعلمٌن والمتعلماتاألستاذ  من ٌطالب 

 (12منازلهم :   )كتاب التلمٌذ ص 

 لوبهم الخاص عما فهموه من النص .المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفهٌا وبأساألستاذ  من ٌطالب  التقوٌــــــــم

www.dimaschool.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصــــــة األولــــــــــــى

 

 

  

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 التهٌئة للقراءة

 ٌحدد األستاذ أهداف الدرس .ـــ 

 فنون التشكٌلٌةالرسم والــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص باستثارة معلوماتهم عن 

 ــ ٌستهل األستاذ الحصة بحوار انطالقا من تمثالتهم وخبراتهم، مستعٌنا بأسئلة ٌتدرج فٌها تدرجا منهجٌا من قبٌل:

 ــ ماذا ٌستفٌد األطفال من األلعاب اإللكترونٌة؟ 

 ــ هناك من ٌؤٌد  األلعاب اإللكترونٌة وهناك من ٌعارضها، فكٌف تراها أنت ؟

  فً هذا المجالنص من معلومات الم لنا لنرى ماذا ٌقد 

،وٌدعو المتعلمٌن إلى مالحظتها والتعبٌر  صورا ألطفال ٌمارسون ألعابا إلكترونٌة ــ ٌعرض األستاذ صورا تجسد  المالحظة والتوقع

 78عنها فً جمل مفٌدة.أو االعتماد على صورة كتاب المتعلم ص

ستثمار معلوماتهم واالنطالق من مؤشرات أولٌة ترتبط بالنص لصٌاغة ــ ٌحفز األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى ا

 توقعات وافتراضات مرتبطة بمضمون النص.

األلعاب   ( وعنوان النص .78ــ ٌدعو األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى التمعن فً الصورة )كتاب المتعلم ص

قعات التالٌة التً لها عالقة بالعنوان: )مع تعلٌل وذكر العالقة بٌنهما، ثم اختٌار توقع من التو،  اإللكترونٌة

 التوقع(.

 

 

 

 

 

 ٌحتفظ كل متعلم بتوقعه إلى نهاٌة الحصة لفحص مدى صحتها.

قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن ( األلعاب اإللكترونٌة  ــ ٌقرأ األستاذ فقرة من نص ) القــــــــراءة

وتشخٌص المواقف. االستفهام والتعجب،  

 ٌتابع المتعلمون قراءة األستاذ النموذجٌة . ــ

 ــ ٌتناوب المتعلمون على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة.

 المتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة على دفاترهم بالتتابع أو على السبورة.ــ ٌدعو األستاذ 

 بٌن الصفوف لٌتثبت من قراءاتهم، وٌقدم المساعدة للمتعثرٌن فً القراءة.ــ ٌمر األستاذ 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفوٌا على سؤال من قبٌل:األستاذ  من ــ ٌطالب  التقوٌــــــــم

 ؟الرقصات الشعبٌة المنتشرة بالمغربما هً   

 رقم الجذاذة القراءة الوظٌفٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

    األهداف  : - ٌقرأ المتعلم نص " األلعاب اإللكترونٌة "

  .فوائد األلعاب اإللكترونية و أضرارهاعلى يعرف المتعلم    

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع األلعاب اإللكترونٌة
 3 الوحـــدة

 2وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

 عــــــــــــــالتوق
  

. 

الحصص 
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ـةالحصـــــــة الثانٌـــــــــ األلعاب اإللكترونٌة  

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا ة انطالقـــــوضعٌ

 الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة. 

ة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن قراءة جهرٌة معبر( األلعاب اإللكترونٌةــ ٌقرأ األستاذ نص ) قراءة الـــنـــــص

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، مراعٌن  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و

 شروط القراءة السلٌمة.

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 صالحٌة انتقاء األنشطة التً ٌراها مناسبة لمستوى المتعلمات والمتعلمٌن ولتدبٌر زمن الحصة.لألستاذ  التحلٌـــل والفهــم

ــ أثناء قراءة المتعلمات والمتعلمٌن ٌتوقف األستاذ عند الكلمات الصعبة التً حددوها فً الحصة السابقة. 

 فً جمل مفٌدة. ابتركٌبهلشرحها ومطالبتهم 

 ٌطرح األستاذ بعض أسئلة الفهم لقٌاس درجة فهم التالمٌذ للنص.

   :في منازلهم  22ألى 2بإنجاز أسئلة الفهم من  المتعلمين والمتعلماتاألستاذ  من يطالب ــ 

 (88)كتاب التلميذ ص 

 

 مشروحة.المتعلمات بجمل مفٌدة عن مضمون النص باستعمال المفردات الالمتعلمون  و ٌعبر التقوٌــــــــم

 

الحصـــــــة الثالثـــــــــة األلعاب اإللكترونٌة  

بعنوان الدرس وطرح للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن  ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 ؟لماذا جمع األب أوالدهسؤال من قبٌل : 

على قراءة فقرات  من النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن  المتعلماتوــ ٌتناوب المتعلمون   قراءة الـــنـــــص

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 77)كتاب التلمٌذ ص:لمنزل التً أنجزوها فً ا أسئلة الفهم عن  اتوالمتعلم ونالمتعلم ٌجٌب  الفهم والتحلٌل

في منازلهم     6ألى 2المتعلمين والمتعلمات بإنجاز أسئلة التركيب والتقويم  من األستاذ  من يطالب 

 (88)كتاب التلميذ ص 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من النص .األستاذ  من ٌطالب  التقوٌــــــــم

 

 : الحصـــــــة الرابعـــــــــــةإللكترونٌةاأللعاب ا

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة.

على قراءة أجزاء  من النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن  المتعلماتون  وــ ٌتناوب المتعلم قراءة الـــنـــــص

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 .فهمهم للنص ٌسأل األستاذ المتعلمات والمتعلمٌن أسئلة للتأكد من ــ 2 التركٌب والتقوٌم

 ــ ٌساعد األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات على :2

 .الرئٌسٌة لكل فقرة ــ تلخٌص النص فً أربعة أسطرصٌاغة الفكرة •  

 التأكد من صحة توقعه.•  

 وع النص.ضتقوٌم فراءته ،وإبداء رأٌه فً مو•  

 ــ نشاط منزلً:3

 )االنترنٌت( الجدارٌاتعن المتعلمٌن والمتعلمات استٌقاء معلومات إضافٌة مطالبة 
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

 

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 التهٌئة للقراءة

 ٌحدد األستاذ أهداف الدرس .ـــ 

الحرة للكتب والقصص المطالعة ــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة النص باستثارة معلوماتهم عن 

 .والمجالت

 ــ ٌستهل األستاذ الحصة بحوار انطالقا من تمثالتهم وخبراتهم، مستعٌنا بأسئلة ٌتدرج فٌها تدرجا منهجٌا من قبٌل:

 متى ٌجب أن تبدأ هواٌة المطالعة؟

 ما هً العوامل التً تساعد القارئ على المطالعة؟

 والعوامل المساعدة على ذلك.  المطالعة هواٌة  لنرى ماذا ٌقدم لنا نص من معلومات عن

،وٌدعو المتعلمٌن إلى مالحظتها والتعبٌر  مطالعات المتعلمٌن داخل مكتبةــ ٌعرض األستاذ صورا تجسد مظاهر من  المالحظة والتوقع

 29عنها فً جمل مفٌدة.أو االعتماد على صورة كتاب المتعلم ص

استثمار معلوماتهم واالنطالق من مؤشرات أولٌة ترتبط بالنص لصٌاغة ــ ٌحفز األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى 

 توقعات وافتراضات مرتبطة بمضمون النص.

كٌف   ( وعنوان النص .29ــ ٌدعو األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى التمعن فً الصورة )كتاب المتعلم ص

ت التالٌة التً لها عالقة بالعنوان: )مع تعلٌل وذكر العالقة بٌنهما، ثم اختٌار توقع من التوقعا هوٌت المطالعة

 التوقع(.
 

 

 

 

 

 

 ٌحتفظ كل متعلم بتوقعه إلى نهاٌة الحصة لفحص مدى صحتها.

قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن ( كٌف هوٌت المطالعة  ــ ٌقرأ األستاذ فقرة من نص ) القــــــــراءة

خٌص المواقف.االستفهام والتعجب، وتش  
 ٌتابع المتعلمون قراءة األستاذ النموذجٌة . ــ

 ــ ٌتناوب المتعلمون على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة.

 المتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة على دفاترهم بالتتابع أو على السبورة.ــ ٌدعو األستاذ 

 الصفوف لٌتثبت من قراءاتهم، وٌقدم المساعدة للمتعثرٌن فً القراءة.ــ ٌمر األستاذ بٌن 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفوٌا على سؤال من قبٌل:األستاذ  من ــ ٌطالب  التقوٌــــــــم

 كٌف نمت موهبة الكاتب فً المطالعة؟  

 رقم الجذاذة القراءة الوظٌفٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 ٌف هوٌت المطالعةك : " نصالمتعلم  ٌقرأ -:   األهداف   

    العوامل المساعدة  الكتساب هواية المطالعة.على يعرف المتعلم    

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع كٌف هوٌت المطالعة
 3الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

 عــــــــــــــالتوق
  

. 

الحصص 

1+2+3+4 
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: الحصـــــــة الثانٌــــــــــةكٌف هوٌت المطالعة  

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا ة انطالقـــــوضعٌ

 الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة. 

غٌم الصوت فً مواطن قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تن( كٌف هوٌت المطالعةــ ٌقرأ األستاذ نص ) قراءة الـــنـــــص

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.
على قراءة بقٌة فقرات النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، مراعٌن  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و

 شروط القراءة السلٌمة.

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 ألنشطة التً ٌراها مناسبة لمستوى المتعلمات والمتعلمٌن ولتدبٌر زمن الحصة.لألستاذ صالحٌة انتقاء ا التحلٌـــل والفهــم

ــ أثناء قراءة المتعلمات والمتعلمٌن ٌتوقف األستاذ عند الكلمات الصعبة التً حددوها فً الحصة السابقة. 

 فً جمل مفٌدة. ابتركٌبهلشرحها ومطالبتهم 

 ٌطرح األستاذ بعض أسئلة الفهم لقٌاس درجة فهم التالمٌذ للنص.

   :في منازلهم  22ألى 2بإنجاز أسئلة الفهم من  المتعلمين والمتعلماتاألستاذ  من ــ يطالب 

 (39)كتاب التلميذ ص 

 

 مشروحة.المتعلمات بجمل مفٌدة عن مضمون النص باستعمال المفردات الالمتعلمون  و ٌعبر التقوٌــــــــم

 

الحصـــــــة الثالثـــــــــة: كٌف هوٌت المطالعة  

 بمضمون النصللحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر  ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن  على قراءة فقرات  من النص  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و قراءة الـــنـــــص

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 29)كتاب التلمٌذ ص:التً أنجزوها فً المنزل  أسئلة الفهم عن  اتوالمتعلم ونالمتعلم ٌجٌب  الفهم والتحلٌل

في منازلهم  4ألى 2المتعلمين والمتعلمات بإنجاز أسئلة التركيب والتقويم  من اذ  من األستيطالب 

 (34ـ 39:   )كتاب التلميذ ص 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من النص .األستاذ  من ٌطالب  التقوٌــــــــم

 

ـــــــــة: الحصـــــــة الرابعــكٌف هوٌت المطالعة  

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان النص   ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة.

ن النص  مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، ومراعٌن على قراءة أجزاء  م المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و قراءة الـــنـــــص

 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 .ٌسأل األستاذ المتعلمات والمتعلمٌن أسئلة للتأكد من فهمهم للنص ــ 2 التركٌب والتقوٌم

 متعلمٌن والمتعلمات على :ــ ٌساعد األستاذ ال9

 .صٌاغة الفكرة العامة للنص •  

 وع النص.ضراءته ،وإبداء رأٌه فً موقتقوٌم  والتأكد من صحة توقعه.•  

 ــ نشاط منزلً:9

 بتحمٌل قصة بطرٌقة إلكترونٌة وٌعرضها أمام زمالئه.المتعلمٌن والمتعلمات مطالبة 
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

ــ ٌسمع األستاذ النص كامال مراعٌا القراءة النموذجٌة المستوفٌة لشروط األداء الجٌد وآخذا فً االعتبار إٌقاع  التسمٌع األول

الستٌعاب مضمون  هؤونالمتعلمٌن والمتعلمات فً متابعة القراءة ، كما ٌدعوهم إلى التركٌز واالنتباه إلى ما سٌقر

 النص ، مع مطالبتهم بتدوٌن الكلمات الصعبة أو الجدٌدة فً مذكراتهم. 

 ــ ٌطرح األستاذ سؤاال أو سؤالٌن للفهم األولً من قبٌل:

 ـ متى تمارس منى هواٌاتها المفضلة؟

 ـ بماذا ٌهتم حازم؟

 ـ ما هً اللغات التً أقبل على تعلمها؟

 ا خالل العطلة الصٌفٌة؟ـ اٌن وجهت والدة حازم ابنه

ــ قبل التسمٌع الثانً ٌطلب األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات االستماع والتركٌز لترتٌب األفكار حسب ورودها فً 

 النص:

 على دفاترهم.ــ ٌسمع األستاذ النص مرة ثانٌة منبها المتعلمٌن والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة التً دونوها  التسمٌع الثانً

 

 للوصول إلى استٌعاب النص بشكل دقٌق.ــ ٌطرح األستاذ أسئلة الفهم بطرٌقة مركزة ، فهم المسموع

 ــ  ٌرتب المتعلمون والمتعلمات أفكارا بشكل صحٌح، بعد أن ٌكتبها  األستاذ مبعثرة على السبورة.

 .من فهمهم للمسموع  وإذا تعذر الفهم ٌمكن إعادة قراءة الجزء الذي ٌشكل صعوبة فً الفهم وذلك للتأكد 

تحلٌل المسموع 

 واستثماره

 ٌطلب  األستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات ماٌلً:

 .بضعة جملاختزال النص فً •       

 األسماء الموصولةباستعمال باستعمال إنشاء جملة فعلٌة •       

 .ة أسطرتلخٌص النص فً ثالث •       

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 لالستماعالتهٌئة 

انتقاء األنشطة واألسئلة مراعاة للمستوى المعرفً للمتعلمٌن والمتعلمات ،وللمدة الزمنٌة  تبقى لألستاذ صالحٌة

 صة للدرس.المخص

 ٌمكن لألستاذ التصرٌح بأهداف الدرس.ــ 

 تتناول الموضوع بشكل دقٌقوٌجلب انتباههم، إلى طرح أسئلة مركزة ، المتعلمٌن والمتعلمات ــ ٌحفز األستاذ 

 

                     :"على السبورة.  وٌدعوهم إلىهواٌات األطفال ــ ٌكتب األستاذ النص السماعً :"   المالحظة والتوقع
ــ تأمل الصورة المعروضة وذكر محتوٌاتها.      

 رقم الجذاذة القراءة السماعٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 اكتساب القدرة على فهم المسموع وتحلٌله، ومناقشته،وتلخٌصه. -:  األهداف    

 .يتعرف كيف يوفق بين الدراسة وممارسة الهواية -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

األطفالهواٌات   الموضوع 
 3دة الوحـــ

 1وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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 ولــــــــــــىالحصــــــة األ

ــ ٌسمع األستاذ النص كامال مراعٌا القراءة النموذجٌة المستوفٌة لشروط األداء الجٌد وآخذا فً االعتبار إٌقاع  التسمٌع األول

الستٌعاب مضمون  هالمتعلمٌن والمتعلمات فً متابعة القراءة ، كما ٌدعوهم إلى التركٌز واالنتباه إلى ما سٌقرؤون

 بتدوٌن الكلمات الصعبة أو الجدٌدة فً مذكراتهم.  النص ، مع مطالبتهم

 ــ ٌطرح األستاذ سؤاال أو سؤالٌن للفهم األولً من قبٌل:

                                                                                ـ مع من كان ٌلعب الكاتب لعبة الشطرنج؟

                                                                    ؟ أٌن ٌظهر ذلك؟ـــ هل كان الكاتب عارفا بلعبة الشطرنج

ــ قبل التسمٌع الثانً ٌطلب األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات االستماع والتركٌز لترتٌب األفكار حسب ورودها فً 

 النص:

المتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة التً دونوها على ــ ٌسمع األستاذ النص مرة ثانٌة منبها المتعلمٌن و التسمٌع الثانً

 دفاترهم.

 ــ ٌطرح األستاذ أسئلة الفهم بطرٌقة مركزة ،للوصول إلى استٌعاب النص بشكل دقٌق. فهم المسموع

 كما ٌلً:ــ  ٌرتب المتعلمون والمتعلمات أفكارا بشكل صحٌح، بعد أن ٌكتبها  األستاذ مبعثرة على السبورة.

 الكاتب بتباطؤ الحاسوب بعد خسارته للعبة .شعور  • 1

 إحساس الكاتب بالنشاط كلما جلس ٌلعب مع الحاسوب. • 2

 عشقه لجمع األفكار من األصدقاء الممارسٌن لنفس اللعبة. • 3

 إصرار الكاتب على إجبار الحاسوب للعب معه بدال من األصدقاء.• 4

 شعور الكاتب بنشوة االنتصار على الخصوم. • 5

 ذا تعذر الفهم ٌمكن إعادة قراءة الجزء الذي ٌشكل صعوبة فً الفهم وذلك للتأكد من فهمهم للمسموع .وإ 

تحلٌل المسموع 

 واستثماره

 ٌطلب  األستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات ماٌلً:

 .بضعة جملاختزال النص فً •       

 متعدٌةأفعال باستعمال باستعمال إنشاء جملة فعلٌة •       

 تلخٌص النص فً ثالثة أسطر. •       

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 لالستماعالتهٌئة 

انتقاء األنشطة واألسئلة مراعاة للمستوى المعرفً للمتعلمٌن والمتعلمات ،وللمدة الزمنٌة  تبقى لألستاذ صالحٌة

 المخصصة للدرس.

