بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثــاين

( نص وظيفي )

الموضوع :اإلسـالم و اإلنســان

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ما هو ديننا الذي ارتضاه اهلل لنا ؟
ما هو نبينا الذي جاء هبذا الدين ؟

الخطوات
قراءات فردية

أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
إىل ماذا يدعونا الرسول صلى اهلل عليه و سلم ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية

التمارين اللغوية

البحث

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :اإلسـالم و اإلنســان

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

األهـــداف

الرقــم:

30

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثــاين

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

30

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :العلــم املغرب ــي
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ماذا تسمى قطعة الثوب اليت ترفرف فوق البنايات العمومية ؟
ما هي ألوان علمنا املغريب ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي أقدم راية عربية بقي وصفها إىل اليوم ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

األسبـوع :الثــالث

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :العلــم املغرب ــي

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

30

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثــالث

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
إىل ماذا ترمز النجمة اخلماسية الفروع يف الراية املغربية ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب .
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :الكت ـ ــاب

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

إذا كنت تبحث عن املعلومات فأين ستجدها ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .
أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
الكتاب ……… ..و ……… ، ..حديث ……… .بني ……… و
………… ..على ……… ..و هو ……… …… ، .ال……….

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
الكتاب …… ..و…… ..هو… ، ..إذا …… ..ه ……… إليك

قراءات فردية

فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على اسثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

الخطوات

الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :غ ـ ـ ـرفتــي

المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على اسثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

00

الحــصة :الث ـ ــانية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثــالث

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الثــالث
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ملاذا كان الطفل يبقى يف الساحة حني يؤدي األطفال صلواهتم ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 هل كانت حياة الطفل ذات ميول اجتماعية أم انعزالية ؟ كيف اكتشف الطفل الصالة ؟ و كيف ازداد اتصاله هبا ؟ ما الذي يبني حب الطفل ألداء الصالة و التعلق هبا ؟ مىت تغريت حياة الطفل و تغريت غرفته ؟ ما هي األشياء اليت ذكر الطفل أهنا طورت من حياته ؟ على ماذا تعود الطفل يف غرفته ؟أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء
و االستفادة منه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :اللـ ـ ـ ــه

( نص شعـري )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو أول ركن من أركان اإلاميان ؟
كيف نعرف وجود اهلل تبارك و تعاىل ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
ما هي األشياء اليت تدل على وجود اهلل يف هذا النص الشعري ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

الرقــم:

00

الحــصة :الث ــانــية

الموضوع :اللـ ـ ـ ــه

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :الـرابع

المكـون :القـراءة

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الـرابع
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي املراحل اليت متر منها إنتاج الثمار حسب ما جاء يف النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .

-

 أين تتجلى قدرة اهلل تعاىل من خالل هذا النص ؟ ما هي منافع الشمس بالنسبة لإلنسان و الكائنات مجيع ؟ كيف ستكون احلياة من دون ليل ؟اذكر بعض مظاهر عظمة اهلل اخلالق تبارك و تعاىل و اليت مل يتم ذكرها يف
النص ؟
 ما هو مصري من كفر بأنعم اهلل جل شأنه ؟ ما هو واجبنا حنو من أسدى إلينا معروفا ؟ -كيف يكون شكرنا هلل تعاىل الذي تفضل علينا بكل النعم ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :اللـ ـ ـ ــه
الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
مىت ولد الشاعر  ،و مىت تويف ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟
استخالص
األثر

الرقــم:
األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

00

الحــصة :الثـ ــالثة

الموضوع :غـ ـ ـ ـرفيت

المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :الـرابع

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الـرابع
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أين تابع التلميذ دراسته اجلامعية ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ملاذا كان الطفل حيب يف نظرك حياة العزلة و االنفراد ؟ ما هي الطريقة اليت تعلم هبا الطفل الصالة ؟ هل يستطيع اإلنسان أن يعيش لوحده  ،مستغنيا عن اآلخرين؟ من أين تعلم الطفل على ألوان من العلم و األدب و احلياة املعاصرة ؟ كيف يعيش األطفال يف بالد الغربة ؟ ما هي األشياء اليت تنقصهم يف نظرك ؟ ما هو الشيء الذي أثار غيظ الكاتب و هو يعيش يف املغرب؟ ما اسم الكاتب اليت ألف هذا النص ؟ ما عنوان كتابه الذي أخذ منه النص ؟أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :معــرض للكتــاب

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

من أين يشرتي الناس الكتب اليت حيتاجون إليها ؟
هناك أماكن واسعة تعرض فيها الكتب بكثرة  ،ماذا تسمى هذه األماكن ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
من ذهب إىل معرض الكتاب ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الخطوات
قراءات فردية

التمارين اللغوية

البحث

األسبـوع :اخلــامس

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :معــرض للكتــاب

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

00

الحــصة :الث ــانــية

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :اخلــامس

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :اخلــامس

( األساليب )

الموضوع :الصبـي الفقيـر
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

كيف جيب أن يكون األكل الذي نتناوله ؟
عندما حتس بوعكة صحية  ،ماذا تفعل ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
عرفت …… ..حني …… .لـ … ، ..عرفته ……  ،لو …… منه
…… ، .لـ …… و ……..
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 عرفت …… ..حني …… .لـ …..
 لو ……… لـ ………

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

00

الحــصة :األول ـ ــى

األسبـوع :اخلــامس

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األهـــداف

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :أصدق ــاء الصبــا

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

الرقــم:

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

13

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من هم األشخاص الذين تالعبهم و ترتاح إليهم ؟
أين تعرفت على هؤالء األصدقاء ؟س
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :احملـافظة على الزمــن
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

يف ماذا يقضي الناس أوقاهتم ؟
كيف جيب أن نستغل الوقت لتحصل االستفادة الكبرية ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
أين يقضي األطفال و الشبان و الشيوخ أوقاهتم حسب ما جاء يف النص ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

األسبـوع :الســادس

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :احملـافظة على الزمــن

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

10

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرق ـم:

األهـــداف

األسبـوع :الســادس

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مباذا شبه الكاتب الذي من ال ينفق زمنه فيما يفيده و يفيد الناس ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :الصحـ ـ ــف

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

ما هي مصادر األخبار اليت نتلقاها ؟
ما هي بعض اجلرائد اليت تعرفوهنا ؟
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

متهيد
قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .

قراءات فردية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

فهم و حتصيل
العرب

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
تطبع … ..يف املطابع  ،و …… داخل ……  ،و خارجه  .أكثر …… هي
……  ،و …… حيب …….

