
 
  

  السنة األولى من التعلیم األساسي
  

  الھادي العزعوزي: إعداد  
  مساعد بیداغوجي

  
2007/2008  
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  سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر جانفي  
 االثنان    17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 31 3 10 17 24  7 14 21 28
 الثالثاء    18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29

 االریعاء    19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30

 الخمیس   13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31

 الجمعة    21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 
 السبت    22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 األحد    23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 
 

 فیفري مارس أفریل ماي  جوان
 االثنان  4 11 18 25 31 3 10 17 24  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30
 الثالثاء  5 12 19 26  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 

 االریعاء  6 13 20 27  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 

 الخمیس  7 14 21 28  6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26 
 الجمعة 1 8 15 22 29  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 
 السبت 2 9 16 23  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

 األحد 3 10 17 24  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  8 15 22 29 1
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  2008   /2007     :  األیام المفتوحة
  

    ماي31  سبتمبر    إلى 15من 
  

  الثالثي األول
  

    یوما70

  الثالثي الثاني
  

    یوما60

  الثالثي الثالث
  

   یوما52

  عالمجمو
  

   یوما182
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  سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر جانفي            
 االثنان 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 31 3 10 17 24  7 14 21 28

 الثالثاء 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29

 االریعاء 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30

 الخمیس 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31

 الجمعة 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 

 السبت 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 27 20 13 6 30 23 16 9 2  25 18 11 4  28 21 14 7 30 23 

  

 األحد

 فیفري مارس أفریل ماي جوان
 االثنان  4 11 18 25 31 3 10 17 24  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30

 الثالثاء  5 12 19 26  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 

 االریعاء  6 13 20 27  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 

 الخمیس  7 14 21 28  6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 الجمعة 1 8 15 22 29  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 

 السبت 2 9 16 23  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

 األحد 3 10 17 24  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  8 15 22 29 1
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     :             عدد األیام         :   الوحدة :                      مخطط وحدة في مجال اللغة       القسم       

             

  األداء      نتاج الكتابيإلا  القراءة  التواصل الشفوي
         المنتظر  

    اإلنتاج الكتابي  القـــــــــراءة  التواصـل الشفــوي

  مكون
  الكفایة

األھداف 
  الممیزة

مكون 
  الكفایة

األھداف 
  الممیزة

  عنوان
  النص

  مكون  يالمحتو
  الكفایة

  األھداف
  الممیزة

  

  
  

ني
زم
 ال
رج
لتد
ا

  

  منھجي                

لى
  إ

ن 
م

  

وم  إدماجي  :الوضعیات  :الوضعیات   الوضعیات
ی .  

وم  تقییم  :الوضعیات  :الوضعیات   الوضعیات
ی

.
.  

         

وم  عالج ودعم  
ی ...  
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  مخطط وحدة تعلیمیة في مجال الریاضیات
  :  .............................. في نھایة الوحدة یكون المتعلم قادرا على حل وضعیات مشكل تتطلب    :  األداء المنتظر  

                        
          :......................عدد األیام ..............      :. الوحدة:............      القسم     
 
نمط    المحتویات  األھداف الممیزة  مكونات الكفایة  

  التعلم
  

         حســـاب

         ھنــــدسة 

         نظام قیس

تدرب على حل 
  المسائـل

      

  
ــــ
ــــ
ـج
ــــ
ـھـ
ــــ
نــ
م

ــــ
ــــ

ـي
ـــ

  
ف 
شا
ستك

ا
 /

ـي
آلــ

 /
ف
ــــ
ظیـ
تو

  

من  
 

...
...

لى
إ

 ..
 ).

...
یام
أ

(  

.    إدماج  :الوضعیــــــــــــات    
وم
ی

  

وم    تقییم  :الوضعـــــــــــــــات    
ی

  

/دعم    
  عالج

وم  
ی
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  دفتر إعداد الدروس  
  

 

  
   ..............................................:المدارات  

  

  

  ............إلى..........من:                         التوقیت    :   القسم      :  التاریخ 

               
    

  نمط  الحصة  ھدف الحصة  المحتوى  الھدف الممیز  مكون الكفایة  التوقیت /النشاط  المجال

    
دة

وح
ال

    
..  

  ریاضیات  علوم
  

      

  تواصل شفوي
  
  

      

  قراءة
  

  :النص    
  :المحتوى

  
دة

وح
ال

 ...
..

  

  لغة  
  
  

  إنتاج كتابي
  

      

دة
وح

ال
 ...

. 
  