 هداف الدرس.ــ ٌمكن لألستاذ التصرٌح بأ

 وٌجلب انتباههم، إلى طرح أسئلة مركزة ،تتناول الموضوع بشكل دقٌق المتعلمٌن والمتعلمات ــ ٌحفز األستاذ 

 

:                     "على السبورة.  وٌدعوهم إلىلعبة الشطرنج ــ ٌكتب األستاذ النص السماعً :"   المالحظة والتوقع
ر محتوٌاتها.ــ تأمل الصورة المعروضة وذك      

 رقم الجذاذة القراءة السماعٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 فهم المسموع وتحلٌله، ومناقشته،وتلخٌصه. اكتساب القدرة على -:  األهداف    

 .أن ممارسة هواية الشطرنج لعبة تعتمد على الذكاء والتركيزيتعرف  -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

شطرنجلعبة ال  الموضوع 
 3الوحـــدة 

 2وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

ــ ٌسمع األستاذ النص كامال مراعٌا القراءة النموذجٌة المستوفٌة لشروط األداء الجٌد وآخذا فً االعتبار إٌقاع  التسمٌع األول

الستٌعاب مضمون  هالمتعلمٌن والمتعلمات فً متابعة القراءة ، كما ٌدعوهم إلى التركٌز واالنتباه إلى ما سٌقرؤون

 جدٌدة فً مذكراتهم. النص ، مع مطالبتهم بتدوٌن الكلمات الصعبة أو ال

 ــ ٌطرح األستاذ سؤاال أو سؤالٌن للفهم األولً من قبٌل:

 ــ متى قرأ الكاتب أول كتاب؟ وما اسمه؟

ــ قبل التسمٌع الثانً ٌطلب األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات االستماع والتركٌز لترتٌب األفكار حسب ورودها فً 

 النص:

ص مرة ثانٌة منبها المتعلمٌن والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة التً دونوها على ــ ٌسمع األستاذ الن التسمٌع الثانً

 دفاترهم.

 

 ــ ٌطرح األستاذ أسئلة الفهم بطرٌقة مركزة ،للوصول إلى استٌعاب النص بشكل دقٌق. فهم المسموع

 على السبورة.ــ  ٌرتب المتعلمون والمتعلمات أفكارا بشكل صحٌح، بعد أن ٌكتبها  األستاذ مبعثرة 

 وإذا تعذر الفهم ٌمكن إعادة قراءة الجزء الذي ٌشكل صعوبة فً الفهم وذلك للتأكد من فهمهم للمسموع . 

تحلٌل المسموع 

 واستثماره

 ٌطلب  األستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات ماٌلً:

 .بضعة جملاختزال النص فً •       

 لفعل الالزم والفعل المتعدي.اباستعمال باستعمال إنشاء جملة فعلٌة •       

 تلخٌص النص فً ثالثة أسطر. •       

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 لالستماعالتهٌئة 

ن والمتعلمات ،وللمدة الزمنٌة انتقاء األنشطة واألسئلة مراعاة للمستوى المعرفً للمتعلمٌ تبقى لألستاذ صالحٌة

 المخصصة للدرس.

 ــ ٌمكن لألستاذ التصرٌح بأهداف الدرس.

 وٌجلب انتباههم، إلى طرح أسئلة مركزة ،تتناول الموضوع بشكل دقٌق المتعلمٌن والمتعلمات ــ ٌحفز األستاذ 

 

:                   سبورة.  وٌدعوهم إلى"على العالقتً بالكتاب ــ ٌكتب األستاذ النص السماعً :"   المالحظة والتوقع
ــ تأمل الصورة المعروضة وذكر محتوٌاتها.        

 

 

 

 

 

 رقم الجذاذة القراءة السماعٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 ه،وتلخٌصه.اكتساب القدرة على فهم المسموع وتحلٌله، ومناقشت -:  األهداف    

 .أن قراءة الكتب وسيلة للتعلم والتثقيفيتعرف  -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع عالقتً بالكتاب
 3الوحـــدة 

 3وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

ــ ٌسمع األستاذ النص كامال مراعٌا القراءة النموذجٌة المستوفٌة لشروط األداء الجٌد وآخذا فً االعتبار إٌقاع  التسمٌع األول

الستٌعاب مضمون  هلمتعلمٌن والمتعلمات فً متابعة القراءة ، كما ٌدعوهم إلى التركٌز واالنتباه إلى ما سٌقرؤونا

 النص ، مع مطالبتهم بتدوٌن الكلمات الصعبة أو الجدٌدة فً مذكراتهم. 

 ــ ٌطرح األستاذ سؤاال أو سؤالٌن للفهم األولً من قبٌل:

 ـ أٌن تقع مدٌنة الداخلة؟

 قصدها لممارسة رٌاضة ركوب األمواج؟ــ من ٌ

 ــ ما هً أسباب نجاح الرٌاضة البحرٌة بمدٌمة الداخلة؟

ــ قبل التسمٌع الثانً ٌطلب األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات االستماع والتركٌز لترتٌب األفكار حسب ورودها فً 

 النص:

 ن والمتعلمات إلى شرح الكلمات الصعبة التً دونوها على دفاترهم.ــ ٌسمع األستاذ النص مرة ثانٌة منبها المتعلمٌ التسمٌع الثانً

 

 ــ ٌطرح األستاذ أسئلة الفهم بطرٌقة مركزة ،للوصول إلى استٌعاب النص بشكل دقٌق. فهم المسموع

 ــ  ٌرتب المتعلمون والمتعلمات أفكارا بشكل صحٌح، بعد أن ٌكتبها  األستاذ مبعثرة على السبورة.

 فهم ٌمكن إعادة قراءة الجزء الذي ٌشكل صعوبة فً الفهم وذلك للتأكد من فهمهم للمسموع .وإذا تعذر ال 

تحلٌل المسموع 

 واستثماره

 ٌطلب  األستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات ماٌلً:

 .بضعة جملاختزال النص فً •       

 باستعمال باستعمال األسماء الموصولةإنشاء جملة فعلٌة •       

 لخٌص النص فً ثالثة أسطر.ت •       

 

 

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 لالستماعالتهٌئة 

ألسئلة مراعاة للمستوى المعرفً للمتعلمٌن والمتعلمات ،وللمدة الزمنٌة انتقاء األنشطة وا تبقى لألستاذ صالحٌة

 المخصصة للدرس.

 ــ ٌمكن لألستاذ التصرٌح بأهداف الدرس.

 وٌجلب انتباههم، إلى طرح أسئلة مركزة ،تتناول الموضوع بشكل دقٌق المتعلمٌن والمتعلمات ــ ٌحفز األستاذ 

 

 :                        "على السبورة.  وٌدعوهم إلىالداخلة مدٌنة ركوب األمواج النص السماعً :" ــ ٌكتب األستاذ   المالحظة والتوقع

 ــ تأمل الصورة المعروضة وذكر محتوٌاتها.

 رقم الجذاذة القراءة السماعٌة المكون اللغة العربٌة   4المستوى 

 اكتساب القدرة على فهم المسموع وتحلٌله، ومناقشته،وتلخٌصه. -:  األهداف    

 يتعرف المتعلم دور مدينة الداخلة في استقطاب ممارسي رياضة ركوب األمواج. -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع الداخلة مدٌنة ركوب األمواج
 3حـــدة الو

 4وع ـــاألسب
1الحصة   

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
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  أول خطواتي نحو الكتابة : الجزء األول:الحصــــــة األولــــــــــــى

(منذ كنت صغٌرا...إلى لم تزل بعد صغٌراــ من حكاٌتً مع القصة والرسم  عنوان الفقرة  

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 لقراءةالتهٌئة ل

 ٌحدد األستاذ أهداف الدرس .ـــ 

فوائد قراءة القصص والتعبٌر عن األفكار اءة النص باستثارة معلوماتهم ــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقر

 من خالل الرسم.

 من قبٌل: ــ ٌستهل األستاذ الحصة بحوار انطالقا من تمثالتهم وخبراتهم، مستعٌنا بأسئلة ٌتدرج فٌها تدرجا منهجٌا

 ؟من هو الخطاط •

 ما هو الشًء الذي ٌحبه القراء فً القصة؟ ؟من هو القصاص •

.وإفاداتمن معلومات حكاٌتً مع القصة والرسم لنرى ماذا ٌقدم لنا نص   

حكاٌتً   ( وعنوان النص 801ٌدعو األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى التمعن فً الصورة )كتاب المتعلم صــ  المالحظة والتوقع

وذكر العالقة بٌنهما، ثم اختٌار توقع من التوقعات التالٌة التً لها عالقة بالعنوان:.، مع القصة والرسم  

 

 

 

 

 ٌحتفظ كل متعلم بتوقعه إلى نهاٌة الحصة لفحص مدى صحتها.

 لم تزل بعد صغٌرا ــ من منذ كنت صغٌرا...إلى ــــ تخصص هذه الحصة للجزء األول من النص فقط ) القــــــــراءة

قراءة جهرٌة معبرة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن االستفهام الجزء األول من النص ــ ٌقرأ األستاذ فقرة من 

 والتعجب، وتشخٌص المواقف.

 ٌتابع المتعلمون قراءة األستاذ النموذجٌة . ــ

 األستاذ النموذجٌة. النص  مقتدٌن بقراءةــ ٌتناوب المتعلمون على قراءة الجزء األول من 

 المتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة على دفاترهم بالتتابع أو على السبورة.ــ ٌدعو األستاذ 

 ــ ٌمر األستاذ بٌن الصفوف لٌتثبت من قراءاتهم، وٌقدم المساعدة للمتعثرٌن فً القراءة.

 هرٌة ــ ٌشرحون المفردات الصعبة أو الجدٌدة أثناء القراءة الج

من  880اإلجابة عن أسئلة الفهم )الصفحة  للمقروء ،ٌطلب األستاذ إلٌهم:  المتعلمٌن والمتعلمات للتأكد من فهم  الفهم والتحلٌل

 كتاب التلمٌذ

 880التمارٌن المرافقة للنص القرائً الصفحة  المتعلماتالمتعلمون  و ٌنجز  التركٌب والتقوٌم

المسترسلةالقراءة  المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 بطالقة.( حكاٌتً مع القصة والرسمالمسترسل )نص الالمتعلم  ٌقرأ -:   األهداف   

 . هواية قراءة القصص والرسم يكتسب التعلم معلومات عن -

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي عمل: صيغ ال  

 

 الموضوع
 3الوحـــدة 

 4و3و2و1وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة

 عــــــــــــــالتوق
 

 

 ...........................؟

 .............................؟

 حكاٌتً مع القصة والرسم

 

 الحصص

 4و3و2و1 

www.dimaschool.com



 

SLALIN .H 

 

حكاٌتً مع القصة والرسم                                                     :  الجزء الثانً::ــةالحصـــــــة الثانٌــــــــ

وخشً أهلً... إلى: أصحاب الكهف من –عالم الكتاب:  عنوان الفقرة:  

من خالل  والرسمحكاٌتً مع القصة  نص اءة الجزء الثانً من ــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقر للقراءة االستعداد

 طرح أسئلة تربط السابق بالالحق من قبٌل:

 لماذا سمى المعلمون الكاتب بالخطاط؟ـــ 

 ؟ــ هل كان الكاتب مقتنعا بنصٌحة معلمه

 ( وٌذكرون:801ٌدعو األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى التمعن فً الصورة )كتاب المتعلم صـــ  المالحظة والتوقع

 نوانالصورة بالععالقة  •

ما ٌمكن أن من التالمٌذ توقع  وٌطلب - عالم الكتاب عنوان الجزء الثانً : ـــ ٌدون األستاذ على السبورة

 ٌعالجه هذا الجزء.

 

 

 

 

 

 ــــ تخصص هذه الحصة للجزء الثانً من النص فقط

ة ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن قراءة جهرٌة معبرالثانً من النص الجزء ــ ٌقرأ األستاذ فقرة من  قراءة الـــنـــــص

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، مراعٌن الجزء الثانً من النص على قراءة  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و

 شروط القراءة السلٌمة.

 الصعبة بالنص.ٌشرح المتعلمون والمتعلمات معانً المفردات ــ 

 

من 888للمقروء ،ٌطلب األستاذ إلٌهم: اإلجابة عن أسئلة الفهم )الصفحة   المتعلمٌن والمتعلمات للتأكد من فهم  تحلٌـــل والفهــمال

 كتاب التلمٌذ

 لألستاذ صالحٌة انتقاء األنشطة التً ٌراها مناسبة لمستوى المتعلمات والمتعلمٌن ولتدبٌر زمن الحصة.

  

 لخص الجزء المقروء فً ثالث جمل •عن األسئلة التالٌة: المتعلمات تعلمون  والم ٌجٌب التقوٌــــــــم

 من النص لثانًحدد الفكرة العامة من الجزء ا•

 مدى التقارب بٌن ما توقعه ومضمون الجزء الثانً. المتعلماتالمتعلمون  و ٌتلمس  •

 "تً مع القصة والرسم حكاٌ " الجزء الثالث :الحصـــــــة الثالثـــــــــة

 .(ٌقترن بالقصة... إلى : فً بداٌة سبعٌنٌاتمن   االرتباط بالرسم  عنوان الفقرة:   

من  –حكاٌتً مع القصة والرسم نص اءة الجزء الثالث من ــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقرــ  التهٌئة للقراءة

 خالل طرح أسئلة تربط السابق بالالحق من قبٌل:

 (ما هً األفكار األساسٌة فً الجزأٌن األول والثانً؟ •

 ؟ماذا كان أشقاء الكاتب ٌجلبون من المدٌنة •

 المالحظة والتوقع

 

 القــــــــــراءة

 على السبورة بعد أن ٌكتبه األستاذ"    االرتباط بالرسم ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات عنوان الجزء الثالث : "

 ٌه مضامٌن النص، بكتابة توقعهم على مذكراتهم.وٌتوقعون ما قد تؤول إل

 

ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن ، قراءة جهرٌة معبرة الجزء الثالث من النص ٌقرأ األستاذ فقرة من ــ 

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

ذ النموذجٌة، ومراعٌن النص  مقتدٌن بقراءة األستا هذا الجزء من على قراءة  المتعلماتٌتناوب المتعلمون  و

 عــــــــــــــالتوق
 .............................؟

 

 ......................؟.....

 .............................؟
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 شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 ــ ٌشرح األستاذ بمعٌة التالمٌذ الكلمات الصعبة الواردة فً الفقرة  الفهم والتحلٌل

 (881 كتاب التلمٌذ ص:ٌطرح األستاذ  على المتعلمات والمتعلمٌن أسئلة الفهم )

 881التمارٌن المرافقة للنص القرائً الصفحة  المتعلماتالمتعلمون  و ٌنجز  التقوٌــــــــمالتركٌب و

 

 

 "حكاٌتً مع القصة والرسم  "الجزء الرابع:     : الحصـــــــة الرابعـــــــــــة

 (إلى آخر النص...ع القصة:وهكذا بدأت ممن   :أول خطواتً نحو الكتابةالفقرة: عنوان    

 "حكاٌتً مع القصة والرسم  " نص اءة الجزء الرابع من ــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقر التهٌئة للقراءة

 من خالل طرح أسئلة تربط السابق بالالحق من قبٌل: –

 ما هً الفكرة التً تدور حولها فقرة الجزء الثالث؟

 حكاٌتً مع القصة والرسم("ق)ٌلخص المتعلمون  شفهٌا ما سب

 (:أول خطواتً نحو الكتابة) ٌكتب األستاذ على السبورة عنوان الجزء الرابع:

 المالحظة والتوقع

 

 

 

 القــــــــراءة

 

 إلى الملخص المقدم وإلى التمعن فً عنوان الجزء الرابع: األستاذ المتعلمٌن والمتعلماتــ ٌثٌر 

 (أول خطواتً نحو الكتابة)

 عون ما قد تؤول إلٌه مضامٌن النص، بكتابة توقعهم على مذكراتهم.وٌتوق

ٌراعً فٌها تنغٌم الصوت فً مواطن ، قراءة جهرٌة معبرة الجزء الرابع من النص ٌقرأ األستاذ فقرة من ــ 

 االستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.

مقتدٌن بقراءة األستاذ النموذجٌة، النص   هذا الجزء من على قراءة  المتعلماتٌتناوب المتعلمون  وــ  

 ومراعٌن شروط القراءة السلٌمة )الوقف واالستفهام والتعجب، وتشخٌص المواقف.(

 ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم.

 

 الفهم والتحلٌل

 ــ ٌشرح األستاذ بمعٌة التالمٌذ الكلمات الصعبة الواردة فً الفقرة 

 .مهم للجزء المقروء واألجزاء األخرى لربط السابق بالالحق ٌطرح األستاذ أسئلة للتأكد من فه

 من كتاب التلمٌذ 881الفهم الصفحة وٌجٌبون عن أسئلة 

 :ٌساعد األستاذ المتعلمٌن على التقوٌــــــــمالتركٌب و

 .تحدٌد أفكار األجزاء األربعة كاملة •

 .هواٌات الكاتبإبداء رأي المتعلمٌن فً  •

 قعاتهم.التأكد من صحة تو •

 تقوٌم قراءة المتعلمٌن من قبل األستاذ.•
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 الحصــــــة األولــــــــــــى

معبرا ،مراعٌا فٌها تلوٌن الصوت )اإلٌقاع( جهرٌاإنشادا الكتاب  " ٌنشد األستاذ بعض أبٌات قصٌدة "  القـــــــــــــراءة  

نشاد األستاذ.إ‘إلى إنشاد بقٌة األبٌات محاكٌن  المتعلمٌن والمتعلماتٌدعو األستاذ ــ   

ث حوالب لمتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة على دفاترهم بالتتابع أو على السبورةاــ ٌدعو األستاذ   

.عن  معانٌها فً المعجم  

ٌقوم األستاذ الفهم  األولً للمتعلمٌن والمتعلمات لمضمون القصٌدة الشعرٌة ، من خالل دعوتهم إلى التعبٌر ــ  التقوٌــــــــم

 شفهٌا عن مضمونها.

