












www.bestcours.net



المستوى :الثالث          الـمجـــال : الوقاية من االخطار

التعلميــةتـــدبيــر األنشــطة التعليميــة المــراحـــل 

الكــلـمــــــات  

البــصــــريــة 

و أنا أشير أليها . ﴾ابدا -ماذا خاللها –ان –فقط –فجأة ﴿: ــ أ قرأ الكلمات البصرية 

 .أطلب من المتعلمين  و المتعلمات ترديدها ــ 

الـــقــــــراءة  

المشـتــركــة 

كبيرة أو على السبورة : ــ أكتب النص المشترك على لوحة 

 القراءة .ــ أعلق اللوحة في مكان بارز من حجرة الدرس للرجوع إليها في حصص 

ان أمكن ذلك . ــ أقرأ النص أمام المتعلمين و المتعلمات بصوت عال و معبر ، مع ايقاع موسيقي

 ــ أطلب منهم ترديد النص أكثر من مرة .

المــالحظـــة  

و التــوقـــع 

ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى دراسة الصورة و العنوان من خالل :

؟  ـ تأمل الصورة و تحديد مكوناتها ، الشخصيات الظاهرة فيها   

ـ من يظهر في الصورة؟   

حائرة؟لماذا تبدو سيليا  -

 في أي شيء تفكر؟  -

ـ يتوقع المتعلمون و المتعلمات ما قد يتحدث عنه النص .   

تقــــويـــــم  

و دعــــــــم 

توقعاتهم و يختارون من بينها المناسب لبناء فرضية القراءةــ أناقش المتعلمين و المتعلمات 

قـــــراءة 

أوليــــــة 

 ــ لتحقيق التفاعل األولي مع النص أقدم قراءة نموذجية 

ــ أدعو المتعلمين لقراءة النص أو بعض فقراته قراءة مستقلة .

تعثراتهم .ــ يتبادلون أدوار القراءة و يصححون ذاتيا و جماعيا 

الحصـــــــةالجذاذةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

141حيرة سيليا الفراءة الوظيفية  

 األهداف التعليمية

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة

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

 االلعاب االلكترونية تسلني

 وفي الرياضيات واللغات تغنيني

 واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني

 وعن دفء العائلة يقصيني

 وعن مكتبتي ينحيني

 النص ﴿ العنوان و الصورة) یحدد المتعلم توقعاتھ انطالقا من عتبات



المستوى : الثالث  الـمجـــال : الوقاية من االخطار

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــةالمــراحـــل 

الكــلـمــــــات  

البــصــــريــة 

لرجوع إليها الدرس  ل ن حجرةم -بير وواضح الكلمات البصرية  في بطاقات أعلقها في مكان بارز ــ أ كتب بخط ك

 ﴾ابدا -ماذا خاللها –ان –فقط –فجأة ﴿في حصص القراءة 

ــ أقرأ الكلمات البصرية و أطلب من المتعلمين  و المتعلمات ترديدها 

الـــقــــــراءة  

المشـتــركــة 

أمكن ذلك  ت عال و معبر ، مع ايقاع موسيقي انأمام المتعلمين و المتعلمات بصوالقراءة المشتركة نص ــ أقرأ 

 االلعاب االلكترونية تسلني

واللغات تغنينيوفي الرياضيات   

 واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني

 وعن دفء العائلة يقصيني

 وعن مكتبتي ينحيني

 .ــ يقرأ معي المتعلمون و المتعلمات النص جماعيا 

ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحديد الكلمات التي لم يفهموها . 

القــــــراءة  

 النشـــاط األول :ــ 

القراءة الجهرية للنص : •

 ــ يحدد النتعلمون عنوان النص القرائي وموضوع الدرس .

ــ أقرأ النص قراءة جهرية يراعى فيها جودة اإللقاء ووضوح نبرات الصوت مع استحضار التلوينات التعبيرية   

ويتتبع المتعلمون قراءتي للنص .

