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 ا دة  ا ا  و ءات او ا ءة اا.  

.ا اا.....................................................................................................................................................................    وردت  اج   

اءة 

ا  
يتواصل�مشاف�ة����وضعيات�متنوعة�بلسان�عر�ي�و�يقرأ�قراءة�سليمة�و�مس��سلة�و�مع��ة�

و�ي�تج�نصوصا�طو�لة��س�يا����وضعيات�.نصوصا�أصلية�،�أغل��ا�مشكولة��،�و�يف�م�ا�

  . تواصلية�دالة�،�و�مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�

 مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية المياديـن

فهم 

 المنطوق

يف�م�خطابات�منطوقة����حدود�مستواه�

الدرا�����و�عمره�الزم���و�العق���،�و�يتفاعل�

 .مع�ا�،�بال��ك���ع���النمط�الوصفي�

 .يتفاعل�مع�النص�املنطوق�*

 .تمي���النص�الوصفي�عن�غ��ه�*

 .صفي�و��ست�تج�الع��يقّيم�مضمون�النّص�الو �*

  

التعبير 

 الشفوي

  

يحاور�و�يناقش�و�يقدم�توج��ات�و��سرد�

قصصا�أو�أحداثا�و�يصف�أشياء�بلسان�عر�ي�

���موضوعات�مختلفة�اعتمادا�ع���

مك�سباتھ�املدرسية�و�وسائل��عالم�و�

 .�تصال����وضعيات�تواصلية�دالة�

 

 . يتواصل�مع�الغ���مستعمال�أدوات�الوصف*

 .ال��ايات��لتغ�� غ���مقاطع�من�النص�الوصفي��*

 .�ستخرج�قيما�و�يمتثل�ل�ا�من�النص�الوصفي*

فهم 

 المكتوب 

�و� � �سليمة �قراءة � �أصلية �نصوصا يقرأ

�و� ��نماط �مختلف �من �مع��ة �و � مس��سلة

�الوصفي �النمط � �ع�� �بال��ك�� ،� �،  يف�م�ا

�و�عشر�ن�� �مائة �إ�� � ��لمة ��سع�ن �من تتكّون

 .أغل��ا�مشكولة��لمة

�يقرأ* �ما �����  يف�م �الواردة �املعلومات �بناء ��عيد و

 .النص�املكتوب

 .���النص�املكتوب��الوارديوظف�الرصيد�ا��ديد�* 

يطرح�فرضيات�،��ستعمل�اس��اتيجية�القراءة�و��*

 .يقيم�مضمون�النص�املكتوب

التعبير 

  الكتابي

 و  

ي�تج�كتابة�نصوصا�طو�لة��س�يا�م���مة�

�لمة�أغل��ا�مشكولة��80إ�����60تتكون�من�

من�مختلف��نماط�بال��ك���ع���النمط�

ـة�و�
ّ
الوصفي������وضعيات�تواصلية�دال

 .مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�

�والضوابط��* �ا��روف �أش�ال �مختلف �ع�� يتعرف

 .للكتابة�بالعر�ية

 يتحكم����مستو�ات�اللغة�الكتابية*

مشار�ع�كتابية�ذات�دالالت��ي�تج�نصوصا�وصفية�و *

 .اجتماعية�و�أدبية�

مشاريع 

سلالستئنا  

إعداد�مطو�ة�عن�–ح�اية�رحلة�واقعية�أو�خيالية��–إعداد�دليل�سيا����عن�مدن�ا��زائرالسياحية��

.وصف�ذا�ي��–��صيات�وطنية�  

 

.في الدلیل  منصوص الكفاءة الشاملة و الكفاءات الختامیة و مركباتھا  مخالف لما ورد: مالحظة   



اا  اا ا  عل ا ا د ول  ذجأ
  ) ج  اص ادر  ازارة

    

 

  اول

اكتشاف الجوانب / األجرأة / مرحلة العرض 
 .مسرحة األحداث

انطالقا " المنطوق"التعبیر مشافھة عن موضوع 
الصیغ واألسالیب في من الواقع المعیش  واستعمال 

 .وضعیات تواصلیة دالة

 . التدریب على اإلنتاج الشفوي 

 .قراءة النّص، وإنجاز تطبیقات حول المعنى 
قراءة النّص، والتدریب على الظاھرة التركیبیة و 

 .إنجاز تطبیقات  شفویة و كتابیة 

قراءة النّص، والتدریب على الظاھرة الصرفیة أو 
االمالئیة بالتناوب؛ إنجاز تطبیقات  شفویة و كتابیة 

تقدیم وتحفیظ ( مقطوعة شعریة مناسبة للمحتوى 

نص للمطالعة من طبیعة المحور المقدم یساعد على 
 . إدماج الموارد المكتسبة

 .التدریب على اإلنتاج الكتابي
 

اا  اا ا  عل ا ا د ول  ذجأ
 )زارةا  درص اا  ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة اا   

ا ا 

  فھم المنطوق 
 "وتعبیر شفوي 

 د90

مرحلة العرض * 
مسرحة األحداث* القیمیة 

التعبیر مشافھة عن موضوع 
من الواقع المعیش  واستعمال 

وضعیات تواصلیة دالة

التدریب على اإلنتاج الشفوي *  د 45 إنتاج شفوي

قراءة النّص، وإنجاز تطبیقات حول المعنى *  د45 القراءة أداء والفھم

القراءة و الظاھرة 
 .تمارین كتابیة 

 د90
قراءة النّص، والتدریب على الظاھرة التركیبیة و *

إنجاز تطبیقات  شفویة و كتابیة 

القراءة و الظاھرة 
+ الصرفیة أو اإلمالئیة  

. 
 د90

قراءة النّص، والتدریب على الظاھرة الصرفیة أو 
االمالئیة بالتناوب؛ إنجاز تطبیقات  شفویة و كتابیة 

. 

 د 45 ات
مقطوعة شعریة مناسبة للمحتوى *

 )و مسرحة 

 د45 مطالعة 
نص للمطالعة من طبیعة المحور المقدم یساعد على 

إدماج الموارد المكتسبة
التدریب على اإلنتاج الكتابي* د 45 إنتاج كتابي

اا  اا ا  عل ا ا د ول  ذجأ 

ا اان

ق



 ا




 
 

 
ي
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وا

 

فھم المنطوق   "1/2"
وتعبیر شفوي 

إنتاج شفوي" 3" 

 





 ا



وا

ب 



 ا




 

القراءة أداء والفھم"04"

القراءة و الظاھرة  "5/6"
تمارین كتابیة + التركیبیة 

القراءة و الظاھرة " 7/8"
الصرفیة أو اإلمالئیة  

.تمارین كتابیة 

اتمحفوظ "9"

مطالعة " 10"

إنتاج كتابي " 11"



 .  

  ا اول 

   ار

 ا اا  م  

  اللغة�العر�ية

  ا اوء  ا اع

 
 ا

 مما

و���طر�ق�العودة��دار�ال��زة�مع�والدك�قمت�بز�ارة 

ُصعب�عليھ��رجل�معاق�ع���كرسيھ�املتحرك�لفت�نظرك

ع���قارعة��وأطفال�ي�يعون�املناديلنزول�الدرج،�

سسنا�إن�أح: الطر�ق،حزنت���ال�م�فقال�لك�والدك

  .بمعاناة��خر�ن�فإننا�س�س���لتقديم�يد�العون�ل�م

 فكيف�يمكن�أن��ساعد��ذه�الفئات�املحرومة�ونخفف�

  ع��ا�صعو�ات�ا��ياة�؟

 مع�عصاي����املدرسة صديق���حور�ة

 ما���الزجاج البا�ع�الصغ��

 جد�ي جدي

إنجاز�الئحة�ا��قوق� : املشروع

  والواجبات

  : تا

 .كيف�يجب�أن�يتعامل�مع�زمالئھ�الذين��عانون�إعاقة�أومرضا�يب�ن  -1

 .يق��ح�صورا�للتضامن�مع�الفئات�املحرومة  -2

 . ��ا�����عاملھ�مع�املسن�ن��يل��مال���يجب�أن��السلو�اتيب�ن�  -3

 .يكتب�الئحة�تتضمن�حقوقھ�وواجباتھ����املدرسة�و�سرة�واملجتمع  -4

  .رفية�واملن��ية����وضعيات�تواصلية�دالةيجند�و�وظف�مك�سباتھ�املع  -5

 ؟



وة اا

را  ي 

وة اا

را  ي 

 

  

وة اا 

را  ي  

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 ي  ار :  1اة   

 د 45:  ا   1: ا   ر 

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط 

موضوعات مختلفة  یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في
  .اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر
یستخرج قیما و یمتثل  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

الروابط اللغویة المناسبة یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 

  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 التقويم 

یجیب عن  
 األسئلة 

 فھم الوضعیة 
 تقدیم فرضیات 

 .45دلیل الكتاب ص 

 الحیاة ؟
 .محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة األولى 

 كیف یجب أن تتعامل مع زمالئك الذین یعانون إعاقة أومرضا ؟
یستمع إلى  

 النص 
تصدر عنھ 

 إشارات 
وإیحاءات تدل 

 على 
اھتمامھ 

 بالموضوع 
یجیب بجمل 

 تامة 
تترجم المعنى 

 العام 
.للنص  

على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
  .القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

 أین وقعت أحداثھ ؟

  ؟.. التعاطف
أفكار  بناء

 جدیدة
تدعم ما ورد 

النص  في
 المنطوق

یقارن ویقابل و 
 المعلومات 

فیھالواردة   
لسندمع ا   

البصري 
 المرافق

  صداقة مصلحة

 .مع الدعوة إلى التحلي بھا 
 

   ..بل�أس���إ���تقديم�املساعدة�ل�م�

ث یتبادل یتحد  
 األفكار

 
 

طلب المعلم من التالمیذ في حصة التعبیر التحدث عن أعز 

التمار�ن�الكتابية�املدرجة����دف�����شطة�و�املتعلقة�

 

 1ا : مما ا   : ا ا

 ر :  ا اق ق و ا اي  

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في
اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.تمییز النص الوصفي عن غیره   –یتفاعل مع النص المنطوق
یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. أدوات الوصفیتواصل مع الغیر مستعمال 

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 
  .الخطابزمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط 

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .، یتعلم آداب التعامل مع الجیران  فھم ما یسمع ویتجاوب معھ

 الوضعية التعليمية التعلمية

دلیل الكتاب ص )  ید العون لھم...............................
  .صور مدعمة للمعنى 

الحیاة ؟ عنھا صعوباتِ  ونخففَ  المحرومةَ  كیف یمكن أن نساعد ھذه الفئاتِ 
محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة األولى 

كیف یجب أن تتعامل مع زمالئك الذین یعانون إعاقة أومرضا ؟

على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق  )ة(األستاذقراءة النص المنطوق من طرف 
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

أین وقعت أحداثھ ؟.  الذي سمعتھشخصیات النص  سمعم یتحدث النص ؟ 
  :تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة

 من كان یرافقھا إلى المدرسة ؟تعاني رجاء ؟ 
 لماذا تأخذ حوریة بید زمیلتھا مازحة ؟

 سبب تألم رجاء ؟ ماذا قالت لصدیقتھا ؟
 ؟» ذات الثالثة أرجل«على ماذا تدل عبارة 

 ؟ حوریة  
 ؟بعد كالمھا لماذا دمعت عینا رجاء 

 ؟ في رأیھا  تتفق مع حوریة 
التعاطف -ال تقبل اختالف اآلخرین  –الحنان  –القسوة : بم تتصف حوریة 

 .مشاھدة الصورة و  09مطالبة المتعلم بفتح الكتاب ص
 ) تقدیم وصف مادي (  ماذا تشاھد في الصورة؟

 من ھي الفتاة التي تحمل محفظتین ؟ لماذا؟
 ما رأیك فیم تقوم بھ ؟

صداقة مصلحة/ ما نوع الصداقة التي تجمع بین الفتاتین ؟ صداقة حقیقیة 
  ما رأیك فیما قامت بھ حوریة ؟ 

مع الدعوة إلى التحلي بھا استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة 
 و كیف تعامل األشخاص أمثالھا  ؟ ماذا كنت تفعل لو كنت مكانھا ؟

بل�أس���إ���تقديم�املساعدة�ل�م�ال�أ��ر�من����اص�الذين��عانون�من��عاقة��

  :إحدى الوضعیتین ) 

طلب المعلم من التالمیذ في حصة التعبیر التحدث عن أعز : إعادة سرد النص المنطوق 
 عمن ستتحدث رجاء وماذا ستقول ؟:لدى كل واحد

التمار�ن�الكتابية�املدرجة����دف�����شطة�و�املتعلقة��سبأن�ن�الوزارة�ورد����املذكرة�التوج��ية�الصادرة�ع

.  .بميدا�ي�ف�م�املنطوق�و�التعب���الشفوي�ال�تنجز�

: ادة     اا  اا ا 

ق و ا اي  ا:اان   

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط  : الكفاءة الختامیة 
  .الوصفي 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في  -                        
اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتفاعل مع النص المنطوق: مركبات الكفاءة 
یتواصل مع الغیر مستعمال                       
  . الوصفي  لھا من النص 

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم   :  مؤشرات الكفاءة
زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط  :للوصف 

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري  -یعتز بلغتھ   :القیم
فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل

-     ا ا :  

............................... قمت(: السیـاق
صور مدعمة للمعنى : السند
  ِكیف یمكن أن نساعد ھذه الفئات

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة األولى 
كیف یجب أن تتعامل مع زمالئك الذین یعانون إعاقة أومرضا ؟ :  1المھمة

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

  و أ أ:  

  قراءة النص المنطوق من طرف
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

  عم یتحدث النص ؟
 تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة
 تعاني رجاء ؟  مم
 لماذا تأخذ حوریة بید زمیلتھا مازحة ؟
  سبب تألم رجاء ؟ ماذا قالت لصدیقتھا ؟ ما
  على ماذا تدل عبارة
 بماذا ردت علیھا 
  لماذا دمعت عینا رجاء
   تتفق مع حوریة ھل
  بم تتصف حوریة

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 
: و أ أ   

 مطالبة المتعلم بفتح الكتاب ص
 ماذا تشاھد في الصورة؟
 من ھي الفتاة التي تحمل محفظتین ؟ لماذا؟
 ما رأیك فیم تقوم بھ ؟
  ما نوع الصداقة التي تجمع بین الفتاتین ؟ صداقة حقیقیة
  ما رأیك فیما قامت بھ حوریة ؟
  استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة
 ماذا كنت تفعل لو كنت مكانھا ؟

ال�أ��ر�من����اص�الذين��عانون�من��عاقة��

 ة( یقترح األستاذ (
   المسرحة. 
  إعادة سرد النص المنطوق

لدى كل واحد األصدقاء
  

لة
ح

مر
  

ار
ثم

ست
ال

 ا

ورد����املذكرة�التوج��ية�الصادرة�ع:  مالحظة

 بميدا�ي�ف�م�املنطوق�و�التعب���الشفوي�ال�تنجز�



 

 ي  ار :  1اة   

 د 45:  ا   ا 2:ر  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 

 .  

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي
  .  یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة

  .. ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 التقويم 

تذكر مضمون ی
 .النص لمنطوق

  یجیب عن األسئلة

 
 
 
 
 
 

یجیب عن 
.األسئلة   

یكتشف الصیغ 
 و یوظفھا 

 
 .حدیدیة
 . الخشبيالكرسي  ى جلست عل

 . الحدیديالباب 
  

 یاء مشددة و تاء إن كان 

 ).ال یتعمق األستاذ فاألمر ال یتعلق ھنا بالقواعد النحویة بل باالستعمال فقط 

 .إنسانيحوریة تصرف 
 . طبي

      . ..فضي/ذھبي
 . ...غربیة/شرقیةقسنطینة مدینة 

 . بحریةرحلة  ب
.         ...خریفیة/ صیفیةالبطیخ فاكھة 

   . بھلوانیة

 .امرأة جزائریة/ جزائري 

یتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة و 

یستثمرھا في 
 وضعیات جدیدة 

  )استخدام األلواح 

 

  املؤنث�  املذكر�

   يّ خشب
   يّ حديد

 .........  