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 تطبع … ..يف املطابع  ،و …… داخل ……  ،و خارجه .
 أكثر …… هي ……

استخالص
األثر

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األسبـوع :الســادس

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

الرقــم:
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الحــصة :الثـ ــانيــة

الموضوع :أصدق ــاء الصبــا

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :الســادس

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من هو الصديق الذي كان يعجب به الطفل ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ماذا ورث الصيب عن طفولته ؟ كيف يكسب األطفال أصدقاءهم ؟ هل مازال الصيب يتذكر أمساء زمالء صباه ؟ و لكنه هل نسيهم كليا ؟ من هو الطفل الذي كان متميزا بني األصدقاء؟ ما هي الصفات اليت كان يتميز هبا عبد الواحد ؟ ما هي اللعبة اليت كان يلعبها األطفال  ،و يتفوق فيها عبد الواحد ؟ يف ماذا كان يستعمل عبد الواحد قواه العضلية ؟ من كان امير باحلي عصر كل يوم ؟ ماذا فعل هذا املخبول يوما ؟ كيف كان رد فعل الصيب ؟ من أنقذه من هذا املخبول ؟أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء
و االستفادة منه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :الســابع

( نص شعـري )

الموضوع :سـ ــاعي الب ـريد

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

عرب ماذا تبعث برسائلك ؟
من يتوىل توزيع الرسائل على أصحاهبا ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
مباذا يسعى ساعي الربيد ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية  ،باالستعانة مبا ورد يف كتب املتعلمني
حتت فقرة " معاين النص " .

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية
الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :سـ ــاعي الب ـريد

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

الرقــم:
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المكـون :القـراءة

األسبـوع :الســابع

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف جيد ساعي الربيد أبواب املنازل أمامه ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

كيف هي أكداس األوراق اليت يسعى هبا ساعي الربيد ؟
ماذا يفوح من هذه األكداس اليت حيملها ساعي الربيد ؟
من يكون يف انتظار ساعي الربيد ؟
مباذا يستقبل الناس ساعي الربيد ؟
كيف تأخذ األم الرسائل من ساعي الربيد ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص شعـري )

المكـون :القـراءة

الموضوع :سـ ــاعي الب ـريد

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الثـ ــالثـة

الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من أين يستلم ساعي الربيد هذه الرسائل اليت يوزعها ؟
كيف يتعرف ساعي الربيد على أصحاب الرسائل ؟
مباذا تعرف ساعي الربيد إذا رأيته يف الشارع ؟
ما رأيك يف عمل ساعي الربيد ؟
كيف جيب أن نعامل ساعي الربيد إذا زارنا ؟
أستخرج من النص أفعاله  ،و ميزها إىل صحيحة و معتلة ؟
ما مجع املفردات التالية  :ساعي  ،وجه  ،أثر .
ما مفرد العبارات التالية  :أطياب  ،أجفان  ،العناقيد  ،الشفاه .

الحــصة :الثـ ــالثة
الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

الرقــم:

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

10

الموضوع :أصدق ــاء الصبــا

األسبـوع :الســابع
المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

األسبـوع :الســابع

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من هو الصديق الذي كان يعجب به الصيب ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
هل اميكن للشخص أن يعيش دون أصدقاء ؟
ماذا تستفيد من أصدقائك ؟
ما هو أهم شيء يربط األطفال بينهم ؟
ما هي الصفات اليت حتبها يف الصديق اجليد ؟
ما هي األلعاب اليت تشارك فيها أصدقاءك يف احلي ؟
ما هي األوقات اليت ختصصها للعب ؟
كيف جيب أن تعامل أصدقائك ؟
ما هي الصفات اليت تكرهها يف أقرانك ؟
كيف جيب أن نعامل املخبولني و احلمقى ؟
ما رأيك يف تصرف الصيب اجتاه املخبول ؟
كيف جيب أن يكون رد فعلنا اجتاه من أساء إلينا ؟
كيف تتصرف إذا وقعت يف خطأ ؟
أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة
الحــصة :األول ـ ــى

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

شرح املفردات

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءات فردية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

قراءة منوذجية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
هل تتذكرون شيئا عن االنتخابات األخرية ؟

الخطوات
قراءات فردية

ما هي بعض األشياء اليت تتذكروهنا ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
هل سلك التلميذ نفس الطريق اليت كان يسلكها دائما ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية

التمارين اللغوية

البحث

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري
حتليل الصورة

الرقــم:

00

الموضوع :احلمـلة االنتخابــية

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

األهـــداف

المــدة 03 :دقيقة

المكـون :القـراءة

األسبـوع :العـاشر

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

األسبـوع :العـاشر

( نص وظيفي )

الموضوع :احلمـلة االنتخابــية

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :العـاشر

( األساليب )

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :الكت ـ ــاب
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

الخطوات
قراءة منوذجية

ما هي فوائد الكتاب ؟
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءات فردية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

شــرح

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني .
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا .

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

هل اميكن لنا التعلم من دون كتاب ؟

الحــصة :األول ـ ــى

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :أيهما أحق من اآلخــر؟

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

الرقــم:

00

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :العـاشر
المــدة 03 :دقيقة

الرقــم:

13

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

شرح املفردات

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءات فردية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

قراءة منوذجية

هل يقضي األطفال كل أوقاهتم يف الدراسة و العمل ؟
يف ما ذا يقضي األطفال أوقاهتم الفارغة ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي أقدم راية عربية بقي وصفها إىل اليوم ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري
حتليل الصورة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :ص ــوت الطبيعـة

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

الرقــم:

10

المكـون :القـراءة

األسبـوع :احلـادي عشر

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

األسبـوع :احلـادي عشر

( نص وظيفي )

الموضوع :ص ــوت الطبيعـة

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
هل كان األطفال الذين يلعبون من بلد واحد ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :امل ـ ـ ـرأة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

الخطوات

هل يستطيع اجملتمع أن يعيش بدون املرأة ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .
أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
كان البعض يقول ..…… :عن …… كم ………  ،و إهنا …… ، .و
كأهنا ……… ، ..و لكن …………….

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
إن الرجل ……… كما …… ..و إنه …… .و كأنه ……… لكن
…… ،.أن …………….