 

: الحصـــــــة الثانٌــــــــــةـــــــابالكتـ  

للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر بعنوان  ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 . مثل: النص  الوظٌفً وبمضمونه العام انطالقا من أسئلة محددة ومركزة

 ما هو أعز صدٌق للشاعر؟ــ 

 وي الكتاب حزن الشاعر؟كٌف ٌدا

 معبرا ،مراعٌا فٌها تلوٌن الصوت )اإلٌقاع( جهرٌاإنشادا ( الكتاب) قصٌدةألستاذ  اٌنشدــ  قراءة الـــنـــــص

 ، للقصٌدةاألستاذ  بإنشادمقتدٌن   أبٌات القصٌدةبقٌة  إنشادعلى  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و

 متدخال لحثهم على تنغٌم العبارات بحسب األبٌات. لمتعلماتان  وٌالمتعلمـ ٌتتبع األستاذ إنشاد 

 فٌما بٌنهم. اإلنشائًــ ٌقومون أداءهم 

 لألستاذ صالحٌة انتقاء األنشطة التً ٌراها مناسبة لمستوى المتعلمات والمتعلمٌن ولتدبٌر زمن الحصة. التحلٌـــل والفهــم

فً  ابتركٌبهلشرحها ومطالبتهم اذ عند الكلمات الصعبة. ــ أثناء قراءة المتعلمات والمتعلمٌن ٌتوقف األست

 جمل مفٌدة.

 ٌطرح األستاذ بعض أسئلة الفهم لقٌاس درجة فهم التالمٌذ للنص.

 تدبٌــــــــــــر األنشطــــــة التعلٌمٌـــــة التعلمٌـــــــــة المراحل  

 

 االستعداد للقراءة

 وٌتعاقد مع المتعلم حول طرق العمل.ٌحدد األستاذ أهداف الدرس .ـــ 

 النص باستثارة معلوماتهمــ ٌهٌئ األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات لقراءة 
 وٌجلب انتباههم، إلى طرح أسئلة مركزة ،تتناول الموضوع بشكل دقٌق المتعلمٌن والمتعلمات ــ ٌحفز األستاذ 

 .والصورة المرافقة لهعلى الربط بٌن موضوع القصٌدة  والمتعلماتـ ٌساعد األستاذ المتعلمٌن 

.قراءة الكتبالتحدث عن ما ٌعجبهم فً  والمتعلماتالمتعلمٌن ٌطلب األستاذ من    المالحظة والتوقع  

وذكر بعض ما تحتوي علٌه، ثم قراءة عنوان النص.  هــ ٌدعوهم إلى فتح كتبهم ومالحظة الصورة بانتبا  

ــ ٌحفز األستاذ المتعلمٌن والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم واالنطالق من مؤشرات أولٌة ترتبط بالنص لصٌاغة  

"الكتاب القصٌدة"راضات مرتبطة بمضمون توقعات وافت  

لشعرٌةالقراءة ا المكون اللغة العربٌة   4المستوى   رقم الجذاذة 

 ة قادرا على:أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحص -:  األهداف    

مهام الكتاب في التعليم قراءة شعرية.ـ تعرف التلميذ  الكتابقراءة النص الشعري  -

 والتثقيف,وكيفية استغالله.

 وثائق مصورة. -صور –سبورة  -:    كتاب المتعلمالوسائل  

 .عمل تفاعلً فً مجموعات –عمل فردي صيغ العمل:   

 

 الموضوع الكتــــــــاب
 3الوحـــدة 

 4وع ـــاألسب

المرجع:المنٌر فً 

 اللغة العربٌة
 الحصص

 4ـ3ـ2ـ1
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فً منازلهم :    8ألى 2بإنجاز أسئلة الفهم من  المتعلمٌن والمتعلماتاألستاذ  من ــ ٌطالب 

 (011)كتاب التلمٌذ ص 

 

 باستعمال المفردات المشروحة. القصٌدةالمتعلمات بجمل مفٌدة عن مضمون المتعلمون  و ٌعبر التقوٌــــــــم

 

 : الحصـــــــة الثالثـــــــــةالكتــــــــاب

بمضمون للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات والمتعلمٌن بالتذكٌر  ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 القصٌدة.

معبرا ،مراعٌن فٌها تلوٌن الصوت  جهرٌاإنشادا   إنشاد القصٌدةعلى  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و الـــنـــــص قراءة

 )اإلٌقاع(

 .بناء على شبكة مالحظة األداء القرائً. ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم

 : من قبٌللق بمضمون القصٌدة أسئلة تتع المتعلمات والمتعلمٌنٌطرح األستاذ على  الفهم والتحلٌل

 ــ ماذا وجد الشاعر فً الكتاب ؟

 ــ بماذا ٌفٌد الكتاب الشاعر؟

 كٌف ٌرى الشاعر الكتاب؟

 ــ ما هً الصفات اإلنسانٌة التً وصف بها الشاعر الكتاب؟

فً  7ألى 0بإنجاز أسئلة التركٌب والتقوٌم  من  المتعلمٌن والمتعلماتاألستاذ  من ٌطالب 

 (011:   )كتاب التلمٌذ ص منازلهم 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من النص .األستاذ  من ٌطالب  التقوٌــــــــم

 رابعة: الحصـــــــة الالكتــــــــاب

ببعض والمتعلمٌن بالتذكٌر  للحصة بربط السابق بالالحق ، من خالل مطالبة المتعلمات ذــ ٌمهد األستا وضعٌـــــة انطالق

 األوصاف التً وصف بها الشاعر الكتاب.

معبرا ،مراعٌن فٌها تلوٌن الصوت  جهرٌاإنشادا   إنشاد القصٌدةعلى  المتعلماتــ ٌتناوب المتعلمون  و قراءة الـــنـــــص

 )اإلٌقاع(

 .ئً.بناء على شبكة مالحظة األداء القرا ــ ٌقومون أداءهم القرائً فٌما بٌنهم

 أسئلة للتأكد من معرفتهم للنص : المتعلمات والمتعلمٌنٌطرح األستاذ على  التركٌب والتذوق

 ٌطلب منهم صٌاغة الفكرة العامة للقصٌدة الشعرٌة.ــ 

 ــ ٌدعوهم لقراءة البٌت الذي أعجبهم فً القصٌدة قراءة شعرٌة معبرة.

 :ـ ٌدعوهم 

 اب فً التعلم والتثقٌف.للتعبٌر شفهٌا عن شعورهم بأهمٌة الكتــ  

 لذكر قٌم متعلقة بالكتاب اشتمل علٌها النص.ــ  

 ــ تحدٌد المغزى من القصٌدة .

 

 المتعلمٌن والمتعلمات اإلجابة شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من النص .األستاذ  من ٌطالب  التقوٌــــــــم
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جذاذة رقم:                            1 :بوعأس        فالحة والصناعة والتجارةالمجال                   4: ىالمستو 10   

 القراءة  )نص وظيفي(
                                       تسوق القرويين: عنوان النص

 

 

 

 

 

 الحصة األولى

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

 لإلجابة عن السؤالاستدراج التالميذ 
 ينشط سكان األرياف صيفا، فما األنشطة التي يقومون بها في المدينة؟

ةظالمالح  
 والتوقع

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. عنوان النصكتب وقراءة الفتح 
  ؟وبماذا توحي لنا -؟   شتملتالنص، على ماذا  ةصور لنالحظ

 (:تسوق القرويين)التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
 عمادا يتحدث النص؟ 

 ؟الى المدينةلماذا يفد سكان القرويين 

فيها تنغيم الصوت،  قراءة جهرية معبرة، مراعيا " تسوق القرويين فقرة من نص " يقرأ األستاذ القراءة
 .ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف

 .التي يقرؤنها يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين بأصابعهم إلى الكلمات -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات النص قراءة هامسة -
 .ين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبةيدعو األستاذ المتعلم -
 قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين يتتبع األستاذ -

 .تسوق القرويينسؤالين حول  سؤال أو التقويم

 الحصة الثانية

 والتعلم التعليم أنشطة المراحل

 تذكر عنوان النص , مضامين النص بالالحق:ربط السابق  االنطالق وضعية
 ؟بتجه سكان االرياف صباحااين 

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ - النص قراءة
شروط القراءة  يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة -

 .السليمة
من شبكة مالحظة  انطالقا (باألقرانتقويم )يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم  -

 .األداء القرائي

 مخازن-مخزون-خازن-االتيان بمفردات وفق نموذج : مثل خزن  الفهم
 . الوصل بين كلمة ومعناها

 متى تكون المناسبة طيبة للتدالوي وسكان الضواحي ؟
 

المفردات  باستثمار تسوق القرويينيعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع  التقويم

 .المشروحة

 

الجودة أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

رصيده  أن يغني - تسوق القرويينة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 يتعرف بعض خصائص النص الوصف - أنشطة سكان االريافتعرف بعض  - المعرفي وحصيلته المعجمية

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 

 



11جذاذة رقم:             1 بوع:أسالفالحة والصناعة والتجارة        مجال                                   4المستوى:   

 القراءة  )نص وظيفي(
تسوق القرويينعنوان النص:   

 

 

 

 

 

 الحصة الثالثة

  :الالحقبربط السابق  وضعية االنطالق
 بأنشطة  القرويين في المدينة.التذكير 

 ,لتالميذقراءات فردية ل النص قراءة
 :حول أسئلة حول مضمون النص تتمحور 
 األلوان.-مناسبة -أختار الوصاف للكلمات التالية : اللبن-
 استخرج من النص مفردات أو عبارات دالة على: -
 "      "ما يستعد به التدالوي في عمله"عمل التالوي"
 اين يتوجه سكان األرياف عندما يغدون الى المدينة؟-

 صباحا.....................
  مساء......................

 

 :حولأسئلة تقويمية  التقويم
 موضوع النص

  .المدينةأنشطة القرويين في 
 مناسبة انشطتهم .

 

 الحصة الرابعة

 :ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق وضعية
 بأنشطة القروييين في المدينة  صباحا ومساء.التذكير 

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 .يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 .صياغة الفكرة العامة للنص في جمل فعلية والتقويم التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

  .إبداء الرأي في موضوع النص

 التذكير ببعض المطاحن األخرى غير مطحنة الحبوب .
 .التوقعات التأكد من صحة

 

أن يقرأه قراءة جهرية تتسم بالجودة  - صامتة هادفة.ة ءأن يقرأ النص قرا - يكون المتعلم قادرا على: أن األهداف :

أن يغني  - تسوق القروييينأن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبطة بموضوع  -وحسن األداء وسالمة النطق. 

تعرف بعض خصائص النص  - أنشطة األرياف في المدينةتعرف بعض  - رصيده المعرفي وحصيلته المعجمية

 يالوصف

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 1االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة رابعةالالوحدة 
 7جذاذة  الفعل الماضي المبني للمجهول  الصرف والتحويل

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 المبني للمجهولتعرف  -
 يحول الفعل الماضي الى المبني للمجهولأن  -
 الكتابي. في تواصله الشفوي و للمجهولالفعل الماضي المبني أن يستعمل  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .من المتعلمين والمتعلمات قراءة نص االنطالق قراءة صامتة يطلب األستاذ

 "في دراسة الظاهرة الصرفية:  إجاباتهم"؟ ويستثمر من مأل المخازنيطرح عليهم السؤال التالي: " -

 ." الفعل الماضي المبني للمجهول

 ةظالمالح
 واالكتشاف

والتعلم بالكيفية التي  يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .والمتعلمات بالمتابعة المركزة النص بطريقة تسمح للمتعلمين يسمع األستاذ -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة -

 ضْيٌف ُمبارك
ي عُ  ر  ج  أْ ست  ا     ضيفاا  لُ ب  تقْ سيسْ  هُ نَّ ا، ألنه  حْ وط   الحبوب   ة  تنقيَّ ل   ت  ال  ام  وع   االا مَّ التَّْدال و 
 ية.ح  الفال   يلُ فيها بالمحاص   المخازنُ  ت  أل  ي مُ ت  الَّ رة  المثم   ة  ر  اد  النَّ  نة  السَّ  هذه   نْ م   ركاا با  مُ 

 

 .أسئلة على المتعلمين والمتعلمات، ويدون األجوبة في جدول يطرح األستاذ - التحليل
 ويكتبها على جمال فعلية فعلها مبني للمجهولمن إجابات المتعلمين والمتعلمات  يختار األستاذ -

 .السبورة
الجمل )أ( والجمل )ب(ويتوصل معهم الى ان الفعل الماضي في بمعية المتعلمين والمتعلمات  قارني -

 فاعله مقارنة بالجمل )ب(. حذفالجمل )أ( 
 يالحظ معهم ان صيغة الفعل الماضي في الجمل )أ( قد ضم أوله وكسر ما قبل آخره.-
 من المتعلمأخرى حتى يتمكن ب، ويمكن أن يعززها السابقة الجملاالستنتاج من خالل  يبني األستاذ -

 .الفعل الماضي الى المبني للمجهول من تحويل
 .يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج

 آخره .فيضم اوله ويكسر ما قبل  فاعله،ي المبني للمجهول هو الذي يحذف اض  الم   الفعلُ 

 

ويمكنه أن دفاترهم،  -من المتعلمين والمتعلمات إنجاز التطبيق على ألواحهم أو على يطلب األستاذ التطبيق
 .يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك

والمتعلمات  تصحح التطبيقات جماعيا على األلواح أو على السبورة، بعدها يصحح المتعلمون التصحيح
 .أخطاءهم

 التقويم
 التعثرات ورصد

المبني تحويلها الى على السبورة، ويطلب من المتعلمين والمعلمات افعاال ماضية يسجل األستاذ 
 للمجهول.

إلى معالجة فورية،  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت تحتاج -
 .حصة التثبيت الموالية ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة
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 5جذاذة  المفعول به ظاهروضمير  التراكيب

 

 أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 وضعية
 االنطالق

 .الموضوعي حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه أسئلة األستاذيطرح 

 ثم يدعو بعض المتعلمين" أنشطة سكان االرياف"يقرأ النص الحامل للظاهرة التركيبية  -

 .والمتعلمات لقراءته

 .اهرة التركيبيةيطرح أسئلة تكون أجوبتها جمال حاملة للظ -

 ةظالمالح
 واالكتشاف

التعليم والتعلم بالكيفية التي  لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة األستاذ،يتدرج 

 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين
 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .قراءة صامتة يقرأ المتعلمون النص -

 أنشطة سكان األرياف
سالم يمسك كبشا  نشيطة هذافي حركة تجارية  السوق! الجميعما أجمل سكان األرياف وهم في 

وتلك جماعة تحاول  أحد،خوفا أن يدوسها وهذه سلمى تحمل سلة بيض تحتضنها  للبيع،يعرضه 
 .إقناع إبراهيم أن يبيعهم بقرته

 :السبورة، الجمل التاليةيسجل األستاذ، على  التحليل
 بقرة.يبيع إبراهيم  -تحمل رقية سلة      -كبشا يمسك سالم 

 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى مالحظة الجمل -
عناصر  لتحديدة السابقس ودرالويستثمر داخل الجدول ينطلق من الجمل المسجلة على السبورة  -

 .الجملة الفعلية
؟ ما يمسك كبشاالذي ن م :مثل في تحديد طبيعة كل كلمة من خالل طرح أسئلة من  يتدرج األستاذ -

 .الكلمات ثم يطرح أسئلة مناسبة لباقي  ؟يمسك سالم
 فعل وفاعل )الفعلية: يتوصل األستاذ، بمعية المتعلمين والمتعلمات، إلى تحديد عناصر الجملة -

 ومفعول به(
 عليه فعل الفاعل قد جاء ظاهرا بعد الفاعل. يوضح األستاذ ان المفعول به الذي وقع -
يتبع األستاذ نفس مراحل الجدول األول بالنسبة للجدول الثاني لتوصل مع التالميذ ان المفعول به  -

 هذه المرة جاء ضميرا
 .االستنتاج معززا ذلك بأمثلة أخرى يوضح األستاذ -

 .يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج
 منصوب يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعل،المفعول به اسم 

 المفعول به يكون ظاهرا وضميرا.

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على الدفاتر التطبيق

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

 التقويم ورصد
 التعثرات

،  يستقبلها،  صالة الظهر صلى المسلم). المفعول به تحديد يطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 
 .). فتحها مأل العامل المخازن

تحتاج إلى معالجة فورية،  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت -
 .أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعمبواسطة  ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف : 
 .المفعول بهتعرف  -
 المفعول به ظاهرا وضميرا.تعرف  -

 وسائل رقمية –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 جذاذة  الهمزة المتطرفة االمالء

 

 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا علىاألهداف :  
 . تطرفة الهمزة المتعرف كتابة  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 االشقرإعداد : خالد                                                                                                               

 التعليم والتعلم أنشطة  المراحل

  وضعية
 االنطالق

  شيماء" االنطالق  أسئلة تساعد المتعلمين والمتعلمات على تركيز انتباههم على نص يطرح األستاذ
 ."خياطةلا

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

والتعلم بالكيفية التي    يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .مناسبة لمستوى المتعلمينيراها 

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .بهمزة  تنتهييقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة صامتة ويستخرجون المفردات التي  -

 خياطة شيماء ال
 هي ف بأمانة، مهنتهاء  زيارة شيماء الخياطة التي تتحمل عب األريافيسعد سكان 

 أشغال زبنائها ، وال تجرؤ على معاملتهم إال بحياء ومروءة ، ويسوء شيماء   ئال تبط 
   التماطل في إنجاز مهمتها ، ويسعدها أن تمأل وقتها بالعمل الجاد.