   يّةخشب
  يّة حديد

........
.  

 1ا : مما ا   : ا ا

ا  : اى  ا :أ

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 

سائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالةاعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و و

یغیر مقاطع من النص الوصفي –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف
یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة –یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة 

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .األسماء التي تدل على النسبة

 الوضعية التعليمية التعلمية

  :  ى النص المنطوق
 ؟كیف ساعدت حوریة رجاء 

 ؟ ما الذي دفع رجاء إلى البكاء 

 .الجمل المحتویة على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة
 ؟ ما الذي كانت تجره رجاء 

 اا.  

 .لجملة على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة
 
 .  الخشبیةمن خشب                           العصا   ؟  

حدیدیةال العصاتجر رجاء          تجر رجاء عصا من حدید ماذا نقول؟ 
جلست عل          اذا نقول؟،مجلست على الكرسي المصنوع من الخشب

الباب من رجاء  دخلتباب المدرسة من حدید ، نقول                        
  لماذا ؟   بماذا تنتھي ھذه الكلمات ؟ ما نوعھا ؟: الحظ  ھذه الكلمات 
یاء مشددة و تاء إن كان ( اسم النسبة ینتھي بیاء مشددة :)ة( األستاذیشرح 

ال یتعمق األستاذ فاألمر ال یتعلق ھنا بالقواعد النحویة بل باالستعمال فقط 
  :تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى

حوریة تصرف  تصرف                  كل إنسان؟ یمیزمایجب أن  ھو
طبيجھاز                          ؟ عنھتقول ھذا الجھاز یستعمل في الطب ،

ذھبيالخاتم                               ؟    عنھتقول  اشتریت خاتما من ذھب ،
قسنطینة مدینة                                 ؟تقول ،تقع مدینة قسنطینة في الشرق 

ب قمت                                 تقول ؟       قمت برحلة  في البحر ،  
البطیخ فاكھة                    ؟   تقول ،تنضج فاكھة البطیخ في فصل الصیف

بھلوانیةحركات  ؟                   تقولھذه الحركات یقوم بھا البھلوان ، 
 : منوال التاليعلى ال ) ألفاظ النسبة( أقول جمال مستعمال 
جزائري رجل   -                                الجزائر من امرأة 

  . التعبیر عن الصورة باستعمال ألفاظ النسبة

استخدام األلواح ( . على  دفتر األنشطة  4ص ) أستعمل الصیغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ادة     اا  اا ا 

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة : الكفاءة الختامیة 

اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و و

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة  - :  مؤشرات الكفاءة

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ   :القیم
األسماء التي تدل على النسبةیعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 المراحل

 ى النص المنطوقالعودة إل
  كیف ساعدت حوریة رجاء
  ما الذي دفع رجاء إلى البكاء

 مرحلة 

 االنطالق

 الجمل المحتویة على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة بناء
   ما الذي كانت تجره رجاء
     ءر م  ا

 لجملة على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفةتدوین ا
   مناقشة المثال : 
  مم صنعت العصا  -
تجر رجاء عصا من حدید ماذا نقول؟  -
جلست على الكرسي المصنوع من الخشب -
باب المدرسة من حدید ، نقول                         -
الحظ  ھذه الكلمات  -
 جیشرح :  ا

ال یتعمق األستاذ فاألمر ال یتعلق ھنا بالقواعد النحویة بل باالستعمال فقط ( بلھا كسرة، ق )مؤنثا
 تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
ھوتصرف حوریة  -
ھذا الجھاز یستعمل في الطب ، -
اشتریت خاتما من ذھب ،  -
تقع مدینة قسنطینة في الشرق  -
قمت برحلة  في البحر ،   -
تنضج فاكھة البطیخ في فصل الصیف -
ھذه الحركات یقوم بھا البھلوان ،  -
  أقول جمال مستعمال

امرأة / رجل   -   
 التعبیر عن الصورة باستعمال ألفاظ النسبة

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
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  أستعمل الصیغة (  2إنجاز تمرین
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 ي  ار :  1اة   

  د 45: ا   ا 3:ر  ا ا .

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على 

یستخرج قیما و یمتثل لھا من النص  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع
  ب عن األسئلةیجی

.  

 
 
 

 یستقي معلومات 
 باإلعتماد على 

 سندات توضیحیة 
 مرافقة

 یعبر عن الصور 
معتمدا على 

ألسئلة ا  
 .التوجیھیة

 یربط بین األفكار 
ویدمجھا لیعبر 
عن وضعیات 

 مشابھة

 .  

  .."ا منھم عسى أن یكونوا خیرً 
 11سورة�ا���رات��ية�

  نصا أصیال ینتج  -
 .قراءة الملخص -
 

 ، ) یمكن اقتراح إعاقة أخرى 
 إلیھم، تحدثت  بساحة المدرسة

معلم يشرح الدرس ، فجأة طرق الباب و 
دخل المدير برفقة تلميد يجلس على كرسي متحرك ، رحب به الجميع و ساعده المعلم على 

دق جرس االستراحة فخرجنا إلى الساحة ، و إذا بالجميع يجري و يلعب بينما بقي التلميذ 
ق حوله بعض التالميذ و أخذوا يسخرون منه حتى أخذ  

، و اقترحت  ..................
ندفع به كرسيه  و ، فنحمل عنه محفظته

 1ا :مما ا ا ا : ادة   

ا ا+ ا : اى   ي: ا جإم

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على 
  .و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

  .ة دالةیصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلی
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة

 الوضعية التعليمية التعلمية

.كانت زمیالت رجاء یسخرن منھا و ینادونھا بذات الثالث أرجل 
 .النص المنطوق 

  ما رأیك في تصرفھن ؟ كیف أثّر ذلك علیھا  ؟

. مالحظة الصورتین و التقاط ما یجمع بینھما 

 السلوك البذيء الذي یقوم بھ ھؤالء؟

 ما رأیك في ھذا السلوك؟ 

 بم یشعر ذاك الطفل ؟

 .......بالغضب  /یشعربالحزن 

  عن السخریة من اآلخرین؟ تنھانا

عسى أن یكونوا خیرً  من قومٍ  قومٌ  ین آمنوا ال یسخرُ ذیا أیھا ال

  كیف بإمكانھم مساعدتھ بدل السخریة منھ ؟

  .عام للمشھد مطالبة المتعلمین بتقدیم وصف 
 :رجاء فتاة مختلفة تتحدث عن الصعوبات التي تواجھھا 

  ما الصعوبات التي تواجھ رجاء ؟
 / ممارسة كل الریاضات/ حمل المحفظة 

  .....سخریة البعض منھا
 ، لو كنت تدرس معھا ؟ مساعدة رجاء 

  )إدماج كلي(التعبیر عن الصورتین

یمكن اقتراح إعاقة أخرى (  نضم إلى مدرستنا تلمیذ یتنقل على كرسي متحرك
بساحة المدرسة االستراحة فترة  في منھ  بعض زمالئھسخریة 

  :حتى تغیر من ھذا الوضع
معلم يشرح الدرس ، فجأة طرق الباب و دخلنا إلى القسم فأخذ كل تلميذ مكانه ثم بدأ ال

دخل المدير برفقة تلميد يجلس على كرسي متحرك ، رحب به الجميع و ساعده المعلم على 
  ...أخذ مكان مناسب له 

دق جرس االستراحة فخرجنا إلى الساحة ، و إذا بالجميع يجري و يلعب بينما بقي التلميذ 
ق حوله بعض التالميذ و أخذوا يسخرون منه حتى أخذ  الجديد  منعزال في زاوية لوحده ، فتحل

..................: يبكي  ، فتقدمت نحوھم و عاتبتھم على تصرفھم المشين قائال 
، فنحمل عنه محفظته.عليھم أن نتعاون جميعا في تقديم المساعدة له  

  )..... أثناء عودته إلى المنزل

 

 

 

 

 

ا ا اا  ا ادة    

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على : الكفاءة الختامیة 
و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة مكتسباتھ المدرسیة 

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  . الوصفي

یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلی :  مؤشرات الكفاءة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم 

یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:الھدف التعلمي  

 المراحل

كانت زمیالت رجاء یسخرن منھا و ینادونھا بذات الثالث أرجل  : السیـاق
النص المنطوق  : السند

ما رأیك في تصرفھن ؟ كیف أثّر ذلك علیھا  ؟  :التعلیمة

 مرحلة

 االنطالق

 

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  رة اوا

  

 السلوك البذيء الذي یقوم بھ ھؤالء؟ ما
  ما رأیك في ھذا السلوك؟
 بم یشعر ذاك الطفل ؟

یشعربالحزن / یشعر بالحرج 
  تنھانا آیة ھل تعرف

یا أیھا ال": قال هللا تعالى 

 كیف بإمكانھم مساعدتھ بدل السخریة منھ ؟

مرة اا  

  مطالبة المتعلمین بتقدیم وصف
  رجاء فتاة مختلفة تتحدث عن الصعوبات التي تواجھھا
 ما الصعوبات التي تواجھ رجاء ؟
حمل المحفظة  -    
سخریة البعض منھا- صعود الدرج    
  مساعدة رجاء كیف یمكنك
 التعبیر عن الصورتین

 نضم إلى مدرستنا تلمیذ یتنقل على كرسي متحركا
سخریة  لفت انتباھكف

حتى تغیر من ھذا الوضع
دخلنا إلى القسم فأخذ كل تلميذ مكانه ثم بدأ ال  ( 

دخل المدير برفقة تلميد يجلس على كرسي متحرك ، رحب به الجميع و ساعده المعلم على 
أخذ مكان مناسب له 

دق جرس االستراحة فخرجنا إلى الساحة ، و إذا بالجميع يجري و يلعب بينما بقي التلميذ     
الجديد  منعزال في زاوية لوحده ، فتحل

يبكي  ، فتقدمت نحوھم و عاتبتھم على تصرفھم المشين قائال 
عليھم أن نتعاون جميعا في تقديم المساعدة له  

أثناء عودته إلى المنزل. المتحرك

مر
لة

ح
  

ار
ثم

ست
ال

 ا

 



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثھ 
هویبرر  

 

كانت حوریة  ترافق رجاء و تحمل عنھا محفظتھا مّما جعلھا تتخطى صعوبة التنقل إلى 

 حسب رأیك ،ما الصعوبات األخرى التي یمكن أن تواجھھا داخل المدرسة ؟
 

یستخرج معلومات 
 من السند البصري

  
م بقواعد یلتز -

القراءة الصامتة و 
شروط القراءة 

.الجھریة   
 
 

 یوظف الكلمات 
 الجدیدة في جمل

 یتعرف على معاني 
 الكلمات من خالل 

 السیاق 
 

یجیب عن أسئلة 
 فھم النص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یثري رصیده 
 اللغوي 

 والمعرفي

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
تذلیل الصعوبات أثناء  ، مع 
 ..........،  الالئق
 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 كیف یمكن أن نساعدھم ؟

  .ینجز النشاط
  .من اقتراح المعلم أو -إن وجد

و االنتقاء  ترحیل بعض المحطات إلى الحصص الالحقة

 ي  ار :  1اة   

 د  90:  ا  4:  ا  را  ي 

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 

 -في النص المكتوب  الواردالرصید الجدید یوظف 

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

 .  
  .یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 

أين أضع / في قسمي الجديد 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

كانت حوریة  ترافق رجاء و تحمل عنھا محفظتھا مّما جعلھا تتخطى صعوبة التنقل إلى 

  .النص المنطوق 
حسب رأیك ،ما الصعوبات األخرى التي یمكن أن تواجھھا داخل المدرسة ؟

  . الصورة مالحظة 
 ماذا تشاھد في الصورة؟

 واجد شخصیات الصورة؟من تكون الفتاة التي تحمل عصا؟
  بالبذلة الرمادیة؟ الرجلمن الذي رافقھا برأیك؟ من یكون 

 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  .الصامتة ةترك فرصة للتالمیذ للقراء

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
، مع یبدأ بالمتمكنین )فقرة /فقرة(تالمیذ بالتداول على القراءة، 

الالئق،   حشد  :القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

كیف یمكن أن نساعدھم ؟. لكثیر حولنا ممن قد یحتاجون المساعدة، اذكرھم
  )استخدام األلواح (  : أقدم النصیحة المناسبة في كل حالة

 .04ص   في دفتر األنشطة،التمرین رقم  )فھمت النص 
إن وجد-ة على دفتر األنشطة إنجاز تمرین حول إثراء اللغ

ترحیل بعض المحطات إلى الحصص الالحقةباألستاذ  یقوم تقدیم ھذه الحصة بالشكل المقترح في دلیل الكتاب ، لھذا

 1ا : مما ا   : ا ا

 ي  ار :اع  اءة : ا ) أداء +  + اءإ(

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 
  .تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

یوظف  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

. ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 مم تعاني رجاء ؟

  أين سجلھا المدير ؟

  كيف كان القسم الذي التحقت به رجاء ؟ 
 ت رجاء عندما أحدثت عصاھا صوتا مرتفعا ؟

في قسمي الجديد  / العصا/ أول يوم لي في المدرسة: اختر عنوانا مناسبا للحكاية 

 ؟أحداث ھذه القصة ؟ما اسم الشخصیة الرئیسیة 

 

 المراحل

كانت حوریة  ترافق رجاء و تحمل عنھا محفظتھا مّما جعلھا تتخطى صعوبة التنقل إلى :  لسیاقا
 .المدرسة  

النص المنطوق  : السند
حسب رأیك ،ما الصعوبات األخرى التي یمكن أن تواجھھا داخل المدرسة ؟:  التعلیمة

 مرحلة 

 االنطالق

  أ و أأ. 

  مالحظة فتح الكتاب و
 ماذا تشاھد في الصورة؟
 واجد شخصیات الصورة؟من تكون الفتاة التي تحمل عصا؟أین تت
   من الذي رافقھا برأیك؟ من یكون

 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
 ترك فرصة للتالمیذ للقراء

 
 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
 تالمیذ بالتداول على القراءة، مطالبة ال

القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  
  
  
  
  
  
   يأ :  

 لكثیر حولنا ممن قد یحتاجون المساعدة، اذكرھمھناك ا
أقدم النصیحة المناسبة في كل حالة

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  فھمت النص (إنجاز تمرین
  إنجاز تمرین حول إثراء اللغ: أثري لغتي

 مرحلة

  االستثمار 

تقدیم ھذه الحصة بالشكل المقترح في دلیل الكتاب ، لھذا الصعبمن :  مالحظة
..)   أثري لغتي تحدید أضداد ،( منھا   

: ادة     اا  اا ا 

ان  اب: اا   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط : ة الكفاءة الختامی
تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة ،  الوصفي

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني  :  مؤشرات الكفاءة 
  .النص الوصفي عن غیره

ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري ینمي : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة  :الھدف التعلمي 

 مم تعاني رجاء ؟

 أين سجلھا المدير ؟

  كيف كان القسم الذي التحقت به رجاء ؟
 ت رجاء عندما أحدثت عصاھا صوتا مرتفعا ؟ماذا توقع

  اختر عنوانا مناسبا للحكاية

  عصاي

 

   أحداث ھذه القصة ؟ما اسم الشخصیة الرئیسیة  جرتأین



 

  

 ار   ي:  1اة    1ا :مما ا ا ا : ادة      اا  اا ا 

 د 90:  ا   6و  5: ا    اءة : ا+ ا)  اع اان   ) أمب: اا   

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -ص المكتوب و یعید بناء المعلومات الواردة في الن  یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                      
، یمیز أنواع .عن غیره ھمھ لمعاني النص الوصفيیحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن ف :  مؤشرات الكفاءة 

  .الكلمة
  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري :القیم 

  .حدد المجموعات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا، یمیز أنواع الكلمة ویوظفھای:لھدف التعلمي ا
 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ما جاء 
 في النص 

  :  العودة إلى النص المقروء 
  ؟ ما الذي تعاني منھ رجاء 
  ؟كیف كان یومھا األول في المدرسة 

 مرحلة

قاالنطال  

 
 یقرأ 
 یجیب

 
یحدد 

المجموعات 
 اإلنشائیة

 
 

یالحظ   -
الظاھرة النحویة 

 و یمیزھا 
 
 

یصدر أحكاما  -
على وظیفة 

المركبات 
اللغویة و 

. ة النصی  
 
 
 
 
 
 

یمیز أنواع 

 الكلمة

 

 

 یستنتج  
 
 
 
 

 ینجز 

 اوا  

  النص قراءة جھریة مسترسلة) ة(یقرأ األستاذ. 

  القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النصیتداول التالمیذ على.. 

 من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص . 

  تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا  . 

 اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة. 

 خص كل فوج النص على ضوئھایسجل المعلم األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یل. 
   ما ا) : ة اا(  

 : طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة    
  ما الذي تبین لرجاء بعد جلوسھا على المقعد الخشبي ؟ أعد ما قالت. 
  ماذا فعل المعلم عند سماعھ صوت اإلرتطام؟ ما الجملة التي تعبر على ذلك ؟ـ  
 إلى أین أخذ األب ابنتھ بعد الخروج من مكتب المدیر ؟ استخرج ما یناسب ذلك من النص. 
  المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 
 
  

  قراءة السند من قبل األستاذ فالمتعلمین.  

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
 مل ؟ما نوع كل كلمة ملونة في الج 
  كل نوع  عنمطالبة المتعلمین بأمثلة. 
 اسم إنسان ، اسم شيء ( عالم یدل كل اسم من ھذه األسماء؟..( 
  تدل على حصول عمل   (ما الذي یمیز األفعال عن األسماء ؟( 
  الماضي ،( ھل وقعت األفعال كلھا في نفس الزمن ؟(.... 
 نىلیس لھا مع(  ؟) تنطق منفردة (  ھل لھذه الحروف معنى ،....( 
 ال (   ھل یمكن االستغناء عنھا ؟..( 

 ةا  : 

 
  
  
  

  باستخدام األلواح ( إنجاز التمرین المقترح في الدلیل( . 
  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

ینجز التمرینین 
على دفتر 

 ألنشطة

 .05على دفتر األنشطة ص  تمارین النحو   إنجاز
  

 مرحلة

االستثمار   

 

 حجرة سم إلىـ عرج بي أبي   .إال واقفا أماميأراه ـ وما   . ليس لھا مكان  عصايتبين لي أن  -

 

.اسم و فعل و حرف : الكلمة ثالثة أنواع   
......عمر،فيل ، كرسي : مثل .....كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو شيء أو :  االسم  
.... يشرب ، : ثل ،أو المضارع م.... دخل: الماضي مثل : كل لفظ يدل على حصول عمل في الزمن :  الفعل  

.....إلى ، في ، : كل لفظ ال يظھر معناه كامال إال مع غيره مثل :  الحرف  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار  ي  :  1اة   

  د 90: ا   8و  7:ا   ا ا(

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 
  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة

  .منفصلة توظیفا صحیحایوظف الضمائر ال

 
 التقويم 

یتذكر ماجاء في 
 النص 

 
 المعلم ؟ عاملھا كیف 

 
 
 
 
 

یقرأ و یجیب  -  
 

یفسر ویدمج  -
 أفكارا 

ومعلومات 
 متعلقة 
 بالنص

 
 
 
 
 
 
 

الحظ ی  -
الظاھرة و 

.یمیزھا   
 

یمیز الضمائر 
 المنفصلة 
 ویوظفھا

 
 
 
 

 .سمعُت خطوات المدرس 

  . سمعنا خطوات المدرس

 ...)مفرد مذكر ، مفرد مؤنث ، مثنى مذكر

 ؟ المتكلم

 )معرفة ألنھ یعوض شخصا نعرفھ

  . أو مخاطب أو غائب و ھو نوع من أنواع المعارف

ینجز التمرین 
 على 

 ..طةدفتر األنش

  

 1ا :مما ا   : ا ا

  اءة : ا+ ف ) ا ا   ا ا

یوظف الرصید الجدید  -في النص المكتوب  و یعید بناء المعلومات الواردة
یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -  فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یوظف الضمائر ال،  یلخص النص بشكل عامیجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، 
  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .یتعمق في فھم النص، یوظف الضمائر المنفصلة 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 : وكتابتھا على السبورةبأسئلة موجھة نص تذكر األفكار الرئیسیة لل

كیف لماذا رافق األب رجاء إلى المدرسة ؟ ما المشكل الذي اعترض رجاء ؟ 

  . استنادا إلیھا  تلخیص النص بشكل عام 

  .النص كامال قراءة جھریة مسترسلة
 .یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة

 : یطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص

 ) :  ة اا( 

 ) بنت نجیبة   ھي.( رج ضمیرا من الفقرة  األولى 

 .اذكر بقیة الضمائر التي تعرفھا 

سمعُت خطوات المدرس                 . أعد ما قالتھ   ماذا سمعت رجاء بعد ارتطام عصاھا بالمقعد ؟

  أناسمعُت ؟     ...... ما الضمیر المناسب مع 

سمعنا خطوات المدرس   نحن                                      تقول ؟    ماذا  زمالئھا 

مفرد مذكر ، مفرد مؤنث ، مثنى مذكر( استنتاج اإلحاالت الممكنة لكل ضمیر 

المتكلمأم المخاطب أم  الغائب :   )أنا و نحن (الضمیرین  كال من 
 ........ َك ، زمیلتك ، زمیلین ، زمیلتین ، زمیل :بھذه الجملة

 ...)مفرد مذكر ، مفرد مؤنث ( استنتاج ما یحیل إلیھ كل ضمیر 
 ماذا نسمي ھذه الضمائر ؟

 .نفس العمل مع ضمائر الغائب 
 .التوصل إلى الجدول المقابل 

 ؟  أم جاءت منفصلة  بكلمات أخرىھل اتصلت ھذه الضمائر 

معرفة ألنھ یعوض شخصا نعرفھ( نكرة أم معرفة ؟ ھوال أم حروف ؟ و ھل ھل الضمائر أسماء أم أفع

أو مخاطب أو غائب و ھو نوع من أنواع المعارف دل على متكلم الضمیر المنفصل  ھو ما 

 ):باستخدام األلواح ( إنجاز التمرین المقترح  

 .05ینجز تمارین الصرف على دفتر األنشطة ص 

جزولي محمد 

 

 

 

 

 

: ادة     اا  اا ا 

ا ا  +  اب: اان   

و یعید بناء المعلومات الواردة  یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، : مؤشرات الكفاءة   
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري :القیم

یتعمق في فھم النص، یوظف الضمائر المنفصلة  :الھدف التعلمي 

 المراحل

 تذكر األفكار الرئیسیة لل

  لماذا رافق األب رجاء إلى المدرسة ؟ ما المشكل الذي اعترض رجاء ؟

  تلخیص النص بشكل عام لة
ج

ح
مر

 

ق
ال

ط
الن

 ا

 

  أأ. 

  النص كامال قراءة جھریة مسترسلة) ة(األستاذیقرأ
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة
 یطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص
 
 
 
 
 
 
  و أ أ ) :

 رج ضمیرا من الفقرة  األولى استخ

  اذكر بقیة الضمائر التي تعرفھا

  تصنیفھا: 

 ماذا سمعت رجاء بعد ارتطام عصاھا بالمقعد ؟

   ما الضمیر المناسب مع

  زمالئھا إن تكلمت عن

  استنتاج اإلحاالت الممكنة لكل ضمیر

  كال من على ماذا یدل
 بھذه الجملة  اآلن خاطب

  استنتاج ما یحیل إلیھ كل ضمیر
 ماذا نسمي ھذه الضمائر ؟
  نفس العمل مع ضمائر الغائب
  التوصل إلى الجدول المقابل

  ھل اتصلت ھذه الضمائر

 ھل الضمائر أسماء أم أفع

 الضمیر المنفصل  ھو ما :  القاعدة

    إنجاز التمرین المقترح
   

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  ینجز تمارین الصرف على دفتر األنشطة ص
  

لة
ح

مر
  

ار
ثم

ست
ال

ا  

جزولي محمد : إعداد المعلم   

 

 



 

  

 ي  ار :  1اة   

  د 45: ا  9 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

  
 

  .یقرأ نصوصا شعریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبر
 

 مؤشرات التقويم 

 .رجاء طفلة مختلفة عن اآلخرین  فھي عرجاء تسیر معتمدة على عصا خشبیة یجیب عن السؤال 

استدراجھم إلى عبارة حسن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینصت إلى قراءة 
  .األستاذ 

  .یقرأ بأداء جید  
  
  

بموضوع  یعرف
األبیات ویستأنس 

 .بھا
 ویشارك في شرح 

  .المفردات 
  
  
  
  

عن األسئلة  یجیب
المطروحة معبرا 

 .مھعن فھ
  

 
 
 
 

یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي 

 
 
 
 
 
 
 

 .قراءة واضحة تتخللھا اإلیماءات لتقریب المعنى

 :)لصعبةاشرح المفردات 
، ) حسب السیاق( قّدمت 

 )السابع( ؟جد البیت الذي یتحدث عن أن حسن األخالق یسعى دوما للوحدة بین الجمیع 
 .حسنة من القصیدة 

 ....... الحقود  -البخیل 
 التردید الجماعي و

 یؤدي المحفوظة
سلیما أداء  

 

ق مثل النور الذي يشع في الكون ، متسامح و دائم االبتسام    ، تحمل األمل 
،،  و ال تتباھي أبدا  بالخير الذي تفعله ،   ليس 

تحرص دائما على و 
........ ، أنت يا حسن األخالق مثال لإلنسان الذي يجب أن نقتدي به 

 

 1ا : مما ا   : ا ا

 ا 9:ر   ت : اظ ) قا  ( 

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .ي أداء منغما مناسبا للمقام، یتفاعل مع معاني النص الشعري
 .نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

یقرأ نصوصا شعریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبر

 الوضعية التعليمية التعلمية

رجاء طفلة مختلفة عن اآلخرین  فھي عرجاء تسیر معتمدة على عصا خشبیة
.تصورات التالمیذ 

استدراجھم إلى عبارة حسن ( تجعلھا ھذه اإلعاقة أقل شأنا من اآلخرین ؟ لماذا ؟ 

ح او ا  ا   

یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي 

 .قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءة صامتة
 : طرح سؤال حول فھم المعنى العام للمحفوظة 

 ماذا تدعونا ؟إلى عم تتحدث المحفوظة ؟ 
قراءة واضحة تتخللھا اإلیماءات لتقریب المعنى) ة(األستاذقراءة المحفوظة من طرف 

 .قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءات فردیة
شرح المفردات (شرح مبسط للمحفوظة وفتح مجال للنقاش 

قّدمت =  رخیتأثبّّت و أقمَت ،=  أرسیت،البشاشة = 

 : مراجعة معاني أبیات المحفوظة بأسئلة لقیاس الفھم
 ؟ ماذا ینشر حسن األخالق في الكون 

جد البیت الذي یتحدث عن أن حسن األخالق یسعى دوما للوحدة بین الجمیع 
حسنة من القصیدة اذكر الصفات التي یتمیز بھا صاحب األخالق ال

 :ضدھا الجمع بین الكلمة و 
البخیل  – القاسي                ....  – المتسامح – 

التردید الجماعي و عن طریق  )ثالثة أبیات( الجزء األول من المحفوظة 

 .استظھار ما حفظھ المتعلمون 
  .قراءات ختامیة للمحفوظة كاملة 

جزولي محمد 

ق مثل النور الذي يشع في الكون ، متسامح و دائم االبتسام    ، تحمل األمل أنت يا حسن األخال
،،  و ال تتباھي أبدا  بالخير الذي تفعله ،   ليس ..، تعطف عليھم ..لجميع البشر   ، كريم معھم

و ھناك مكان في قلبك للكراھية  بل ھو مليء بالتسامح و الحب و الحنان ،
، أنت يا حسن األخالق مثال لإلنسان الذي يجب أن نقتدي به يع الناس 

: ادة     اا  اا ا 

 ان  اب: اا   

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

ي أداء منغما مناسبا للمقام، یتفاعل مع معاني النص الشعريیؤد :مؤشرات الكفاءة   
نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیريی :القیم

یقرأ نصوصا شعریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبر  : الھدف التعلمي

 المراحل

رجاء طفلة مختلفة عن اآلخرین  فھي عرجاء تسیر معتمدة على عصا خشبیة: السیاق 
تصورات التالمیذ :  السند  

تجعلھا ھذه اإلعاقة أقل شأنا من اآلخرین ؟ لماذا ؟  ھل:التعلیمة
)الخلق   

 مرحلة

 االنطالق

                     ح او ا 

  یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي
  .علیھا

 قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءة صامتة
  طرح سؤال حول فھم المعنى العام للمحفوظة

  عم تتحدث المحفوظة ؟
  قراءة المحفوظة من طرف
 قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءات فردیة
 شرح مبسط للمحفوظة وفتح مجال للنقاش  یتخلل القراءة

=  البِشرفِرحا،= ھّشا
 ..الكرم ، =  الجود

  
  
  
  
 
 مراجعة معاني أبیات المحفوظة بأسئلة لقیاس الفھم

  ماذا ینشر حسن األخالق في الكون
  جد البیت الذي یتحدث عن أن حسن األخالق یسعى دوما للوحدة بین الجمیع
  اذكر الصفات التي یتمیز بھا صاحب األخالق ال
  الجمع بین الكلمة و

 العطوف – الكریم 
  الجزء األول من المحفوظة تحفیظ

  .المحوالتدریجي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  استظھار ما حفظھ المتعلمون
  قراءات ختامیة للمحفوظة كاملة

 مرحلة

االستثمار   

جزولي محمد : إعداد المعلم   

أنت يا حسن األخال
لجميع البشر   ، كريم معھم

ھناك مكان في قلبك للكراھية  بل ھو مليء بالتسامح و الحب و الحنان ،
يع الناس جم الوحدة بين  



 

 

 

 

 التقويم 

یجیب عن 
  األسئلة

ال شك أنك تتألم ، و .........