قراءات فردية

فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحــصة :الثـ ــانيــة

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

الرقــم:

10

الموضوع :أيهما أحق من اآلخــر؟

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

األسبـوع :احلـادي عشر

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :احلـادي عشر
المــدة 03 :دقيقة

الرقــم:

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
هل كانت رؤية كل من األخوين سامي و سلمى متوافقتني أم خمتلفتني ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 كيف كان احلوار الدائر بني سامي و سلمى ؟ ما هو سبب احلوار الساخن بني األخوين ؟ ما هو موضوع القصة اليت قرأها سامي ؟ من استعار الكتاب من اخلزانة ؟ كم كانت املدة القانونية الستعارة الكتب من اخلزانة ؟ من تقدم ألخذ نفس الكتاب من اخلزانة ؟ ما ذا وقع عندما أقبل رؤوف لطلب متديد فرتة استعارة الكتاب ؟ من تدخل إلصالح األمور بني التلميذين املختلفني ؟مباذا انتهى اخلالف بني التلميذين ؟
 ملاذا دافع سامي عن أحقية رؤوف يف موقفه ؟ و ملاذا عارضت سلمى هذا املوقف ؟أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء
و االستفادة منه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

ما ذا يفضل الناس ،احلرية و االستقالل أو العبودية واالستعمار ؟
ما ذا جيب على كل شعب إذا أراد أن يعيش يف حرية ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
من أراد حتقيق أمنياته  ،هل خياف من الصعاب ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية

الموضوع :إرادة احليـ ـ ــاة
الحــصة :الث ــانــية
الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المــدة 03 :دقيقة

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

الرقــم:

10

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثاين عشر

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

األسبـوع :الثاين عشر

( نص شعـري )

الموضوع :إرادة احليـ ـ ــاة

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

10

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أين يبقى من ال حيب صعود اجلبال ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخ ـرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

مباذا ترتبط إرادة احلياة عند الشعوب ؟
كيف تربط حياة الشعوب بإرادة اهلل سبحانه و تعاىل ؟
ما هي الشروط األخرى اليت ذكرها الشاعر حلياة الشعوب ؟
إىل ماذا يرمز الليل و القيد يف تعبري الشاعر ؟
هل حب احلرية و االستقالل خمتص باإلنسان وحده ؟
ماذا يقصد الشاعر باجلبال و احلفر يف هذه القصيدة ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :إرادة احليـ ـ ــاة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الثـ ــالثـة

الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
يف نظرك  ،هل كانت تونس بلد الشاعر حرة مستقلة أم مستعمرة ؟
ما هي الدولة اليت كانت تستعمر تونس ؟
هل تذكر دوال عربية أخرى كانت مستعمرة ؟ و من يستعمرها ؟
هل قاومت الشعوب العربية االستعمار  ،أم بقيت خاضعة ؟
هل تعرف بعض املقاومني املغاربة أو العرب  ،الذين واجهوا املستعمر ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
مىت ولد الشاعر  ،و مىت تويف ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟

الحــصة :الثـ ــالثة
الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

10

الموضوع :أيهما أحق من اآلخـر ؟

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

األسبـوع :الثاين عشر

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الثاين عشر
الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مباذا انتهى اخلالف بني رؤوف و سليم ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ملاذا كان احلوار حادا بني األخوين سامي و سلمى ؟ هل ما وقع بني رؤوف و سليم كان حقيقيا أم قصة ؟ مىت حيق للتلميذ متديد استعارة الكتاب ؟ ما دور قيم اخلزانة ؟ كيف قابل رؤوف زميله سليم عند دخوله اخلزانة ؟ ما رأيك يف هذا التصرف ؟ ما عذر سليم  ،يف احتفاظه بالكتاب ؟ كيف عاجل القيم املوقف بني التلميذين ؟ مباذا انتهى اجلدال بني الصديقني ؟ ما رأيك أنت يف هذا املشكل ؟ ما هي فوائد خزانة املدرسة ؟أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة
الحــصة :األول ـ ــى

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي املواد املستعملة يف بناء بيتكم ؟

الخطوات
قراءات فردية

ما هي األدوات اليت استعان هبا البناي يف عمله ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي الوسيلة اليت استعملها اإلنسان يف البناء يف أول األمر؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية

التمارين اللغوية

البحث

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

الرقــم:

10

الموضوع :اإلنســان و املسكـن

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

األهـــداف

المــدة 03 :دقيقة

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثالث عشر

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

األسبـوع :الثالث عشر

( نص وظيفي )

الموضوع :اإلنســان و املسكـن

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :الفـالح و التقانـة
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي بعض أدوات الفالح التقليدية ؟

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات
متهيد

هل مازال الفالح يقتصر على هذه الوسائل فقط ؟
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
صار…..يعتمد…..على……و…… ،على……و…..و…..ألن
ذلك………
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 صار…..يعتمد…..على……و…… ،على……و…..و…..
 يقبل… ،…….على……و…..و…..ألن ذلك………

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :العناكب كائنات مبدعـة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األسبـوع :الثالث عشر

المكـون :القـراءة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

األهـــداف

الرقــم:

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الثالث عشر
الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي بعض احلشرات اليت تعرفوهنا ؟
ما هي احلشرة اليت تنتج احلرير و تستعمله لصيد فرائسها ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :الرابع عشر

( نص وظيفي )

الموضوع :مهمــة خط ــرية

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ما هي بعض وسائل النقل املستعملة يف عصرنا احلايل ؟
من يتوىل قيادة الطائرة ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي املدينة املغربية اليت دارت فيها أطوار هذه القصة ؟

الموضوع :مهمــة خط ــرية
الحــصة :الث ــانــية
الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المــدة 03 :دقيقة

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

الرقــم:

00

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الرابع عشر

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من املنفذ احلقيقي للمهمة اخلطرية اليت يتحدث عنها النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :الرابع عشر

( األساليب )

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :إنقـاذ غ ـ ـريق
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

الخطوات

من يقوم بإنقاذ الغرقى يف البحر ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .
أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
بينما حنن…………..مسعنا…….طلبا…….فا……و……….حبثا
عن………

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
بينما حنن…………..مسعنا…….طلبا…….