  تنشئة 
   اجتماعية

  

  
  تر إسالمیة

      

   
وى
حت
الم
 و
یز
مم
 ال
ف
ھد
 ال
من

قا 
طال
 ان
قة
 بد

غ 
صا
ی

  

  نھجيم
  

  إدماجي

  

  تقییم

  

  عالج/دعم
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  تدرج الوحدة التعلیمیة  حسب المقاطع
    38:                     عدد المقاطع  13    :   عدد األیام.....                           :   ..   عددوحدة اللغة العربیة   

   
  
نمط                                ھدف الحصة  النشاط  المقطع  لیوما

  النشاط
  /   ) حذو/حول/ قرب( یحاور اآلخر بتعیین الحدث في الفضاء   تواصل شفوي  1    
  یقرأ النص قراءة جھریة مسترسلة للتعبیر عن الفھم  بجمع قرائن وإلقاء سؤال          قراءة  2    

  
 1  

  الحذف/ التعویض/ یتصرف في مكونات نص سردي بالزیادة   ك.إنتاج     3    
    تواصل شفوي  4    
    قراءة  5    

  
 2  

    تابيك.إنتاج    6    
    تواصل شفوي  7    
    قراءة  8    

  
 3  

    تابيك.إنتاج    9    
  مفاوضة   / اآلخراستیضاح / یتفاعل مع اآلخر بتعدیل فكرتھ    حوار منظم  10   
      قراءة  11   

 4  

      كتابي.إنتاج  12   
    تواصل شفوي  13   
    قراءة  14   

  
 5  

    تابيك.إنتاج    15   
    تواصل شفوي  16   
    قراءة  17   

  
 6  

      تابيك.إنتاج   18   

ــــ
مــ

   
   

 
ـي
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
جـ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ـھـ
ــــ
ــــ
نـــ
ــــ
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    تواصل شفوي  19   

    قراءة  20   

  
 7  

     تابيك.إنتاج   21   
    حوار منظم  22   
    قراءة  23   

  
 8  

    ك.إنتاج    24   
    تواصل شفوي  25   
    ةقراء  26   

  
 9  

    تابيك.إنتاج    27   
  عن وقوع الحدث والشروع   فیھ واستكثار وقوعھ   یحاور اآلخر بإنتاج خطاب بالتعبیر  تواصل شفوي  28   
  یقرأ النص قراءة جھریة  مسترسلة ویتصرف في مكوناتھ السردیة   قراءة  29   

  
 10  

  الحوار ینتج نصا سردیا مغنى ب    تابيك.إنتاج  30   

اج
ــــ
دم
إ

  ي

    تواصل شفوي  31   
    قراءة  32   

  
 11  

    كتابي.إنتاج    33   

ـبم
ـیـ
قــ
ت

  

     حوار منظم  34   
    قراءة  35   

  
 12  

    كتابي.إنتاج    36   
  13     قراءة  37   

    تابيك.إنتاج    38     

جالع
  /

 
عم
د
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  2007/2008 المفتوحة   للعام الدراسي نویةعدد   أیام العمل  الس                                                          
                                                             

  

  
     
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المجموع

  
            الثالثیة الثالثة

         
   الثالثیة الثانیة 

  
          الثالثیة األولى

  سبتمبر  أكتوبر  نوفمبر  ردیسمب  جانفي  فیفري  مارس  أفریل  ماي  جوان 

181 0 26 25 13 22 25 13 20 25 12 

   یوما70   یوما60   یوما51 181   
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     يوما12:  وحدة    توزیع الزمني ألنشطة اللغة العربیة بالسنة  األولى    ال                 
  

 
                                                         

  

            األسبـــوع الـــثالث     األسبــــــــــوع  الثـــاني    األسبـــــــوع  األول
       1        2       3      4       5       6       7        8       9     10    11    12  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

تواصل ش 
30  

  45قراءة     45قراءة     45قراءة      45قراءة     45قراءة     45  ةقراء  45قراءة    45قراءة     45قراءة    45قراءة    45  قراءة  30 قراءة 

ك  .إنتاج   30ك  .إنتاج 
30  

ك . إنتاج  30ك . إنتاج
30  

ك . إنتاج
30  

ك . إنتاج
30  

ك  . إنتاج
30  

ك  . إنتاج
30  

ك . إنتاج
30  

ك . إنتاج
30  

ك . إنتاج
30  

ك  . إنتاج
30  

  30قراءة   30قراءة   30قراءة   30قراءة   30قراءة   30قراءة   30قراءة   30 قراءة  30قراءة   30قراءة   30قراءة   30قراءة 

   تألیف  مالحــــرف     بالحـــرف    را لحـــرف       استكشاف

 
 
  
   

    
  
   
   
   

  ـــجــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــــــــــ مــــــــ    
  
  جــــاإدم

  
  یمـــیـــتق

  
  الجــوع مــدع 
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  دراسي في مفتتح السنة الدراسیة النشاط ال                                                        

     
  

المعلم في ھذه المرحلة  إنجاز اختبارات تقییمیة حول مجاالت التعلم األساسیة لھا  وظیفـــة تشخیصیة  توجیھیة من شأنھا أن تحدد یتولى 
علمات  الجدیدة مبنیا على أسس مستوى المكتسبات  السابقة  وتوجھ إلى ما ینبغي األخذ بھ  من عالج لسد الثغرات  حتى یكون بناء الت

كما یتأكد  العنایة بإعداد االختبار  بإعداد الوضعیات  المناسبة ومقاییس إسناد األعداد ، والقیــــام بالتشخیص الموضوعي  بتعریف .متینة 
  . األخطاء  وتصنیفھا  ووضع فرضیات حول مصادرھا
ھ من الضروري التركیز على الصعوبــات  والتعثرات  المسجلة إثر عملیة التقییم  أما الشيء األھم من كل ھذا فھو ما یتعلق بالعالج ،ألن