القراءة الموجهة :  •

نص بعد تذكيرهم بضرورة احترام عالمات الترقيم ، مع محاولة القراءة بطالقة .ــ أقرأ مع متعلمي فقرة من ال

 القراءة المستقلة : •

يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص قراءة هامسة في االن نفسه بشكل فردي . 

 النشـــاط الثاني: التطبيــق ــ 

ا المتعثرين منهم يمكن المزاوجة بين :ــ لتمكين أكبر عدد من المتعلمين و المتعلمات من القراءة و خصوص

 القراءة الفردية للنص أو جزء منه بحسب درجة التعثر . •

 القراءة الثنائية حيث يقرأ كل المتعلمين النص أو جزءا منه قراءة جهرية . •

 النشـــاط الثـــالث : ــ 

 يقرأ المتعلمون و المتعلمات الحوار الذي دار بين سيليا والدمية •

 نشـــاط الـــرابــع : الــ 

يشخص المتعلمون و المتعلمات الحوار السابق ،و يتبادلون األدوار فيما بينهم  •

إغــنــــــاء  

المعجــــــم  

الرامية الستخدام استراتيجيات متنوعة  98ستثمر أنشطة إغناء الرصيد المثبتة في كراسة المتعلم ص ــ أ

للمفردات و يمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها المتعلمون  فيما قبل .

التقويم 

و الدعـــم 

كزة على نص الحوار المشار إليه سابقا .مرــ يمكن لي أن أنظم مسابقة في طالقة القراءة الجهرية 

 ــ أقترح كلمات جديدة لتوظيف استراتيحيات المفردات المستخدمة خالل الحصة 

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

الحصـــــــةالجذاذةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

142حيرة سيلياالفراءة الوظيفية  

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة  األهداف التعليمية

ــ یقرأ المتعلم النص بطالقة
ــ الصور   ــ السبورة  ــ كتاب المتعلم   الـــوســــائــل



المستوى : الثالث  الـمجـــال : الوقاية من االخطار

تـــدبيــر األنشــطة التعليميــة التعلميــةالمــراحـــل 

الكــلـمــــــات  

البــصــــريــة 

ــ أ نتدب متعلما او متعلمة ليشير إلى الكلمات البصرية موضوع األسبوع دون ترتيب ليقرأها المتعلمون  و 

﴾ابدا -ماذا خاللها –ان –فقط –فجأة ﴿المتعلمات 

الـــقــــــراءة  

المشـتــركــة 

أمكن ذلك . مع ايقاع موسيقي انت عال و معبر ، نص أمام المتعلمين و المتعلمات بصوــ أقرأ 

ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات ترديد النص جماعيا معي ، ثم في مجموعات ثنائيا.

 االلعاب االلكترونية تسلني

 وفي الرياضيات واللغات تغنيني

 واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني

 وعن دفء العائلة يقصيني

 وعن مكتبتي ينحيني

ــ أطرح أسئلة على المتعلمين حول مضمون النص : 

ـ ماذا تفعل االلعاب االلكترونية؟    

القــــــراءة  

الجـــهــريــة  

 التهيئـــــة : ــ 

ــ أسأل المتعلمين والمتعلمات عن فرضية القراءة التي بنوها سابقا ، و االنطالق منها لقراءة النص .

 ــ الطــــــالقــــة :  

القراءة الموجهة :  •

ــ يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص معي قراءة جهرية .

 القراءة المستقلة : •

يقرأ كل متعلم النص بصوت منخفض و أراقبهم عن قرب قصد التوجيه و تصحيح بعض األخطاء .

 التطبيــق : ــ 

جزءا منه حسبما أحدده لكل متعلم قراءة فردية ــ يقرأ بعض المتعلمين و المتعلمات النص أو 

طرح أسئلة من أجل الوصول ألى المعاني الضمنية مثل : ــ أ الفهـــــــم

ـ مع من تكلمت سيليا؟     

 ماذا اختارت سيليا في اخر المطاف؟-    

المتعلمات كلما تطور بناء المعنى لك من لدن المتعلمين و فرصة فحص التوقعات و التعبير عن ذتتاح ـ ملحوظة : 

العام للنص لديهم .