قراءات فردية

فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

الحــصة :الثـ ــانيــة

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :العناكب كائنات مبـدعة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

الرقــم:

00

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الرابع عشر
الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما ذا تستعمل العناكب يف اصطياد فريستها ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ما هي بعض األساطري اليت حيكت حول العناكب ؟ كيف كرم اهلل العنكبوت حسب النص ؟ يف ما ختتلف العناكب عن بقية احلشرات ؟ يف ما تستعمل العناكب احلرير الذي تنسجه ؟ مىت حتيك العناكب مصائدها ؟ كيف تتغذى العناكب على فريستها ؟ ما هي احليل اليت تستعملها العناكب لصيد فريستها ؟ كيف تتعهد العناكب بيضها حىت يفقس ؟ ما الذي يتغذى على العناكب ؟ما هي الطرق اليت تستعملها العناكب لصيد فرائسها ؟
أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء
و االستفادة منه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :القـ ـ ـ ــطار

( نص شعـري )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي وسائل النقل املستعملة يف وقتنا احلاضر ؟
ما هي الوسيلة اليت تستعمل السكة احلديدية ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
من أراد حتقيق أمنياته  ،هل خياف من الصعاب ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية  ،باالستعانة مبا ورد يف كتب املتعلمني

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

الرقــم:

00

الحــصة :الث ــانــية

الموضوع :القـ ـ ـ ــطار

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :اخلامس عشر

المكـون :القـراءة

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :اخلامس عشر
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف تعرب القطارات الوديان كما ورد يف النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

ما ذا ترمي القاطرة يف السماء عندما تسري ؟
مبا ذا تسري إذن هذه القطارات اليت وصفها الشاعر ؟
كيف متأل القطارات األرض رعبا ؟
ملاذا شبه الشاعر العربات بصف الدوح ؟
مبا ذا شبه الشاعر القطار يف سرعته و يف متهله ؟
كيف تنهب القطارات األرض ؟
كيف تثب القطارات على األهنار ؟
مل قال الشاعر أن القطار يسابق الشمس ؟
ما الذي جعل حياة الناس سعيدة حسب قول الشاعر ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :القـ ـ ـ ــطار

( نص شعـري )

الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

األهـــداف
األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
وصف الشاعر القطار بأنه يرمي الدخان و حيدث رعبا  ،مىت كان هذا األمر؟
هل قطارات اليوم هبذا الشكل ؟ ملاذا ؟
ما هي إجيابيات السفر عرب القطار ؟
ما هي سلبيات السفر عرب القطار ؟
أذكر جماالت أخرى يستعمل فيها القطار  ،غري نقل املسافرين ؟
من الذي مكن اإلنسان من صنع القطار ؟
هل كل االخرتاعات العلمية يف صاحل اإلنسان ؟
أذكر أمثلة يوظف فيها العلم ضد سعادة اإلنسان ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
مىت ولد الشاعر  ،و مىت تويف ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

المــدة 03 :دقيقة

الرقــم:
األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

00

الحــصة :الثـ ــالثة

األسبـوع :اخلامس عشر

الموضوع :العنـاكب كائنات مبدعة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :اخلامس عشر

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مىت حتب العناكب حياكة مصائدها ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 هل تصنف العناكب مع احلشرات الضارة  ،أم احلشرات النافعة ؟ ملاذا ؟ هل األساطري اليت حيكت حول العناكب صحيحة ؟ هل لديكم بعض األساطري األخرى حول حشرات أو حيوانات ؟ العناكب حشرات مبدعة يف صنع املصائد  ،من أهلمها و من علمها ذلك ؟ أين تظهر غريزة األمومة عند العناكب كما ورد يف النص ؟ حشرة أخرى تنتج احلرير  ،ما هي ؟ قال عز و جل  " :إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت "  ،ملاذا ؟أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :فيضــان م ــروع
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

عندما تسقط األمطار بغزارة  ،فما ذا حتدث ؟
ما هي اخلسائر اليت حتدثها الفيضانات ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
من أين أتت سيول املياه اجلارفة إىل شوارع و أزقة املدينة ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الخطوات
قراءات فردية

التمارين اللغوية

البحث

األسبـوع :الثامن عشر

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :فيضــان م ــروع

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

00

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثامن عشر

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :الـرح ـ ــيل

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

مىت ترحل العائالت من بيت إىل آخر ؟
ما ذا تستعمل األسر للرحيل من بيت آلخر ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
ركبنا…..و… ،..فـ……إىل……..الذي…….هدر…….……،..
فـ………،و………..
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 ركبنا…..و… ،..فـ……إىل……..

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

الخطوات

األسبـوع :الثامن عشر

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :خـدمات ال بد منهــا

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

00

الحــصة :األول ـ ــى

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثامن عشر

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من حيضر ملعاينة حوادث السري عندما تقع ؟
ملاذا حتضر الساعفات ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :ســاعي البـ ـريد
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

إىل أين تتجه إلرسال رسالة كتبتها لقريب أو صديق لك ؟
من يقوم بإيصاهلا إىل وجهتها ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
منذ مىت و علي يعمل كساعي الربيد يف املدينة ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

األسبـوع :التاسع عشر

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن ي كتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :ســاعي البـ ـريد

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

00

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :التاسع عشر

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما ذا اكتسب علي من عمله املقرب إىل نفسه ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :حلــظة فـ ــرح

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

كيف يستقبل األب و األم جناح ابنهم يف املدرسة ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .
أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
قضى……يف……،.و ملا……..……،.أن…….و………إىل……
الذي………..و ما إن…….حىت……….

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 قضى……يف……،.و ملا……..……،.أن…….
 ما إن…….حىت……….

قراءات فردية

فهم و حتصيل
العرب

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األسبـوع :التاسع عشر

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

الرقــم:

00

الحــصة :الثـ ــانيــة

الموضوع :خدمــات ال بد منهــا

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :التاسع عشر

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أين وقعت حادثة السري اليت يتحدث عنها النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 يف ما ذا تسببت هذه احلادثة ؟ بني ما هو سبب احلادثة ؟ من اتصل مبركز الشرطة ؟ من حضر إىل مكان احلادث ؟ ما ذا فعل رجال الوقاية املدنية بعد وصوهلم إىل عني املكان ؟ أما رجال الشرطة فما ذا فعلوا ؟ ماذا أثار فضول الكاتب ؟ ماذا يستقبل قسم املستعجالت يوميا ؟ ملاذا طلب الشرطي من السائق و أحد الشهود التوجه إىل مركز الشرطة ؟ ملاذا مل يتمكن الكاتب من النوم ليلته ؟ ما هي احليلة اليت اقرتحها عليه أبوه من أجل النوم ؟ كيف تلقى الكاتب بعض إجابات أسئلته ؟ -أما األسئلة املتبقية فكيف جيب عليه معرفتها ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :املمـ ـ ــرضــة

