
 ابتدائي( 5)السنة خالل أسابيع المقطع التعلّمي  التمشي الديداكتيكي لحصص القراءة

 [إعداد مفتش التعليم االبتدائي / العيّاشي صالح]

 بغي أن يتّم تناوله في كل حصة من حصص ميادين فهم املكتوب، ملستوى السنة الخامسة ابتدائي. ما ين(: 2الوثيقة )

ن فهم املكتوب،  ( أسبوعيا، يمكن أن يعالج كل نص من خالل املركبات الثالث للكفاءة الختامية مليدا3ثالث )القراءة باعتبار أّن حصص 

بة في كل حّصةحيث يتعّرض ال 
ّ

 .ملبّين في الجدول ، على النحو استاذ لكل مرك

لزما بتناولها جميعا في حصة واحدة، يمكن له االنتقاء منها ما يناسب النص والوقت املمنوح،  الستاذ ليس مبالنسبة لنماذج املؤشرات: 

 ومستوى متعلميه.

فهم المكتوب دان:ــيم

معبرة وواعية من مختلف األنماط ويفهمها، بالتركيز على النمطين التفسيري   سليمة مسترسلةيقرأ نصوصا أصلية، قراءة  الكفاءة الختامية:
والحجاجي، تتكّون من مائة وعشرين كلمة إلى مائة وثمانين كلمة مشكولة جزئيا 

 المكتوب: فهمميدان مركبات 

   المعلومات الواردة في النص المكتوب يقرأ ويعيد بناءيفهم ما   .1

المعلومات الواردة في النص لتحقيق الغرضيطرح فرضيات ويبحث عن  .2

 النص المكتوب. ويقيّم مضمونيستعمل استراتيجية القراءة  .3

)مركبة متعلقة بالمعرفة(يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب . 1

نماذج من املؤشرات املعايير املفسرة لفهم املكتوب الحصص

الحّصة 

 األولى

د( 45)

 صرحية حتديد معلومات  *
الزممممان  يفهمممم عناصمممر المممنص المصمممّرح بهممماة الفكمممرة ااساسمممية  تسلسمممل اا مممدا   * 

 بواسطة دالالتالرئيسية والثانوية يتعرف على الشخصيات . المكان.

جممم . اامثلممممة  ةة الفكمممرة الّرئيسممميّة  اافكمممار / الح  * يحمممدّد عناصمممر الفقمممرة الحجاكيمممّ

 والشواهد

معلوماتيدّعم إكابته عن ااسئلة بما يرد في النّّص من * 

من  استنتاج معلومات  *
للنص املرافقة البصرية السندات

يضمممع فرضممميات للتنبمممي عمممن مضمممامين النصممموس  باالسمممتناد إلمممى السمممند البصمممر  * 

 المصا ب  أو عنوان النص  أو الكلمات المفتا ية أو المتكّررة في النّص.

 للنص مرافقال البصر  على الّسند باالعتماد يستنت  مكان وزمان القّصة* 

خطاطة بأ دا  تربطها عالقات سببيّة. يمأل *

 (بالتوظيف متعلقة منهجية )مركبة  يطرح فرضيات ويبحث عن المعلومات الواردة في النص لتحقيق الغرض. 2

الحّصة 

 الثانيّة

د( 35)

* الفهم اجليد ملفردات اللغة العربّية  
مبا يناسب  بينهاوالعالقات الداللية 

املرحلة. 

 يوظف معرفته بعالقات ااضداد والترادف لتوضيح معاني مفردات* 

 * يوظف الّسياق لفهم معاني مفردات

 .معاني الكلمات الجديدة لغوية لتحديد* يستخدم قرائن لغوية وغير 

عجم ليستخرج معاني بعض المفردات *  يستخدم الم 

 حتليل النّص إىل مكّوانته    *
وضيح ما بينها من عالقاتتو 

بكة في القّّصة وخط تطورها. دّديحو  لأل دا  الخّطي * يتعّرف إلى التّرتيب  الح 
 يميّز خطاطة النص التفمسير  والنمّص الحجاكي عن غيرهما.* 

بكة.)النمط السرد ( والوسط والنهاية في القّصة * يحدّد البداية   معتمدا على خّط تطور الح 
 )رئيسية أو ثانوية( في النص ومالمحها شخصيّة * يصف مشاعر

 * يضبط الفقرات والمجموعات اإلنشائية 

* فهم التمثيل الكتايب
 المدروسة. اإلمالئيّةالقواعد و الصرفيةالصيغ نحوية وال التراكيبيتعرف على * 
 والوصف  أو الحوار  الواردة في النص.أساليب الّسرد  علىيتعرف  *
 يغير الروابط بين الجمل الكتشاف معنى كديد  *

ودمج أفكار  تعليمات تطبيق* 
 .ومعلومات مكتسبة

 وخبراته الشخصية  وقصص مشابهة* يربط بين أ دا  النص 
 يمثّل النص مسر يا تمثيال يشير إلى التفاعل والفهم *

 )مركبة متعلقة بالقيم(المكتوب النص  ويقيّم مضمون القراءة  استراتيجية يستعمل  .3

الحّصة 

 الثالثة

د( 35)

النصمن اهلدف  فهم* 
 )اجلانب القيمي(

 يستن  القيم الواردة في النّّص. *

 إرشادات.يعرض  *
 النص. ول  يصدر رأيا *

مضمون   آرائه يف عن التعبري *
 النص

 النص.  ول شخصيات  يدلي برأيه* 

 اختياره. ر في النص ويبرّ  لديه المفضلة / المواقف  يختار الشخصية *
 * يفاضل بين مختلف المواقف في النص.
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