  :بتخیر الجھاز العالجي المناسب 
   مراجعة-
  عالج فعلي-
   إعادة التعلم -

  .واألخذ في االعتبار  مراعاة الفروق الفردیة 
  .ة مبنیة على أســس متینة ولتحقیق الجدوى یستعین المعلم بمدونة القسم  وبذلك یضمن بناء تعلمات جدید

  
فأقسام السنة األولى معـنـیـة  بتقییم توجیھي یمكن من تشخیص مدى . مع العلم أن ھذا األمر ینطبق علي جمیع األقسام بدون استثناء

  : دة  مثل فالمعلم مدعو إلى إنجاز أنشطة متنوعة تتصل بمجاالت عدی. اكتساب االقتدارات المستوجبة الخاصة باألقسام لتحضیریة  
   األنشطة النفسیة الحركیة-
   األنشطة اللغویة-
   األنشطة الریاضیة المنطقیة -
   األنشطة الفنیة-
   األنشطة الیدویة -
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ویقوم المعلم بتشخیص القدرات بتخیر معاییر مناسبة ومن خالل النتائج المتوفرة یحدد  خصائص كل متعلم باستعمال مذكرات خاصة تحمل 
  :ة العناوین التالی

/ الوضع الثقافي/ الوضع االجتماعي/ الصفات العرفانیة/ الصفات الوجدانیة / المواھب/ المیوالت/ القدرات الحركیة/  القدرات النفسیة-
  ...الذكاء / طرق التعبیر 

   
عداد للتعلم  المنھجي بواسطة كما یمكن لمعلم السنة األولى أن ینجز أنشطة تمكن األطــفـال من االستئـــناس بالحیاة المـــدرسیة  واالست

  :أنشطة متنوعة مثل 
  / ...)قصص طریفة، أشرطة مصورة( التواصل مع اآلخرین بواسطة  وضعیات  طریفة -
   التعبیر عن األحاسیس  بواسطة  حوارات باستعمال اللغة العربیة    والدارجة المھذبة حول حیاة -

  .  الطفل 
أسماء  أغذیة ،  الكتابات اإلشھاریة ، إشارات المرور (  و الرموز اللغویة المتداولة  في المحیط  على العالمات  أنشطة قرائیة   ترتكز-

.(...  
  .   بناء مدونة من األسماء  انطالقا من مشروع-
 .  القراءة الشاملة لنص أو خطاب  یساھم الطفل في بنائھ -
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  التمشيات البيداغوجية
  

   كفایات اللغة العربیة  -1
   

  یتواصل المتعلم باستعمال اللغة العربیة كتابة ومشافھة   :  كفایة المجال
  : كفایات المواد

 ا   السلوكات التواصلیة یحاور اآلخر  منجزا  أعماال لغویة  محترم  :  التواصل الشفوي  - 1  
  یقرأ  نصوصا سردیة متنوعة  موظفا قدراتھ في بناء المعنى   :    القراءة- 2
 ینتج كتابیا نصوصا سردیة متنوعة    : اإلنتاج الكتابي  - 3  

 یوظف األبنیة اللغویة  وقواعد الرسم في التواصل   :   قواعد اللغة - 4
  واصل للعیش مع اآلخرین والعمل معھم یوظف الت : الحوار المنظم والمشروع   - 5
  

  آلیة لتطویر التكامل  والتفاعل   بین المجاالت :  المدارات  - 2
مدارات االھتمام  تمثل سیاقا تندرج فیھ  عملیة التعلم وتنمو  لیتجلى أثر اإلدماج ، كما تمثل أطرا تدمج المفاھیم  ، ویستمد منھا المعلم 

ح بإقامة روابط  وصالت بین مجاالت  التعلم  كافة  ، وتقدر المتعلم على اكتساب  تعلماتھ  عبر  مواد إنھا تسم. وضعیات  تعلم دالة 
  .               مختلفة  وتمنحھ إمكانات  لتجاوز حدود ھذه المواد  لتنو لدیھ قیم  واتجاھات و كفایات   تمكنھ من التكیف في مجتمعھ

العیش معا * وسائل اإلعالم واالتصال    *  المحیط واالستھالك   * المبادرة وبناء المشاریع      * الصحة والرفاه                     * 
  والمواطنة        

  
  :  الكفایات األفقیة - 3

  یعبر بالطرق المالئمة من أجل التواصل                  *  
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  یستثمر المعطیات                      *   
  یتوخى منھجیة عمل ناجعة                   * 
  یوظف تكنولوجیا المعلومات واالتصال                   * 
  ینجز مشروعا                   * 
  یحل المسائل                   * 
  یوظف التواصل للعیش مع اآلخرین                  * 
  یمارس الفكر النقدي                             * 

  

  
  

 رسة لم يعد إكساب العلوم و إنما إكساب القدرة على   تحصيلهدور المد
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  منهجية التواصل الشفوي

  :  المقاربة التواصلية-1ذ
  .تنص كفاية  المادة على  إقدار  المتعلم على  محاورة  اآلخر بإنجاز  أعمال لغوية و  احترام السلوكات التواصلية