99سة ص ــ يقوم فهم النص من خالل انجازات المتعلمين و المتعلمات ذات الصلة باألنشطة المتبثة على الكرا

 استثمار المعجم :ــ 

 تعلم .شفويا مع مراعاة مستوى االكتساب و حاجات ال 99ــ تنجز األنشطة المتبثة في كراسة المتعلم ص

التقويم 

و الدعـــم 

.ـ يلخص المتعلمين و المتعلمين مضمون النص في جمل مفيدة  ـ

ــ أساعد المتعلمين في صياغة الجمل و تذليل صعوبات التعبير .

الحصـــــــةالجذاذةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

  143حيرة سيلياالفراءة الوظيفية  

 ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة  األهداف التعليمية

ــ يبني  المتعلم المعنى العام للنص و يفحص توقعاته .

ــ الصور   ــ السبورة  ــ كتاب المتعلم   الـــوســــائــل



 ـوقاية من االخطار                                        المستوى : الثالث الـمجـــال : ال

 

 

 األنشــطة التعليميــة التعلميــةتـــدبيــر  المــراحـــل 

 

 الكــلـمــــــات  

 البــصــــريــة 

 

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

 تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها 

 

 

 

 الـــقــــــراءة  

 المشـتــركــة 

 

 جماعيا أو ثنائيا  ن و المتعلمات" االلعاب االلكترونية" المكتوب على السبورة يقرؤه المتعلمونص ــ أشير إلى 

 . ت عال و معبر ، مع ايقاع موسيقي دالبصو

 ــ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحديد الكلمات التي لم يفهموها و أشركهم في شرحها. 

 االلعاب االلكترونية تسلني

 وفي الرياضيات واللغات تغنيني

 واالدمان عليها ،عن دروسي يلهيني

 وعن دفء العائلة يقصيني

 وعن مكتبتي ينحيني

 

 

 

 الطــــــالقـــــــة   

 التهيئـــــة : ــ 

 

ــ أسأل المتعلمين والمتعلمات عن المعنى الذي أضافوه لعنوان النص ، و أنطلق منه للقراءة و التحليل واالستنتاج  

. 

 ــ الطــــــالقــــة :  

 ــ القراءة النموذجية ، أقرأ نص "حيرة سيليا "قراءة جهرية معبرة .

 

 

 

 

 القــــراءة  

 القراءة الموجهة :  ــ

 

 ــ يقرأ المتعلمون و المتعلمات النص معي قراءة جهرية ، ثم يشكلون مجموعات ثنائية لتبادل قراءة النص .

 القراءة المستقلة : -

 

 يقرأ كل متعلم النص بصوت منخفض و أراقبهم عن قرب قصد التوجيه و تصحيح بعض األخطاء .

 التطبيــق : ــ 

 

 المتعلمات النص أو جزءا منه حسبما أحدده لكل متعلم قراءة فردية .ــ يقرأ بعض المتعلمين و 

 ــ يقيمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير التي ضبطوها معي.

 

  

  التحلــيـــل 

 االستنتــــاج  و

 

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

 

 التقويم 

 و الدعـــم

 

 أقترح على المتعلمين و المتعلمات انشطة مثل  تلخيص النص .ــ 

 الحصـــــــة الجذاذة األســبــوع الموضوع المكـــــون 

 4  14 حيرة سيليا الفراءة الوظيفية  

 ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة  األهداف التعليمية

 ــ قراءة النص بطريقة معبرة و بطالقة 

 ــ تحديد بعض القيم المروجة في النص ) تجنب االدمان على استعمال الوسائل االلكترونية(

 

 ــ الصور   ــ السبورة  ــ كتاب المتعلم   الـــوســــائــل



المستوى: الثالث الـمجـــال : الوقاية من االخطار

التعلميــةتـــدبيــر األنشــطة التعليميــة المــراحـــل 

الكــلـمــــــات  

البــصــــريــة 

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

تحديدها برسم دائرة حولها .