 یقرأ الوثیقة 
 

یستخرج 
المعلومات و 

 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
 
 
 

 یستخلص القیم 
 
 
 

كمل برصید ی
 مقدم 

  معنى جمل
یكمل كتابة  

 عناصر قائمة 
 یكتب وفق الشكل 

 ستھدفالم
یوظف مكتسباتھ 
القبلیة من أفكار 

 و معان

یمكن (  القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا 

و التعرض للكلمات  ھ و مناقشتھم حول مضمون
 ) : اعتماد التنشیط العمودي واألفقي 

 . ..........التكافل ُخلق إسالمي ، حاجة اإلنسان إلى أخیھ اإلنسان ،

سیكون من السھل علي  :

،   جاه زمیلتھا لتصلح خطأھا

  بماذا طالبھا المعلم ؟

 ).التحضیر الشفوي 

 یقدم اقتراحات 
للمساھمة في 
أعمال إنسانیة 
 على شكل قائمة

مدون في  بما ھو باالستعانة 
أو إجراء نقاش موجھ و تدوین بعض الكلمات أو العبارات 

 ي  ار :  1اة   
د 90: ز   ) (إمج    11/ 10:ح 

تتكّون  ،  یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في 

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 
یتحكم  -یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة 

  .الت اجتماعیة و أدبیة 
یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قیم النص وعبره، یتدرب على تجنید الموارد 

 .نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ

 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

.........كالفقراء و المعاقین و األیتام :  فئات محرومة عیش في مجتمعنا 
.لحالھم و ترغب في  مساعدتھم 

.مناسبا ) ة
 .ما واجبنا جمیعا  نحوھم  ؟  . تحدث عما تعاني منھ ھذه الفئات 

 :  

القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا 
 . ) اعتماد العمل الثنائي 
و مناقشتھم حول مضمون) إغالق الكتب ( حجب المكتوب : اختبار أثر المطالعة 

اعتماد التنشیط العمودي واألفقي ( .... ، المنكوبینالتكافل ، الجمعیات : المفتاحیة مع التوسع 
 عما یتحدث النص ؟

 ما اسم  الجمعیات الخیریة التي تساعد المحتاجین ؟
 ماذا تعرف عنھا ؟ ھل تعرف غیرھا ؟

  ما الفئات التي تساعدھا ؟
 لماذا ؟إلیھا ؟

 .....ھل تحفظ آیة أو حدیثا یحثنا على مساعدة المحتاجین ؟

التكافل ُخلق إسالمي ، حاجة اإلنسان إلى أخیھ اإلنسان ،:  استخالص بعض القیم و السلوكات 

  . طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 
ا ا  ربأ : 

 :ذات مرة أرادت رجاء المشاركة في لعبة الغمیضة، فقالت لھا سناء
  .إتمام العد قبل أن تصلي إلى المكان الذي ستختبئین فیھ

جاه زمیلتھا لتصلح خطأھاوبخ المعلم سناء، وطلب منھا أن تكتب قائمة بكل ما علیھا فعلھ ات
 

بماذا طالبھا المعلم ؟ما الخطأ الذي ارتكبتھ سناء ؟ ما رأیك في ھذا التصرف ؟
  : یالحظ التالمیذ القائمة 

 ماھي العبارة التي بدأت بھا سناء قائمتھا ؟
  ماذا كتبت سناء قبل كل عنصر من القائمة ؟ 

 تحت بعضھا/ أمام بعضھا  كیف كتبت ھذه العناصر ؟
التحضیر الشفوي (  طرف المعلم إلتمام القائمة یتناقش التالمیذ نقاشا موجھا من

  .تصحیح فردي یعقبھ تصحیح جماعي 

باالستعانة یمكنھ المشاركة فیھا  قائمة بأعمال الخیر التي مطالبة المتعلمین بكتابة
أو إجراء نقاش موجھ و تدوین بعض الكلمات أو العبارات عرض صور لمساعدة التالمیذ 

 .یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة 
  .قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا 

 1ا :مما ا ا ا : ادة   
 ا:  )ت اا( +  جإم  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي
  .غلبھا مشكولةمن تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أ

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في  80إلى   60ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
  .وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

یوظف الرصید الجدید  -نص المكتوب و یعید بناء المعلومات الواردة في ال
یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة  +فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

الت اجتماعیة و أدبیة ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دال
یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قیم النص وعبره، یتدرب على تجنید الموارد 

  .المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات تواصلیة دالة
نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھیستعمل المعلومات الواردة في السند 

 

 

  

 المراحل

عیش في مجتمعنا ت.: السیاق
 لحالھم و ترغب في  مساعدتھم 

ة(ستاذما یراه األ:  السند  
تحدث عما تعاني منھ ھذه الفئات : التعلیمة

 مرحلة

 االنطالق

    أو :

  القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا
اعتماد العمل الثنائي 

  اختبار أثر المطالعة
المفتاحیة مع التوسع 

 عما یتحدث النص ؟
 ما اسم  الجمعیات الخیریة التي تساعد المحتاجین ؟
 ماذا تعرف عنھا ؟ ھل تعرف غیرھا ؟
 ما الفئات التي تساعدھا ؟
  إلیھا ؟ھل تود االنضمام
 ھل تحفظ آیة أو حدیثا یحثنا على مساعدة المحتاجین ؟
  استثمار الوثیقة: 
استخالص بعض القیم و السلوكات  -

مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما  -
 ا ا  ربأ

  عرض الوضعية: 

ذات مرة أرادت رجاء المشاركة في لعبة الغمیضة، فقالت لھا سناء  : السیاق 
إتمام العد قبل أن تصلي إلى المكان الذي ستختبئین فیھ

   .القائمة  :السند 
وبخ المعلم سناء، وطلب منھا أن تكتب قائمة بكل ما علیھا فعلھ ات :التعلیمة

 . فساعدھا على كتابتھا 
 ما الخطأ الذي ارتكبتھ سناء ؟ ما رأیك في ھذا التصرف ؟
  یالحظ التالمیذ القائمة
 ماھي العبارة التي بدأت بھا سناء قائمتھا ؟
   ماذا كتبت سناء قبل كل عنصر من القائمة ؟
 كیف كتبت ھذه العناصر ؟
 یتناقش التالمیذ نقاشا موجھا من
  تصحیح فردي یعقبھ تصحیح جماعي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
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 ب
لة

ح
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 مطالبة المتعلمین بكتابة
عرض صور لمساعدة التالمیذ  (.المفكرة

 ). على السبورة 
  یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة
  قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا

مر
لة

ح
  

ار
ثم

ست
ال

ا
 

 

 ا اا  اا  ادة  
ا ا+ اب: اان  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي: الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أ

ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

و یعید بناء المعلومات الواردة في ال  یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دال -في مستویات اللغة الكتابیة 
یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قیم النص وعبره، یتدرب على تجنید الموارد  :مؤشرات الكفاءة   

المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات تواصلیة دالة
نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیريی -یعتز بلغتھ  :القیم

یستعمل المعلومات الواردة في السند  :الھدف التعلمي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  ل ا اايا
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  .تقديم�املساعدة�للدول�ال����عرضت�لكوارث�-

  .الدول�ذات�ال��اعات��ال��راو��ن��استقبال��جئ�ن�من�-

دعم�التعاون�والتفا�م�والصداقة�والتضامن�ب�ن�الشعوب��

 

 د   ا  ة

 اا  ا ) ا(.  



   



 

   

.ا امم   ادج 

.  اق و اات : اع   

�لمة�أغل��ا�مشكولة�من�مختلف��80إ����

ـة�و�مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�
ّ
  .�نماط�بال��ك���ع���النمط�الوصفي������وضعيات�تواصلية�دال

  .ار�ع�كتابية�ذات�دالالت�اجتماعية�و�أدبية�

 .نمي�و�رشد�إ���قيم�ا�سانية�وآداب�التعامل�مع�الغ��،و��سا�م����العمل�ا����ي 

 
ا 

  ف���املجال�للمتعلم�ن�لالستفسار�و�مناقشة�أ�ميتھ�و�طر�قة�إنجازه�و�الوسائل�الالزمة�

 يجيب�عن�

سئلة�موظفا�� 

  مك�سباتھ

 

 

 

 

 

 

ينجز�املشروع�

متبعا�

ا��طوات�

املتفق�عل��ا����

���إطار�العمل�

 ا��ما��

 

يقوم�املتعلم�

بالرجوع�إ���

 الشروط�ال���

تم�تحديد�ا����

 البداية

عرض��أعمال�املتعلم�ن��مع�تقيمھ�وذلك�بوضع�العالمات�املناسبة�و�مناقشة��يجابيات�

  .لسلبيات�ليتم�تفاد��ا����املشار�ع��خرى�

 

  خطوات اإلنجاز
 .كتابة حقوق الطفل

جبات اتجاه األسرة و اكتابة الو
 .الجيران و المعلم و الزمالء

 .تزيين الالئحة
 .وضع بعض الصور المناسبة 

  

 1ا  : مما ا ا ا : ادة     

ا : و أ  

إ�����60ي�تج�كتابة�نصوصا�طو�لة��س�يا�م���مة�تتكون�من�

ـة�و�مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�
ّ
�نماط�بال��ك���ع���النمط�الوصفي������وضعيات�تواصلية�دال

ار�ع�كتابية�ذات�دالالت�اجتماعية�و�أدبية�ي�تج�نصوصا�وصفية�و�مش

نمي�و�رشد�إ���قيم�ا�سانية�وآداب�التعامل�مع�الغ��،و��سا�م����العمل�ا����ي 

  .يجند�مك�سباتھ�السابقة����إنجاز��املشروع�

وا ا ا 

.قائمة�

ا : 

  :   الوضعية�قراءة�

  ؟�����ما�الذي��عا�ي�منھ��طفال�

  ملاذا�نمنح�لألطفال�حقوقا�؟�

 ؟��ل�ل�م�واجبات�

ف���املجال�للمتعلم�ن�لالستفسار�و�مناقشة�أ�ميتھ�و�طر�قة�إنجازه�و�الوسائل�الالزمة�

  .تقسيم�املتعلم�ن�إ���أفواج�صغ��ة�

  .توز�ع�امل�ام�و��دوار�

  .ملشروع�ضبط�مراحل�إنجاز�ا

 .تحديد�الوقت�ال�ا���لإلنجاز�

  .متا�عة�إنجازات�املتعلم�ن�مع�تقديم�التوج��ات�الالزمة�

عرض��أعمال�املتعلم�ن��مع�تقيمھ�وذلك�بوضع�العالمات�املناسبة�و�مناقشة��يجابيات�

لسلبيات�ليتم�تفاد��ا����املشار�ع��خرى����عمل�املتعلم�لإلشادة�و�التعرض�ل

  .اختيار�أجود��عمال�لعرض�ا����متحف�القسم�

جزو���محمد�

خطوات اإلنجاز
كتابة حقوق الطفل -
كتابة الو -

الجيران و المعلم و الزمالء
تزيين الالئحة -
وضع بعض الصور المناسبة  -

    

 ااا   اا  

ا ا : ن اا  

ي�تج�كتابة�نصوصا�طو�لة��س�يا�م���مة�تتكون�من� :الكفاءة�ا��تامية�

ـة�و�مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�
ّ
�نماط�بال��ك���ع���النمط�الوصفي������وضعيات�تواصلية�دال

ي�تج�نصوصا�وصفية�و�مش -: مركبة�الكفاءة�

نمي�و�رشد�إ���قيم�ا�سانية�وآداب�التعامل�مع�الغ��،و��سا�م����العمل�ا����ي ي  -�ع���بلغتھ� :القيم�

يجند�مك�سباتھ�السابقة����إنجاز��املشروع��:ال�دف�التعلمي�

 اا 

ع


ا
 

ا
ل

و
 

ا 

و 

ا 

  

: اق  
 

 

 

 

قائمة� : ا  

ا 

 
 قراءة�

 ما�الذي��عا�ي�منھ��طفال�

 ملاذا�نمنح�لألطفال�حقوقا�؟�

 ل�ل�م�واجبات��

 ف���املجال�للمتعلم�ن�لالستفسار�و�مناقشة�أ�ميتھ�و�طر�قة�إنجازه�و�الوسائل�الالزمة�

ع


ا
 


م


 ا

 ا 

 تقسيم�املتعلم�ن�إ���أفواج�صغ��ة�

 توز�ع�امل�ام�و��دوار�

 ضبط�مراحل�إنجاز�ا

 تحديد�الوقت�ال�ا���لإلنجاز�

  

ع 



ا





 ا

ا 
  

 متا�عة�إنجازات�املتعلم�ن�مع�تقديم�التوج��ات�الالزمة�




  
ج


د

 ا

 ا 

 عرض��أعمال�املتعلم�ن��مع�تقيمھ�وذلك�بوضع�العالمات�املناسبة�و�مناقشة��يجابيات�

���عمل�املتعلم�لإلشادة�و�التعرض�ل

 اختيار�أجود��عمال�لعرض�ا����متحف�القسم�

جزو���محمد�: إعداد�املعلم�  

 



 

مة اا

 اج 

مة اا

  اج 

مة اا 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اج :  2اة   

 د 45:  ا   1: ا    ا ا

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط 

تلفة اعتمادا یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مخ

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر
یستخرج قیما و یمتثل لھا من  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

الروابط اللغویة المناسبة یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 

  . . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 التقويم 

یجیب عن  
تعیش حیاة كریمة ، نجد أطفاال قد  األسئلة 

. ش بشكل طبیعي مثلك

یستمع إلى  
 النص 

تصدر عنھ 
 إشارات 

وإیحاءات تدل 
 على 

اھتمامھ 
 بالموضوع 

جیب بجمل ی
 تامة 

تترجم المعنى 
 العام 
.للنص  

قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
  .القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

 ھجر               خارت قواه                                   العقد األول 

  متعب جدا       العشر سنوات األولى من حیاة اإلنسان      ترك

أفكار  بناء
 جدیدة

تدعم ما ورد 
النص  في

 المنطوق
یقارن ویقابل و 

  المعلومات
فیھالواردة   

مع السند   
البصري 
 المرافق

 .و الدعوة إلى التحلي بھا 

  ................ال أسخر منه لفقره 

 یتحدث یتبادل 
 األفكار

 

  .مبینا ما شعرت بھ اتجاه سمیر 
یتعاون أعضاء كل صف في السرد ، یكمل أحدھم من حیث انتھى زمیلھ ، و یجري األستاذ 

، و یصلح ھذا مع األقسام المكتظة لضمان مشاركة أكبر عدد من التالمیذ 

 

 1ا  :مما ا   : ا ا

ا ا  :  ا اق اي  

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مخ
  .على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.تمییز النص الوصفي عن غیره   –یتفاعل مع النص المنطوق
یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 
  .زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  . الغیر، یتعلم آداب التعامل مع  فھم ما یسمع ویتجاوب معھ

 الوضعية التعليمية التعلمية

  ما   :

تعیش حیاة كریمة ، نجد أطفاال قد  حتىبینما یعمل والداك على توفیر كل ما تحتاجھ 
ش بشكل طبیعي مثلكحرموا من العیف ، اضطروا إلى العمل في سن مبكرة

.صور مدعمة للمعنى
 الذي دفعھم إلى العمل ؟ما اذكر المھن التي یمارسونھا ؟

 ماذا تقترح لمساعدة ھذه الفئة المحرومة ؟

قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

 شخصیات ؟ العم یتحدث النص ؟ سم 
 :نطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة

 :اربط كل مفردة بمعناھا 
ھجر               خارت قواه                                   العقد األول 

متعب جدا       العشر سنوات األولى من حیاة اإلنسان      ترك
  ؟  طفل أم كھل أم شیخ 

  ؟أین یقضي نھاره  
 ماذا یبیع في السوق ؟

 ؟ و متى  ؟من یحضر لھ رقائق الدیول 
 ؟كیف یعود سمیر في آخر النھار 

 .؟ الدراسة 
  یقضي فیھ سمیر نھاره بدل السوق ؟ أنما المكان الذي یجب 

  .مالحظة الصورة و التعبیر عنھا 
  
 ؟  سمیر
 ؟ 

 ؟الطفل اتجاه ھذا  عن شعورك 
........................................... 

و الدعوة إلى التحلي بھا السبورة  استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على
 مساعدتھ ؟

ال أسخر منه لفقره  -.أشترك  مع زمالئي في جمع بعض المال له بمساعدة أوليائنا 
مبینا ما شعرت بھ اتجاه سمیر  سمعتھالْخص الِقَّصة الَّتي : إعادة سرد النص المنطوق 

یتعاون أعضاء كل صف في السرد ، یكمل أحدھم من حیث انتھى زمیلھ ، و یجري األستاذ 
، و یصلح ھذا مع األقسام المكتظة لضمان مشاركة أكبر عدد من التالمیذ ..