 : رات  في  إطار  مقام  تواصل  يتألف  من  عناصر  حواتنظيمتعني   : محاورة اآلخر •
  ).الموضوع – الزمان - المكان- المتقبل-المخاطب

–اإلخبار : والعمل اللغوي   هو  فعل أي عمل يحدثه اللسان وينشئه  المتكلم عند المخاطبة باستعمال قواعد اللغة مثل  : إنجاز أعمال لغوية •
 ...........التعجب التحسر –المجاملة 

  .فالعمل اللغوي يقتضي حضور المتكلم والمتقبل في مكان وزمان يحدث فيهما القول
إذا . فهي جزء من سلوكه ....) فهو ينادي ، ويدعو ،ويستفهم (مع المالحظة أن الطفل يعرف أغلب األعمال اللغوية قبل دخول المدرسة 

  .بإعداد  الوضعيات  التي  تسمح  بإنجازها: المناسبة  إلنجازها نعلم األعمال اللغوية  وإنما  نعلم  األساليب   نحن فنحن   ال
  : واألبنية اللغوية هي الهياكل أو الصيغ المؤدية إلى  استعمال العمل اللغوي ،مثـل 

   .....)- هل –أيتها (
 إثارة بواسطة الحركات أو الغوص –يةأحج:  وجدانيا وترغيبهم للتواصل ببعث الدافعية تهيئة األطفالحصة في التواصل الشفوي  : المنهجية 2 

 )الساحة(تغيير فضاء التعلم – أسئلة صادمة –في تجارب األطفال 
  ، صور متحركةسينمائيسند مصور ، مسرحية ، شريط مصور ، شريط  : عرض الوضعية •
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مكتسبات اللغوية  تمهيدا للتواصل  لفهم المقام بالتعبير عن المواقف واألحداث  و توظيف ال مع السند التلقائي الدعوة إلى التواصل  •
 .الحقيقي المطلوب 

  بمساعدة المعلم مع الحرص على إغناء الرصيد اللغوي لألطفال تواصل مهيكل   •
انطالقا من السند المقترح بتخير المواقف المؤدية إلى التحاور باستعمال البنية اللغوية : استدراج المتعلمين للتواصل مع اآلخر •

 .سة المستهدفة بالدرا
 

                                                           الحمد هللا     ؟ هل أنت بخير                                                             
  

 
   تدريب هيكلي بهدف ترسيخ البنية اللغوية المستهدفة بالدراسة دون تكلف وال استعمال آلي •
 بهدف دعم تملك البنية اللغوية انطالقا من وضعيات متنوعة  : تواصلتنويع مقامات ال •
  . تجارب األطفال المتصلة بواقعهم لحملهم على االستعمال الطبيعي الميسور لألبنية –أ 

  :يوم العيد اجتمعت العائلة لتناول الفطور ،فعبر كل فرد عن شكره لألم علـى مهـارتهـا و حسن ذوقها 
  ا أنت ماهرة في إعداد األطعمة اللذيذة  أحسنت  ، حق: األب 
  .ما ألذ هذا الطعام يا أمي ؟ لقد استمتعنا اليوم بأكلة شهية  : البنت
    شكرا لك يا أمي على ما قدمت لنا اليوم من لحم مشوي لذيذ :  االبن

   الوضعيات التواصلية الطريفة للصور المتحركة بالتلفزيون –ب 
    )محاكاة شخصية(يات القريبة من ميوالت األطفال  بواسطة حوارات تدور بين الشخص

   المواقف الطريفة للشخصيات المرافقة لنصوص القراءة–ج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     القصص التي طالعها األطفال–د 
تنظيم  وضعية إدماجية  بهدف  توظيف العمل اللغوي  إلى  جانب  الصيغ  المكتسبة وإبراز  أثر التعلم انطالقا من مسرحية يقع  •

  ها  بالتدريج في إطار المشروعالتدرب علي
    :مالحظات

 .التدريب على اكتساب السلوكات التواصلية خالل إنجاز األعمال اللغوية  •
 إغنائها بالطريف  من الفكر و الرصيد المعجمي يتدخل المعلم بتنويع تعابير األطفال و •
  .ال ينبغي أن يتحول استعمال األبنية اللغوية إلى تمارين آلية •
  تردد  ، خوف(  أنواع المؤثرات الخارجية التي تمنع التواصل الحقيقي   إزالة كل •

  ...بتثمين المجهودات و تنمية الثقة بالنفس والتشجيع  وإزالة الشك ....)   ،إحساس بالحرج خجل
 .يتواصل المعلم بلغة عربية دوما خالل أنشطة التعليم والتعلم  •
 .الموادزرع نشاط التواصل الشفوي في كل المجاالت و •
 .األخذ في االعتبار المعطيات النفسية والثقافية واالجتماعية لألطفال  •
 )إيقاع النشاط ،نسق التعلم ، سمات الشخصية ، نمط التكيف (مراعاة الفوارق الفردية  •
                                          .                                                                                 اإلشعار بالطمأنينة   •
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  منهجية القراءة
  