الـــقــــــراءة  

المشـتــركــة 

 ." االلعاب االلكترونية"و االخرون يقرؤونه جماعيا نص ــ يشير متعلم إلى  

ــ يعبر المتعلمون و المتعلمات عن االلعاب االلكترونية ودورها من خالل النص .

القــــــراءة  

 ــ أدعو المتعلمين و المتعلمات إلى تذكر معايير القراءة الجهرية  .

جزءا منه حسب ما أحدده لكل متعلم .ــ يقرأ بعض المتعلمين و المتعلمات النص أو 

االستثمـــــــــار  

النشاط األول :ــ 

(100ــ أدعو المتعلمين والمتعلمات لالشتغال على انشطة الصرف والتحويل الواردة في الكراسة )

 )ضمائر الجمع( 

النشاط الثاني :ــ 

(100التراكيب الواردة في الكراسة )ــ أدعو المتعلمين والمتعلمات لالشتغال على انشطة 

)أخوات إن(

التقويم 

و الدعـــم 

نحن( –هن  –هم  –انتم  -بضمائر الجمع)انتنـ أطلب من المتعلمين و المتعلمات تحويل الفعل ـ

متعلمين و المتعلمات تركيب جمل ب)إن( و)كان(أطلب من ال . -

ديم نموذج أو مساءلة المتعلمين فهم المطلوب انجازه من خالل تقينبغي التأكد من توجيه ديداكتيكي : ــ 

المتعلمات للتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك ، مع الحرص على التدرج في تقديم األنشطة و المهام  .و

الحصـــــــةالجذاذةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

145حيرة سيلياالفراءة الوظيفية  

ــ قراءة الكلمات البصرية قراءة مشتركة  األهداف التعليمية

ــ قراءة النص بطريقة معبرة و بطالقة 

ــ يتعرف الفعل بحسب ضمائر الجمع

المتعلم اخوات إنيتعرف -

ــ الصور   ــ السبورة  ــ كتاب المتعلم   الـــوســــائــل



 

 المستوى :الثالث              ــوقاية من االخطار                          الـمجـــال : ال 

 

 

 الحصـــــــة الجذاذة األســبــوع الموضوع المكـــــون 

 1  14 بيت في خطر الحكاية  

 العنوان .ــ يحدد المتعلم التوقعات شفهيا انطالقا من الصور و  األهداف التعليمية

 لمتعلم مضمون الحكاية سماعا .ف اــ يتعر

 ــ يعبر المتعلم عن فهمه األولي للحكاية المسموعة .

 الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة    الـــوســــائــل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية                                  راحلالم

 

 التهيئة
 

 

 

 

المالحــظــة  

 التــوقــع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسميــــــعال
 

 

 

 

   الـفــهــــم

 

 
 

 تحــــــققال
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم و الدعم
 

  

 

 ــ أهيئ المتعلمين و المتعلمات لموضوع الدرس الجديد و التعاقد معهم حول األهداف و صيغ العمل الممكنة .

تهيئة ظروف االستماع الجيد و ما يتوافق و طبيعة النص الحكائيــ أمهد لالستماع إلى الحكاية من خالل   

 ــ أوجه المتعلمين و المتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة عليهم و قراءة عنوان الحكاية 

. ﴾95ص ﴿  

 ــ ادعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم و تمثالتهم و تصوراتهم بمثل :

ة األولى ؟ .... الثانية ؟ ....الثالثة ؟ .... الرابعة ؟ماذا ترى في الصور ●       

ما عنوان الحكاية ؟ ●       

انطالقا من الصور و العنوان ، ما هو توقعك لما قد تتحدث عنه الحكاية ؟ ●       

 ــ أستقبل التوقعات و أسجلها على السبورة  باعتماد المخطط الشمسي لكتابة التوقعات :

 

 

 

النار                                                                  الزلزال                                       

 

 

الفيضان                                                                      

 

 ــ أثير  انتباه التالميذ إلى االستماع للحكاية ، من أجل التحقق من التوقعات .