 مستخرجة من النصيستخلص التالميذ بمساعدة االستاذ الظاهرة انطالقا من الكلمات ال التحليل
  1ةالمجموع

                                                رسم الهمزة ماتالكل

 ى الياء قبلها كسر كلمة آخرها همزة مكتوبة عل تبطئ 

 كلمة آخرها همزة مكتوبة على الواو قبلها ضم  تجرؤ 

 ى االلف قبلها فتح آخرها همزة مكتوبة علكلمة  تمأل

 كتبت متطرفة في الكلمات على ما يناسب الحركة التي قبلها. يالحظ أن الهمزة 
 2جموعةالم

 رسم الهمزة ماتالكل

 قبلها مد بااللف كلمة آخرها همزة  شيماء 

 قبلها مد بالياء كلمة آخرها همزة  يجيئ 

 و امد بالوآخرها همزة كلمة  يسوء 

 كلمة آخرها همزة قبلها سكون  عب ء 

  لى السطر. ان الهمزة كتبت متطرفة في الكلمات ع يالحظ
 .يركب المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل االستنتاج 

آخر الكلمة مناسبة لحركة الحرف الذي قبلها. المتطرفة في الهمزة  تكتب  
إذا كان ما قبلها مفتوحا.  تكتب على األلف-  
كان ما قبلها مكسورا.  االياء إذتكتب على -  
كان ما قبلها مضموما.  االواو إذعلى ب  تكت-  

. وسكونأمستقلة( إذا كان ما قبلها مد ) تكتب على السطر-  

 .ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على دفاترهم التطبيق 

 تصحح اإلنجازات ثنائيا، وجماعيا، ثم فرديا  التصحيح

  ورصد
 التعثرات

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



 1 االسبوع الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

علية،  الفالفعل الماضي المبني للمجهول  التطبيقات الكتابية 
 المفعول به ظاهر وضمير 

 جذاذة 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 . رالمفعول به ظاهر وضمي، الفعل الماضي المبني للمجهولاستثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد: خالد االشقر                                                                                                               

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

يستحضرون من خاللها الظواهر    المتعلمات والمتعلمين إلنجاز التطبيقات الكتابية بأنشطة يهيئ األستاذ
 :المدروسة من قبيل

 .بفعل ماض مبني للمجهولإيت 
  وأخرى تتكون من فعل وفاعل ومفعول به ومفعول به ضمير  فعل وفاعلتتكون من  فعلية إيت بجمل  -

 .ظاهر
 

قراءة صامتة  ،" الزيتونموسم جني يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي " التطبيقات

 .قبل الشروع في إنجاز التطبيقات الكتابية
 .ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات المصاحبة للنص على الدفاتر -
 .يستغل األستاذ حصة اإلنجاز لتقديم مساعدة للمتعثرين -

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

 :الجملتين التاليتين المفعول به فييطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات تحديد  التقويم 
 . ينقل الفالح المحصول الى مطحنة الزيتون

 . يعبأها في براميل  -

 رصد
 التعثرات

 .معالجتها في أسبوع التقويم والدعميدون األستاذ أهم التعثرات قصد 
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 كتابة تقرير  التعبير الكتابي 
 جذاذة       مسودة كتابةالتخطيط و :االولىالحصة 

 

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .استخراج األفكار من النص

 .تصميم للنص المدروسصياغة   -
 .مراعيا الروابط وعالمات الترقيمكتابة مسودة  -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر                                                                                                      

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 :تقربهم من الموضوع من قبيل المتعلمين والمتعلمات للحصة من خالل طرح أسئلة عامة  يهيئ األستاذ التهيئة 
 ماذا شاهدت؟  ؟منكم زار الباديةمن 

 يقرأ التالميذ النص قراءة بتمعن وتركيز   التصميم  بناء
 خراج األفكار االساسية الست

 تحديد الفكرة العامة  
 تحديد الكلمات المفتاح في النص 

 خمسة أسطر يتعدى   ال تقريروضع تصميم للنص لكتابة  
 يذكر تاريخ ومكان الرحلة.  -
 يصف ما اثار انتباهه بالضيعة.  -
 عمل كال الفالحين. يصف ظروف   -
 يعبر عن شعوره.  -

  كتابة
 المسودة

 .التصميم يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة مسودة انطالقا من عناصر
 .الصعوبات يرشد األستاذ المتعلمين والمتعلمات ويوجههم، ويساعدهم على تجاوز  -
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 السنبلة والعصفور  المسترسل النص 
      جذاذة      الحصة األولى 

                                 

 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .قراءة سليمة" السنبلة والعصفور" قراءة النص المسترسل  -
 الذي دار بين السنبلة والعصفور وأخد العبرة من القصة. الحوار تعرف  -
 .تعرف بنية النص المسترسل وعناصره -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 شقرإعداد: خالد األ                                                                                                                

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 التالي:  السؤال يهيئ األستاذ المتعلمين والمتعلمات لبداية الدرس من خالل طرح 

 ؟ متى يبدأ موسم الحصاد 

 ةظالمالح
 والتوقع 

يقترحون توقعا أو أكثر   يقرأ المتعلمون والمتعلمات عنوان النص ويالحظون الصورة المصاحبة له ثم
 .لموضوع النص

 له عليك اأخذ حقولكنه :  إلى  "  بكت سنبلة صغيرةيحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة من "   القراءة
". 
 .المواقف  يقرأ األستاذ الفقرة قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف -
 يقرأ المتعلمون والمتعلمات الفقرة تباعا؛ -
 .خالل سياق النص   يحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبة من -

الغصن كثير التمايل  : الغصن المياد   -الظالل واسعة  :الظالل  قطافها وارفةناضجة، حان : يانعة
 ترنحت : تمايلت -يستف تربتها: يضعها في فمه ويبلعها    -واالهتزاز

 الفهم
 والتحليل 

 .والمتعلمات لمضمونها يطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم المتعلمين
 يستخرج من النص مرادف تعترض. 

 التعاون بين الكلمات.  –  الربيع.فصل  على:يتعرف من النص ما يدل  -
 العصفور؟ متى اشتبكت السنبلة مع -

 النص؟ من هي السنبلة حسب 
 استخرج من النص ما يدل على أن: السنبلة قد احتارت بعد أن علمت أن العصفور لم يعتد عليها.  -

 .محددة من خالل طرح أسئلةيتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص  -
 مما يلي :  الغصن( –نظرة    –أخضر  -)السنبلةأختار االوصاف المناسبة لهذه الكلمات -
 .............المتمايل. -نضرة.............. -بريئة. ....................  -
 هل كان العصفور معتديا على السنبلة ؟ لماذا؟ -

 التركيب
 والتقويم 

 .الجزء المقروء في جمليلخص المتعلم 
 للجزء األول من النص يحدد المتعلم الفكرة العامة  -
 .الحق( -المساواة -التواصل والتبادل)يحدد القيمة التي يتضمنها هذا الجزء  -

 إليه بعد قراءة الجزء يتلمس المتعلم مدى التقارب بين ما توقعه قبل قراءة النص وبين ما توصل -
 .األول
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 جذاذة  عبي في السوق الش النص السماعي

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .فهما سليما" في السوق الشعبي " فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 . مشاكل السوق الشعبي بمدينة طنجة تعرف -
 .التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية سليمة -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد : خالد االشقر                                                                                                        

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من    موضوع الدرس بطرح سؤاليثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى  -
 ؟  ماذا يحيط بالسوق الشعبي لحيكممثل: 

 ةظالمالح
 والتوقع 

ويطلب منهم التعبير عن   يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع 

الوقوف على التوقع   عند نهاية دراسة النص منيسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن   -

 .الصحيح 

 التسميع
 األول 

عالمات الوقف، ومستوى   النص كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعيا يُسمع األستاذ
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين   يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -
 :والمتعلمات أثناء التسميع من مثل

 ؟ ة طنجةيحيط بالسوق الشعبي لمدينماذا 
 ؟ عةلى توقف انتشار البا هل ساعدت التحسينات التي ادخلتها لجنة االشغال العامة ع

 التسميع
 الثاني 

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 االجش  - مناضد -تكومت   –تلفعن   –الطوارات  -لشرحها مثل: تعبيد الطرق  صعبة

المتعلمات  أسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول تساعد يطرح األستاذ الفهم
 :والمتعلمين على استجالء المعاني الضمنية في النص
 ؟ اذكر بعض البائعين المنتشرين بجانب السوق الشعبي

 ؟ هل تم القضاء نهائيا على الباعة 

 :من قبيلسئلة أيطرح األستاذ  التحليل
 ؟ تجلس بائعات الخبركيف 

 ؟  ا ترتفع أصوات البائعينلماذ
 ؟ هو دور الداللما 
 

 .المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل يطلب األستاذ  من التقويم 
 يسأ لهم عن نمط النص هل هو: إخباري أم سردي أم وصفي؟  -
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 دة الفالحة نشاط من أنشطة وح مشروع الوحدة 
 ة والتجار  الصناعة

 جذاذة    الحصة األولى: التخطيط
 

 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .ة وحدة الفالحة والصناعة والتجارةأنشط جمع معلومات ومعطيات عن  -
 .مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروعيف توظ -
 ..التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل  -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 أعداد : خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 وضعية 
 االنطالق

 ة . الفالحية والصناعية والتجاري األنشطةبعض للحصة بفتح نقاش عام حول  يمهد األستاذ
 .موضوع مشروع الوحدة لتكون    األنشطةاختيار إحدى  -

 على المتعلمين والمتعلمات أن يتوزعوا إلى أربع مجموعات  يقترح األستاذ  التخطيط
 .ويتدخل لمساعدتهم على ذلك

 :يوزع المهام على المجموعات بحسب ما يلي  -
 .نشاط فالحيعن  المجموعة األولى: مهمتها البحث  •
   بنشاط صناعي.المجموعة الثانية: مهمتها البحث عن معلومات متعلقة  •
 نشاط تجاري. البحث عن المجموعة الثالثة: ومهمتها  •
عه من معلومات الستعمالها في  جم  تها المحافظة على الصور والوثائق وما تمالمجموعة الرابعة: مهم •

 .الوقت المطلوب
 .من كل مجموعة إن تنتخب منسقا ومتحدثا باسمها يطلب األستاذ -
 .ووسائله وأوقاته وخطواته يحدد األستاذ، باتفاق مع المتعلمين والمتعلمات، كيفية عمل المجموعات  -

 



جذاذة رقم:        2أس         ة والصناعة والتجارةفالحالمجال    : 4الوحدة                                  4المستوى:     

 القراءة  )نص وظيفي( 
                                          الزراعة العضويةعنوان النص: 

 

 

 

 

 

 إعداد خالد األشقر                                                          الحصة األولى

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

  يعرفونها المزروعات التي  أنواعمعلوماتهم  فتح نقاش يقرب المتعلمين من أجواء النص مستثمرا
 . زراعة العضوية وعن ال

 ترديد بعض المقاطع المعروفة مع ذكر من يتغنى بها. 

ةظالمالح  
 والتوقع 

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. كتب وقراءة عنوان النصالفتح 
   ؟وبماذا توحي لنا -؟   شتملت النص، على ماذا  ة صور لنالحظ

 (: عضويةزراعة الال)التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
 عمادا يتحدث النص؟  

فيها تنغيم الصوت،   " قراءة جهرية معبرة، مراعيا الزراعة العضوية فقرة من نص "  يقرأ األستاذ القراءة
 .عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقفومحترما 

 .التي يقرؤنها يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين بأصابعهم إلى الكلمات -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات النص قراءة هامسة -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -
 قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين  األستاذيتتبع  -

 . الزراعة العضويةسؤالين حول   سؤال أو التقويم 

 الحصة الثانية 

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 : تذكر عنوان النص , مضامين النص  ربط السابق بالالحق  االنطالق  وضعية
 ؟ عة العضوية بالزرا ناطق المغربية المعروفة ماهي اهم الم

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ  - النص قراءة
شروط القراءة   يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة -

 .السليمة
من شبكة مالحظة   انطالقا (تقويم باألقران)يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم  -

 .األداء القرائي

 شرح الكلمات الصعبة  الفهم
 الل جمل. من خومتوازن -خصوبة تحديد معاني الكلمات : 

 يأتي بكلمات لها عالقة بالزراعة. 
 

المفردات  باستثمار  عة العضويةالزرايعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع  التقويم 
 .المشروحة

 

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

  أن يغني - عضويةالزراعة ال: ة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 معنى الزراعة العضوية وبعض مميزاتها وفوائدها. تعرف  - رصيده المعرفي وحصيلته المعجمية 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية
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 الحصة الثالثة 

   :الالحق بربط السابق  االنطالق وضعية 
 بمميزات الزراعة العضوية التذكير 

 ،للتالميذقراءات فردية  النص قراءة
 النص:أسئلة حول مضمون  

 . طعمة المائدة المغربيةمتى تغيرت أ
 ؟ المغاربةأكلها يى األطعمة التي كان انت تسمماذا ك

 ما يميز الزراعة العضوية   من النص استخرج -
 .  جل مناطق المغرب  تتشرفيوية بدأت  استخرج من النص ما يدل على ان الزراعة العض-
 .هلكعلى المست أذكر بعض فوائد الزراعة العضوية-
 وتأهيل الفالح المعاصر. التقليدي،ستفادة من الفالح لماذا ينبغي اال-
 ج من النص جملة تدل على أنه إخباري. استخر -

 :حولأسئلة تقويمية  التقويم 
 . موضوع النص

 

 الحصة الرابعة 

 : ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق  وضعية
   بمميزات الزراعة العضويةالتذكير 
 ى المستهلكبفوائد الزراعة العضوية علالتذكير 

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 .يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم -

 .صياغة الفكرة العامة للنص في جمل فعلية والتقويم  التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

  .إبداء الرأي في موضوع النص
 .التوقعات التأكد من صحة

 أنشطته اليومية ، وأسجل ذلك صوتيا. ا حول تصل بفالح وأجري معه حوارا-

 

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

  أن يغني - الزراعة العضوية: بموضوع ة  أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 معنى الزراعة العضوية وبعض مميزاتها وفوائدها. تعرف  - رصيده المعرفي وحصيلته المعجمية 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 2االسبوع  رة الفالحة والصناعة والتجا رابعة الالوحدة 

 السنبلة والعصفور  المسترسل النص 
 الثانية 

 6جذاذة                                 

 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .قراءة سليمة" السنبلة والعصفور" قراءة النص المسترسل  -
 الذي دار بين السنبلة والعصفور وأخد العبرة من القصة. الحوار تعرف  -
 .تعرف بنية النص المسترسل وعناصره -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 االشقر إعداد: خالد                                                                                                              

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 .المتعلمين إلى تذكر أفكار الجزء األول من النص  يحفز األستاذ

 السابقة استحضار التوقعات 

 ما الحق الذي أخذه العصفور من السنبلة؟  -للسنبلة؟    األرض( )بماذا همست االم 

 ةظالمالح
 والتوقع 

يبقون على التوقعات التي   المتعلمون والمتعلمات، انطالقا من الجزء الثاني، توقعات جديدة، أويقترح 
 ..وضعوها في مستهل الجزء األول من النص

"   كيف يا أميالذي يبدأ ب "  نبلة في خدمة الس  العصفور الحصةيحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه  القراءة
 "أكرم منكوينتهي ب " 

 .مختلف المواقف التعبيرية الجزء الثاني قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال األستاذ يقرأ  -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات الجزء المخصص قراءة سليمة -
 .انطالقا من السياق يحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبة -

 تجعل الشيء لينا. : تلطف
 . األرضجمع جدول وهو مجرى ماء صغير يشق في : الجداول

 تتألمين وتتحسرين. : تكينشت
 العطاء.  نأكرم: أحس

 يستخرج من النص مرادف البذل.  -

 الفهم
 والتحليل 

 .والمتعلمات لمضمونها يطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم المتعلمين
 من أين تتغدى الشجرة؟  -
 ؟ األرضبماذا تنفع الشجرة  -
 بماذا يخدم العصفور التي تشتكي منه؟  -

 نبلة. والمتعلمات ما يدل على إكرام العصفور للس يستخرج المتعلمين
 ما يدل على استغراب السنبلة من إكرام العصفور لها.  والمتعلمات يستخرج المتعلمين

 .محددة يتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص من خالل طرح أسئلة -
 زء من النص؟ لشخوص المذكورة في هذا الجما ا

 .لألستاذ أن يتصرف في كيف وكم األسئلة المطروحةيمكن  -

 التركيب
 والتقويم 

 تحديد الفكرة التي يتضمنها الجزء المقروء من النص. 
 ..(الكرم. –الحرية  -والعطاء خذ)األتحديد قيمة من القيم التي يتضمنها الجزء المقروء 

 .والثاني األول  أينالجز ومضمون يتلمس المتعلم مدى التقارب بين ما توقعه  -
                                                                                                                                               dimaschool



 2االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة   رابعة الالوحدة 

 6جذاذة  تثبيت - الفعل الماضي المبني للمجهول  الصرف والتحويل 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 . الفعل الماضي المبني للمجهول المتعلقة ب تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -المتعلم: كتاب التعليمية الوسائل

 إعداد : خالد االشقر                                                                                                         

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يمهد األستاذ للحصة بأنشطة مناسبة. 

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على االلواح ثم على الدفاتر. 
 يجعل األفعال مبنية للمجهول. -

 للمجهول ويركبها في جمل مفيدة. يحول األفعال الى المبني -
 يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد بالكتاب. 

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

 



 2االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة   رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت - المفعول به ظاهر وضمير التراكيب 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 . بالمفعول به ظاهر وضميرالمتعلقة  تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 : خالد االشقر عداد                                                                                                  إ

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يمهد األستاذ للحصة بأنشطة مناسبة. 

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على االلواح ثم على الدفاتر. 
 . يكمل بمفعول به مناسب لكل فعل-

 . يركب ثالث جمل متضمنة مفعوال به ضميرا-
 الفالح الزرع. د التالية: حصيعرب الجملة -

 يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد بالكتاب. 