  وقع اعتماد القصة في اختیار مقاطع التعلم باعتبارھا محفزة على التعلم وتخلق الرغبة في ذلك ومثیرة   : القصة

  ...) رض السلحفاة، السلحفاة واألرنبم: حكایات(كما أن النصوص لھا وظیفة رمزیة 

  ...تمثل عنصرا من عناصر التوازن البیئي/ صدیقة لإلنسان : السلحفاة  : مثال

  ...) التفاخر والخیالء والسخریة(یجسم قیما غیر مرغوب فیھا : األرنب  

  

  على مستوى كفایة القراءة: ھیكلة الوحدة التعلیمیة

  . مرحلة التمھید، مرحلة تعلم المقاطع، مرحلة تألیفیة: ث تتحقق كفایة القراءة حسب مراحل ثال-

  : التي تحقق اكتساب الحروف ومقاطعھا قراءة وكتابة: المرحلة الثانیة

وذلك باسترجاع الحرف الذي وقع دراستھ ) التدرج اللولبي للتعلمات( تم بناء الوحدة التعلیمیة على إدماج ثالثة حروف في نص االنطالق حیث توظف اللولبیة -
  . للتثبیت والتنمیة وإدماجھ في المكتسبات الجدیدة كما تدرج النشاط في تناول نص االنطالق

   حول فكرة الذاكرة  gagnéكما یقول " فة أفضل كلما كانت المفاھیم مترابطةتتعلم بص: "ویمكن القول بأننا

  

  المراحل المنھجیة لتعلم  الحروف واكتسابھا
  :  یقع اكتساب ھذه الحروف والمقاطع داخل نصوص بالمرور بمراحل ثالث-
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  اإلنتاج*     التصرف*     االكتشاف

  
 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــبالتركیــــ التحلیـــــــــــــل الشمــــــــــول 

 إنتــــــــــــــــاج تصـــــرف واكتشـــاف اكتشـــــــــــاف

  ) المشروع القرائي(ترغیب -

  بناء فرضیات -

  اكتشاف قرائن نصیة لبناء االنطالق -

  بناء المقطع األول من نص االنطالق-

  قراءة المقطع -

  : مثال المقطع

) السلحفاة الصغیرة تعوم في الغدیر(
 )شرب من الماء الملوثالقریب وت

  تحلیل المقطع إلى كلمات وقراءة -

  اكتشاف الحرف -

  السمعي التمییز -

  التمییز البصري -

  اكتشاف الحرف في صوره المختلفة-

  مــا/م ـم/مـ/مـ

   

  استخراج الحرف في كلمات جدیدة -

  تملك الشكل كتابة ورسما - 

  .........،........،........م: كتابة*

  ٌم.......  ح : إضافة حرف*

 كتابة المقطع في المكان المناسب*

تركیب كلمة بإضافة مقطع أو حرف أو *
  : تغییر موقعھ

       س   فســـ         

    عــرو              تان

     

   

  

تركیب جملة بإضافة كلمة أو حذف *
  . كلمة أو تغییر موقعھا

   

 إنتاج نص * 
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  . ة تمثل التعلم االندماجي حیث یظھر نص االنطالق من جدید أكثر ثراء وأمتن أسلوبا وبنیة خالل الیوم العاشر والیوم الحادي عشر من الوحدةالمرحلة التألیفی -

ن حیث البنیة حیث تتحقق القراءة الشاملة بالتعبیر عن الفھم واستخراج القرائن والتصرف في الحروف الثالثة بالحذف والتبدیل واإلثراء ومحاذاة النص م
  ). إنتاج جمل، إنتاج نص(السردیة واإلنتاج 

  : أمثلة

  : قالت السلحفاة الكبیرة) 1

  

  : اكتب العبارات وأتم الجمل بما یناسب) 2

  

  

  

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

  

  الكبیرة          

  

 ! الملوث.............  أتشربین ! یا أختي

   صا            
  لـا

            فـي 

  الـ           

           ء

  مــا           

        ر    تشـ 

                      ب           

               

   ة           

      فـا        لحـ 

  السـ      

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

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  : أكمل بـ) 3

  . سـة........من المد           ـبة......... قـ             نیة........         ........دا    

  

  : أقرأ النص وأشطب الخطأ) 4

  ماء العین الملوث قریب  - 

   مرضت السلحفاة الكبیرة مرضا خطیرا -

   السلحفاة الصغیرة كسولة-

  

 

 

 

  
  

  َريٍر  اَر  ُر
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)درجة أولى   ( المحـفـوظات  
                                                      

  .يقرأ نصوصا سردية متنوعة موظفا قدراته في بناء المعنى :     كفاية المادة  

  .يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم  :     مكون الكفاية

  . يدل على الفهم إلقاءيلقي نصا شعريا  :     الهدف المميز

  .      نصوص شعرية :المحتوى        

  .يحاكي المعلم في أدائه للقطعة الشعرية:   أهداف الحصص 

  .       يستظهر بنطق سليم وبإشارة تلقائية    

   :خصوصيات المادة

  ).قراءة –تواصل شفوي (تتنزل في سياق طبيعة النشاط 

   دق 15 : التوقيت
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      :القدرات