ــ أسمع نص الحكاية أكثر من مرة ، موظفة المشاهد  ، و معبرة عن المضامين بالتشخيص و تلوين الصوت ، لكي 

د التالميذ على بناء المعنى و الفهم األولي للنص .يساع  

 

 ــ أطرح بعض األسئلة الكاشفة عن مستوى اإلصغاء و المتابعة مثل :

موضوع الحكاية : عن ماذا تتحدث الحكاية : ..................... ●        

الشخصيات الرئيسية : كم عدد افراد اسرة عالل؟ ●        

مؤشرات حول المكان و الزمان : أين تسكن االسرة؟  ●        

  

 

 ــ الرجوع إلى التوقعات و قراءتها و مناقشتها .

 ــ حذف التوقعات البعيدة عن المضمون .

 

 

 

 

 

 ــ لتقويم أثر التسميع و الفهم األولي للحكاية أطلب من المتعلمين و المتعلمات التحدث شفهيا و 

ن الحكاية .بأسلوبهم الخاص عما فهموه م  

 

 

 

 

 بيت في خطر



المستوى :الثالث الـمجـــال : ال ــوقاية من االخطار          

الحصـــــــةالجذاذةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

142بيت في خطرالحكاية  

 لمتعلم مضمون الحكاية سماعا .ف اــ يتعر األهداف التعليمية

﴾الشخصيات ـ الزمان ـ المكان  ـ األحداث  ﴿ــ يحدد عناصر الحكاية 

ــ يستثمر عناصر الحكاية إلنتاج جمل مفيدة شفهيا .

الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة    الـــوســــائــل

تدبير األنشطة التعليمية التعلميةراحلالم

التهيئة

التسميــــــع

تحــديـــد 

عــناصـــر 

الحكـــايـــة

التقويم و الدعم

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

التالميذ على تتبع مفهوم الحكاية من أجل تحديد عناصرها ، يسمع النص أكثر من مرة ــ أسمع ا الحكاية بعد التعاقد مع 

 باستعمال كل الدعامات المساعدة على التتبع و الفهم من طرف المتعلمين و التعبير عن المضامين بالحركة و الصوت .

 ــ أختبر مستوى االصغاء و الفهم العام لدى المتعلمين مثل :

االسرة؟ـ كيف هو بيت   

ـ من الذي نبه السيد عالل؟  

ـ من أشعل النار في بيت عالل ؟  

 ــ أستدرج التالميذ إلى تعرف عناصر الحكاية اعتمادا على أسئلة مثل :

ـ من هي شخصيات النص ؟  

ـ ما هي األمكنة المذكورة في الحكاية ؟  

ـ ما هو الزمن المذكور في الحكاية ؟  

حكاية ؟ـ ما هي أحداث ال  

 ــ من أجل اإلجابة يساعد األستاذ التالميذ بإعادة تسميع مقاطع الحكاية 

 ــ أبني بمعية التالميذ خريطة الحكاية بشكل جماعي :

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

 بزمن وقوعه أو مكانه . 

-شامة-الشخصيات:عالل

الجار-البن ا  

 -البيت–: قــريــة المكان 

الغرفة -الخم  

بيت في 

خطر

-صباحا -الزمان:يوم من االيام

ساءم

اغراض البيت مبعثرة: األحــداث   

نصيحة الجيران لعالل باالنتباه    -  

اشتعال النار بسبب الطفل-  

تدخل الجيران ومساعدة السيد -

 عالل

نجاة الطفل من الحريق-



 ــوقاية من االخطار                                        المستوى :الثالث الـمجـــال : ال

 

 

 

 الجذاذة الحصـــــــة األســبــوع الموضوع المكـــــون 

  3 14 بيت في خطر الحكاية  

 لمتعلم مضمون الحكاية سماعا .ف اــ يتعر األهداف التعليمية

 ﴾البداية ـ التحول ـ المشكل ـ الحل ـ النهاية  ﴿ــ يحدد المتعلم بنية  الحكاية شفهيا 

 ــ يستثمر المتعلم بنية الحكاية في انتاج جمل مفيدة شفهيا  .

 الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة    الـــوســــائــل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية                                  راحلالم

 

 التهيئة

 

 

 التسميــــــع
 

 

 

 

 

 

 

 تحــديـــد

 بنيــــــة 

 الحكاية 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم 

 الدعمو
  

 

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

 الممكنة 

 

ــ أسمع ا الحكاية بعد التعاقد مع التالميذ على تتبع مفهوم الحكاية من أجل تحديد عناصرها ، يسمع النص أكثر من 

لمتعلمات و التعبير عن المضامين لتتبع و الفهم من طرف المتعلمين وامرة باستعمال كل الدعامات المساعدة على ا

 بالحركة و الصوت .

 

 ــ أختبر مستوى االصغاء و الفهم العام لديهم مثل :

ـ اين تسكن اسرة عالل؟    

ـ ماذا حدث في منزل عالل؟ بسبب من ؟    

ـ من انقذ اسرة عالل ؟    

   

قود المتعلمين و المتعلمات لإلجابة عن األسئلة الخاصة بكل مقطع مسترشدا ــ أسمع النص الحكائي مقطعا مقطعا و أ

بالمعطيات الواردة في الجدول األتي بعدما يتم تحديد جملة بداية كل مقطع و جملة نهايته من لدن المتعلمين  

 والمتعلمات 

 

 

 اســـم المقطع  

 

 الســـؤال الخـــاص بكل مقطـــع  

 

 المقـــاطـــع 

 

 البــــدايــــة  

كيف هو بيت السيد عالل؟ــ              : من   بداية النص 1المقطع  

"   الى : " يصادفه امامه  

 

 

 التــحــــول  

 

من نبه السيد عالل؟ــ   

هل عمل بنصيحته؟ -  

 

       ": من:  " نبه الجيران 2المقطع 

"    " وينصرف متأففا الى :  

 

 المــشـــكــل  

 

كيف اندلعت النار؟ــ   

 

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

 "السنة النار "    

 "  

 

 الحــــــل  

 

هل اصيب الطفل بأذى؟ــ   

من أطفأ النار؟-  

 

               " : من : "حسن الحظ 4المقطع 

"   الى : "رجال المطافئ  

 

 النــهـــايـــة 

ما نصيحة الجار للسيد عالل وزوجته؟ــ   

مانصيحة الجارة فاطمة لجارتها شامة؟-  

              ."قلت للسيد .: من : "  5المقطع

"  الى : " من االرض  

 

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

 في كراسة المتعلم .



 ــوقاية من االخطار                                        المستوى :الثالث الـمجـــال : ال

 

 

 المـــــــراحل  تدبير االنشطة التعليمية التعلمية                                                    

. اتعاقد مع المتعلمين حول االهداف وصيغ العمل الممكنة-  

 

الحكاية مستوفية شروط االداء السليم مراعية وضوح نبرات الصوت وحريصة  أسمع نص -

ت.  الجسدية وااليماءا على تعبيرية السرد ومتقمصة الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات  

 

.                                      افسح المجال للمتعلمين والمتعلمات لسرد الحكاية بالتناوب  

مين والمتعلمات الى استخراج بعض الكلمات المفاتيح الواردة في الحكاية التي  أدعو المتعل-

 تشكل بنية الحكاية،وكذا بعض االوصاف او الحاالت التي تعتري الشخصيات 

 خريطة الكلمة:  

 اسم 

 

مفككة          بعثرةمرتبة           م  

     

 الكتب مبعثرة

                                              

 شبكة المفردات:   

 االحذية               المواعين

المطبخ         لمنزللغرف         اا  

 

السطح     االفرشة     االلبسة                                      

 

                                                                                           

 عائلة الكلمة:                              نصائح       منصوح 

 

نصح      الناصح     النصيحة                                              

الى االشتغال على االساليب المقررة في اسبوع الحكاية،وكذا    أقود المتعلمين والمتعلمات -

 الصرف والتحويل والتراكيب. 