جزولي محمد      

 

: ادة     ااا   اا  

اي   اق و ا:اان   

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط  : الكفاءة الختامیة 
  .الوصفي 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مخ  -                        
على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتفاعل مع النص المنطوق: مركبات الكفاءة 
یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف                      

  . الوصفي  النص 
یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم   :  مؤشرات الكفاءة

زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب :للوصف 
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري  -یعتز بلغتھ   :یمالق

فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل

-   ا ا  ما  

بینما یعمل والداك على توفیر كل ما تحتاجھ :  السیاق
 اضطروا إلى العمل في سن مبكرة

صور مدعمة للمعنى:  السند  
اذكر المھن التي یمارسونھا ؟ - : التعلیمة  

ماذا تقترح لمساعدة ھذه الفئة المحرومة ؟  -             

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

  و أ أ:  

  قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

  عم یتحدث النص ؟ سم
 نطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلةتجزئة النص الم
  اربط كل مفردة بمعناھا

ھجر               خارت قواه                                   العقد األول         

متعب جدا       العشر سنوات األولى من حیاة اإلنسان      ترك        
  طفل أم كھل أم شیخ : ھل سمیر
   أین یقضي نھاره
 ماذا یبیع في السوق ؟
  من یحضر لھ رقائق الدیول
  كیف یعود سمیر في آخر النھار
  الدراسة لماذا ھجر
  ما المكان الذي یجب

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

: و أ أ   

  مالحظة الصورة و التعبیر عنھا
  صف المشھد.  
  سمیر یفعلماذا
  رأیك لماذا في 
 عن شعورك  تحدث
 ...........................................
  استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على

  مساعدتھ ؟ل تقترحماذا
أشترك  مع زمالئي في جمع بعض المال له بمساعدة أوليائنا 

  إعادة سرد النص المنطوق
یتعاون أعضاء كل صف في السرد ، یكمل أحدھم من حیث انتھى زمیلھ ، و یجري األستاذ (

..تنافسا بین الصفوف
 ....(   

ر 
ما

تث
اس

 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

جزولي محمد      : إعداد المعلم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اج :  2اة    1ا  :مما ا ا ا : ادة      ااا   اا  

 د 45:  ا   ا 2:ر ظوف ان : اى   ا :أ ا اي: اان    

قدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة یحاور و یناقش و ی: الكفاءة الختامیة 

  . اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  .یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة   –یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة  - :  مؤشرات الكفاءة

  . .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  : القیم
  .ظروف الزمان یعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 

تقويم ال  المراحل الوضعية التعليمية التعلمية 

تذكر مضمون ی
 .النص المنطوق

یجیب عن 
  األسئلة

  العودة إلى النص المنطوق:  
 لماذا ھجر سمیر الدراسة  ؟  
 كیف یقضي نھاره  ؟ 

 مرحلة 

 االنطالق

 

 
 
 
 
 
 

یجیب عن 
.األسئلة   

یكتشف الصیغ 
 و یوظفھا 

 فة بطرح األسئلة بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستھد.  
  متى یستیقظ سمیر ؟ متى تصنع أمھ رقائق الدیول ؟ 
 متى یعود إلى منزلھ ؟  
  تدوین الجمل على السبورة مع تلوین الصیغ المستھدفة. 

 
  
  
  
  قراءة من قبل األستاذ تتبعھا قراءات فردیة. 
  مناقشة االمثلة: 
  اسم ، فعل ، حرف ؟: ما نوع الكلمات الملونة 
  ؟... إنسان  ،شيء ، مكان  : ھل ھي اسم 
 ما العالقة  التي تجمع بینھا و بین الفعل ؟ 

 صباحا ، مساء: اسم نعرف بھ زمان وقوع الفعل مثل   ظرف الزمان:  االستنتاج ...  )
 ) .. في الصباح ، في المساء" : في" نشبھھ بالظرف الذي توضع فیھ الرسالة ، نقدر معھ

 للظروف األخرى التعرض( تثبیت الصیغ بأسئلة أخرى ( 
  صباحامتى نرفع العلم  ؟                       نرفع العلم .  
  مساءأعود إلى البیت               ؟  تعود إلى بیتك متى  .  
  لیالأنام على سریري           ؟ تنام على سریرك متى .  
  صیفا /شتاءیشتد البرد                      ؟  الحرارة /البرد یشتد متى  . 
 ..............................................................................................  
   التعبیر عن الوضعیات التالیة باستعمال الظروف: 
  . مساءأراجع دروسي             متى تراجع دروسك ؟ أراجع دروسي              - 
  .......................ظھور القمر و النجوم            - 
.......................فترة االمتحانات              -  
.......................عرض المسرحیة             -  
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یتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة و 

یستثمرھا في 
 وضعیات جدیدة 

 استخدام األلواح ( . . ان ظروف الزم مطالبة المتعلمین بجمل تتضمن(  
  . 08على  دفتر األنشطة ص )أستعمل الصیغة (2 تمرینإنجاز   -
یدوم شھر رمضان ثالثین :" الغریب أن التمرین ال عالقة لھ بظرف الزمان بل بالتمییز ، مثال (

لكن وظیفتھ النحویة ھي التمییز، و قس  ]اسم زمان  [لفظ یدل على مقدار زمني یوم، ف"  یوما

  ...)علیھ باقي األمثلة في التمرین 

ار
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 ا

 

جزولي محمد      : إعداد المعلم   

 

 



   

 اج :  2اة   

  د 45: ا   ا 3:ر . ا ا 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 
  .اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یستخرج قیما و یمتثل  –یغیر مقاطع من النص الوصفي لتغیر النھایات

  
  .. التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع
  یجیب عن األسئلة

في أوقات ، و  أو الحي الذي تسكن فیھ

  ھل كل األطفال مثلك ؟
 
 
 

یستقي معلومات 
 

 باإلعتماد على 
سندات 

 توضیحیة 
 مرافقة

الصور  یعبر عن
 

معتمدا على 
 األسئلة 

 .التوجیھیة
یربط بین األفكار 

 
ویدمجھا لیعبر 
عن وضعیات 

 مشابھة

  .مالحظة�الصورت�ن�قصد�التقاط��الرابط�املش��ك�بي��ما�

 

  ینتج نصا أصیال  -
 .قراءة الملخص -
 

 : )........(و اتجھ للعمل في بیع 
ل�بلغ�العاشرة�من�عمره�،�تو���والده��و�ترك�لھ�أما�و�إخوة�صغارا��،�فاضطر�

يخرج����الصباح�الباكر�إ���الطرقات�معرضا�نفسھ���طر�الد�س�بالسيارات�أو��عتداء�عليھ�

،�و��عود�����املساء�....   تحتاجھ��عائلتھ��

من�أ�سط��(............) 

........ا��قوق�ال���يتمتع���ا�من��م����مثل��س��م��ا��ق����التعليم�و�اللعب�و�

......ة�عن�طر�ق�جمع�الت��عات�ل�ا�و�توف���ما�تحتاجھ�

 1ا  :مما ا ا ا : ادة   

ا ا+  ظوف ان : اى   ي: ا جإم

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 
اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یغیر مقاطع من النص الوصفي لتغیر النھایات –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

  .یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة
التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة

 الوضعية التعليمية التعلمية

أو الحي الذي تسكن فیھ تقوم بالكثیر من األعمال  في بیتك و مدرستك
.فراغك تذھب لتتسلى أو تمارس ھوایتك المفضلة

.صورة مدعمة للمعنى 
ھل كل األطفال مثلك ؟ ما األعمال و الھوایات التي تقوم بھا ؟

مالحظة�الصورت�ن�قصد�التقاط��الرابط�املش��ك�بي��ما�

 ا الذي یقوم بھ ھذان الطفالن ؟
 الطفل نھاره  ؟  ھذا  احك كیف یقضي

 إلى العمل ؟
 لیساعد عائلتھ الفقیرة 
 من یساعده في تحضیر ما یبیعھ ؟
  ما المخاطر التي قد یتعرض لھا ؟

 ھل یعیش كغیره  من األطفال ؟ 
  بماذا تشعر عندما ترى أمثالھ من األطفال ؟

  ما الذي یفعلھ ھذا الطفل ؟
 ؟ من حقھ أن یلعب 

 قوق الطفل ؟ 
 .التي تعرفھا  اذكر بعض الحقوق

 ماذا تقترح لمساعدة األطفال الذین حرموا من ھذه الحقوق ؟
  )كليإدماج ( لصورتین 

و اتجھ للعمل في بیع  الدراسة  ھجریسكن في حیك تحدث عن طفل 
ل�بلغ�العاشرة�من�عمره�،�تو���والده��و�ترك�لھ�أما�و�إخوة�صغارا��،�فاضطر�

..... .إ���ترك�دراستھ��و�العمل��ي�ينفق�عل��م��

يخرج����الصباح�الباكر�إ���الطرقات�معرضا�نفسھ���طر�الد�س�بالسيارات�أو��عتداء�عليھ�

تحتاجھ��عائلتھ���فيكسب�ماال�قليال��ش��ي�بھ�ما(........) 

(............) ،�فقد�حرموا�(............) أشعر�بحزن�شديد�عندما�أرى��طفال�أمثال�

ا��قوق�ال���يتمتع���ا�من��م����مثل��س��م��ا��ق����التعليم�و�اللعب�و�

ة�عن�طر�ق�جمع�الت��عات�ل�ا�و�توف���ما�تحتاجھ�علينا�مساعدة��ذه�الفئة�املحروم

  .ینتج المتعلم نصا سردیا تتخللھ مقاطع وصفیة  

 

 

:  جزولي محمد      

 

 

 

اا   ااا  ادة    

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة : الكفاءة الختامیة 
اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: فاءة مركبات الك
  . لھا من النص الوصفي

یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة :  مؤشرات الكفاءة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب -یعتز بلغتھ  :القیم 

یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:الھدف التعلمي  

 المراحل

تقوم بالكثیر من األعمال  في بیتك و مدرستك : السیاق
 فراغك تذھب لتتسلى أو تمارس ھوایتك المفضلة

صورة مدعمة للمعنى :  السند  
ما األعمال و الھوایات التي تقوم بھا ؟:  التعلیمة

 مرحلة 

 االنطالق

مالحظة�الصورت�ن�قصد�التقاط��الرابط�املش��ك�بي��ما�
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ء ا
نا

 ب
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  رة اوا

 ا الذي یقوم بھ ھذان الطفالن ؟اذم
 احك كیف یقضي
  إلى العمل ؟لماذا اضطر

لیساعد عائلتھ الفقیرة  –یتیم  –وحید  
 من یساعده في تحضیر ما یبیعھ ؟
 ما المخاطر التي قد یتعرض لھا ؟
  ھل یعیش كغیره  من األطفال ؟
 بماذا تشعر عندما ترى أمثالھ من األطفال ؟

مرة اا 

 
 ما الذي یفعلھ ھذا الطفل ؟
  من حقھ أن یلعب ھل
 قوق الطفل ؟ ھل تعرف ح
 اذكر بعض الحقوق
 ماذا تقترح لمساعدة األطفال الذین حرموا من ھذه الحقوق ؟

لصورتین االتعبیر عن 

  تحدث عن طفل
ل�بلغ�العاشرة�من�عمره�،�تو���والده��و�ترك�لھ�أما�و�إخوة�صغارا��،�فاضطر�طف(............)  

 إ���ترك�دراستھ��و�العمل��ي�ينفق�عل��م��

يخرج����الصباح�الباكر�إ���الطرقات�معرضا�نفسھ���طر�الد�س�بالسيارات�أو��عتداء�عليھ��

(........) ،��ي�ي�يع�.... 

،�......متعبا�  

أشعر�بحزن�شديد�عندما�أرى��طفال�أمثال�

 ا��قوق�ال���يتمتع���ا�من��م����مثل��س��م��ا��ق����التعليم�و�اللعب�و�

 علينا�مساعدة��ذه�الفئة�املحروم

 

ار
ثم

ست
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 ا

ینتج المتعلم نصا سردیا تتخللھ مقاطع وصفیة  :  مالحظة

 
 إعداد المعلم :  



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثھ 
 ویبرره

 

نشاھد أحیانا أطفاال مثل سمیر  قد  انقطعوا عن الدراسة  ، واتجھوا إلى العمل  في مھن 

 
 
 

 تشفیك -
 الشخصیات 
 ویعبر عنھا

ةیعبر عن الصور  
یقرأ فقرات من 

 النص 
قراءة صحیحة 

 معبرة
 

 یوظف الكلمات 
 الجدیدة في جمل

یتعرف على 
 معاني 

 الكلمات من خالل 
 السیاق 

األسئلة یجیب عن   
 
 
 
 

یثري رصیده 
 اللغوي 

رفيوالمع  
 
 

 اإلیحاء لتقریب المعنى
تذلیل الصعوبات أثناء  ، مع 

 ..........، زمرة المتطفلین
................  

 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 یجیب عن األسئلة -
 یقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراتھ

 .ینجز النشاط

  !!!).سمح الوقت بذلك 

 

 اج :  2اة   

 د  90:  ا  ا  :4    جا 

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

امتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

  .. ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .أ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

نشاھد أحیانا أطفاال مثل سمیر  قد  انقطعوا عن الدراسة  ، واتجھوا إلى العمل  في مھن 

.النص المنطوق 
ھل ھم مضطرون للعمل ؟. ض ھذه المھن  

 .  
 ماذا تشاھد في الصورة ؟ ما الذي یفعلھ ھذا الطفل ؟ 

  ............أین یقف ؟ ما مدى خطورة ذلك علیھ ؟
 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

  .الصامتة ةترك فرصة للتالمیذ للقراء

اإلیحاء لتقریب المعنىقراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال 
، مع یبدأ بالمتمكنین )فقرة /فقرة(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة، 

زمرة المتطفلین،  الفظاظة  :القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
................ وطتھبف،  یرجو:   التالیةعن معاني العبارات 

مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 . عنوانا آخر للنص 

  )استخدام األلواح ( 

 . 09على  دفتر األنشطة ص )فھمت النص 
سمح الوقت بذلك إن (إنجاز تمرین حول إثراء اللغة على دفتر األنشطة 

 1ا  :مما ا ا ا : ادة   

 اج  : اع   اءة : ا ) أداء +  + اءإ(

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 
  .ن  كلمة أغلبھا مشكولةتتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشری

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

امتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني یلتزم بقواعد القراءة الص

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
أ باحترام تقنیات القراءة السلیمةیفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقر

 

جزولي محمد     

 

 المراحل

نشاھد أحیانا أطفاال مثل سمیر  قد  انقطعوا عن الدراسة  ، واتجھوا إلى العمل  في مھن :  السیاق
  .مختلفة 

النص المنطوق :  السند  
ض ھذه المھن  ذكر بعا: التعلیمة  

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

  ا

  أ و أأ. 

  الصورة مالحظة 
  ماذا تشاھد في الصورة ؟ ما الذي یفعلھ ھذا الطفل ؟
 أین یقف ؟ ما مدى خطورة ذلك علیھ ؟

 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  ترك فرصة للتالمیذ للقراء
 
  
  قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
  ،مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
  عن معاني العبارات في النص  یبحث
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 
  
  
  
  
  

 عنوانا آخر للنص  اقترح
   يأ :  

  
  
  

ت 
ما
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 فھمت النص (ز تمرین إنجا
  إنجاز تمرین حول إثراء اللغة على دفتر األنشطة : أثري لغتي

ر 
ما

تث
اس

 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

اا   ااا  ادة    

ان  اب: اا   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط : الكفاءة الختامیة 
تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشری ،  الوصفي

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الص :  مؤشرات الكفاءة 
  .النص الوصفي عن غیره

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقر  :الھدف التعلمي 

 

جزولي محمد     : إعداد المعلم   

 



 

  

 اج :  2اة    1ا  :مما ا  ا ا: ادة      ااا   اا  

 د 90:  ا   6و  5: ا    اءة : ا+  ا ) ا ا  (    اب: اان  

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                     
  .و یستثمره في اكتساب الظواھر اللغویة المختلفة   یلخص النص بشكل عام ، یعبر عن فھمھ لمعاني النص -  :  مؤشرات الكفاءة 

  .. ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -تھ یعتز بلغ :القیم 
  .ھویوظفالفعل الماضي   یتعرفیحدد المجموعات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا،  :لھدف التعلمي ا

 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ما جاء في 
 النص 

 قروء العودة إلى النص الم  :  
  ؟ ما الذي جعل أمین یمارس مھنة مسح الزجاج  
      ة  ؟ھل تبدو ھذه المھنة سھلة

حل
مر

 

ق
ال

ط
الن

  ا

 
 یقرأ یجیب

 یحدد المجموعات 
 اإلنشائیة یالحظ 
 الظاھرة ویمیزھا

 
 

یالحظ الظاھرة   -
.النحویة و یمیزھا   

یصدر أحكاما  -
على وظیفة 

المركبات اللغویة و 
. النصیة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یتعرف الفعل 
 الماضي  

یوّظف القاعدة  
.المكتسبة  

 اوا  

  النص قراءة جھریة مسترسلة) ة(األستاذ یقرأ. 

 یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص.. 

 من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص . 

  با للفقرة المحددة لھاكل مجموعة تعطي عنوانا مناسو مجموعات  تشكیل  . 

 لھا على السبورةیسجتأحسن العناوین المقترحة و اختیار. 

  األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھا) ة(األستاذ یسجل.  
   ما ا) : ة اا(  

  طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة : 
 ؟  فعلھ بعدھا ؟ ما الذي  ذي لم ینجح فیھ أمین ما ال  

  المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 
 
  
  

  فالمتعلمین ) ة(األستاذ قراءة السند من قبل.  

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
  ؟  الكلمات الملونة ما نوع 
 ماضي أم الزمن المستقبل ؟في الزمن ال : ھل وقعا  الفعالن   
 ؟  ماما الحركة التي تظھر في آخرھ 

: اة   

  
  
 

  الولد   خرج: في جملة  خرجإعراب كلمة.                              

 إنجاز التمرین المقترح. 
  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

 ینینجز التمرین
على دفتر 

 األنشطة

  09نشطة ص على  دفتر األ)النحو (إنجاز تمارین .  

ر 
ما

تث
اس

ت 
با

تس
ك

لم
ا  

 

جزولي محمد   : إعداد المعلم   

.التالميذ القسم في الصباح  دخل: الفعل الماضي ھو كل فعل وقع في الزمن الماضي مثل   
  .يكون الفعل الماضي دائما مبنيا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اج :  2اة   

  د 90: ا   8و  7:ا  ا آ   (

 -المكتوب  یوظف الرصید الجدید الوارد في النص
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط 

  .  األفعالفي آخر  مفتوحةیكتب التاء 
  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 التقويم 

یتذكر ماجاء في 
 النص 

 

: 

 
 
 
 
 

یقرأ و یجیب  -  
 

یفسر ویدمج  -
 أفكارا 

ومعلومات 
 متعلقة 
 بالنص

 
 
 
 
 
 
 

یالحظ   -
الظاھرة و 

.یمیزھا   
 
 
 
 
 
 

تربص ، : )، ھي  ، أنتِ 

 ...،  تَ ، مسح تُ تربص:  وقراءتھا

 )العودة إلى الفقرة األولى من النص 

 .. ...،  ة، سیار ةساحر: وقراءتھا

 ............،. ت، شرب ت

ینجز التمرین 
 على 

 ..دفتر األنشطة

  )إمالء فقرة في كراس القسم أحسن 

  

 1ا  :مما ا  ا ا: ادة   

اءة : ا+ ءء ( إاا آ    ا ا

یوظف الرصید الجدید الوارد في النص -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط  + یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یكتب التاء یلخص النص ، یجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، 
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .  یكتب التاء مفتوحة في آخر األفعالیتعمق في فھم النص، 

 الوضعية التعليمية التعلمية

:بأسئلة موجھة  ابتھا على السبورة تذكر األفكار الرئیسیة للنص وكت
 ؟   لماذا یمارسھا  ؟ كیف یؤدیھا؟  المھنة التي یمارسھا أمین 

  .تلخیص النص بشكل عام 

  .النص كامال قراءة جھریة مسترسلة ) ة
 .یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة

 : أسئلة التعمق في معنى النص ) ة(

 .مع الدعوة إلى التحلي بھا على السبورة استخراج القیم و تدوینھا 
 ) : ة اا( 

، أنتِ انا ، أنتَ ( یتصریف األفعال التالیة في الماضي مع بة المتعلمین
 ) استخدام األلواح 

وقراءتھا اإلمالئیة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع 
 .ساحرة     كیف كانت ابتسامة امین ؟  

العودة إلى الفقرة األولى من النص ( ؟ " ساحرة "ت على شاكلة مطالبة المتعلمین بكلما

وقراءتھا اإلمالئیة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع 

 :طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا
 استمع إلى قراءة ھذه الكلمات ؟ 

 .یھا ؟أنصت جیدا ھل ھناك فرق عندما أقف عل
 )ال ننطق بالتاء المربوطة عند الوقف عكس المفتوحة

 األفعال... ما الكلمات التي أنطق فیھا بالتاء ؟
 كیف تكتب التاء في آخر األفعال ؟ 

ت، أخذ تصم: مثل دائما  تكتب التاء مفتوحة في آخر الفعل 

 : إنجاز التمرین المقترح  

إمالء فقرة في كراس القسم أحسن . ( 09على  دفتر األنشطة ص )اإلمالء 

   .كون التاء أصلیة أو غیر أصلیة ال یغیر في األمر شیئا

جزولي محمد 

 

 

 

 

اا   ااا  ادة    

ا ا  +  اب: اان   

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .  للكتابة بالعربیة
یجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، : مؤشرات الكفاءة   

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -ز بلغتھ یعت :القیم
یتعمق في فھم النص،  :الھدف التعلمي 

 المراحل

 تذكر األفكار الرئیسیة للنص وكت
  المھنة التي یمارسھا أمین ما

   تلخیص النص بشكل عام

 مرحلة 

  االنطالق

  أأ. 

 ة(األستاذ  یقرأ
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة
  األستاذ یطرح)
 
 
 
 
 

  استخراج القیم و تدوینھا
  و أ أ ) :

 بة المتعلمینمطال
استخدام األلواح ..( مسح،

 األجوبة على السبورة مع ھا تسجیل
   كیف كانت ابتسامة امین ؟

 مطالبة المتعلمین بكلما

 األجوبة على السبورة مع ھا تسجیل

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا
  استمع إلى قراءة ھذه الكلمات ؟
 أنصت جیدا ھل ھناك فرق عندما أقف عل
ال ننطق بالتاء المربوطة عند الوقف عكس المفتوحة( 
  ما الكلمات التي أنطق فیھا بالتاء ؟
  كیف تكتب التاء في آخر األفعال ؟

  ةتكتب التاء مفتوحة في آخر الفعل : ا

   إنجاز التمرین المقترح
  

لة
ح

مر
 

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

ب
 

 

  اإلمالء (إنجاز تمارین  استثمار

 المكتسبات 

كون التاء أصلیة أو غیر أصلیة ال یغیر في األمر شیئا:  مالحظة  

جزولي محمد : إعداد المعلم   

 

 



 

 

 

 

 التقويم 

 
  یجیب عن األسئلة

في كل مجتمع من المجتمعات نرى فروقات بین البشر من حیث لون البشرة  و شكل الوجھ أو 

یقرأ الوثیقة  -  
یستخرج 

المعلومات و 
 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
 

 یستخلص القیم
  
 
 
 
 

یقرأ نص  -
  الوضعیة 

  یفھم المطلوب
یجیب عن 
  األسئلة 

  
  

یستخرج 
المعلومات من 

   الصور
  

یكتب حقوقا 
على شكل  للطفل

 قائمة

 .  اة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھ
مع  (شرح الكلمات المفتاحیة 

  ..ینبذ العنصریة بمختلف أشكالھا ، تقبل اآلخرین المختلفین عنا 

لعب و ال یدرس كبقیة أقرانھ و ال یلبس 
محروم من الحب و الحنان فال أحد یحمیھ من قسوة الشارع ، وال من یفكر 

  . )ة(األستاذطرف  نقاشا موجھا من

  
یكتب حقوقا 

على شكل  للطفل
 قائمة

 اج :  2اة   
د 90: ز   ) (  11/ 10:ح 

 ،  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

النمط الوصفي   في كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على 

یطرح  -یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب 
 -یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة 

  .ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
رد المكتسبة للتعبیر كتابیا في وعبره، یتدرب على تجنید الموا

  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ

 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

في كل مجتمع من المجتمعات نرى فروقات بین البشر من حیث لون البشرة  و شكل الوجھ أو 

.مناسبا )  ة(
 .الناس بناء على ھذه الفروقات؟ 

ة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھ
شرح الكلمات المفتاحیة ل و التعرض  حجب المكتوب و مناقشتھم حول مضمونھ:

 ..التمییز العنصري ، حقوق اإلنسان 
 ا النص ؟من ھي الشخصیة التي یتحدث عنھ

 ما الذي فعلھ نلسون ماندیال ؟
  
 

 ھل تحفظ حدیثا أو آیة تدعونا إلى تجنب العنصریة ؟ 
 .تحدث عن بعض الممارسات العنصریة التي شاھدتھا 

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

ینبذ العنصریة بمختلف أشكالھا ، تقبل اآلخرین المختلفین عنا : استخالص بعض القیم و السلوكات 

 .  طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 
 ا ا  ربأ 

  

سعید ولد صغیر ، یقوم بأعمال شاقة و ھو ال یزال طفال ، ال یلعب و ال یدرس كبقیة أقرانھ و ال یلبس 
ما یقیھ برد الشتاء و ال حر الصیف . محروم من الحب و الحنان فال أحد یحمیھ من قسوة الشارع ، وال من یفكر 

بمأكلھ و مشربھ أو یعتني بصحتھ) .

.اكتب قائمة تضم الحقوق التي حرم منھا سعید 
 :مناقشة المتعلمین حول مضمونھ و ص الوضعیة 

 من ھي الشخصیة التي تتحدث عنھا الفقرة ؟
 ھل یعیش كأقرانھ من األطفال ؟ 

 .تحدث عما یعاني منھ سعید 

نقاشا موجھا من، و مناقشة مضمونھ  وقراءة ما كتب علیھا
 .لتي حرم منھا سعید مطالبتھم بكتابة قائمة تظھر الحقوق ا

  .التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي 
 . خمسة حقوق للطفل  تضماالستعانة بالصور و كتابة قائمة 

 .یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة 

   .ات  و تشجیع أصحابھا قراءات لبعض اإلنتاج

 1ا  :مما ا ا ا : ادة   
 ا:  )م نم( +  جإم)  

قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي یقرأ نصوصا أصلیة 
  .تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على  80إلى   60ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
  .وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب  - و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة + توب فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المك

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
وعبره، یتدرب على تجنید الموا ھ،، یناقش قیم و یوظفھا یستخرج المعلومات من السند

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھالمعلومات الواردة في النص و یستعملھا 

جزولي محمد 

 

 

 

 

  

 

 المراحل

في كل مجتمع من المجتمعات نرى فروقات بین البشر من حیث لون البشرة  و شكل الوجھ أو : السیاق
.   الجسد  
(ما یراه األستاذ:  السند  

الناس بناء على ھذه الفروقات؟  نعاملھل  :  التعلیمة

 مرحلة 

  االنطالق

  أأ :  

 ة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھالقراء
  اختبار أثر المطالعة:

التمییز العنصري ، حقوق اإلنسان : )التوسع
 من ھي الشخصیة التي یتحدث عنھ
 ما الذي فعلھ نلسون ماندیال ؟
 ما الذي تعرض لھ ؟  
   على ماذا تحصل ؟ 
  ھل تحفظ حدیثا أو آیة تدعونا إلى تجنب العنصریة ؟
  تحدث عن بعض الممارسات العنصریة التي شاھدتھا
 .....................................................................

  استثمار الوثیقة: 

استخالص بعض القیم و السلوكات  -

مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما  -
  ا ا  ربأ

    ا:  

السیاق :(  سعید ولد صغیر ، یقوم بأعمال شاقة و ھو ال یزال طفال ، ال ی
ما یقیھ برد الشتاء و ال حر الصیف 

 بمأكلھ و مشربھ أو یعتني بصحتھ
.الصور المرافقة:  السند  

اكتب قائمة تضم الحقوق التي حرم منھا سعید :  التعلیمة  
  ص الوضعیة نقراءة
 من ھي الشخصیة التي تتحدث عنھا الفقرة ؟
  ھل یعیش كأقرانھ من األطفال ؟
  تحدث عما یعاني منھ سعید

 وقراءة ما كتب علیھاالصور،  مالحظة
 مطالبتھم بكتابة قائمة تظھر الحقوق ا
  التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

  االستعانة بالصور و كتابة قائمة
   یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة

 قراءات لبعض اإلنتاج

ر 
ما

تث
اس

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

اا   ااا  ادة    
ا ا+ اب: اان  

یقرأ نصوصا أصلیة : الكفاءة الختامیة 
تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المك

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة  - یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة 
یستخرج المعلومات من السند:مؤشرات الكفاءة   

  .وضعیات تواصلیة دالة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم

المعلومات الواردة في النص و یستعملھا یعید بناء  :الھدف التعلمي 

 
 إعداد المعلم :  جزولي محمد 



ا  اءإ 

 

 

 

 

  

  :أقسام�رئ�سية�����سان�ثالثة� حقوق 

  ............ا��ياة�وا��ر�ة�و���التمتع�باألمان�ع�����صھ،� �ق���ا� إ�سان�ل�ل��:السالمة�ال��صية� حقوق  -1

حق��ق��اع�����نتخابات،�و���تقلد�و���ص�حر�ة�الرأي�والتعب���والدين��ل�ل� :ا��ر�ات�املدنيةحقوق� -2

 .ال��وج�وتأس�س�أسرة الوظائف�العامة�و��

يكفي�لضمان�ال��ة�والرفا�ة�خاصة� �ق����مستوى�مع�شةا���ص��ل�ل:  �جتماعية�و�قتصادية وق ا��ق  -3

 ............ والتعليم ع���صعيد�املأ�ل�واملسكن�واملل�س�والعناية�الطبية
 

ُصر�ة
ْ
الت�من�السالالت�أع���أو�أْد�ى�درجة�من�أعضاء�الّسال �عتقاد�بأن�أعضاء�ج�س�أو�ساللة�أو�مجموعة : الُعن

�عتقدون�أو�يمارسون�ما�يو���بتفوق�ساللة�ع���أخرى�عنصر��ن،�وألن�العنصر��ن� و�سمى�الناس�الذين. �خرى 

��ضون�أّ��م�أرفع�مقاًما،�لذلك�فإ��م��عتقدون�بأ��م
ْ

�وامتيازات�خاصة يف
ً
ون�حقوقا

ّ
  .�ستحق

 

ْمنح�سنوً�ا�ألولئك�الذين�قدموا�مسا�مات�جليلة�ملص��ة . :نو�لجوائز��
ُ
ح��ذه. ال�شر�ة�ـ جوائز�ت

َ
ْمن

ُ
ا��وائز��ت

لصا��� ،�وألك����عمال�فعاليةو��دب�الطب وو�خ��اعات��ك���أ�مية����مجاالت�الف��ياء�والكيمياء� لالك�شافات

  .السالم�الدو��
 

 .مع بعض التصرف "  الموسوعة العربية الميسرة"عن 

يا�أ��ا�الناس�إنا�خلقناكم��من�ذكر�و�أن���و�جعلناكم��شعو�ا�و�قبائل�لتعارفوا�إن�أكرمكم�عند�هللا�: " قال�هللا��عا���

  13سورة�ا���رات��ية�" أتقاكم�إن�هللا�عليم�خب���

واحد�،�أال�ال�فضل�لعر�ي�ع����يا�أ��ا�الناس�أال�إن�ر�كم�واحد�و�إن�أباكم�":قال�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�و�سلم�

�وال��،���مّي أ �عر�ي �ع�� �أسودَ �ألحمرَ  وال�ل��مي �أحمَر �ألسودَ � وال�ع�� �و�...." إال�بالتقوى  ع�� �أحمد ��مام رواه

 .���ھ��لبا�ي�



ة ااة اا

 