( نص شعـري )

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أين يتوجه املرضى لتلقي العالج ؟
من يعتين باملرضى يف املستشفيات ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
كيف وصف الشاعر املمرضة يف كالمها ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية  ،باالستعانة مبا ورد يف كتب املتعلمني

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

األهـــداف

00

الحــصة :الث ــانــية

الموضوع :املمـ ـ ــرضــة

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

الرقــم:

األسبـوع :العشـرون

المكـون :القـراءة

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العشـرون
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف تستجيب املمرضة ملن دعاها ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

كيف هو مظهر املمرضة ؟
ملاذا حترص املمرضة على نظافتها ؟
ملاذا يلزم املمرضة أن تكون ذات قلب رحيم ؟
ملاذا تطوف املمرضة بالدواء على املرضى ؟
كيف تعطف املمرضة على املرضى ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :املمـ ـ ــرضــة

( نص شعـري )

الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
كيف يكون إحساس املريض يف سريره ؟
ملاذا حيتاج و هو يف هذه احلالة ؟
هل سبق لك أن زرت مستشفى ؟
قارن ما رأيته من عمل املمرضات مبا ذكره الشاعر ؟
ما رأيك يف عمل املمرضة ؟
ما هي تعليمات اإلسالم يف التعامل مع املريض ؟
ما هي آداب زيارة املريض ؟
مباذا ندعو له ؟
ما هو مصدر هذا النص الشعري ؟

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األسبـوع :العشـرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

00

الحــصة :الثـ ــالثة

الموضوع :خـدمات ال بد منــها

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :العشـرون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

13

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مىت حتب العناكب حياكة مصائدها ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
ما هي أسباب حوادث السري ؟
ما ذا جيب فعله لتجنب وقوع حوادث السري ؟
ماذا جيب عليك فعله إذا وجدت حادثة سري ؟
ما هو الرقم الذي تتصل به ملناداة الشرطة ؟ و الوقاية املدنية ؟
ملاذا يضع الشرطي عالمات يف مكان اصطدام السيارات ؟
ما هي وظيفة قسم املستعجالت ؟
إىل أين يتجه املصابون بالتسمم ؟
هل تعرف رقم هاتف املركز الوطين حملاربة التسمم ؟
أذكر إدارات أخرى تقدم خدمات للمواطنني ؟
ما هي املصادر اليت اميكن االعتماد عليها ملعرفة املزيد عن هذه اإلدارات و املراكز ؟
كيف ترى عمل هذه املراكز و اجلمعيات و اجلهات ؟
أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :اإلنسان طبيب نفسـه

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ما هي بعض مسببات األمراض ؟
كيف تتصرف إذا أصبت مبرض ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هو عمل العقاقري و األدوية حسب النص ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصور املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجل ـودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الخطوات
قراءات فردية

التمارين اللغوية

البحث

األسبـوع :احلادي و العشرين

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :اإلنسان طبيب نفسـه

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

10

الحــصة :الث ــانــية

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :احلادي و العشرين

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :الصيدليـ ــة

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

من أين يشرتي املرضى األدوية ؟
من حيضر األدوية و يبيعها يف الصيدلية ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
الذين يعرفون………و……هم…….مل………مهنة…… ،.فقد كان
………و………لـ……….لكن………..تركوا………..
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 الذين يعرفون…………و……….هم…………….

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

الخطوات

الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :انتص ـ ـ ــار

المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

10

الحــصة :األول ـ ــى

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :احلادي و العشرين

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :احلادي و العشرين
11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي الرياضة األكثر انتشارا و شعبية بني الناس ؟
من يتوىل إدارة مباريات كرة القدم ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :مــالكم ـ ــة

( نص وظيفي )

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي بعض الرياضات الفردية اليت تعرفوهنا ؟
أين جترى منافسات املالكمة ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
كيف صعد اخلصم إىل احللبة ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األهـــداف

10

الحــصة :الث ــانــية

الموضوع :مــالكم ـ ــة

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

الرقــم:

األسبـوع :الثاين و العشرين

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثاين و العشرين
10

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مع من استشار احلكم قبل إعطاء إشارة البداية للمباراة ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :منظمــة " اليونيسيف"
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

متهيد
قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .

قراءات فردية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

فهم و حتصيل
العرب

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
انتهت………و…….مل تشهد……….كان………..أول من ……
فـ………… .

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 انتهت……….و………..مل……… ..من قبل .

استخالص

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

عندما تصاب منطقة من العامل بدمار بسبب احلروب أو ضواهر طبيعية  ،فمن يقوم
مبساعدة املنكوبني بالدواء و الغذاء ؟

الخطوات

الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

عرفي و أنشطة التقويم
المعرفي
األساس الم

الموضوع :انتصـ ـ ـ ــار

المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

10

الحــصة :الثـ ــانيــة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثاين و العشرين

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الثاين و العشرين
11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف انتهى النزال بني املتالكمني ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 من صعد إىل احللبة ؟ كيف صعد اخلصم ؟ أما الكاتب فكيف دخل ؟ كيف استقبل اجلمهور املتباريني ؟ أين جلس املالكمني ؟ مع من جلس كل مالكم ؟ ما ذا كان يفعل احلكم الرئيسي للمقابلة ؟ ما ذا فعل املتالكمني قبل بداية النزال ؟ كيف كانت لكمة الكاتب يف وجه خصمه ؟ مباذا انتهت املباراة بني املتالكمني ؟ ماذا كان رد فعل اجلمهور عند هناية املباراة ؟أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :كــرة القـ ــدم

( نص شعـري )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي الرياضة اليت جتلب أكثر اجلماهري الرياضية ؟
مم يتكون كل فريق لكرة القدم ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
كيف وصف الشاعر حارس املرمى يف شباكه ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية  ،باالستعانة مبا ورد يف كتب املتعلمني

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

الرقــم:

10

الحــصة :الث ــانــية

الموضوع :كــرة القـ ــدم

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :الثالث و العشرين

المكـون :القـراءة

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثالث و العشرين
03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
مباذا وصف الشاعر فريقه ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

ما هي العمليات اليت ذكرها الشاعر يف البيتني الثالث و الرابع ؟
كيف حيرس حارس املرمى شباكه ؟
كم هم أفراد فريق كرة القدم ؟
ما ذا يستعمل الالعبون للعب كرة القدم ؟
و ما هو العضو املمنوع استعماله يف ملس الكرة ؟
مىت يسقى الالعبون بنشوة النصر ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :كــرة القـ ــدم