يركب االفعال االتية فيجمل مفيدة -  

مرَّ // فرَّ  //  جرَّ  //  ذمَّ    

  مستعملين : صراخا // منزعجا يركبون جمال-

ينسج على منوال:ال تتركي االشياء الخطيرة في متناول طفلك -  

قويم تعلمات الحصة على ما ياتي: اركز في ت-  

 تركيب جمل مفيدة تتضمن الرصيد المروج خالل الحصص الخاصة بالحكاية. 

 انشطة خاصة بالتراكيب والصرف والتحويل 

 استعمال االساليب المقررة في اسبوع الحكاية                      

 التهيئة 

 

التســــميع    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثمار الرصيد  

 المعجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثمار التراكيب 

 واالساليب والصرف

 

 

 

 

 

 

 التقويم والدعم 

 
 

 

 الجذاذة الحصـــــــة األســبــوع الموضوع المكـــــون 

  4 15 بيت في خطر الحكاية  

 األهداف التعليمية
 

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

 الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة    الـــوســــائــل



المستوى :الثالث الـمجـــال : ال ــوقاية من االخطار          

ـــــــــل المراحـــــــ تدبير االنشطة التعليمية التعلمية   
أطلب من المتعلمين والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاية الذي اكتسبوه -*  

. اتعاقد مع المتعلمين حول االهداف وصيغ العمل الممكنة-  

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

أشرك المتعلمين والمتعلمات في اعداد الفضاء والوسائل وفي تشكيل المجموعات  -*  

 وتوزيع االدوار،لتشخيص الحكاية. 

 تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية وفق االدوار المحددة الفرادها.

لتقويم االثر االنفعالي الذي خلفه التفاعل مع الحكايةعبر التشخيص أقود المتعلمين  -*

لمتعلمات ل: وا  

تحديد وابراز القيم المروجة في مواقف النص الحكائي واهميتها: **  

( ) التوعية بمخاطر النار*القيمة المستنبطة  

يفسح المجال للمتعلمين والمتعلمات للتعبير عن مواقف محددة في النص في ضوء القيم  -

 المروجة. 

 التهيـــــئة 

 الســـــرد 

 التشخيــــــــص 

التقويم والدعــــــم 

الجذاذةالحصـــــــةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

155بيت في خطرالحكاية  

األهداف التعليمية
يسرد المتعلم الحكاية او مقاطع منها.-  

 يشخص المتعلم الحكاية      

الحكاية يستثمر المتعلم القيم المروجة في  

الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة    الـــوســــائــل



 المستوى :الثالث                         ــوقاية من االخطار             الـمجـــال : ال

 

 
 المـــــــراحل تدبير االنشطة التعليمية التعلمية 

أخبر المتعلمين والمتعلمات بمباشرة عملية االنتاج انطالقا من الحكاية موضوع الدرس.-  

 

 

الحكاية وبنيتها السردية باستعمال خريطة الحكاية وسرد اساعدهم على استرجاع عناصر -

 بعض المقاطع ذات الصلة باالنتاج. 

 

 **اساعد المتعلمين والمتعلمين : 

الحدث (  -الزمان –المكان –يمكن استبدال احد عناصر الحكاية ) الشخصية   

 

ية( نهاية الحكا–الحل –المشكل –التحول –تبديل احد مكونات بنية الحكاية)البداية   

 

 **أقسم المتعلمين الى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملية االنتاج الجديد للحكاية. 

 

أفسح المجال الفراد المجموعات لتحديد االختيار الذي سيؤطر عملية االنتاج -  

 

ادعوهم الستثمار عناصر الحكاية وبنيتها في عملية االنتاج.-  

 

ل مجموعة على عرض انتاجاتهم حسب عناصريتناوب  بعد انتها مدة االنجاز ،افراد ك-  

 الحكاية ومكونات بنيتها. 