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

 



 2االسبوع  ة والصناعة والتجارة الفالح الرابعة الوحدة 

 جذاذة  ضيعة الحاج التهامي  النص السماعي

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .فهما سليما"  ضيعة الحاج التهامي " فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 .رقصة الكدرة كنوع من أنواع التعبير الجسدي  تعرف -
 .التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية سليمة -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من    موضوع الدرس بطرح سؤاليثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى  -
 ؟  من منكم زار ضيعةمثل: 

 ةظالمالح
 والتوقع 

ويطلب منهم التعبير عن   يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع 

الوقوف على التوقع   عند نهاية دراسة النص منيسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن   -

 .الصحيح 

 التسميع
 األول 

عالمات الوقف، ومستوى   النص كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعيا يُسمع األستاذ
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين   يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -
 :والمتعلمات أثناء التسميع من مثل

 وصيفها؟ ؟ كل سنةبماذا كان الحي يحتفل ربيع 
 ؟ تهامي على هذه الضيعة محمد الحاج ال كيف حصل 

 التسميع
 الثاني 

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 ، ... سأم، الوهاد، ا بوادر،  يحفل مثل:  صعبة

المتعلمات  أسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول تساعد يطرح األستاذ الفهم
 :والمتعلمين على استجالء المعاني الضمنية في النص

 ؟ ما يقدمه السكان لههل كان الحاج محمد التهامي راض ع
 ؟ كان الحاج محمد يجد متعة متى 

 للمستدينين؟  األرض د يسلب ح محمهل كان الحا

 :من قبيلسئلة أيطرح األستاذ  التحليل
 ؟ سكان الحي يحتفلون ربيعا وصيفا لماذا كان 

 ؟  ائلتهلماذا صحبت الحاج محمد ع
 

 .المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل يطلب األستاذ  من التقويم 
 يسأ لهم عن نمط النص هل هو: إخباري أم سردي أم وصفي؟  -

 



 2االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة   رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت - الهمزة المتطرفة االمالء

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 . الهمزة المتطرفةالمتعلقة  تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 خالد االشقر   ’عداد إ                                                                                                       

 التعليم والتعلم أنشطة  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات الى تذكر الهمزة المتطرفة من خالل أنشطة من قبيل مايلي: 

 . ابحث عن كلمات بها همزة متطرفة-

 بط ء  – بناء  –اذكر سبب كتابة الهمزة المتطرفة في الكلمات االتية: سماء  -

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على االلواح. 
 . ةمناسب  الكلمات بهمزة متطرفةيكمل -

 . كلمات بها همزة متطرفةيركب ثالث -
 . يحول الكلمات من المفرد الى الجمع-
 األستاذ على المتعلمين والمتعلمات نص: يملي 

 تحية للفالح التقليدي 
 وفي ،األرضفي الخريف يبدأ حرث  شاقة، إذالفالح التقليدي يتحمل عب ء حرفة 

 الرديء،الصيف يحصد الزرع ويزيل منه الحب  يالضارة. وفالربيع ينقيها من سوء األعشاب 
 في مخابئ خاصة.  بالجزء اآلخر، ويحتفظ  فيمأل األكياس ليبيع جزءا منها

 يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد بالكتاب. 

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

 



 2االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 كتابة التقرير  التعبير الكتابي 
: التنقيح  كتابة التقرير :الثانيةالحصة 

 والعرض
 جذاذة                               

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا علىاألهداف :  
 نص موظفا جمال مناسبة، مع استعمال عالمات الترقيم المناسبة تلخيص 

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 أعداد : خالد االشقر                                                                                                        

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

إنجازه في   وبما تم ( زيارة الباديةالمدروس )ص النيدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى التذكير ب التهيئة 
 .ةالسابق ةالحص

ومتأنية وتسجيل بعض    يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى إعادة قراءة المسودة قراءة صامتة التنقيح 
 .األخطاء اللغوية أو اإلمالئية

 .يطلب من كل متعلم قراءة مسودة زميله -
 .يترك لهم الفرصة، بعد القراءة، لمناقشة وتبادل اآلراء -
 :يعيد تذكيرهم بضرورة احترام ما يلي -
 .العناصر المشكلة للموضوع بالترتيب •
 .سالمة األفكار •
 .صياغة جمل مفيدة وقصيرة •
 ..استعمال روابط  •
 .احترام عالمات الترقيم •
 

 .  تقريراليدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة  العرض
 .الصعوبات والمتعلمات ويوجههم، ويساعدهم على تجاوز يرشد األستاذ المتعلمين  -

 مناقشة الموضوع بعد كتابته. 
                                                                                                                                               dimaschool موقع 



 3االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 جذاذة  االلف الممدودة والمقصورة االمالء

 

 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا علىاألهداف :  
 . بشكل سليم االلف الممدودة والمقصورةرسم  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 قر أعداد : خالد االش

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

هرية  مز" االنطالق  أسئلة تساعد المتعلمين والمتعلمات على تركيز انتباههم على نص يطرح األستاذ
 ."ابراهيم

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

والتعلم بالكيفية التي    يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
بها الف ممدودة أو يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة صامتة ويستخرجون المفردات التي  -

 .مقصورة
 مزهرية ابراهيم

م نفهم كيف اهتدى الى صنعها، ولقد وقتا قصيرا، ول إنجازهاية قضى في الخزفي مزهر إبراهيمصنع 
سيجد نفسه   قسا، وأنههما الصعب م ويتحدى فيها، فنن أعجبنا بها، وتأكدنا انه من يحب صناعته يت

 . ونما كسبه فيها،ن قد تألق بعد حي

الى فعل   وردت فيها االلف الممدودة والمقصورة ويصنفها في جدول التييسجل األستاذ المفردات  التحليل
 على السبورة:  واسم وحرف

 . ما-الى  – على - عصا - سلوى مصطفى  -نما اهتدى  -قضى 
 ما يلي: وبالتدرج الى  المناقشة،خالل   والمتعلمات منمع المتعلمين  األستاذيتوصل  -
 الكلمات.اخر جميع وردت االلف في   -
 وتختلف رسما.  الكلمات،تشابه االلف نطقا في جميع  -
 وف. رواالفعال والح األسماءوردت االلف في  -
 تأتي االلف مرة مقصورة ومرة ممدودة. -

 االستنتاج.  األستاذ الىالتي يقترحها  واالمثلة المتنوعةفضي المناقشة  ت
 
 

 .يركب المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل االستنتاج 
. والفعل والحرف مآخر االسمقصورة في  تكون االلف  

مثل: تكون االلف ممدودة في آخر االسم والفعل والحرف -  
(ما، الثريا /دنيا، جا/ن دعا،)  

-  

 .ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على دفاترهم التطبيق 

 تصحح اإلنجازات ثنائيا، وجماعيا، ثم فرديا  التصحيح

  ورصد
 التعثرات

أنشطة التثبيت في   األستاذ بعض التعثرات بشكل فوري، ويدون ما استعصى منها قصد بناءيعالج 
 .الحصة الثانية

                                                                                                                                         



 3االسبوع  الهــوايات لثة الثاالوحدة 

 جذاذة  الصناعة أسسالدوالب من  النص السماعي

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 .فهما سليما"  الصناعة أسسالدوالب من  " فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 .نا المعاصرةأهمية الدوالب في حياتتعرف  -
 .حول موضوع النص بكيفية سليمةالتعبير والتواصل شفهيا  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من    يثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤال -
 كيف أصبح يتنقل االن؟  ؟تنقل االنسان البدائي  ان يكيف كمثل: 

 ةظالمالح
 والتوقع 

ويطلب منهم التعبير عن   يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع 

الوقوف على التوقع   يسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة النص من -

 .الصحيح 

 التسميع
 األول 

عالمات الوقف، ومستوى   النص كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعيا األستاذيُسمع 
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين   يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -
 : مثلوالمتعلمات أثناء التسميع من 

 ؟مرة ألولمن استعمل العجالت  ؟ قبل اختراع الدوالب األشياءكيف كان االنسان يحمل 
 ؟ ما هي التحسينات التي طرأت على الدوالب

 التسميع
 الثاني 

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 . الشرحه صعبة

المتعلمات  أسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول تساعد يطرح األستاذ الفهم
 :والمتعلمين على استجالء المعاني الضمنية في النص

 ؟ دوالبالتي تستعمل ال اآلالت االنسان أن يعيش بدون  يستطيعهل  
  "؟النعم التي انعم هللا على االنسان أكبرن اختراع الدوالب من إ ماذا يقصد الكاتب بقوله: "

 

 :يطرح األستاذ األسئلة التالية التحليل
 ؟ ن أهمية الدوالبذي ذكره الكاتب ليبيالمثال الما  

    ؟ قبل اختراع الدوالب األشياءاالنسان يحمل كيف كان 
 

 .المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل األستاذ من يطلب  التقويم 
 إخباري أم سردي أم وصفي؟  :هو يسأ لهم عن نمط النص هل   -

                                                                   



 3االسبوع  الهوايــــــــــات رابعة الالوحدة 

 جذاذة  الفعل المضارع المبني للمجهول  الصرف والتحويل 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 تعرف الفعل المضارع المبني للمجهول.  -
   . التميز بين الفعل الماضي والمضارع المبنيين للمجهول -
 . والكتابيفي تواصله الشفوي  الفعل المضارع المبني للمجهولأن يستعمل  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر                                                                                                         

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 .من المتعلمين والمتعلمات قراءة نص االنطالق قراءة صامتة  يطلب األستاذ

في دراسة الظاهرة الصرفية:   "؟ ويستثمر إجاباتهمماذا قال ابراهيم"  :التالي يطرح عليهم السؤال  -

 .» الفعل المضارع المبني للمجهول  " 

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

والتعلم بالكيفية التي    يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة األستاذيسمع  -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة  -

 الخزفي إبراهيم
 مهارة،تحتاج الى  الطين، لكنهااستعمال  حرفة الخزف تعتمد على :إبراهيمقال الخزفي 

 البسيطة.  اآلالت الماهرة، وتوظفاليد  وتستعمل المبدع،ففيها يحرك العقل 
 

 .أسئلة على المتعلمين والمتعلمات، ويدون األجوبة في جدول يطرح األستاذ - التحليل
 .السبورة على  هويكتب  امناسب فعالمن إجابات المتعلمين والمتعلمات  يختار األستاذ -
 . وحالة إعرابه الفعليحدد بمعية المتعلمين والمتعلمات نوع  -
المتعلم أخرى حتى يتمكن ب، ويمكن أن يعززها السابقة االمثلة االستنتاج من خالل  يبني األستاذ -

 .ضارع المبني للمعلومالمالفعل المضارع المبني للمجهول والفعل التمييز بين  من

 .السبورةيدون االستنتاج على  االستنتاج 

 بل آخره.الفعل المضارع المبني للمجهول هو الذي يحذف فاعله، فيضم أوله ويفتح ما ق

 

دفاترهم، ويمكنه أن   -من المتعلمين والمتعلمات إنجاز التطبيق على ألواحهم أو على يطلب األستاذ التطبيق 
 .يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك

والمتعلمات  تصحح التطبيقات جماعيا على األلواح أو على السبورة، بعدها يصحح المتعلمون التصحيح
 .أخطاءهم

 التقويم 
 التعثرات ورصد

تحويلها الى  على السبورة، ويطلب من المتعلمين والمعلمات  مبنية للمعلوم أفعاليسجل األستاذ 
 المبني للمجهول. 

إلى معالجة فورية،  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت تحتاج -
 .حصة التثبيت الموالية  ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة

                                                                                                                                             



 3 االسبوع الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 جذاذة  الصانع الصغير التطبيقات الكتابية 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 .االلف الممدودة والمقصورة، علنائب الفا، مجهولالفعل المضارع المبني للاستثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليميةالوسائل 

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

يستحضرون من خاللها الظواهر    المتعلمات والمتعلمين إلنجاز التطبيقات الكتابية بأنشطة يهيئ األستاذ
 :المدروسة من قبيل

 ع  ن ص  حول الفعل المضارع التالي الى المبني للمجهول : ي  -
 .نائب الفاعل فعل  تتكون من  فعلية إيت بجمل  -
 .مقصورة في االخر وأخرىالف ممدودة إيت بكلمات تتضمن  -
 

صامتة قبل   ة»قراء صغير الصانع اليدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي " التطبيقات
 .الشروع في إنجاز التطبيقات الكتابية

 .ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات المصاحبة للنص على الدفاتر -
 .يستغل األستاذ حصة اإلنجاز لتقديم مساعدة للمتعثرين -

 .تصحح األنشطة ثنائيا، فجماعيا، ثم فرديا التصحيح
 .فوريا لمعالجة بعض التعثرات التي تتطلب تدخالمرحلة التصحيح  يستثمر األستاذ -

 :الفاعل في الجملة االتية نائب  يطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات تحديد التقويم 
 . يعقد  اجتماعٌ

 .يا للمجهولرعا مبنمضا االتيان بجمل تتضمن فعال والمعلماتيطلب األستاذ من المتعلمين   -

 رصد
 التعثرات

 .معالجتها في أسبوع التقويم والدعميدون األستاذ أهم التعثرات قصد 

                                                                                                                                           



رقم:  جذاذة                    3أس         فالحة والصناعة والتجارةال                                4المستوى:      

 القراءة  )نص وظيفي( 
                                       الواني الخزفيةصناعة اعنوان النص: 

 

 

 

 

 

 إعداد: خالد االشقر                                                                 الحصة األولى

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

 .  صناعة الخزف لتعرف استدراج التالميذ 

ةظالمالح  
 والتوقع 

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. كتب وقراءة عنوان النصالفتح 
   ؟ذه االوانيهمن اين صنعت   -؟   شتملت النص، على ماذا  ة صور لنالحظ

 (: ُت الكتابةكيف هوي)التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
 عمادا يتحدث النص؟  

 ؟ ع اواني خزفيةصن خزفيا يشاهد  من 

فيها تنغيم   " قراءة جهرية معبرة، مراعيا  كيف هويت الكتابة فقرة من نص "  يقرأ األستاذ القراءة
 .الصوت، ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف

 .التي يقرؤنها المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين بأصابعهم إلى الكلماتيتابع  -
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات النص قراءة هامسة -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -
 قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين  يتتبع األستاذ -

لتقويم ا  .هواية صاحبة النص سؤالين حول    سؤال أو 

 الحصة الثانية 

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 : تذكر عنوان النص , مضامين النص  ربط السابق بالالحق  االنطالق  وضعية
 ؟ الخزفية األدواتماهي مراحل تصنيع  ؟كيف يعمل ابراهيم 

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ  - النص قراءة
شروط القراءة   يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة -

 .السليمة
من شبكة مالحظة   انطالقا (تقويم باألقران)نهم يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بي  -

 .األداء القرائي

 شرح كلمات باعتماد السياق.  الفهم
 االتيان بصفات مناسبة لكلمة االواني. 

 . الخزف( -ابتكار-يدل على ) السرور ما التعرف من النص
 لمات بمعناها. يصلون ك

 
 .المفردات المشروحة  باستثمار  هواية الكتابةيعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع   التقويم 

 

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

  أن يغني  - صناعة االواني الخزفية ة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 ي خصائص النص الوصفتعرف بعض   -– رصيده المعرفي وحصيلته المعجمية 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 

 



جذاذة رقم:                    3أس          الفالحة والصناعة والتجارة                                        4المستوى:    

 القراءة  )نص وظيفي( 
االواني الخزفية. صناعة عنوان النص:   

 

 

 

 

 

 الحصة الثالثة 

   :الالحق بربط السابق  وضعية االنطالق 
 .واألسباب التي ساعدتها في ذلكهواية صاحبة النص بالتذكير 

 ,لتالميذقراءات فردية ل النص قراءة
 :حول أسئلة حول مضمون النص تتمحور  

 . رودها في النصوحسب   ةي الرئيس األفكارترتيب 

 االوصاف التي الحقها الكاتب بابراهيم. تحديد 
 تحديد وسائل ثقافية تنافس الكتاب . 

 . ع الخزفيرتب عمليات صن 
 . الخزفي ماهر في صناعته إبراهيميستخرج من النص ما يدل على أن 

 يد(  -انية -المناسبة لهذه الكلمات)عقلوصاف االيختار 
 االنية الخزفية بسرعة؟  إبراهيمع لماذا يصن

 يختار الصناعات التقليدية . 
 . نوعية النص )سردي ،وصفي(تحديد  

 :حوليمية أسئلة تقو التقويم 
 موضوع النص 

 مراحل صناعة الخزف 
 . صناعة الخزففي  إبراهيممهارة 

 

 الحصة الرابعة 

 : ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق  وضعية
 التذكير بمراحل صناعة الخزف. 

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 .القرائي فيما بينهميقومون أداءهم  -

 .صياغة الفكرة العامة للنص في جمل فعلية والتقويم  التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

  .إبداء الرأي في موضوع النص

 اواة( مسال-حب الحرفة -ص)الجد في العملتحديد قيمة يتضمنها الن 
 .التوقعات التأكد من صحة

                                                                                                                

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

  أن يغني  - صناعة االواني الخزفية ة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 ي خصائص النص الوصفتعرف بعض   -– رصيده المعرفي وحصيلته المعجمية 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 3االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 أنشطة الفالحة والصناعة والتجارة   مشروع الوحدة 
   تشتهر بها منطقتي

 جذاذة        التعديل والتنقيح: الثالثة الحصة 
 

 إعداد :خالد االشقر                                                                                            

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .أنشطة الفالحة والصناعة والتجارة تشتهر بها منطقتيجمع معلومات ومعطيات عن  -
 .توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروع -
 ..التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 اد: خالد االشقرإعد                                                                                                          

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 وضعية 
 االنطالق

 تذكير االخرين بما تم إنجازه في الحصتين السابقتين.   المتعلمين والمتعلماتعلى بعض  األستاذ يقترح
 .موضوع مشروع الوحدة لتكون  نشاط معيناختيار  -

عديل  الت
 والتنقيح 

إلى الرجوع لما تم جمعه وتنظيمه من وثائق وصور ومعلومات المتعلمين والمتعلمات  األستاذ يدعو
 . فالحي او صناعي او تجاري تشتهر به منطقتينشاط حول  

يحثهم على تبادل المعطيات بين أفراد المجموعات قصد إبداء المالحظات بخصوص الوثائق والصور  
 والمعلومات.