( نص شعـري )

الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
كيف يكون إحساس املريض يف سريره ؟
ماذا يعين الشاعر بقوله " كل فرد جبماعة " ؟
كم هو الوقت اإلمجايل ملباراة يف كرة القدم ؟
هل تلعب هذه املدة دفعة واحدة ؟
من يعطي التعليمات لالعبني ؟
ما هي خمتلف األماكن اليت يتموقع فيها الالعبون يف امليدان ؟
ما هي خمتلف املخالفات اليت يعلن عنها احلكم ؟
كيف جيب أن تدور املباريات بني الالعبني ؟
و كيف جيب أن يكون تصرف اجلمهور ؟
ما رأيك يف أعمال الشغب اليت يسببها بعض الالعبني أو بعض املشجعني ؟
ما هو فريقك املفضل ؟ و ما هو العبك املفضل ؟
من هو الشاعر صاحب النص ؟
مىت ولد ؟ و مىت تويف ؟
ما هي املدينة املغربية اليت ينتمي إليها ؟

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

الرقــم:
األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

الرقــم:

00

الحــصة :الثـ ــالثة

الموضوع :انتصـ ـ ـ ــار

المــدة 03 :دقيقة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :الثالث و العشرين

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

األسبـوع :الثالث و العشرين
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف وجد الكاتب امللعب ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
ملاذا تتبارى الفرق الرياضية بينها ؟
كيف جيب أن يكون تشجيع اجلمهور لفريقه املفضل ؟
مم يتكون املرمى ؟
ما رأيك يف احتجاجات اجلمهور ضد الفريق اخلصم ؟ و ضد احلكم ؟
ما هي شروط اللعب اجليد يف مباراة لكرة القدم ؟
ما هي صفات الرياضة الشريفة ؟
كيف يلعب اجلمهور دورا يف انتصار أو اهنزام أي فريق ؟
ما هي مميزات قائد الفريق ؟
ما رأيك يف تصرف بعض عناصر اجلمهور  " :إغماء  /شجار  /جدال ) ؟
ما هو الدور الذي جيب أن تلعبه كرة القدم خاصة و الرياضة عامة ؟
تذكر بعض املواقف النبيلة اليت رأيتها يف مباراة لكرة القدم ؟
تذكر بعض املواقف الشنيعة اليت رأيتها يف مباراة لكرة القدم ؟
أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :غــداء يف احلــقل

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

إىل أين دخل الكاتب ؟
ماذا رأى الكاتب يف قاعة العرض ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هو موضوع اللوحة اليت توقف الكاتب أمامها ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصور املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الخطوات
قراءات فردية

التمارين اللغوية

البحث

األسبـوع :السادس و العشرين

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :غــداء يف احلــقل

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

030

الحــصة :الث ــانــية

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :السادس و العشرين

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

031

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :رســامان صغـريان
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

هل تعجبك هواية الرسم ؟
ماذا حتب أن ترسم ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
رأيت ………….خيرجان …… اقرتبت منهما  ،و ……يف … ..فـ
…… أطلق …… .و …….حنو …… و …….
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 رأيت ………….خيرجان …… اقرتبت منهما  ،و ……يف
… ..فـ

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

الخطوات

األسبـوع :السادس و العشرين

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

أنشطة التقويم
األساس المعرفي و أنشطة

الموضوع :حنــن و الطبيـ ــعة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

030

الحــصة :األول ـ ــى

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :السادس و العشرين

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

031

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ملاذا يصطاد الناس بعض احليوانات ؟
األطفال يصطادون أيضا  ،لكن ملاذا ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :احلــفاظ علـى املـاء

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ما هي بعض املصادر اليت حيصل منها اإلنسان على املاء ؟
هل كل مياه هذه املصادر صاحلة للشرب ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ماذا الحظت فاطمة يف الصباح ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

األسبـوع :السابع و العشرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :احلــفاظ علـى املـاء

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

030

الحــصة :الث ــانــية

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :السابع و العشرون

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

030

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي بعض نتائج تبذير املاء و اإلسراف يف استعماله ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :يف مركز فــالحــي
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

متهيد
قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .

قراءات فردية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

فهم و حتصيل
العرب

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
استقبلنا ………… ،.يف ………..مث ……..اقرتب منا ……… ،و
……… ..و قد ……………..

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 استقبلنا ………… ،.يف ………..مث ……..

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

ما هي الشجرة املوجودة يف املغرب و اليت ال توجد إال يف مناطق قليلة من العامل ؟
ماذا وقع لشجرة األركان يف السنوات األخرية ؟

الخطوات

األسبـوع :السابع و العشرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :حن ــن و الطبي ــعة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

030

الحــصة :الثـ ــانيــة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
األهـــداف

األسبـوع :السابع و العشرون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

031

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف يعامل األطفال احليوانات الصغرية حسب النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 هل كان الكبار ينبهون الصغار على سوء العمل الذي يقومون به ؟ ما هي احليوانات اليت كان األطفال يعذبوهنا و يقتلوهنا ؟ ما هو ذنب هذه احليوانات اليت يعذهبا األطفال ؟ هل كان الكاتب يشارك يف تعذيب احليوانات كأصدقائه ؟ ما هو الطائر الذي أراد الكاتب صيده ؟ كيف تصرفت احلجلة عندما رأت اخلطر حيذق هبا . ملاذا مل تبتعد احلجلة بعيدا كعادة احلجل ؟ ملاذا أراد الكاتب التقاط فراخ احلجلة ؟ ماذا فعل الكاتب للقبض على فراخ احلجلة ؟ كم فرخا التقط الكاتب ؟ ماذا فعل الكاتب للفراخ عندما وصل إىل البيت ؟ ماذا أراد الكاتب فعله للفراخ ؟ -ماذا كانت النتيجة يف الصباح ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :بيـن حنـلة و خنـلة و منـلة
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

ما هي الشجرة اليت تتحمل قسوة الطبيعة يف الصحراء ؟
ما هي بعض احلشرات النافعة اليت تعرفها ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
بني من دار احلوار يف القصيدة اليت بني أيدينا ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصور املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية  ،باالستعانة مبا ورد يف كتب املتعلمني

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :بيـن حنـلة و خنـلة و منـلة

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

030

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثامن و العشرون

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثامن و العشرون

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

003

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
على ماذا كان التباهي بني النخلة و النحلة و النملة ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