 

 

ة اا 

 



 ي  



 

 

  

:  3اة    1ا  : مما ا. ا ا : ادة      ااا   اا  

 د 45:  ا   1: ا ي :  ا اق   اي  اق و ا:اان    

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط  : الكفاءة الختامیة 
  .الوصفي 

مختلفة اعتمادا  یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات  -                        
  .على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.تمییز النص الوصفي عن غیره   –یتفاعل مع النص المنطوق: مركبات الكفاءة 
یستخرج قیما و یمتثل لھا من  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي  –. وصفیتواصل مع الغیر مستعمال أدوات ال                      

  . الوصفي  النص 
الروابط اللغویة المناسبة یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم   :  مؤشرات الكفاءة

  .زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب :للوصف 
  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري  -یعتز بلغتھ   :القیم

  .، یتعلم آداب التعامل مع الكبار   فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یجیب عن  
 األسئلة 

-   ا اا    :  

 ُیولد اإلنسان كائنا  ضعیفا بحاجة لآلخرین  في كل أمر، و یظل یكبر  :السیاق 
  .  ، و یصیر ضعیفا من جدید ...ویكبر حتى یؤّسس أسرة فیكون لھ أوالد و بعدھا  أحفاد 

.صورة مدعمة للمعنى: السند   
  ؟ ھممعم بھا في تعاملك ما السلوكات التي تلتز إلى ماذا یحتاج الكبار في السن ؟:التعلیمة 

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

یستمع إلى  
 النص 

تصدر عنھ 
إشارات 

وإیحاءات تدل 
على اھتمامھ 

 بالموضوع 
یجیب بجمل 
تامة تترجم 
 المعنى العام 

.للنص  

  و أ أ:  

  قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
  .ارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم القراءة ّ،اإلش

  ّث النص ؟ عمن یتحد 
 تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة:  

  أخوه  – حفیده  – ابنھ (: في النص من الذي یصف لنا جده ( 
   الصفات المادیة ( ...قامتھ و جسمھ ،  :الخارجیة للجد األوصافاذكر بعض(  
       ما الھوایة التي یمارسھا ؟ على ماذا یدل ذلك  ؟ 
  كیف یعامل الجد أحفاده؟ 
  ما شعور الحفید اتجاه جده ؟  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

أفكار  بناء
 جدیدة

تدعم ما ورد 
النص  في

 المنطوق
یقارن ویقابل و 

 المعلومات 
فیھالواردة   

مع السند   
البصري 
 المرافق

: و أ أ   

 الحظة الصورة و التعبیر عنھا م.   
  صف الجد و تحدث عما یلي : 

 ........... قامتھ و جسمھ ، شعره ، وجھھ و مالبسھ
  یفعل ؟  یحب أن  كیف یمشي ؟ ماذا 
 تخیل أنك حفید ھذا  الشیخ ، ماذا كنت تقول عنھ ؟ 
 بھا  و الدعوة إلى التحلي استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة.. 
  واجبك نحوه ؟  ماجدك ؟ و اتجاهما شعورك  

  ..................................................................................................................................................................................................،،أحب جدي و أحترمه 

 یتحدث یتبادل 
 األفكار

 

 عن جده أو جدتھ  مطالبة المتعلم بالتحدث : 
  .شعوره اتجاه  -الجدة  / كیف یعاملھ الجد –الوصف المادي والمعنوي 
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جزولي محمد                    : إعداد المعلم 

     

)الصفات المعنویة (   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ا امم1  :  ا  :  3اة  ا ا : ادة      ااا   اا  
 د 45:  ا   ا 2:ر ف ا  : اى   ا :أ ا اي: اان    

عربي في موضوعات مختلفة یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان : الكفاءة الختامیة 

  . اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  .یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة   –الوضعیة التواصلیة  یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع - :  مؤشرات الكفاءة

  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ   :القیم
  .كاف التشبیھ یعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

ن تذكر مضموی
 .النص المنطوق

  یجیب عن األسئلة

  العودة إلى النص المنطوق:  
 ؟ كیف یتعامل الجد مع أحفاده  
  ؟ بماذا یشعر الحفید اتجاه جده 

 مرحلة 

 االنطالق

 
 
 
 
 
 

یجیب عن 
.األسئلة   

یكتشف الصیغ 
 و یوظفھا 

  بناء الجملة المحتویة على الصیغة المستھدفة بطرح األسئلة.  
 كیف ھي لحیة الجد  ؟   
  تدوین الجملة على السبورة مع تلوین الصیغة المستھدفة. 
  
  
  قراءة من قبل األستاذ تتبعھا قراءات فردیة. 
  البیاض(  ما التشابھ الموجود بین لحیة الجد و الثلج  ؟  : مناقشة المثال( 
   الكاف ..ماذا استعملنا ؟.. 
  عندما نرید التشبیھ بین شیئین نستعمل الكاف : االستنتاج...  
 أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا  :تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى. 

 كـاألم                                     المعلمة حنون . 
    كالنحلة                                      أنت نشیط .  
  كالشمس                              المصباح یضيء. 
               كالزھرة             الفراشة جمیلة. 
  ھذا الرجل شجاع                         كاألسد. 
 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة  : 

 استخدام األلواح .( المحیط  كواسع :النسج على منوال الجملة التالیة(   
  
  
  
  
  
  
  
   مطالبة المتعلمین بجمل تتضمن كاف التشبیھ. 
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على یتدرب 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة و 

یستثمرھا في 
 وضعیات جدیدة

. 

  استخدام األلواح ( . 12على  دفتر األنشطة ص )أستعمل الصیغة (إنجاز تمارین.( 
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جزولي محمد      : إعداد المعلم   

لثلِج كالحیُة الجد بیضاُء   

أ          وا   ر             ف  

 

ا    ا    ا   ا   ا   اق  ار  

 

 كـ



 

 

 

   

:  3اة    1ا  : مما ا. ا ا : ادة      ااا   اا  
  د 45: ا   ا 3:ر . ا ا +ف ا  : اى   ا :ي جإم ا اي: اان    

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة : الكفاءة الختامیة 
  .اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یستخرج قیما و یمتثل  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي  –. ل مع الغیر مستعمال أدوات الوصفیتواص: مركبات الكفاءة 
  . لھا من النص الوصفي

  .یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة :  مؤشرات الكفاءة
  . الغیر،و یساھم في العمل الخیريینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع  -یعتز بلغتھ  :القیم 

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:الھدف التعلمي  
 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع
  یجیب عن األسئلة

.تھ في مطالعة الكتب و التنزه كان الجد یعیش سعیدا وسط أحفاده ،و یقضي معظم أوقا:  السیاق  
.النص المنطوق  :  السند  

الجد ؟ھذا یعیشون حیاة سعیدة مثل   المسنینھل كل :  التعلیمة  

 مرحلة 

 االنطالق

 

 
 
 

 یستقي معلومات 
على  معتمدا  

  بصریةسندات 
 مرافقة

 یعبر عن الصور 
 

معتمدا على 
 األسئلة 

 .التوجیھیة
 یربط بین األفكار 

 
 
 

لیعبر  ویدمجھا
عن وضعیات 

 مشابھة

  :  ا  اا اك       ار

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 رة اوا

  ماتراه في الصورة صف . 
، يتوكأ الشيخ   أبوهسيارة بيضاء متوقفة ، رجل يفتح أحد أبوابھا و يمسك بيد  شيخ  يبدو أنه (

  ) ....ة زرقاءيرتدي ستر أبيضعلى عكاز ، شعره 
  

  ماذا یفعل ھذا الرجل مع أبیھ ؟ 
 إلى أین یأخذه ؟ 
 ما رأیك فیما یقوم بھ   ؟ 
  اذكر آیة أو حدیثا یحث على طاعة الوالدین.  

مرة اا 

  الوصف المادي و المعنوي : . 
  ...، ...شیخ  نحیل الجسم ، یرتدي طاقیة ( 

  )..بدو حزینا، ی..یضع یده  على خده  و یستند  على عصا 
 لماذا یعیش ھذا الشیخ وحیدا ؟ 

  )إدماج جزئي( التعبیر عن الصورتین 

 رة اا  

 ؟ یحس و ھو بعید عن أسرتھ مع غرباء  بم 
 كیف تكون حیاتھ وھو وحید  ؟ 
 بماذا تشعر عندما تراه ؟ 
 ؟  ما النصیحة التي توجھھا ألبنائھ 

    .التعبیر عن الصور
   ینتج نصا أصیال -
. 
 

 أویسكن في حّیھ( مطالبة المتعلم بالتحدث  عن شیخ أو عجوز من أقاربھ : (  
و يمشي .....يسكن بالقرب منا شيخ قد بلغ عمره السبعين  نحيل الجسم و يرتدي ثيابا قديمة 

،.........  دائما متوكئا على عصا  
ا فھو يشعر بالوحدة  كما ، و يبدو دائما حزين...يعيش الشيخ بمفرده ألن أبناءه تركوه  وحيدا  

، أراه أحيانا يجلس مع أناس غرباء فال يكلمھم و ال ....فقره  كذلك من يشكو من سوء صحته و
   .......يكلمونه 

  .....، أدعو أبناءه إلى االھتمام به و رعايته ....أشعر بحزن شديد عندما أراه على ھذه الحال 
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 إعداد المعلم : جزولي محمد      

 



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثھ 
 ویبرره

 

.اذكرھم. تتكون أسرتك من العدید من  االفراد، و  تجد  فیھم الصغیر  و الكبیر 

عاملك جدتك ؟ و ما شعورك نحوھا ؟ و ما  واجبك اتجاھھا ؟

 
یستخرج معلومات 
من السند البصري 

. 
یلتزم بقواعد  -

القراءة الصامتة 
و شروط القراءة 

.الجھریة   
 

 
 یوظف الكلمات 
 الجدیدة في جمل

یتعرف على 
الكلمات  معاني

  من خالل السیاق 
 

األسئلة یجیب عن   
 
 
 
 
 
 
 

یثري رصیده 
 اللغوي 

 والمعرفي
 
 

 إلیحاء لتقریب المعنى
تذلیل الصعوبات أثناء  ، مع 

 ..........، محدودبة الظھر
.............  
 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 
 .ینجز النشاط

 

  :  3اة 
  د  90: ا   4: ا  

تتكّون  ،  ختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص 

  . ،و یساھم في العمل الخیري
  .یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

تتكون أسرتك من العدید من  االفراد، و  تجد  فیھم الصغیر  و الكبیر 
. تصورات المتعلمین 

عاملك جدتك ؟ و ما شعورك نحوھا ؟ و ما  واجبك اتجاھھا ؟

 .  
  تشاھد في الصورة ؟

 ؟   العالقة التي تربط بینھماحسب رأیك ، ما 

 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  .الصامتة ةترك فرصة للتالمیذ للقراء

إلیحاء لتقریب المعنىقراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال ا
، مع یبدأ بالمتمكنین )فقرة /فقرة(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة، 

محدودبة الظھر،  تناھز  :القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
...............فضة،   عنیفة :  التالیة الكلمات أضدادعن 

مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  )استخدام األلواح 

 . 12على  دفتر األنشطة ص )فھمت النص 

 1ا  : مما ا. ا ا : ادة   
: اع   اءة : ا ) أداء +  + اءإ(

ختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفيیقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من م
  .من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .ل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص 

،و یساھم في العمل الخیريینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

جزولي محمد     

  بداية��ل�عطلة�ر�يع�أو�صيف�؟�إ���أين�يتجھ�ا��فيد���

  من����ال��صيات��املذكورة����النص�؟

  كيف��انت�ا��دة��ستقبل�حفيد�ا�؟�عم�يدل�ما�قالتھ�للولد�؟

  ما�الذي�يدل�ع���ك���س��ا�؟.صف�ا��دة�وصفا�خارجيا��

  تم���ا��دة�؟ما�الصفات�املعنو�ة�ال���

  ا��دة�كر�مة�،�استخرج�ما�يب�ن�ذلك�من�النص�؟

 

 المراحل

تتكون أسرتك من العدید من  االفراد، و  تجد  فیھم الصغیر  و الكبیر : السیاق  
تصورات المتعلمین :  السند  

عاملك جدتك ؟ و ما شعورك نحوھا ؟ و ما  واجبك اتجاھھا ؟كیف ت:  التعلیمة ة  
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

 

  أ و أأ. 

  الصورة مالحظة 
  تشاھد في الصورة ؟ ماذا
  حسب رأیك ، ما

  
  
  

 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  ترك فرصة للتالمیذ للقراء
 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال ا
  ،مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
 عن في النص  البحث
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة
  
  
  
  
  
  
  
   ياستخدام األلواح ( : أ

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

  فھمت النص (إنجاز تمرین
   

 استثمار 

 المكتسبات 

اا   ااا  ادة    
ان  اب: اا   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من م: الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
ل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوبفرضیات ، یستعم

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص  :  مؤشرات الكفاءة 
  .الوصفي عن غیره

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر -یعتز بلغتھ  : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة  :الھدف التعلمي 

جزولي محمد     : إعداد المعلم   

 إ���أين�يتجھ�ا��فيد���

 من����ال��صيات��املذكورة����النص�؟

 كيف��انت�ا��دة��ستقبل�حفيد�ا�؟�عم�يدل�ما�قالتھ�للولد�؟

 صف�ا��دة�وصفا�خارجيا��

 ما�الصفات�املعنو�ة�ال���

 ا��دة�كر�مة�،�استخرج�ما�يب�ن�ذلك�من�النص�؟



  

:  3اة    ة  اا
 د 90:  ا   6و  5: ا )  ا ارع 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

  .یعبر عن فھمھ لمعاني النص و یستثمره في اكتساب الظواھر اللغویة المختلفة  
  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .ھویوظف
 

 التقويم 

یتذكر ما جاء في 
 النص 

 
 یقرأ یجیب

یحدد المجموعات 
 

 اإلنشائیة یالحظ 
 الظاھرة ویمیزھا

 
 
 
 
 

یالحظ الظاھرة   -
النحویة و یمیزھا 

. 
أحكاما  یصدر -

على وظیفة 
المركبات اللغویة 

. و النصیة   
 
 
 
 

یمیز الفعل 
  المضارع

یوّظف القاعدة  
.المكتسبة  

 .  تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا

 .یسجل المعلم األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھا

 .المستھدفة

 يساعد الكريم  : الفعل المضارع ھو كل فعل يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل  مثل 

  .و يكون مرفوعا إال في حاالت خاصة 

                       

 ینینجز التمرین
على دفتر 

 األنشطة

 

: 

! انظروا�: جلس�أحد��طفال�ي�سامر�مع�رفاقھ�فرأى���رة������و�تزحف�نحو�م�،�فقال�

 2ا  : ة  اا ا ا : ادة   
  اءة : ا+ ا  )رعا ا  

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة 
یعبر عن فھمھ لمعاني النص و یستثمره في اكتساب الظواھر اللغویة المختلفة  

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
ویوظفالفعل المضارع  یتعرفات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا، 

ة التعلميةالوضعية التعليمي  

  :  العودة إلى النص المكتوب 
 .قدم وصفا خارجیا للجدة  

  ما الصفات المعنویة  التي تمیزھا  ؟ 

 .النص قراءة جھریة مسترسلة) 

 ..یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص

 . من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص

تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا

 .اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة

یسجل المعلم األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھا
) : ة اا(  

 : ستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة طرح بعض األسئلة ال
  .أعد ما قالھ ؟  كیف تستقبل الجدة حفیدھا عند دخولھ البیت  

  ما الذي تتفقده الجدة ؟

المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع 

  .قراءة السند من قبل األستاذ فالمتعلمین 

 :وتمییزھاطرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة 
 ما نوع الكلمات الملونة ؟ 

 في أي زمن وقعت ؟
 :مطالبة المتعلمین بأمثلة عن أفعال مضارعة صرفت مع 

 )تجنب األفعال الخمسة ( ..أنا ، نحن ، أنت ، ھي 
 .إیت بماضي ھذه األفعال المضارعة ثم قارن بینھا 

 .التوصل إلى الجدول المقابل 
 ھر في آخرھا ؟ ما ھي  الحركة التي تظ

الفعل المضارع ھو كل فعل يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل  مثل 

و يكون مرفوعا إال في حاالت خاصة . "أنیت: "أحد حروف الكلمة التالية الفعل المضارع 

                            .جدتي ثوبا   تنسج: في جملة "  تنسجُ 

 :المعّدل  إنجاز التمرین المقترح
  :حدد األفعال المضارعة مما یلي 

  . 13على  دفتر األنشطة ص )النحو 

جزولي محمد   

. الجدة الحدیقة ُ تتفقدُ   –    البیت تستقبلني بالقبالت

 

جلس�أحد��طفال�ي�سامر�مع�رفاقھ�فرأى���رة������و�تزحف�نحو�م�،�فقال�
.. 