 المشروع. تخضع المعطيات للتعديل زيادة أو نقصانا بحسب ما يخدم  -
ع  يعيد المتعلمون والمتعلمات تنظيم هذه المعطيات لينتقلوا في الحصة الرابعة الى صياغة المشرو -

 .صياغة نهائية
                                                                                                                                     dimaschool موقع 



 3االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 
 جذاذة  نائب الفاعل                         التراكيب 

 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 .الموضوعي حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه  أسئلة األستاذيطرح 

والمتعلمات   ثم يدعو بعض المتعلمين" ع الطيننمراحل ص" يقرأ النص الحامل للظاهرة التركيبية  -

 .لقراءته

 .حاملة للظاهرة التركيبيةيطرح أسئلة تكون أجوبتها جمال  -

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

التعليم والتعلم بالكيفية التي   لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة األستاذ،يتدرج 
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .المتعلمون النص قراءة صامتة يقرأ  -

 مراحل صنع الطين 
ينقل   ثم ،شهرلمدة   بغربال ويترك من الشوائب  بالماء ويصفى)يخلط التراب  : إبراهيمقال الخزفي 

 . (نيةآى غرفة خاصة ويبدأ باستعماله، فيدعك باليد ويحول الى إلالطين 

 :يسجل األستاذ، على السبورة، الجمل التالية التحليل
 .1داخل الجدول      .مل الترابيصفي العا   .ينقل العامل الطين   .يخلط العامل التراب

.   ي   ط  خل  ي    2داخل الجدول.     ي صفَّى التراب  .  ل الطين  نق  التراب 
 .2و  1الجمل في الجدولين  أفعالمقارنة يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى  -
 .2والجمل     1يدعوهم الى ترتيب المفعول به في الجمل   -
 2يدعوهم الى مالحظة العنصر المحذوف في الجدول -
؟  يخلط الترابالذي ن م :مثل في تحديد طبيعة كل كلمة من خالل طرح أسئلة من  يتدرج األستاذ -

 .الكلمات ثم يطرح أسئلة مناسبة لباقي
  وناب عنه، المفعول به قد حل مكان الفاعلإلى أن يتوصل األستاذ، بمعية المتعلمين والمتعلمات،  -

 . الفاعل( )نائبذا سمي ب ل
ا ناب  مرفوعا عندم صار 2بينما في الجمل  منصوب، 1ان المفعول به في الجمل  أيضايالحظون 

 عن الفاعل. 
 .االستنتاج معززا ذلك بأمثلة أخرى يوضح األستاذ -

 .يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج 
 مرفوعا  ه ذي يصير آخرال ه وناب عنه المفعول بإذا بني الفعل للمجهول حذف فاعله،  -

 . ويسمى نائب الفاعل

 الدفاتر ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على  التطبيق 

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

 التقويم ورصد 
 التعثرات

 ،استعمل الطين  ). الفاعل في الجمل االتية نائب  تحديديطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 
 .( ه ر اسم  اشته  ، جدارية   تسمر  
تحتاج إلى معالجة فورية،   المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانتيسجل األستاذ تعثرات  -

 .بواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم  ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه
 dimaschool  قع مو                                                                                                                                                

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .نائب الفاعلتعرف   -
 . نائب الفاعل ما عرفه عن   ويستثمرأن يستعمل  -

 إعداد: خالد االشقر                                   وسائل رقمية  –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية



رقم جذاذة                             4أس                 الفالحة والصناعة والتجارةمجال                4المستوى:     

 ( شعرينص القراءة )
                                       صانع المغربي التقليديالعنوان النص: 

 

 

 

 

 

 ر عداد: خالد االشق                                                                                          الحصة األولى

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

ستعدادالا  
 للقراءة

 من خالل حوار متدرج  -يسهل األستاذ الحصة بحفز المتعلمين والمتعلمات 
 كتسبة المتعلقة بموضوع النص. ومعارفهم الم همت وتمثالإلى استدعاء خبراتهم  -
دور الصانع  يهيئ األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلنشاد القصيدة باستشارة معلوماتهم عن  -

 مع. جتالممغربي التقليدي في ال
بعض الصناع  الى ذكر بعض المصنوعات التي يصنعهايستدرج المتعلمون والمتعلمات  -

 . المغاربة وكيف يصنعونها يديينالتقل
 . قليدية التي توجد بمنطقتي الصناعات الت أنواعيحدد معهم  -

ةظالمالح  
 والتوقع 

ما تجسده تم   بانتباه وذكر ومالحظة الصورة المصاحبة له كتب وقراءة عنوان النصالفتح 
 .القصيدةقراءة عنوان 

   القصيدة بالصورة؟ما العالقة التي تربط عنوان 
من هذه المؤشرات األولية   واالنطالقيحفز المتعلمين والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم 

الصانع لصوغ التوقعات وافتراض ما تتضمنه القصيدة "  النص(شكل  –العنوان - )الصورة
 " التقليدي المغربي

فيها   ، مراعياامعبر اجهري انشادا" مغربيصانع التقليدي الال» القصيدةابيات بعض   األستاذ شدني القراءة
   )اإليقاع(بحسب ما يطلبه كل مقام في القصيدة.الصوت تلوين

إيقاع موسيقي مناسب مقتدين  بقية االبيات على   إلى إنشادن والمتعلمات يالمتعلم يدعو االستاذ -

والتوقف   العبارات بحسب األبيات ،ة ويتتبع إنشادهم متدخال لحثهم على تنغيم بإنشاده للقصيد
 الجزئي بين نصفي كل بيت شعري. 

والجديدة ،على دفاترهم أو على   يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -

 لسبورة ، والبحث على معانيها في المعجم.األلواح بالتتابع أو على ا
 

يقرأ األستاذ الفهم األولي للمتعلمين والمتعلمات لمضمون القصيدة الشعرية من خالل دعوتهم الى   التقويم 
 .التعبير شفويا عن مضمونها

 مدونتي التعليمية                                                                                                         

 

 

 

 

   :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

   .يةقراءة شعر " الصانع المغربي التقليديقراءة النص الشعري " -

 التقليدية. عض المصنوعات ب  ة الصانع المغربي التقليدي في صناع أهمية تعرف -

   تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة. -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 

 



 

جذاذة رقم:                     4أس                    الفالحة والصناعة والتجارةمجال                      4المستوى:    

 ( ريعشنص القراءة )
                                       الصانع التقليدي المغربيعنوان النص: 

 

 

 

 

 الحصة الثانية 

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 القصيدة، انطالقامن خالل مطالبة المتعلمين والمتعلمات بالتذكير بعنوان  ربط السابق بالالحق  االنطالق  وضعية
 صنوعات التي يصنعها الصانع التقليدي المغربي. عض الماذكر ب -من أسئلة محددة: 

 ولماذا؟  ؟ةالى من وجه الشاعر التحي 

مراعيا فيها تلوين الصوت )اإليقاع( بحسب ما   إنشادا جهريا معبرا، القصيدة األستاذ  ينشد - النص قراءة
 القصيدة. يطلبه كل مقام في 

   للقصيدة. بإنشادهإيقاع موسيقي مقتدين   ىلعالقصيدة  إنشاد يتناوب المتعلمون والمتعلمات على  -

  االبيات،  العبارات بحسبيتتبع األستاذ إنشاد المتعلمين والمتعلمات متدخال لحثهم على تنغيم  -
 شعري. والتوقف الجزئي بين نصفي كل بيت  

من شبكة   انطالقا (تقويم باألقران)بينهم  فيمااالنشادي ءهم يقوم المتعلمون والمتعلمات أدا -

 .داء القرائيالحظة األم

يطلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات أثناء إنشادهم الوقوف عند األنشطة التي يراها مناسبة   والتحليل  الفهم
 لقدراتهم. 

 :كلمة ابداع ويبحثون عن كلمات من عائلتهايتوقف أثناء قراءة المتعلمين والمتعلمات عند 
 .  يسبي(يختارون الكلمة التي لها معنى كلمة ) -
   الزليج-مزهريات-الصواني -المحراث-: الحلي في النصات ذكرتام مصنوعيضعون عالمة ام-

 ال المعجم وشرح الكلمات الصعبة التي دونوها في دفاترهم. استعم -
 المشروحة. إنشاء جمل مستعملين كلمتين من الكلمات -
 

-االنيسمفيدة: يطلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات تركيب المفردات التالية في جمل  التقويم 
 .بالرغا

 

 

 

 

 

 

   :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

   .اءة شعريةقر " الصانع المغربي التقليديقراءة النص الشعري " -

 التقليدية. عض المصنوعات ب  ة الصانع المغربي التقليدي في صناع أهمية تعرف -

   تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة. -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

جذاذة رقم:                         4أس         الفالحة والصناعة والتجارةمجال                              4المستوى:    

 ( شعريالقراءة  )نص 
                                       الصانع التقليدي المغربيعنوان النص: 

 

 

 

 

 الحصة الثالثة 

   :الالحق بربط السابق  وضعية االنطالق 
 .موضوع القصيدةالتذكير ب

جهريا مع مراعاة شروط القراءة  القصيدة إنشادايتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد  النص قراءة
  السليمة. 

 القرائي. فيما بينهم بناء على شبكة مالحظة األداء يقومون أداءهم القرائي 

 حول: متعلمين والمتعلمات أسئلة تتمحور يطرح األستاذ على ال الفهم والتحليل  
 اختار الكلمات التي لها معنى كلمة )عزيز( 

 . ىتسام- الحلي -بوتقة- يمزج  المعجم:شرح المفردات باستعمال 
 . التقليدي عمل الصانع المغربي يعبر فيه الشاعر عن مميزاتاستخراج بيتا   

 ؟ذلك فبم تعلل  ،بكثرة(  نظر)ا فعل االمريالحظ ان الشاعر استعمل 
 .ما داللة ذلكالضمير)ها(،  األخيرةير المتصل)ه(وفي االبيات الضم األولىتكرر في االبيات 

 الكتاب. يضعون عالمة تحت الصفات اإلنسانية التي وصف بها 
 . لذي تنتهي به أبيات القصيدةا خيرالحرف األ يحددون 

 ت خصلة حميدة ، ماهي؟ هاية القصيدة ذكرفي ن-

أهم يطلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات أن يعبروا شفهيا وبأسلوبهم الخاص عن  التقويم  
 "  التقليدي المغربيالصانع ة " القصيد في ذكرها الشاعرالتي  المصنوعات

 القصيدة.يدعوهم الى تحديد األفكار األساسية في 

 

 

 

 

 

   :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

   .اءة شعريةقر " الصانع المغربي التقليديقراءة النص الشعري " -

 التقليدية. عض المصنوعات ب  ة الصانع المغربي التقليدي في صناع أهمية تعرف -

   تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة. -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 

 

 

جذاذة رقم:                        4أس         الفالحة والصناعة والتجارةمجال                      4المستوى:    

 ( شعرينص القراءة )
                                         صانع التقليدي المغربيالعنوان النص: 

 

 

 

 الحصة الرابعة 

 

 الحصة الرابعة 

 : ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق  وضعية
 . بأهم مصنوعات الصانع التقليدي المغربيالتذكير 

جهريا مع مراعاة شروط القراءة  القصيدة إنشادايتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد  النص قراءة
  السليمة. 

 القرائي. ء على شبكة مالحظة األداء يقومون أداءهم القرائي فيما بينهم بنا

 للنص. يسأل األستاذ المتعلمين والمتعلمات أسئلة للتأكد من فهمهم  ذوق والت التركيب
 يوجههم الى ضبط الفكرة العامة للقصيدة. 

 جوابه. لى تعليل يسأل األستاذ المتعلمين عن البيت الذي أعجب كال منهم ويحث البعض منهم ع-
ور الصانع التقليدي في الحفاظ  بدعن شعورهم  ر والمتعلمات التعبيعلمين يطلب األستاذ من المت

 . على الثرات 
 ى من القصيدة. يحددون المغز

 

يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات الى التحقق من الفرضيات التي وضعوها قبل القراءة، وتعليل   التقويم والدعم
 اليه. ما توصلوا 

ف جماليتها من خالل الوقوف على    فة واكتشايساعدهم على تذوق الجانب الفني في القصيد
الصور الشعرية الواردة فيها وبعض الظواهر االيقاعية دون التعمق او استعمال المصطلحات  

 الفنية الدالة علة ذلك.

 

   :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

   .اءة شعريةقر " الصانع المغربي التقليديقراءة النص الشعري " -

 التقليدية. المصنوعات  صناعة بعضالصانع المغربي التقليدي في  أهمية تعرف -

   تذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة. -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 4االسبوع  حة والصناعة والتجارة الفال رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت  الصرف والتحويل 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 . جهولبالفعل المضارع المبني للمالمتعلقة  تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 عداد: خالد االشقر إ                                                                                                        

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يمهد األستاذ للحصة بأنشطة مناسبة. 

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على االلواح ثم على الدفاتر. 
 المضارعة مبنية للمجهول.  األفعاليجعل -

 دة. مضارعة مبنية للمجهول ويركبونها في جمل مفي أفعالالى  األفعاليحولون -
 يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد بالكتاب. 

 فرديا. يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

 مدونتي التعليمية 



 4االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت - نائب الفاعل  تراكيب 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 . بنائب الفاعل المتعلقة  تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر                                                                                                         

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يمهد األستاذ للحصة بأنشطة مناسبة. 

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 التثبيت على االلواح ثم على الدفاتر. ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة 
 . يكمل بنائب فاعل مناسب لكل فعل-

 . يركب ثالث جمل متضمنة نائب الفاعل لفعل مضارع مبني للمجهول -
 يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد بالكتاب. 

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم. يسجل  رصد التعثرات

 مدونتي التعليمية 



 4االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت -قصورة االلف الممدودة والم االمالء

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 المقصورة. وااللف االلف الممدودة المتعلقة  تثبيت مكتسباته  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 خالد االشقر إعداد : 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 يمهد األستاذ للحصة بأنشطة مناسبة. 

 . رةااللف الممدودة وااللف المقصوابحث عن كلمات رسمت فيها 

 أنشطة 
 التثبيت 

 ينجر المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبيت على االلواح. 
 يملي األستاذ النص التالي: 

 الحدادة
 قديما، وما لدى الشعوب  األولىالتي تعد إحدى الحرف  موسى حرفي يمتهن الحدادة
 ويسعى الى إتقان عمله مما جعله يحيا حياة طيبة   تزال تمارس حتى االن،

 في دنيا المال واألعمال. 
 بالكتاب. يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى غير التي توجد  

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

                                                                                                                                                 



 4االسبوع  حة والصناعة والتجارة الفال رابعة الالوحدة 

 نائب الفاعل -الفعل المضارع المبني للمجهول تطبيقات كتابية 
  االلف الممدودة وااللف المقصورة

 جذاذة 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 .  توظيفا سليما   مجال الظواهر اللغوية  في  مكتسباته توظيف -

 وسائل رقمية   –صور -المتعلم: كتاب التعليمية الوسائل

 د االشقر إعداد : خال

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

خاللها بطرح أسئلة يستحضرون من    األنشطة التطبيقية إلنجاز والمتعلمات   األستاذ المتعلمينيهيئ 
 المدروسة من قبيل:  الظواهر

 . بني للمجهول فعل مضارع م بهاايت بجملة  

 . االلف الممدودة او االلف المقصورةايت بمفردات رسمت بها 

 

 أنشطة 
 التثبيت 

 . " البستاني الصغيرالى النص التطبيقي " يحيل األستاذ المتعلمين والمتعلمات
 يطلب منهم قراءة صامتة قبل الشروع في اإلنجاز. 

 : انجازهاالتي قد يجد المتعلمون والمتعلمات صعوبة في بعض أنشطة التطبيق   يشرح األستاذ
 إنجازات المتعلمين والمتعلمات. ألستاذ  يتتبع

 يتم التصحيح ثنائيا، جماعيا، ثم فرديا.  صحيحالت

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

  مدونتي التعليمية                                                                                                                                  



 4االسبوع  الصناعة والتجارة الفالحة و رابعة الالوحدة 

 جذاذة    كتابة نص ارشادي/تنقيح وعرض التعبير الكتابي 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا على األهداف:
 النهائية. كتابة الموضوع في صيغته  -
 عرض ما أنجزه. -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

منهم للوقوف   أنجزه كل الذي  إعادة قراءة الموضوعوالمتعلمات  المتعلمين من بعض يطلب األستاذ
 : حصة المراجعة والتنقيح  قدمت خاللعلى مدى احترام التوجيهات التي 

 

 إعادة كتابة الموضوع في صيغته النهائية   والمتعلماتالمتعلمين من األستاذ  يطلب الكتابة التهائية 
 محترمين ما يلي: 

 تناسق األفكار. -
 تحديد الفقرات.  -
 استعمال الرصيد اللغوي المناسب.  -
 واللغوية. خلو الموضوع من األخطاء المعرفية  -

 

يفتح األستاذ المجال أمام المتعلمين والمتعلمات الراغبين في عرض المواضيع التي كتبوها، ويتم   العرض
 العرض ورقيا أو الكترونيا. 

 يسجل األستاذ التعثرات لعالجها بشكل فوري أو الحقا اثناء أسبوع الدعم.  رصد التعثرات

 دونتي التعليمية موقع م



 4االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  الرابعة الوحدة 

 جذاذة  الصبار النص السماعي

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .فهما سليما"  الصبار " فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 .أهمية نبتة الصبارتعرف  -
 .التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية سليمة -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

يقربهم من أجوائه من    يثير األستاذ انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤال -
 ؟ نبتة الصبارما ذا تعرف مثل: 

 ةظالمالح
 والتوقع 

ويطلب منهم التعبير عن   يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع 

الوقوف على التوقع   النص منيسجل بعض هذه التوقعات على السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة  -

 .الصحيح 

 التسميع
 األول 

عالمات الوقف، ومستوى   النص كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعيا يُسمع األستاذ
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين   يكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض األسئلة للتأكد من -
 : مثلوالمتعلمات أثناء التسميع من 

 ؟ تعيش نبتة الصبار في غالب االحيان أين  
 ؟ ألخرىت الصبار من منطقة ق ثمرايختلف مذالماذا 

 التسميع
 الثاني 

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 ...  أشواك ،ثمرات، جذور،  قأورا: تتعلق بنبته الصبار 

المتعلمات  أسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول تساعد يطرح األستاذ الفهم
 :والمتعلمين على استجالء المعاني الضمنية في النص

   ؟متى تزهر نبتة الصبار 
 نباتات لماذا؟ بار الى عناية مثل باقي ال تحتاج نبته الص

 ؟ ناية واالهتمام بهذه النبتةالى العلماذا اصبح الفالحون يميلون 

 :يطرح األستاذ األسئلة التالية التحليل
 ؟ لماذا يصمد الصبار للجفاف مدة طويلة 

 وصل العلماء الى كافة فوائدها؟ نبته الصبار؟ وهل تما هي فوائد  

 .المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل األستاذ من يطلب  التقويم 
 إخباري أم سردي أم وصفي؟  :هو يسأ لهم عن نمط النص هل   -

 موقع مدونتي التعليمية 



 4االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 السنبلة والعصفور  المسترسل النص 
         الرابعة الحصة 

 جذاذة                                 

 

 :يكون المتعلم قادرا على األهداف:
 .قراءة سليمة" قصتي مع القصة والرسم" قراءة النص المسترسل  -
 حكاية الكاتب مع القصة والرسم. تعرف  -
 .تعرف بنية النص المسترسل وعناصره -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 د : خالد االشقر إعدا

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

تلخيص ام احداث األجزاء الثالثة  يهيئ األستاذ المتعلمين والمتعلمات لبداية الدرس من خالل  
 المدروسة. 