أين دار احلوار بني النحلة و النخلة و النملة ؟
من السابق إىل الكالم يف النص ؟
مباذا افتخرت النخلة ؟
ملاذا افتخرت النخلة بتمرها ؟
من أخذ احلديث بعد النخلة ؟
مباذا افتخرت النحلة ؟
ملاذا افتخرت النحلة بعسلها ؟
من حتدث يف األخري ؟
مباذا افتخرت النملة ؟
ملاذا اعتربت النملة أن العمل هو احللو حقا ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص شعـري )

المكـون :القـراءة

الموضوع :بيـن حنـلة و خنـلة و منـلة
الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
أين تكثر أشجار النخيل ؟
ما هي بعض أنواع التمور املعروفة يف بالدنا ؟
ما هي املناطق األكثر إنتاجا للتمور يف بالدنا ؟
ما هي منافع التمور ؟

ملاذا قال الرسول  أن النخلة كلها خري ؟
ما هي فوائد العسل ؟
ما هي اآلية اليت ذكر فيها اهلل  العسل يف القرآن الكرمي ؟
مباذا تعرف النملة ؟
ما هو احللو األفضل كما تراه أنت ؟
من هو الشاعر صاحب النص ؟
ما هي بعض أعماله ؟

استخالص
األثر

األسبـوع :الثامن و العشرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :حنـ ــن و الطبيعــة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

000

الحــصة :الثـ ــالثة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثامن و العشرون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

001

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو اخلطأ الذي يرتكبه الكبار حسب النص ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ما هو دور احليوانات يف حياة اإلنسان ؟ ما هي الفائدة اليت جينيها األطفال من تعذيب احليوانات و قتلها ؟ ما الواجب علينا اجتاه احليوانات ؟ مل يكن الكاتب يشارك يف قتل و تعذيب احليوانات و لكنه مذنب  ،فما هوالذنب الذي ارتكبه ؟
 ما هو الوقت الذي خرج فيه الكاتب للصيد ؟ هل يسمح بالصيد يف األوقات اليت تفرخ فيها احليوانات ؟ ما رأيك يف احتجاز احليوانات بدعوى تربيتها يف األقفاص و … .؟ ما رأيك يف تصرف احلجلة عندما أحست باخلطر ؟ ما رأيك يف تصرف األطفال مع احليوانات ؟ ماذا ستفعل لو وجدت طفال يعبث حبيوان و يعذبه ؟أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :رحــلة إىل ت ــازة
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

ما هي بعض املدن املغربية اليت تعرفها ؟
ما ذا جند إىل جانب األحياء احلديثة يف املدن املغربية ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي املدينة املغربية اليت سافر إليها الكاتب ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصور املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و النطــق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

الخطوات
قراءات فردية

التمارين اللغوية

البحث

األسبـوع :التاسع و العشرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :رحــلة إىل ت ــازة

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

000

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :التاسع و العشرون

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

001

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :م ـ ـ ـراكش

( األساليب )

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

مدينة مغربية سياحية بناها املرابطون ،ما هي ؟
ما هي بعض آثار و معامل مدينة مراكش اليت تعرفها ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
………على أن ………و …… ،ألين …… .بأنه لن يرتاح …… إال
بعد …… .وملا …… .محلت …… .ما …… أن …… سألين ……،
فقلت ……….
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
………على أن ………و …… ،ألين …… .بأنه لن يرتاح ……
إال بعد …….

قراءات فردية

شــرح

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

األهـــداف

أنشطةة التقويم
األساس المعرفي و أنشط

الخطوات

األسبـوع :التاسع و العشرون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

الرقــم:

000

الحــصة :األول ـ ــى

الموضوع :السي ــارة امللعــونة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

األسبـوع :التاسع و العشرون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

000

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي وسائل النقل املستعملة يف وقتنا احلاضر ؟
ما هي الوسيلة األكثر انتشارا من بني هذه الوسائل املذكورة ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

الموضوع :رحــلة مغريب يف الصني
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرتب املتعلم من مضامني النص .

قراءات فردية

أن ينمي املتعلم قدرته السماعية و قدرته على حتليل الصور .

قراءة منوذجية

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

حتليل الصورة

هل تعرفون رحالة مغريب زار كثريا من دول العامل قبل اخرتاع وسائل النقل احلديثة؟
ما هو أصل ابن بطوطة ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز.
ما هي الدولة اليت حتدث عنها ابن بطوطة يف هذا النص ؟

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورة املرافقة للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من مضموهنا.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.

التمارين اللغوية

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

البحث

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " أتعرف املفردات " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "أجيب عن األسئلة " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب
ما يسمح به احليز الزمين .
بعدها يتم التوسع انطالقا من أسئلة التفكري املثبتة حتت فقرة " أفكر و أعرب ".

األسبـوع :الثالثون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث و تعديد مصادر املعرفة .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :رحــلة مغريب يف الصني

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم الرتكيبية و الصرفية التحويلية يف إجناز متارين لغوية .

قراءة تسميعية

000

الحــصة :الث ــانــية

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثالثون

المكـون :القـراءة

( نص وظيفي )

أن يقرأ املتعلمون النص مراعني مواصفات القراءة اجليدة  *( :النطق السليم  ،بإعطاء احلروف حقها و مستحقها *مراعاة عالمات الرتقيم و التمييز بني األساليب ).

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

001

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما ذا ركب ابن بطوطة حىت وصل إىل بالد الصني ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب
يقرأ املتعلمون فقرات النص  ،و يقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم و تصحيح أخطاء
زميلهم القارئ  ،مركزين على خمارج احلروف و احرتام عالمات الرتقيم و تنوع
األساليب…
أنقل انتباه املتعلمني إىل فقرة " أتدرب " قصد إجناز التمارين اللغوية املذيلة للنص ،
مستعينني باأللواح و السبورة  ،و تطعيمها بأمثلة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك و إذا
كان احليز الزمين يسمح بذلك .
و من أجل البحث عن املعلومات و املعارف املكملة و إغناء احلصيلة اللغوية و املعرفية
 ،و تعويد املتعلمني على بذل اجلهد الذايت و استثمار الوقت فيما ينفع  ،أوجه
املتعلمني إىل فقرة " أحبث و أستكشف " و أبني هلم املطلوب من النشاط و كيفية
إجنازه .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( األساليب )

الموضوع :نصــائح اجلـ ــد
الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

فهم النص

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

متهيد
قراءة منوذجية

أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .

قراءات فردية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.