 .طريق المعلم أو الحاكي يستمع إلى المقطوعة عن    :يصغي •
 .المقطوعة   يقرأ •
 .يؤدي المقطوعة وفق المقام محاكيا المعلم بالتعبير الجيد عن تمثل المحفوظ  :يحاكي •
 .،عدم التوسع في الشرح) المحو التدريجي(اعتماد تقنيات التحفيظ المعهودة : يحفظ  •
 .ال اإلشارة التلقائية  من خالل القراءة الجهرية المباشرة المعبرة واستعم  :ل يتواص •
 . سالمة النطق واإللقاء مسايرة لرغبة الطفل في المحاكاة والتمثيل  :األداء •
 .يقيو أداء غيره يستظهر بنطق سليم  و : االستظهار •
 )سنة أولى (. أبيات8 و4شعرية بين : القطع  •

  

  المـنهجـية

وضعية مرغبة في التعلم و تبعث الدافعية  وتكون في إطار ( عة  تهيئة المتعلمين للتواصل بوضعهم في إطار الدرس ومالمسة القط–1
  1مقطوعة  الفراشة س: المدارات المقررة  مثال 

   . تقديم القطع الشعرية  شفويا بإلقاء وأداء جيدين من قبل المعلم -2
  . عرض القطعة على السبورة ومن األفضل أن تكون على لوحة حائطية  مكتوبة بخط جميل-3
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إنها  .الفراشة ليست حزينة : الفراشة حزينة ؟ المتعلم  :  أولى بهدف تحقيق الفهم بواسطة أنشطة شفوية تعتمد بناء المعنى مثل مقاربة-4
  ).عدم التوسع في الشرح . ( تمرح في بشاشة : المتعلم /هو الدليل ؟  ما: المعلم .... /فرحة 

قراءات مع الحرص على النطق السليم / المحو التدريجي بكتابة  البيت على السبورة عن طريق . بيتان في كل حصة :      تحفيظ األبيات -  5
  . األداء الجيد و التعبير عن تمثل المحفوظ فييتدخل المعلم بضرب المثل /  تحفيظ البيت عن طريق المحو التدريجي / وفق مقام الخطاب 

مباريات في ) /حوار منظم (متعلمون على استظهار البيتين مع تقييم أداء الغير يتداول ال:  استظهار البيتين بنطق سليم وإشارة تلقائية -6.
    .اإللقاء  وتقييم األداء 

  :مالحظات  
  التحفيظ الحقيقي للمقطوعات هو الذي يتم باالستعمال المتكرر خالل مختلف الحصص التعليمية

  .للترويح عن النفس 
  لإلنصاتإرساء جو مالئم * 
  :   دق 15التي وردت في المنهجية على حصص ب توزيع األنشطة * 
  .حصة أولى لتقديم المقطوعة -  
  .حصة ثانية لتحفيظ بيتين -  
  . حصة ثالثة  لتحفيظ بيتين آخرين-  
  .حصة إدماجية الستظهار كامل القطعة-   
 ية  بتوظيف السلوكات التواصلاألداءحصة تستغل لفائدة تنظيم نشاط الحوار المنظم لتقييم -   
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  الثانيةبالدرجة       الحـوار المنظـم       

                                                                                                         

  یوظف التواصل للعیش مع اآلخرین والعمل معھم:      المادة  كفاية 

یتجاوز ذاتھ                                                                                                                                                                                                                             /     یتفاعل مع اآلخر   /  یتقبل اآلخر         : مكونات الكفایة 

  العامة   األھداف

 ضمان القدرة على العیش مع اآلخرین •
 ضمان االستقاللیة •
 التنشئة على المواطنة •
 التدریب على الممارسة الفعلیة لقواعد التعامل مع الغیر  •
 التدرب المنھجي على إبداء الرأي •
  التمرس على االستدالل واإلقناع •

  

  

  

  17 األھداف الممیزة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   یتفاعل مع اآلخر                   یتجاوز ذاتھ  یتقبل اآلخر                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ .......                                             االحتفاالت / أحداث طارئة / ت االھتمام القضایا المثارة في إطار مدارا/ میثاق القسم / ملف التعلم / مشروع القسم   :   المحامل

  :الفعالیات 

  :ینظم المعلم الفضاء المناسب للتواصل * 

  )العیش مع اآلخرین/ التعامل مع اآلخر( إعداد المقاعد بصورة تسمح بالتواصل المباشر -  

   یقبل النقد   یھتم بعمل اآلخر  ینصت إلى اآلخر

  یقیم عملھ  یشارك في التخطیط لعمل   یقبل رأي اآلخر  

موقفا جدیدا أو أسلوب عمل جدید یتبنى   ینجز عمال مع اآلخر   یقبل العمل مع اآلخر
  ا

    یستوضح اآلخر  یحترم اختالف اآلراء

    یتبادل المعلومات   یلتزم بما تم االتفاق علیھ 

    یناقش اآلخر  

    یعدل فكرة اآلخر  

    یفاوض اآلخر  
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*   *   *   *   *  *  *  *  *                                                   

*                              *                                                   

                                                                                    