 

 **تقوم االنتاجات من خالل عملية العرض وتعالج الصعوبات بطريقة جماعية تفاعلية. 

 

أسجل مالحظات حول التعثرات والصعوبات المسجلة في دفتر المالحظات لتشكل -  

 موضوعات للمعالجة والدعم. 
 

 التهيــــــــئة 

 

 

 

 

 

 االنتـــــــــــاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم والدعم 
 

 

 

 الجذاذة الحصـــــــة األســبــوع الموضوع المكـــــون

  6 15 بيت في خطر الحكاية 

يستثمر المتعلم الرصيد المعجمي ــ  األهداف التعليمية  

 والتحويل واالساليب في جمل مفيدة يستثمر التراكيب والصرف -

 

 الصور-كتاب المتعلم -ــ السبورة   الـــوســــائــل



من إنجاز األستاذ : لقسيمي ياسين 

الوقاية من األخطار الـمجـــال : 

الحصـــــــةاألســبــوعالموضوعالمكـــــون 

أحذر اصدقائي و صديقاتي من بعض  الوضعية التواصلية 

االلعاب الخطيرة 
2و  131

و صيغه  ثم التحذير صفالو موظفا أساليب  األلعاب التي يمارسها األطفال و ينصحهم  ﴾ة﴿المتعلم  يصفــ األهداف التعليمية

 ....ــ كتاب المتعلم ــ السبورة  ــ الصور    الـــوســــائــل

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية          راحلالم

للتحدث  تهيؤال

 و التحاور

التحـــدث و 

التحــــاور

التقويم و الدعم

 ــ الحصــة األولــى :أتهيــأ للتحاور و التحـــدث :
" بالتركيز على :العين السحرية"  السترجاع موضوع الحكاية  ــ يقود األستاذ متعلميه  

.حمزةالمشكل الذي صادف  ●     

؟أنقذ المسكن من السرقةكيف  ●     

؟حمزة فيما فعلههل تشاطر  ●     

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

: التنبيه للوقاية من األخطار هذه المداخل يفتح األستاذ حوارا حول موضوعــ من خالل   

؟ ةالماضي ابيعماذا أسسنا في األس ●     

ما هي األنشطة التي اتفق عليها أعضاء التعاونية ؟ ●     

ــ توجيه ديداكتيكي : يقبل األستاذ جميع األجوبة و اختيارات المتعلمين و يعمل على استثمارها إلثارة النقاش حول التعاون 

  و مبادراتهم الشخصية .

 ــ الحصــة الثانيــة : أتــحــاور و أتحدث :
علمين و المتعلمات إلى ما تتضمنه : ــ يركز األستاذ على الصورة المصاحبة للوضعية التواصلية و يثير انتباه المت  

. ماذا يفعل األطفال ؟ و ما هي األخطار التي تواجه كل واحد منهم ؟  

التي  العباراتــ انطالقا من الصورة المثبتة في كراسة المتعلم يحفز األستاذ المتعلمين و المتعلمات للتحدث عن : نوع 

.لعاب الخطيرةلبعض األلتنبيه زمالئهم و زميالتهم  يقترحونها   

تة على كتاب المتعلم يفسح األستاذ المجال للتحدث و التحاور فيما بينهم  ، و يساعدهم  على ــ باستثمار الصورة المثب

.... تتماشى و المقام تطويره و إغنائه و االسترسال فيه من خالل تقديم كلمات و روابط و أدوات استفهامية و نعوت 

مواقف و سياقات مختلفة من ابداعهم و تشخيصها .التواصلي. و توظيفها في   