 

اا   ااا  ادة    
   اب: اان 

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                     
یعبر عن فھمھ لمعاني النص و یستثمره في اكتساب الظواھر اللغویة المختلفة   -  :  مؤشرات الكفاءة 

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم 
ات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا، یحدد المجموع :لھدف التعلمي ا

 المراحل

  العودة إلى النص المكتوب
   قدم وصفا خارجیا للجدة
  ما الصفات المعنویة  التي تمیزھا  ؟

 مرحلة 

 االنطالق

 اوا  

  ة(یقرأ األستاذ (

 یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص

 من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص

  تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا

 اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة

 یسجل المعلم األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھا
   ما ا) :

 طرح بعض األسئلة ال
   كیف تستقبل الجدة حفیدھا عند دخولھ البیت
 ما الذي تتفقده الجدة ؟

  األجوبة على السبورة مع  تسجیل
 
 

  قراءة السند من قبل األستاذ فالمتعلمین

  طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة
  ما نوع الكلمات الملونة ؟
 في أي زمن وقعت ؟
  مطالبة المتعلمین بأمثلة عن أفعال مضارعة صرفت مع

أنا ، نحن ، أنت ، ھي  :الضمائر 
  إیت بماضي ھذه األفعال المضارعة ثم قارن بینھا
  التوصل إلى الجدول المقابل
 ما ھي  الحركة التي تظ

 ةالفعل المضارع ھو كل فعل يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل  مثل :  ا

الفعل المضارع ب يتصل . الفقراء

  تنسجُ  "إعراب كلمة

 إنجاز التمرین المقترح
  حدد األفعال المضارعة مما یلي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

  النحو (إنجاز تمارین

ر 
ما

تث
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ا  

جزولي محمد   : إعداد المعلم   

البیت تستقبلني بالقبالت أدخلُ  عندما  

جلس�أحد��طفال�ي�سامر�مع�رفاقھ�فرأى���رة������و�تزحف�نحو�م�،�فقال�
..عفر�ت�،�ا�ر�وا�  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  3اة    1ا  : مما ا. ا ا : ادة      ااا   اا  
  د 90: ا   8و  7:ا    اءة : ا+ ف )ا   ا( ا ا  +  اب: اان    

یطرح  - في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -دة في النص المكتوب و یعید بناء المعلومات الوار  یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط للكتابة  + فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -  بالعربیة
 یصرف الفعل الماضي مع ضمائر المتكلم ،  یلخص النص بشكل عام،  أسئلة التعمق في مضمون النصیجیب عن : مؤشرات الكفاءة 

  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم
  . یصرف الفعل الماضي مع ضمائر المتكلم یتعمق في فھم النص،  :الھدف التعلمي 

 
 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ماجاء 
 في النص 

 

   وكتابتھا على السبورة بأسئلة موجھة ، تذكر األفكار الرئیسیة للنص : 
  ؟   كیف ودعت حفیدھا  ؟بماذا تتمیز ؟  كیف استقبلت الجدة حفیدھا 
  تلخیص النص بشكل عام    . 

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

 

 
 
 
 
 

یجیب  یقرأ و -  
 

یفسر ویدمج  -
 أفكارا 

ومعلومات 
 متعلقة 
 بالنص

 
 
 
 
 
 
 

یالحظ   -
الظاھرة و 

. یمیزھا  
 
 

یصرف الفعل 
الماضي مع 

 ضمائر المتكلم 
 
 
 
 
 

  أأ. 

 یقرأ المعلم النص كامال قراءة جھریة مسترسلة.  
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة. 
 عمق في معنى النصیطرح المعلم أسئلة الت : 
 
 
 
 
 

  أحب جدتي و جدتي و أحترمھما :استخراج القیم و تدوینھا مع الدعوة إلى التحلي بھا........... 
  و أ أ : ) ة اا( 

  إذن ،من عزم على العودة ؟ ؟متى قدمت الجدة السلتین للحفید 

  20ص  المستھدفة  ة الصرفیتلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل . 
  
  

 تتبعھا قراءات فردیة  قراءة معبرة وبالتنغیم المناسب قراءة الجمل ، . 

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
  ِّعزم على العودة  ھو؟                              بالضمیر المناسب » الحفید  «ض عو. 
  یقوم المتعلمون بتقمص شخصیة الحفید: 
 عزمُت على العودة  أنا)          تلمیذة / تلمیذ ( نُت مكان الحفید ، أتكلم   فأقول ؟لو ك  .   
                                 كر و المفرد المؤنث ذنستعمل أنا مع المفرد الممع من نستعمل أنا ؟. 
 تلمیذات/ تالمیذ/تلمیذتان /تلمیذان( لو كنا نحن من نتكلم مكان الحفید ، فماذا نقول ؟(.. 
  و الجمع ...... المثنى: نستعمل نحن مع .( استنتاج ما یحیل إلیھ الضمیر نحن( ....... 
 ماذا نسمي ھذه الضمائر ؟ 
  التوصل إلى الجدول التالي على السبورة: 

  
  
  

 في الماضي مع ضمائر المتكلم ) .......تعب ،  (تصریف فعل:   أ. 

   إنجاز التمرین المقترح : 
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ینجز التمرین 
 على 
دفتر 

 ..األنشطة

  13على  دفتر األنشطة ص )الصرف (إنجاز تمارین .  
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.الحفيد عزم على العودة   

 

 ا��فيد���دتھ�؟ھ�ما�رأيك�فيما�قال  

 ما�شعورك�نحو�جدتك�أو�جدك�؟�ما�واجباتك�اتجا�م�ا؟ 

 



 

 

 

 

 

 التقويم 

یجیب عن  -
.األسئلة   

 

.اذكر بعضھا.

  

یقرأ الوثیقة  -  
یستخرج 

المعلومات و 
 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
 

 یستخلص القیم
  

  یقدم مقترحات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یقرأ 
  یجیب عن األسئلة 

یكتب نقیض 
 الفقرة 

 . مطالبتھم بتسجیل أھم المعلومات الواردة فیھ 
مع  (شرح الكلمات المفتاحیة ل

تقدیم مقترحات  ،تغییر النظرة إلى المعاقین
 ....................استخالص أن اإلعاقة  لن تمنع اإلنسان من تحقیق أحالمھ 

یكتب واجباتھ 
على  اتجاه والدیھ 

 شكل قائمة
 

:  3اة   
د 90: ز   )   11/ 10:ح 

تتكّون  ،  ة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في 

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 
یتحكم  -روف والضوابط  للكتابة بالعربیة یتعرف على مختلف أشكال الح

  .ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في 

   .و یساھم في العمل الخیري
  .، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

.تؤثر بشكل كبیر على حیاتھم إعاقات مختلفة  منبعض االطفال 
.مناسبا ) ة(

  تحقیق أحالمھم ؟ یستطیعونھل  رأیك؟لیھم ؟ ما كیف ینظر الناس إ

 :  

مطالبتھم بتسجیل أھم المعلومات الواردة فیھ و ، متعلمین القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل ال
ل ، التعرض  و مناقشتھم حول مضمونھ) إغالق الكتب 

 ..التمییز العنصري ، حقوق اإلنسان 
 عمن یتحدث النص ؟

  كیف كان ینظر الناس لھا ؟
 ما الذي عانت منھ ھیلین ؟

 .ھل استطاعت التغلب على إعاقتھا ؟ وضح ذلك 

 )ال یأس مع الحیاة (شرح عبارة ھیلین الشھیرة 
 .تحدث عن بعض المعاقین الذین صادفتھم 

 
تغییر النظرة إلى المعاقین أجلتوجیھ نصیحة من  :استخالص بعض القیم و السلوكات 

استخالص أن اإلعاقة  لن تمنع اإلنسان من تحقیق أحالمھ 

 .  طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 

  . تحّدت اإلعاقة أسماء شخصیات  البحث عن
 ا ا  ربأ:  

 إعاقتھا ؟ تجاوزمن ساند ھیلین و ساعدھا على 
  .ة للفقرة من قبل األستاذ فالمتعلمین 

 : مناقشة مضمون الفقرة 
 كیف عاش الشیخ ؟ لماذا ؟

  بماذا انشغل أوالده ؟
 ما الذي كان یعاني منھ  ؟ 

  ) .تدریجیا جملة فجملة ( مطالبة المتعلمین بكتابة نقیض ھذه الفقرة 

  .التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي 
 .مالحظة الصور و التعبیر عنھا  

 .تحدث  عن فضل  والدیك علیك 

 ما واجبك نحوھما ؟ 

 كیف یكون والداك عندما یكبران ؟ 

  .مطالبة المتعلمین بكتابة قائمة الواجبات اتجاه الوالدین  
 .أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة  یرافق األستاذ متعلمیھ

  .قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا 

ا 1  : مما ا.   : ا ا
 ا:  ) ( +  جإم)   

ة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفيیقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبر
  .من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في  80إلى   60ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
  .ة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الح+ فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في  ھ، یناقش قیم و یوظفھا یستخرج المعلومات من السند

و یساھم في العمل الخیري  ، ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر
، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ یعید  بناء المعلومات الواردة في النص 

إعداد المعلم :  جزولي محمد 

 

 

 

  

 المراحل

بعض االطفال  یعاني : السیاق  
(األستاذ  مایراه  : السند  

كیف ینظر الناس إ:  التعلیمة

 مرحلة 

 االنطالق

    أو :

 القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل ال
  إغالق الكتب ( حجب المكتوب

التمییز العنصري ، حقوق اإلنسان : )التوسع
 عمن یتحدث النص ؟
 كیف كان ینظر الناس لھا ؟
 ما الذي عانت منھ ھیلین ؟
  ھل استطاعت التغلب على إعاقتھا ؟ وضح ذلك
 بماذا لقبت ؟ 
  شرح عبارة ھیلین الشھیرة
  تحدث عن بعض المعاقین الذین صادفتھم
  استثمار الوثیقة: 
استخالص بعض القیم و السلوكات  -

استخالص أن اإلعاقة  لن تمنع اإلنسان من تحقیق أحالمھ  ،اقینلرعایة المع

مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما  -

  البحث عن: واجب منزلي
  ا ا  ربأ

  من ساند ھیلین و ساعدھا على
 ة للفقرة من قبل األستاذ فالمتعلمین قراء
  مناقشة مضمون الفقرة
 كیف عاش الشیخ ؟ لماذا ؟
 بماذا انشغل أوالده ؟
  ما الذي كان یعاني منھ  ؟

  مطالبة المتعلمین بكتابة نقیض ھذه الفقرة

  التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

   مالحظة الصور و التعبیر عنھا

  تحدث  عن فضل  والدیك علیك

  ما واجبك نحوھما ؟

  كیف یكون والداك عندما یكبران ؟

  كیف تعاملھما ؟ 

 .   مطالبة المتعلمین بكتابة قائمة الواجبات اتجاه الوالدین
 یرافق األستاذ متعلمیھ

  قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا

ر 
ما

تث
اس

 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

: ادة     ااا   اا  
ا ا+ اب: اان  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبر: الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
ة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة وضعیات تواصلی
و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 

فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 
ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة  -في مستویات اللغة الكتابیة 

یستخرج المعلومات من السند :مؤشرات الكفاءة   
  .ضعیات تواصلیة دالةو

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر  -بلغتھ یعتز  :القیم
یعید  بناء المعلومات الواردة في النص  :الھدف التعلمي 

 
 إعداد المعلم 



   ة   

ت لسلسلة من . ُولَدت بمدینة تویكومبیا بوالیة أالباما  أمریكیَّة) م1968 - 1880) (ِكیلَر، ِھیلین    تعرضَّ
ولھذا لم تكن قادرة على . حاستي السمع والبصر لدیھا وعمرھا لم یتعد سنتین األمراض أدت إلى تدمیر

  .التّحدُّث

في الخامسة من عمرھا تقریبًا، أصبحت على حد قولھا ھمجیة وعنیدة ،  تنبش بأظافرھا وتبعث تلك    
م والبُكم للدِّاللة على عكس ذلك الصرخات عھد برعایتھا وقبل أن تصل سنھا إلى السابعة . المكتومة للصُّ

 وقد كانت آن سولیفان ذاتھا شبھ عمیاء خالل طفولتھا لكنھا. سولیفان القادمة من بوسطن إلى آن
عندئذ . وقد ظلت ترعى كیلر حتى وفاتھا .استعادت جزًءا كبیًرا من بصرھا بوساطة جراحتین أُجریتا لھا

  .یفانبالقیام بدور آن سول طُمسن سكرتیرة كیلر) بولي(قامت ماري أجنیز 

وقد . طفلة عن طریق حاسة اللمس استطاعت آن سولیفان أن تتصل بعقل كیلر وھي :كیلر والكتابة
وبالتدریج بدأت الطفلة . كلمات على ید كیلر استطاعت بوساطتھا كتابة) لمسیة(استخدمت ألفباء یدویة 
القراءة  وات أجادتوخالل ثالث سن. تقدمت بسرعة ملحوظة وعند فھمھا لذلك. بربط الكلمات باألشیاء
 .والكتابة بطریقة بریل

وقد قررت أن . باستخدام لغة اإلشارة فقط في العاشرة من عمرھا استطاعت كیلر التحدث :كیلر والتحّدث
م تتعلم التحدث فأخذت دروًسا على ید أحد صین في تدریس الصُّ وفي السادسة عشرة . المدرسین الُمتخصِّ

ال باآلخرین بالقدر الكافي الذي سمح لھا بااللتحاق بمدرسة ثانویة االتص من عمرھا أصبحت قادرة على
 وقد الزمتھا آن سولیفان. حیث تخرجت بمرتبة الشرف. ثَمَّ ُمَواصلة دراستھا بإحدى الكلیات خاصة، ومن

  .خالل تلك السنوات، تترجم وتفسر لھا المحاضرات والمناقشات داخل الفصل الدراسي

م ھا في الكلیة اھتمَّت بشؤونبعد تخرج :كیلر واآلخرون ، وكتبت العدید من المؤلفات . المكفوفین والصُّ
 .صندوق ِھیلین كیلر للمنح ودعمتھ بتبرعات األثریاء وأنشأت. والمقاالت

ومن . لغة 50تُرِجَمت كتب ھیلین كیلر إلى أكثر من  و  نالت ھیلین كیلر الكثیر من الجوائز الممیزة،
  ا ا اة     ................. ؛ العالم الذي أعیش فیھ اؤل؛التف ؛قصة حیاتي :كتبھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیھ بأن أھم یوم في حیاتھا كان عند لقائھا   تأقرّ  ین كیلر كتابا یروي قصة حیاتھا أنصح زمالئي بقراءتھ ،ألفت ھیل:  مالحظة

في  بدأتو الجدیر بالذكر أن تلك المعلمة  .، ھذه األخیرة كان لھا الدور األبرز فیما وصلت إلیھ ھیلین  آن سولیفانبمعلمتھا 

  .!تعلیمھا و ھي في الثامنة عشر من عمرھا 
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