                                                                                          

  یھیئ المتعلمین للتواصل  بالتحاور حول القضیة   * 

  :ینظم المعلم الحوار في اتجاه نجمي * 
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یغني فكرة / یتبادل المعلومات یقبل رأي اآلخر / یقبل العمل مع اآلخر : یركز المعلم أساسا على القدرات التواصلیة المستھدفة بالدراسة   *
  .........اآلخر یفاوض اآلخر

 حـیث یتـداول التالمیذ على استعمالھ لدعم قدرات أخذ الكلمة المیكرفونـمة باستـعمال یقترح وسیلة ُمـثلى لتنـظیم الحوار بصورة منظ*   
  .واإلنصات إلى اآلخر 

یستعمل المعلم قصاصات تحمـل مضامین متصلة بالسـلوكات اإلیجابیة للــتواصل یــقع االتفاق علیھا جماعیا  لتشكل قوانین سلوكیة *   
   یلتزم بھا المتعلمون عند التواصل

        أنصت إلى غیري                      ال أقاطع غیري  :                   مثال 

  یترك مكانھ لیتولى تلمیذ  إدارة الحوار                                   * 

                                                                                                         مالحظات     

ý  یتخذ المعلم موقعا وسطا بین التالمیذ ولھ أدوار عدیدة: 
  / ....مشجع / مرغب / وسیط / محفز /   منشط -  

ý ال یسلط أحكاما بل یجعل التالمیذ ھم الذین یحسمون األمر  . 
ý  ال یصّد  و ال یبخس وجھة نظر . 
ý  السلوكات  ینوع منطلقات الحوار لمزید الحث على التواصل وتركیز 
ý  یسعى المعلم إلى تفعیل المشروع لینفتح على مسالك التوظیف أي بالدعوة إلى إنجاز المطلوب بغرض  توظیف السلوكات العملیة  :

   یلتزم بما تم االتفاق علیھ/ یفاوض اآلخر / ینجز عمال مع اآلخر 
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  اإلنـتاج الكـتابـي

                                                                                                              
 1 سنة  األهداف المميزة وفق الكفايات  

           اإلنـتــــــاج            التـصـــــرف

  ینتج نصا بترتیب جمل بسیطة    یرتب جمال بسیطة یكون بھا نصا

  ن أحداث ینتج نصا سردیا انطالقا م  تنظیم جدید لعناصر النص

  كثر أیغني نصا سردیا بقول ف  حذف بعض عناصر النص

  یغني نصا سردیا بحوار  إضافة عناصر جدیدة

  ینتج نصا یتألف من جمل بسیطة  تعویض عنصر من عناصر النص
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  تنـظيـم األنـشطـة
  : اإلنتاج الكتابي مظهرين  أنشطةتأخذ 

 :بالتــدرب على اإلنتاج على مستوى التصرف  ب ) تاب التمارينك(ويتم خالل الحصة األولى في ركن أتصرف   : التصرف •
  .تعويض عـنصر من عناصر الجملة أو النص – حذف بعض عناصر جملة أو نص – تنظيم عناصر جملة أو نص -

أرتب /أتم بما يناسب وأكون جملة /أغير موقع العبارة وأعيد كـــتابة النص /  أقرأ وأغني /  أحذف ما يمكن حذفه :أمثلة 
  أين دخــلت خولـة  ؟:المقاطع وأجيب 

وهي مرحلة يتحرر فيها المتـعلم ليصبح منتجا لنص و لكن اليترك وحيدا مع . ويتم خالل الحصة الثانية في ركن أنـتج  :  اإلنتاج  •
 .الوضعيات بل يدرب عـلى ذلك تدريـبا منهجيا يسمح له الحقا باكتساب الكفايات الضرورية 

  

  )الحصة الثانية    (  1ج الكتابي  سنة منهجية اإلنتا

  ح  : الحرف             5         :    الوحدة

                                                     يغنيه بتغيير عناصر دون اإلخالل بالمعنى األصلي  يتصرف في النص و :   الهدف المميز

  .ون مغاير                      وألجل الحصول على مضم

       كتاب التلميذ66ص          :  الوضعية
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  فعالیات المعلم

   تقديم يمكن :  يهيئ المتعلمين  للتواصل مع السندات بواسطة وضعهم  في إطار الوضعية* 
     واستدراجهم   لتصور الحالة التي                          ) حمار يحمل كيسا وهو في حالة  تعب (الثالثة    الصورة

  .دحداح تعبان: ثم يكتشفون المقطع األول .   عليها الحمار 
حمل                                                                                                                :  عن المواقف  يعرض المعلم  الصورتين األولى والثانية   ويدعو المتعلمين  للتعبير* 

  الحمار  يحمل  ؟  / ا  الفالح كيسا ثقيال على ظهر الحمار 
  /......لوزا / ترابا /الحمار يحمل سميدا :  تقديم فرضيات * 
  ).شعيرا (يقرأ المتعلمون النص للتحقق من صحة الفرضيات ويستدلون بالقرينة * 
  :يتواصل العمل على هذا النحو * 
  . تقديم فرضيات-   
  . تسجيل مجموعة من الفرضيات على السبورة وقراءتها-   
  . قراءة المقطع-   
  . التحقق من صحة الفرضيات-   
  . كتابة المقطع على كراسات المحاوالت-   
  .تنظيم النص من جديد وقراءته* 
  