 

 ةظالمالح
 والتوقع 

 .توقعاتهم المفترضة سابقا ويعدلها.المتعلمون والمتعلمات  بؤكد

 آخر النص" إلى: " ....فأطرقت السنبلةيحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة من "  القراءة
 .المواقف  يقرأ األستاذ الفقرة قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف -
 يقرأ المتعلمون والمتعلمات الفقرة تباعا؛ -
 .خالل سياق النص   المفردات الصعبة منيحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض  -

 ساكنة -ادئة ه:  وديعة
 . يم مساعدة تقد:  خدمة -
 . عانقتها بحنان :ضمتها-

 الفهم
 والتحليل 

 .والمتعلمات لمضمونها يطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم المتعلمين
 من عائلة كلمة)غنى(  الجدولملء  يكمل-
 ؟ من النص السنبلة في هذا الجزء  التي تخدم األخرى ائناتأعدد الك-
 ؟ ما الذي توصلت اليه السنبلة -
 . كائناتوابتهاج ال ما يعبر عن سرور استخرج من النص-
 ؟ أن تكون عليها الكائنات يغعن العالقة التي ينبيعبر شفهيا  -

 .محددة يتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص من خالل طرح أسئلة -
 .يمكن لألستاذ أن يتصرف في كيف وكم األسئلة المطروحة -

 التركيب
 والتقويم 

. 
 الفكرة العامة للنص. يحدد المتعلم  -
 . موضوع النصيبدي رأيه في -
 ( الحب  –المساواة  -قيمة يتضمنها النص )الخدمةيحدد  -

 النص. إليه بعد قراءة  يتلمس المتعلم مدى التقارب بين ما توقعه قبل قراءة النص وبين ما توصل -
 ءته بمساعدة األستاذ. يقوم قرا

 مدونتي التعليمية 



 4االسبوع  ة والصناعة والتجارة الفالح رابعة الالوحدة 

 جذاذة      عرض المنجزات: الرابعة الحصة  تي نشاط تشتهر به منطق  مشروع الوحدة 
 

 إعداد : خالد األشقر                                                                                                            

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 .عرض المنجزات -
 .المستقل التعود على التنظيم والبحث والعمل  -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد : خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 وضعية 
 االنطالق

 في الحصص الثالث السابقة.  إلى ما أنجزوهالمتعلمين والمتعلمات  األستاذ دعوي
 .موضوع مشروع الوحدة لتكون الهوايات الرياضيةاختيار إحدى  -

العرض 
 والمناقشة

 ويتم مناقشتها إما بشكل شفهي أو كتابي.  تباعا،أعمالهم المتعلمين والمتعلمات  يعرض
 .ويتدخل لمساعدتهم على ذلك

 .ذلكيمكن أن يعرض العرض الكترونيا إذا توفر  -
المجال إلبداء الرأي حول ما تم عرضه ويتم تقديم مقترحات التعديل والتصويب والتنقيح   األستاذ فتحي -

 ضروريا.  ذلكاذا كان 
ويطلب منهم ، من إنجاز المشروع  المتعلمين والمتعلمات مدى استفادة لعاما حوا ش نقا األستاذ فتحي -

 تدوين مالحظاتهم لالستفادة منها في المشاريع األخرى. 
 مدونتي التعليمية 



 5االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

تحويل الفعل الماضي  على تقويم القدرة  صرف وتحويل 
 والمضارع الى المبني للمجهول 

 جذاذة 

 

 األهداف :  
 . تحويل الفعل الماضي الى المبني للمجهول -
 . ى المبني للمجهولتحويل الفعل المضارع ال-
 التعثرات. تحديد الفئة الغير المتمكنة وتنوع  -
 معالجة مركزة على الفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات. -
 

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

  ظاهر وضميرالمفعول به مكتسباتهم بخصوص  الحصة: تقويميثير األستاذ انتباه الى موضوع 
 . الفعل الماضي والمضارع المبنيين للمجهولو

 المنتظر. اإلنجاز ومواصفات النتاج  المقترحة: وضعيةيوضح لهم كيفية إنجار أنشطة التقويم 

 انجاز أنشطة 
 التقويم  

 المقترحة في كتاب التلميذ والتلميذة بحسب ما يلي: ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التقويم 
 . يجعلون الجمل مبنية للمجهول -
 . مجهولالى المبني لل األفعاليحولون  -
 

 التصحيح 
وضبط  

 التعثرات.

 المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي.  تتصحح إ إنجازا
 يضبط األستاذ التعثرات ويساعد المتعلمين والمتعلمات على تجاوزها بشكل فوري. 

 مونتي التعليمية 



 5االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

المفعول به ظاهر  تقويم القدرة على التمييز بين  تراكيب 
 عل تعرف نائب الفاو وضمير

 جذاذة 

 

 األهداف :  
   ا وضميرا.ه ظاهرتعرف المفعول ب  -
 تعرف نائب الفاعل.  -
 التعثرات. تحديد الفئة الغير المتمكنة وتنوع  -
 معالجة مركزة على الفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات. -
 

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 أعداد : خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

و   رظاهر وضميمفعول به المكتسباتهم بخصوص  الحصة: تقويميثير األستاذ انتباه الى موضوع 
 . نائب الفاعل

 المنتظر. اإلنجاز ومواصفات النتاج  المقترحة: وضعيةيوضح لهم كيفية إنجار أنشطة التقويم 

 انجاز أنشطة 
 التقويم  

 التقويم المقترحة في كتاب التلميذ والتلميذة بحسب ما يلي: ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة 
 . عل لكل فعليكملون بنائب الفا -
 . يستعملون كلمات في جمل مفيدة يكون المفعول به فيها ظاهرا -
  الزرع . د  ص  يعربون الجملة: ح  -

 يمكن لألستاذ أن يضيف أنشطة تقويمية أخرى. 
 

 التصحيح 
وضبط  

 التعثرات.

 المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي.  تإنجازاتصحح إ 
 يضبط األستاذ التعثرات ويساعد المتعلمين والمتعلمات على تجاوزها بشكل فوري. 

 مدونتي التعليمية 



 5االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  رابعة الالوحدة 

 جذاذة  تثبيت وتقويم  االمالء

 

 األهداف :  
 . فةالمتطركتابة الهمزة  --

 .االلف الممدودة وااللف المقصورةالتمييز بين  -
 التعثرات. تحديد الفئة الغير المتمكنة وتنوع  -
 لباقي الفئات. معالجة مركزة على الفئة المتعثرة وإغناء -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

باإلضافة الى   همزة المتطرفة المكتسباتهم بخصوص  الحصة: تقويميثير األستاذ انتباه الى موضوع 
 .لف الممدودة وااللف المقصورةاال

 المنتظر. اإلنجاز ومواصفات النتاج  المقترحة: وضعيةيوضح لهم كيفية إنجار أنشطة التقويم 

 انجاز أنشطة 
 التقويم  

 ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التقويم المقترحة في كتاب التلميذ والتلميذة بحسب ما يلي: 
 . كلمات بهمزة مناسبة  ونيكمل -
 . المناسبة  باأللفيكملون   -

 يمكن لألستاذ أن يضيف أنشطة تقويمية أخرى. 
 

 التصحيح 
وضبط  

 التعثرات.

 المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي.  تتصحح إ إنجازا
 يضبط األستاذ التعثرات ويساعد المتعلمين والمتعلمات على تجاوزها بشكل فوري. 

 مدونتي التعليمية 



 5االسبوع  الفالحة والصناعة والتجارة  الرابعة الوحدة 

 جذاذة  - السوق االسبوعي- تثبيت وتقويم تطبيقات كتابية 

 

 األهداف :  
 . توليفيه المتعلم على تبين الظواهر الصرفية والتركيبية واالمالئية في وضعية  ةاختبار قدر -

 التعثرات. تحديد الفئة الغير المتمكنة وتنوع  -
 معالجة مركزة على الفئة المتعثرة وإغناء لباقي الفئات. -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 والتعلم أنشطة التعليم   المراحل

  وضعية
 االنطالق

الظواهر الصرفية والتركيبية  مكتسباتهم بخصوص  الحصة: تقويميثير األستاذ انتباه الى موضوع 
 وحدة. ية المدروسة في الواالمالئ

 المنتظر. اإلنجاز ومواصفات النتاج  المقترحة: وضعيةيوضح لهم كيفية إنجار أنشطة التقويم 

 انجاز أنشطة 
 التقويم  

 ينجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التقويم المقترحة في كتاب التلميذ والتلميذة بحسب ما يلي: 
 التي يعرفونها.  األسبوعية األسواق أمثلة لبعض عطاء إ -
 األسبوعية؟  األسواقكيف تتم عملية البيع في  -
 النص. يشكل ما تحته خط في  -
 للمجهول. نية عة مب يستخرج من النص أفعاال مضار-
 ول. المبني للمجه ماضية الي  أفعاليحول -

 الفاعل. يستخرج من النص نائب 
 حصوُل. بيع الم الجملة: يعرب  -
 . همزة مناسبةأو يكمل بألف -
 

 التصحيح 
وضبط  

 التعثرات.

 المتعلمين والمتعلمات بشكل جماعي أو ثنائي أو فردي.  تتصحح إ إنجازا
 يضبط األستاذ التعثرات ويساعد المتعلمين والمتعلمات على تجاوزها بشكل فوري. 

  مدونتي التعليمية 



جذاذة رقم:                             1أس                    الغابةمجال                                 4المستوى:      

 القراءة  )نص وظيفي( 
                                          الغابة في خطرعنوان النص: 

 

 

 

 

 

 إعداد  : خالد االشقر                                                                                   الحصة األولى

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 االستعداد
 للقراءة

 لإلجابة عن السؤال استدراج التالميذ 
 تعرف مصدر الخشب الذي صنعت به بعض األدوات كاألبواب والطاوالت .... 

 منافع الغابة؟ ما هي 

ةظالمالح  
 والتوقع 

 ومالحظة الصورة المصاحبة له. كتب وقراءة عنوان النصالفتح 
   ؟وبماذا توحي لنا -؟   شتملت النص، على ماذا  ة صور لنالحظ

 (:الغابة في خطر)التوقعات وافتراض ما يتضمنه النص  ةغياص
 يتحدث النص؟    ذامان ع
 ؟ االنسانور الغابة في حياة هو دما 

فيها تنغيم الصوت،  " قراءة جهرية معبرة، مراعيا  في خطر الغابة فقرة من نص "  يقرأ األستاذ القراءة
 .ومحترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف المواقف

 .التي يقرؤنها يتابع المتعلمون والمتعلمات قراءة األستاذ مشيرين بأصابعهم إلى الكلمات -
 .المتعلمون والمتعلمات بقية فقرات النص قراءة هامسةيقرأ  -
 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى تدوين الكلمات الصعبة -
 قراءة المتعلمين الهامسة لمساعدة المتعثرين  يتتبع األستاذ -

 .الغابة في خطرسؤالين حول   سؤال أو التقويم 

 التعليمية موقع مدونتي                                                                   الحصة الثانية

 والتعلم  التعليم أنشطة المراحل

 تذكر عنوان النص , مضامين النص  بالالحق:ربط السابق  االنطالق  وضعية
 ؟ ما هي أسباب تقلص مساحات الغابات 

 .فقرة من النص ملتزما بضوابط القراءة الجيدة يقرأ األستاذ  - النص قراءة
شروط القراءة   يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص قراءة جهرية مع مراعاة -

 .السليمة
من شبكة مالحظة   انطالقا (تقويم باألقران)يقوم المتعلمون والمتعلمات أداءهم القرائي فيما بينهم  -

 .األداء القرائي

   منتقلة-على وزن منبعثة االتيان بمفردات  الفهم
 استخرج من النص ما يدل على أن البيئة يتهددها أمر خطير. 

 ارتفعت الحرارة . ذا الخطر الذي سيحدث إ  استخرج من النص 
 

المفردات  باستثمار الغابة في خطريعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفيدة عن موضوع  التقويم 
 .المشروحة

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

رصيده   أن يغني - الغابة في خطرة بموضوع أن يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبط -. وحسن األداء وسالمة النطق

 ي عض خصائص النص الوصفتعرف ب - أهمية الغابة ومنافعهاتعرف   - المعرفي وحصيلته المعجمية

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 

 



 

11جذاذة رقم:              1أس الفالحة والصناعة والتجارة        مجال                                        4المستوى:    

 القراءة  )نص وظيفي( 
تسوق القرويين عنوان النص:    

 

 

 

 

 

 إعداد: خالد االشقر                                                                   الحصة الثالثة 

   :الالحق بربط السابق  وضعية االنطالق 
 بالمخاطر التي تهدد الغابة الواردة في النص. التذكير 

 ,لتالميذقراءات فردية ل النص قراءة
 :حول أسئلة حول مضمون النص تتمحور  
 . يذكر الطرق المتبعة للحفاظ على البيئة انطالقا من النص-
 .  اآلفات -الحيوان  –يبين شكال من أشكال اإلساءة للغابة من طرف: االنسان  -
 يبين وجه الضرر الذي يلحق االنسان نتيجة التلوث. -
 يستخرج من الفقرة األخيرة ما يدل على أن البيئيين يسعون إلى العناية بالغابات.  -
 

 :حولأسئلة تقويمية  التقويم 
 موضوع النص 

  .المخاطر التي تهدد الغابة 
 .  كيفية المحافظة عليها

 

 موقع مدونتي التعليمية                                    الحصة الرابعة 

 : ربط السابق بالالحق من خالل االنطالق  وضعية
 . يهابالمخاطر التي تهدد الغابة وطرق المحافظة علالتذكير 

 .يتناوب المتعلمون والمتعلمات على قراءة فقرات النص النص قراءة
 .القرائي فيما بينهميقومون أداءهم  -

 .صياغة الفكرة العامة للنص في جمل فعلية والتقويم  التركيب
  .تلخيص النص في جمل حسب قدرة كل متعلم ومتعلمة

  .إبداء الرأي في موضوع النص

 .  وصفي- إخباري -تحديد نمط النص : توجيهي 
 .التوقعات التأكد من صحة

 مشاهدة شريط وثائقي حول غابة مغربية ، وتدوين معلومات حول أنواع األشجار. 

 

الجودة  أن يقرأه قراءة جهرية تتسم ب - .ة صامتة هادفةءأن يقرأ النص قرا - :يكون المتعلم قادرا على أن األهداف :

رصيده   أن يغني - الغابة في خطرة بموضوع يفهمه ويستوعب مضامينه المرتبطأن  -. وحسن األداء وسالمة النطق

 ي تعرف بعض خصائص النص الوصف -أهمية الغابة ومنافعها تعرف   - المعرفي وحصيلته المعجمية

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 

 

 



 1االسبوع  ةـــــــالغاب خامسة الالوحدة 

 جذاذة    أنواعه و الفعل الصحيح : تعريفه الصرف والتحويل 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 الفعل الصحيح. تعرف  -
 الفعل الصحيح.  أنواعأن يميز  -
 الكتابي.  في تواصله الشفوي و الصحيحالفعل أن يستعمل  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد : خالد االشقر                                                                                                  

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

 .نطالق قراءة صامتة من المتعلمين والمتعلمات قراءة نص اال يطلب األستاذ

في دراسة الظاهرة   ويستثمر إجاباتهم ج(ستنت   -سيرد- خذ ) سيأ األفعالريد يطلب منهم تج -

 ." الصحيحالفعل  " الصرفية: 

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

والتعلم بالكيفية التي    االستنتاج في تدبير أنشطة التعليميتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى 
 .لمستوى المتعلمين يراها مناسبة

 .النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة يسمع األستاذ -
 .يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة  -

 في الغابة  نزهة 
 ة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغابة. قررت االسرة القيام بنزهة الى الغابة القريبة من المدين 

ة أمه :لما  امزهة سأل االبن أس . وأثناء النوجبة الغذاء موهيأت األ،النزهة  أخذ االب يحضر لوازم
نسان ، فهي تنتج  ن الغابة مهمة بالنسبة لل ؟ ردت االم قائلة: اليحتفل باليوم العالمي للغابة  
 فظ على توازن البيئة. وتحاكسجين واال

 

 .أسئلة على المتعلمين والمتعلمات، ويدون األجوبة في جدول يطرح األستاذ - التحليل
 .في جدول السبورة ويكتبها على أفعاال صحيحة من إجابات المتعلمين والمتعلمات  األستاذيختار  -
ما خلت جميع حروفه من حروف  يتوصل مع المتعلمين والمتعلمات الى ان الفعل الصحيح هو -

 العلة.
 لى فعل سالم ومهموز ومضعففي جدول إافعاال صحيحة  بمعية المتعلمين والمتعلمات   قسم ي -

 .ومضعف( –مهموز -) سالم  حيح ينقسم الى ثالثة أقسامالصويتوصل معهم الى ان الفعل 
 . او الوسط او االخر األولهمزة في  يمكن أن يشمل الفعل المهموز يالحظ معهم ان -
  من المتعلمأخرى حتى يتمكن ب، ويمكن أن يعززها السابقة الجمل االستنتاج من خالل  يبني األستاذ -

 .الفعل الصحيح أنواععلى التعرف  من 

 .يدون االستنتاج على السبورة االستنتاج 

 . أحرفه صحيحةجميع   كانتهو  الصحيح  الفعل  

 : أنواعالفعل الصحيح ثالثة 

 ز والتضعيف. ان خاليا من الهمالسالم: ما ك-

 المهموز ما كان أحد أحرفه همزة. -

 المضعف : ما كان حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد. -

 



ويمكنه أن  دفاترهم،  -من المتعلمين والمتعلمات إنجاز التطبيق على ألواحهم أو على يطلب األستاذ التطبيق 
 .يقترح أنشطة أخرى إذا رأى داعيا إلى ذلك

والمتعلمات  على السبورة، بعدها يصحح المتعلمونتصحح التطبيقات جماعيا على األلواح أو  التصحيح
 .أخطاءهم

 التقويم 
 التعثرات ورصد

سالمة   أفعالتصنيفها الى على السبورة، ويطلب من المتعلمين والمعلمات افعاال يسجل األستاذ 
 . يقرأ(   -عض   – شم  -منع   -هدأ  -دب  -)ذهب ضعفة مومهموزة و

معالجة فورية، إلى  يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت تحتاج -
 .حصة التثبيت الموالية  ويدون ما يحتاج إلى إعادة البناء ليصححه من خالل أنشطة

 موقع مدونتي التعليمية                                                                                                                                 



 1االسبوع  ة الغاب خامسة الالوحدة 

 جذاذة    المؤولةوالجملة  –نصب المضارع الصحيح  التراكيب 
 

               أنشطة التعليم والتعلم المراحل

  وضعية
 االنطالق

 .الموضوعي حول نص االنطالق لربط المتعلمين والمتعلمات بسياقه  أسئلة األستاذيطرح 

والمتعلمات  ثم يدعو بعض المتعلمين" لن نتلف الغابة" يقرأ النص الحامل للظاهرة التركيبية  -

 .لقراءته

 .املة للظاهرة التركيبيةيطرح أسئلة تكون أجوبتها جمال ح -

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

التعليم والتعلم بالكيفية التي   لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة األستاذ،يتدرج 
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .المتعلمون النص قراءة صامتة يقرأ  -

 لن نتلف الغابة  

 ةانتباهي لوحة كبير  للغابة، فلفتي لالحتفال باليوم العالمي وصلت الى الغابة مع عائلت

 نكسر أغصان أشجار الغابة ونلوثها بالنفايات فستفقدها رونقها، ن عليها: أكتب 

تك كي تتمتع بها مرة  غاب   افظ علىفح االقتصاد،عامة من دعائم وستكون أيها الزائر قد هدمت د
 أخرى. 

 :يسجل األستاذ، على السبورة، الجمل التالية التحليل
 . نتمتعكي  -   أن نكسر    - لن نتلف 

 .يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى مالحظة الجمل  -
الفعل  لتحديدة السابقس ودرالويستثمر داخل الجدول ينطلق من الجمل المسجلة على السبورة  -

 المضارع.
ماذا سبق الفعل  :مثل من خالل طرح أسئلة من  أعراب كل فعلفي تحديد  تدرج األستاذي -

 .االفعال ثم يطرح أسئلة مناسبة لباقي    ؟إعراب الفعل المضارععالمة كيف صار  ؟ المضارع
صارت منصوبة بأن  المضارعة   األفعالأن يتوصل األستاذ، بمعية المتعلمين والمتعلمات، إلى  -

 ولن وكي. 
 .لفعل المضارع تسمى أدوات النصب  الحروف التي دخلت على ايوضح األستاذ ان  -
 كي. -إذن -لن  –يوضح لهم ان حروف النصب أربعة هي: أن  -
 .االستنتاج معززا ذلك بأمثلة أخرى يوضح األستاذ -

 .السبورةيدون االستنتاج على  االستنتاج 
- لن -التالية : أن  األربعةدى النواصب فتحة ظاهرة إذا سبقته إحينصب الفعل المضارع الصحيح ب

 . كي  – ذنإ
 

 ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على الدفاتر  التطبيق 

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

 التقويم ورصد 
 التعثرات

أن   جميل،أن نحافظ على الغابة أمر ).  الجمل التالية  تأويل يطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات 
 .) سيء ء األشجار شي نسر أغصا نك
تحتاج إلى معالجة فورية،   يسجل األستاذ تعثرات المتعلمين والمتعلمات، يعالج بعضها إذا كانت -

 .بواسطة أنشطة داعمة خالل أسبوع الدعم  إعادة البناء ليصححهويدون ما يحتاج إلى 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .نواصب الفعل المضارعتعرف   -
 . لمؤولةالمضارع المنصوب والجملة ا الفعلتعرف  -

       إعداد : خالد األشقر                              وسائل رقمية  –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية



 1االسبوع  الغابة  خامسة الالوحدة 

 جذاذة  حذف األلف في أسماء اإلشارة  االمالء

 

 :يكون المتعلم، في نهاية الحصة، قادرا على األهداف:
 االشارة. لف في أسماء متى تحذف االتعرف  -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد : خالد االشقر                                                                                                              

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

المحافظة "  االنطالق أسئلة تساعد المتعلمين والمتعلمات على تركيز انتباههم على نص يطرح األستاذ
 ."على الغابة

 ةظالمالح
 واالكتشاف 

والتعلم بالكيفية التي    يتدرج األستاذ، لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج في تدبير أنشطة التعليم
 .يراها مناسبة لمستوى المتعلمين

 .يسمع األستاذ النص بطريقة تسمح للمتعلمين والمتعلمات بالمتابعة المركزة -
 .بهمزة  تنتهييقرأ المتعلمون والمتعلمات النص قراءة صامتة ويستخرجون المفردات التي  -

 المحافظة على الغابة 
 لماذا  : أباهام إكراالطفلة  البيت، سألترجعت االسرة الى  الغابة،وم ممتع في بعد قضاء ي

 الجواب   األب قائال: بالغابة؟ أجا كتب ذلك التنبيه على اللوحة االنذارية المثبتة في مدخل 
هددة  وأنها م األرض؟أن الغابات هي الرئة التي تتنفس بها هذه تي يا بني أتعلمين  واضح،عن السؤال 

 زهين للمحافظة عليها. فة المتنلهذا وجب تنبيه كا باإلتالف؟

 مستخرجة من النصيستخلص التالميذ بمساعدة االستاذ الظاهرة انطالقا من الكلمات ال التحليل
 
 
 

  
 
 
 

 نطقا. ال   حذفا رسماالف ذا  و  هاء التنبيه الف  يالحظ أن 
 

          +             = 
 

            +           =                     
              
            +            = 

 

 .يركب المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطالقا من عناصر التحليل االستنتاج 
. هالتنبي المسبوقة بهاء  اإلشارةتحذف االلف في أسماء -  

المبدوءة ب )ذا(.  اإلشارة تحذف االلف في اسم  -  
 

 .ينجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبيقية على األلواح أو على دفاترهم التطبيق 

 تصحح اإلنجازات ثنائيا، وجماعيا، ثم فرديا  التصحيح

  ورصد
 التعثرات

أنشطة التثبيت في   فوري، ويدون ما استعصى منها قصد بناءيعالج األستاذ بعض التعثرات بشكل 
 .الحصة الثانية

 موقع مدونتي التعليمية  
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 حذفت الف هاء التنبيه رسما النطقا

 حذفت الف هاء التنبيه رسما النطقا

اطقنالف ذا رسما ال حذفت    



 1 االسبوع الغابة  خامسة الالوحدة 

 ه وانواعه الصحيح : تعريفالفعل  التطبيقات الكتابية 
 الجملة المؤولة -مضارع الصحيحنصب ال

 جذاذة 

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 . نصب الفعل المضارع، الفعل الصحيح وانوعهاستثمار مكتسباته اللغوية المتعلقة 

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد : خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

  وضعية
 االنطالق

يستحضرون من خاللها الظواهر    المتعلمات والمتعلمين إلنجاز التطبيقات الكتابية بأنشطة يهيئ األستاذ
 :المدروسة من قبيل

 .ثال لكل فعلذكر ما الصحيح،الفعل  أنواعاذكر 
 .فعال مضارعا منصوبا ل تتضمنبجمإيت   -
 

قراءة  ،"  لنحافظ على سالمة البيئةيدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص التطبيقي " التطبيقات

 .صامتة قبل الشروع في إنجاز التطبيقات الكتابية
 .ينجز المتعلمون والمتعلمات التطبيقات المصاحبة للنص على الدفاتر -
 .يستغل األستاذ حصة اإلنجاز لتقديم مساعدة للمتعثرين -

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

 زرع  -سما  -حصد  - وقف  :يما يلي الفعل الصحيح فيطلب األستاذ من المتعلمين والمعلمات تحديد  التقويم 
 ي يسق   - يستيقظ    –عة التالية : يكتب المضار األفعالعلى النصب   أدوات يدخلون 

 

 رصد
 التعثرات

 .معالجتها في أسبوع التقويم والدعميدون األستاذ أهم التعثرات قصد 

 موقع مدونتي التعليمية 



 1االسبوع  الغابة  خامسة الالوحدة 

 1التوسع التعبير الكتابي 
 جذاذة       مسودة كتابةالتخطيط و :االولىالحصة 

 

 

 :يكون المتعلم في آخر الحصة قادرا على األهداف:
 .استخراج األفكار من النص

 .تصميم للنص المدروسصياغة   -
 .مراعيا الروابط وعالمات الترقيمكتابة مسودة  -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

ما   أبرزحول الصورة وتدوين المتعلمين والمتعلمات للحصة من خالل طرح أسئلة  يهيئ األستاذ التهيئة 
 يذ على السبورة. الحظه التلم

 

 يقرأ التالميذ النص قراءة بتمعن وتركيز   التصميم  بناء
 خراج األفكار االساسية الست

 تحديد الفكرة العامة  
 تحديد الكلمات المفتاح في النص 

 خمسة أسطر يتعدى   ال تقريروضع تصميم للنص لكتابة  
 . التي قام بها في المخيم األنشطةيصف فيه ئيا قصيرا يكتب نصا انشا -
 . المزاولة فيه  واألنشطة يوظف رصيدا لغويا عن المخيم  -
  (الطيور  -األشجار-)النهر مركزا فيها على الوصف والموصوفات يكتب رفقة صديقه مسودة  -

 ة. اسمياستعمال جمال ب
 

  كتابة
 المسودة

 .التصميم يدعو األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى كتابة مسودة انطالقا من عناصر
 .الصعوبات يرشد األستاذ المتعلمين والمتعلمات ويوجههم، ويساعدهم على تجاوز  -

 موقع مدونتي التعليمية 



 1االسبوع  الغابة  خامسة الالوحدة 

 ة ممتعةنزه المسترسل النص 
      جذاذة      الحصة األولى 

                                 

 

 :يكون المتعلم قادرا على األهداف:
 .قراءة سليمة" نزهة ممتعة" قراءة النص المسترسل  -
 . غابة الرميالت بطنجة() الغابة مكونات تعرف  -
 .تعرف بنية النص المسترسل وعناصره -

 وسائل رقمية  – صور - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 إعداد: خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

 التالي:  السؤال يهيئ األستاذ المتعلمين والمتعلمات لبداية الدرس من خالل طرح 

 . بفضائهاورون لالستمتاع ايتوجه اليها السكان المج متنوعة،يتوفر المغرب على منتزهات غابوية 

 قريب من مدينتك/قريتك اذكر اسم المنتزه ال

 ةظالمالح
 والتوقع 

يقترحون توقعا أو أكثر   يقرأ المتعلمون والمتعلمات عنوان النص ويالحظون الصورة المصاحبة له ثم
 .لموضوع النص

 عة(؟ ممت )نزهةذا يوحي لك العنوان  بما

واألشجار   إلى: والطيور " سأل عبد السالم أباهيحدد األستاذ الجزء المخصص لهذه الحصة من "   القراءة
 ." الجميلة

 .المواقف  يقرأ األستاذ الفقرة قراءة معبرة، محترما عالمات الترقيم، ومتمثال مختلف -
 يقرأ المتعلمون والمتعلمات الفقرة تباعا؛ -
 .خالل سياق النص   يحفز األستاذ المتعلمين والمتعلمات إلى شرح بعض المفردات الصعبة من -

 ن واجهة: مكا
 ويتوجه.  بيقصد: يذه

 الفهم
 والتحليل 

 .والمتعلمات لمضمونها يطرح األستاذ أسئلة حول الفقرة يروم من خاللها تبين مدى فهم المتعلمين
 . موفقايستخرج من النص مرادف 

 . اتفسح كلمة:يبحث عن عائلة -
 ؟ اين تقع احداث النص-

 ؟ ما اسم الغابة التي يتوجه اليها عبد السالم وأسرته
 ما المدينة التي يوجد في محيطها منتزه الرميالت؟ 

 بة؟ ا ب الذهاب للتنزه في الغمتى قرر اال
 من المتحاورون في النص؟ 

 الغابة؟  هذه فيوجودة ما الكائنات الم
 .محددة من خالل طرح أسئلةيتوسع األستاذ في تحليل الجزء المقروء من النص  -
 . مرة ألولغابة في هذه التفسح ست عائلةستخرج من النص عبارة تدل على أن الي

 : (الممتعة-جميلة - األسبوعية) يمأل الفراغ بالوصف المناسب
 . ...........ب.. االلعا-............. ة. العطل- ................واجهة -
 

 التركيب
 والتقويم 

 .الجزء المقروء في جمليلخص المتعلم 
 للجزء األول من النص يحدد المتعلم الفكرة العامة  -
 إليه بعد قراءة الجزء يتلمس المتعلم مدى التقارب بين ما توقعه قبل قراءة النص وبين ما توصل -

 .األول
 موقع مدونتي التعليمية 
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 جذاذة  غابات السحاب  النص السماعي

 

 :يكون المتعلم في نهاية الحصة قادرا علىاألهداف :  
 .فهما سليما"  غابات السحاب " فهم مضمون النص السماعي المقترح  -
 السحاب. مميزات غابات  تعرف -
 .التعبير والتواصل شفهيا حول موضوع النص بكيفية سليمة -

 وسائل رقمية   –صور -: كتاب المتعلمالوسائل التعليمية

 إعداد خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 االستعداد
 لالستماع

مثل  يقربهم من أجوائه من   المتعلمات والمتعلمين إلى موضوع الدرس بطرح سؤاليثير األستاذ انتباه  -
 ؟  سمع عن غابات السحاب من منكم  :

 ةظالمالح
 والتوقع 

ويطلب منهم التعبير عن   يحيل األستاذ المتعلمات والمتعلمين إلى عنوان النص والصورة المصاحبة،
 .توقعاتهم حول الموضوع 

الوقوف على التوقع   السبورة حتى يتمكن عند نهاية دراسة النص منيسجل بعض هذه التوقعات على  -

 .الصحيح 

 التسميع
 األول 

عالمات الوقف، ومستوى   النص كامال بصوت واضح ملتزما بالقراءة المعبرة، ومراعيا يُسمع األستاذ
 .المتعلمين والمتعلمات

انتباه المتعلمين   األسئلة للتأكد منيكرر أثناء القراءة المقاطع التي يراها صعبة، ثم يطرح بعض  -
 : مثلوالمتعلمات أثناء التسميع من 

 ؟ غابات السحابتمتاز  بماذا 
 وجد هذه الغابات؟ تأين  

 التسميع
 الثاني 

كلما سمعوا مفردات  يُسمع األستاذ النص مرة ثانية ويطلب من المتعلمين والمتعلمات اإلشارة باأليدي
 ، ... تروي، سكومنظمة اليون تروي، النادرة،مثل:  صعبة

المتعلمات  أسئلة أكثر عمقا من األسئلة التي طرحت بعد التسميع األول تساعد يطرح األستاذ الفهم
 :والمتعلمين على استجالء المعاني الضمنية في النص

 ؟ أغصان غابات السحابفوق المتجمعة  ىإلى ماذا تتحول قطرات الند
 األرض؟ لماذا تعتبر غابات السحاب موطنا فريدا على 

 ؟ متى تكون غابات السحاب أكثر أهمية للمناطق المجاورة 

 :من قبيلسئلة أيطرح األستاذ  التحليل
 الطبيعة؟ حبا في   ة أخالقية أوقضي ها وإصالحها ليسعليالحفاظ  ن إ  –على ماذا تدل العبارة التالية  
 حاد العالمي لحماية البيئة؟ الى ماذا دعا المدير العام لالت

 

 .المتعلمين والمتعلمات تلخيص النص في ثالث أو أربع جمل األستاذ من يطلب  التقويم 
 إخباري أم سردي أم وصفي؟  :هو يسأ لهم عن نمط النص هل   -

 موقع مدونتي التعليمية 
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قتي وكيفية حمايتها من  في منط غابة مشروع الوحدة 
 األخطار التي تهددها  

 جذاذة    الحصة األولى: التخطيط
 

 

 :يكون المتعلم قادرا علىاألهداف :  
 .تعرف مراحل إنجاز مشروع الوحدة -
 حول غابة في منطقتي وكيفية حمايتها من االخطار التي تهددها.جمع معلومات ومعطيات  -
 .توظيف مكتسباته اللغوية والمعجمية والمعرفية إلثراء المشروع -
 ..التعود على التنظيم والبحث والعمل المستقل  -

 وسائل رقمية  –صور   - : كتاب المتعلمالتعليمية الوسائل

 أعداد : خالد االشقر 

 أنشطة التعليم والتعلم  المراحل

 وضعية 
 االنطالق

 .  أهمية الغابة في حياتناللحصة بفتح نقاش عام حول  يمهد األستاذ
 .موضوع مشروع الوحدة لتكون   األنشطة اختيار إحدى  -

 على المتعلمين والمتعلمات أن يتوزعوا إلى أربع مجموعات  يقترح األستاذ  التخطيط
 .ويتدخل لمساعدتهم على ذلك

 :يوزع المهام على المجموعات بحسب ما يلي  -
 .الغابة في منطقتي أهميةالبحث عن المجموعة األولى: مهمتها  •
   .االخطار التي تهدد الغابة بمنطقتيالمجموعة الثانية: مهمتها البحث عن  •
 . حماية الغابة بمنطقتي عن الحلول لالبحث  المجموعة الثالثة: ومهمتها  •
جمعه من معلومات الستعمالها في    مهمتها المحافظة على الصور والوثائق وما تم المجموعة الرابعة: •

 .الوقت المطلوب
 .من كل مجموعة إن تنتخب منسقا ومتحدثا باسمها يطلب األستاذ -
 .ووسائله وأوقاته وخطواته يحدد األستاذ، باتفاق مع المتعلمين والمتعلمات، كيفية عمل المجموعات  -

 موقع مدونتي التعليمية 