  .یحمل دحداح إسفنجا على ظھره   :   النص
   على ظھره ا ملح             یحمل دحداح
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   .القریة نحو  ببطء             ویسیر
  .             دحداح تعبان 

  
  إسفنجا  ملحا
  بسرعة  ببطء
  القریة  البحر

  : مالحظات  
  یمكن إثراء الوضعیة باقتراح مفردات جدیدة یقترحھا المعلم أو التالمیذ *

  ).قیةعمال بالبیداغوجیا الفار(    تمكن المتمیزین من دعم تملكاتھم 
  .ھذه الوضعیات متوفرة على  سبیل االستئناس * 
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      ي الدرجة األولى ف  ــدـــــــروافــــــــالـ

     )عةمطال(القصة/    المحفوظات /  الرسم   /  النسخ   /   الخط   

  :  یتم التنصیص على الروافد  

  :  في المخططات -
  یقع التنصیص علیھا في مخطط الوحدة التعلیمیة  في باب المحتویات  فقط

  : في الوحدة التعلیمیة-
  یمكن التنصیص علیھا  في مقاطع الوحدة التعلیمیة إلى جانب النشاط الرئیسي  الحامل لھا* 
   : في دفتر إعداد الدروس-

    یقع التنصیص علیھا بصورة صریحة  ضمن األنشطة  الرسمیة في باب النشاط ال * 
   ومكون الكفایة والھدف الممیز  

  .تقع اإلشارة إلیھا في باب المحتویات ضمن نشاط القراءة مثال *  
  

  :مثال 
  ھدف الحصة  المحتوى  الھدف الممیز  مكون الكفایة  النشاط  المجال

لغـــة 
  عربــیة 

  

  :الوحدة

  :مقطعال

  :المدارات

ءة
ـرا
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
قــ

  

یقرأ النص قراءة 
جھریة مسترسلة 

ومنغمة للتعبیر 
  عن الفھم

یقرأ الجملة  قراءة 
مسترسلة  ومنغمة  

باعتبار عالمات 
التنقیط  والتصرف 

  فیھا 

  نص كتاب القراءة  : النص-

  المرحلة التحلیلیة  (الحرف ش-

ب الحروف حسب یكت: الكتابة-
الشمس / فراش/ ش: نموذج 
  ) سنة أولى(مشرقة 

  .....القطعة : محفوظات -

یقرأ مقطعا من النص  
قراءة جھریة  

مسترسلة معبرا عن 
  )مرحلة شاملة(الفھم

 یقرأ مقطعا من نص 
قراءة جھریة مسترسلة 

بالتصرف في الحرف  
  ش بالتحلیل
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  )إنتاج كتابي/قراءة/ صل شفويتوا(تتنزل في طبیعة النشاط   :  المطالعة 

).  سنة أولى ( أنشطة القراءة  تمثل أنشطة مطالعة للقصص  خاصة  إذا كانت القصة  متتابعة  و مسترسلة   مثل قصة مرض سلحفاة، الحصان الخشبي
  ا  تستثمر كتابیا و سندات اإلنتاج الكتابي  تمثل أحیانا  قصص.  وسندات التواصل الشفوي تمثل قصصا للمطالعة تستثمر شفویا

  یمكن استغالل  حصص المشروع  للقیام بأنشطة المطالعة في صیغة مشروع   تألیف قصة : مالحظة 

  :المحفوظات  

  )قراءة/ تواصل شفوي(تتنزل في سیاق طبیعة 
   ویبدي رأیھ  في المقروء ،  باستكشاف المعاني وبنائھا ، وقراءتھا قراءة جھریة مسترسلة ومنغمة   ،: وتنجز مثلما ینجز نشاط  القراءة 

  .باإلضافة إلى تحقیق قدرة ممیزة أال وھي إلقاء النص الشعري إلقاء منغما للتعبیر عن الفھم ، ویبدي رأیھ  في المقروء
 .كما یكمن إدماجھا في سیاق نشاط التواصل الشفوي  باستظھار الحفظ  و نقد طریقة اإللقاء  لتصبح محمال لنشاط الحوار المنظم 

 

  : الكتابة

   )2س (أكتب جملة تتضمن  أسماء اإلشارة  /أرتب الكلمات ثم أكتب الجملة( تتنزل في سیاق نشاط القراءة خالل حصة التصرف في النص 
 )1س/ (الجملة/ الحروف حسب مواقعھا   من المفردة 
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  جذاذة تنشیط
  

   ................................... :     المجال 
    .................................. :      النشاط
    ...................................:        القسم 

   .....................................:نمط الحصة 
  

   الوسائل  تقنیات  التنشیط      الوضعیات  مراحل الدرس

  

   فعالیات المعلم 

  فعالیات المتعلمین

  

    

  

  

     

  

     فردي

    مجموعي 

    جماعي

  

  قصاصات

  خرائط

  صور

  دارة كھربائیة
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