فهم و حتصيل
العرب

األساليب و
اهليكلة

أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
جدي …… و مع ذلك … ، ..يذهب إىل …… كعادته و كأن …… .مل
…… .و مل …… شعاره …… ، ..كان ينصحين بقوله  :ال …… ، .و
ال …… و لِـ ……فيما … ، ..فقد …… .وملا …… ، .ألن……..

التعبري الشفوي

أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
 جدي …… و مع ذلك … ، ..يذهب إىل …… كعادته و كأن
…… .مل …….

استخالص

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

شرح املفردات

ما ذا جيب على اإلنسان فعله ليكون ناجحا يف حياته ؟
ما ذا جيب عليك أنت كذلك فعله لتحقق النجاح ؟

الخطوات

األسبـوع :الثالثون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

قراءات فردية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :السيـ ــارة امللعــونة

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .و أن يكون قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

000

الحــصة :الثـ ــانيــة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثالثون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

013

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ملاذا مسى الكاتب سيارته بامللعونة ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 كيف كانت سيارة الكاتب ؟ ملاذا أرهقت السيارة الكاتب ؟ يف ماذا فكر الكاتب بسبب ذلك ؟ ملاذا تشتعل العالمة احلمراء يف السيارة ؟ ما ذا فعل الكاتب ليتغلب على هذا املشكل ؟ ما هو مشكل العجلتني اخللفيتني ؟ كيف يوقف السائق السيارة عندما خترج إحدى العجالت من حمورها ؟ ما ذا يفعل الكاتب عندما خترج إحدى العجالت من حمورها ؟ ما هو االحتياط الذي اختذه الكاتب لكي ال ترهقه كثريا ؟ ما هو املشكل اجلديد الذي طرأ للكاتب و هو عائد إىل منزله ليال ؟ مباذا أمر الكاتب صاحبه آنذاك ؟أطلب من املتعلمني إجناز ملخص ألفكار النص املقروء تدريبا هلم على استثمار املقروء

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :رحل ــة لصيد السمـك

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

قراءة منوذجية

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

حتليل الصورة

ما هي الرياضة املفضلة لديك ؟
ما هي الرياضات اليت اميارسها الناس يف النهر أو البحر ؟
أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
إىل ماذا دعا الشاعر صاحبه ؟
أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورتني املرافقتني للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من
مضمونيهما.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يتوسع املتعلمون يف أفكار النص و يتتبع امتداداته .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :رحل ــة لصيد السمـك

أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

010

الحــصة :الث ــانــية

األسبـوع :الواحد و الثالثون

( نص شعـري)

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :الواحد و الثالثون

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

011

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ملاذا يفضل الشاعر رياضة صيد السمك ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعــة علــى كتــبهم  ،و تصــحيح أخطــاء زمــيلهم القــارئ مــع حــثهم علــى التمييــز بــني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
-

إىل أين دعا الشاعر صديقه ؟
ملاذا دعا الشاعر صديقه إىل جانبه ؟
كيف يقضي الصياد يومه ؟
ماذا جيمع الصياد ؟
ما هو هذا الصيد الشهي ؟
ما هو الوقت الذي يفضل الصياد أن يصيد فيه ؟
ما هي حماسن رياضة الصيد ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :رحل ــة لصيد السمـك
الحــصة :الثـ ــالثـة
الخطوات

أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .
-

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
ما هي األماكن اليت يصيد منها الناس السمك ؟
مباذا يصيد الصيادون األمساك ؟
ما هي أنواع األمساك اليت تعرفوهنا ؟
إضافة إىل األمساك  ،ما هي فوائد الصيد ؟
كيف جيب أن تكون املياه اليت نصيد منها األمساك ؟
إىل ماذا يؤدي تلوث مياه البحار و األهنار و البحريات ؟
ما هي فوائد األمساك ؟

الخطوات
متهيد
فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

األسبـوع :الواحد و الثالثون

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

استظهار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
التقويم

الموضوع :السي ــارة امللعونــة

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

010

الحــصة :الثـ ــالثة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الواحد و الثالثون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

011

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو اخلطأ الذي يرتكبه الكبار حسب النص ؟
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ما هي منافع السيارات لإلنسان ؟ ما هي أصناف السيارات املعروفة ؟ مباذا تشتغل السيارات ؟ من يصلح أعطاب السيارات ؟ أين يتم إصالحها ؟ ما هي بعض سلبيات السيارات ؟ ما هي مضاعفات االستعمال املفرط للسيارات على البيئة ؟ ما نصيحتك ملن اميلك مثل هذه السيارة ؟ إىل أين تأخذ السيارات غري الصاحلة ؟ ما هي أضرار مثل هذه السيارات على أصحاهبا ؟ ما نصيحتك للسائقني عموما ؟أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :أحســن الن ــاس

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

حتليل الصورة

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من هو آخر األنبياء و املرسلني ؟
كيف تعترب أخالق النيب حممد  ؟

الموضوع :أحســن الن ــاس

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
إىل أين أسرى اهلل تعاىل بنبيه حممد  ؟

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورتني املرافقتني للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من
مضمونيهما.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من

التذوق

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

10

الحــصة :الث ــانــية

األسبـوع :الثــامن

( نص شعـري )

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

الرقــم:
األهـــداف

األسبـوع :الثــامن

المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

03

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
من هو صاحب النيب  يف رحلته إىل السماء ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .









يف ماذا يعترب الرسول  خري الناس ؟
عن ماذا ترفع النيب حممد  ؟

أين كان الرسول  إمام األنبياء ؟
من أين أسرى اهلل تعاىل بعبده حممدا  ؟
ماذا أرى اهلل تعاىل نبيه حممدا  ؟

ماذا كان الرسول  راكبا أثناء إسرائه ؟

من رافق الرسول  يف معراجه ؟
ما هو املكان الذي وصل إليه النيب  ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :أحســن الن ــاس
الحــصة :الث ـ ــالثة
الخطوات

أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .













الموضوع :الدستـور املغـربـي

الخطوات
مالحظة الوثيقة

استثمار الوثيقة

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
ماذا تعلمت من هذه القصيدة ؟
ما هو البيت الذي أعجبك ؟ ملاذا ؟
ما هي األبيات الشعرية اليت ترى أن الشاعر قد بالغ فيها يف مدح النيب  ؟
ما هي العبادة اليت فرضت على املسلمني مبناسبة اإلسراء و املعراج ؟
أذكر بعض األحداث األخرى اليت تعرفها عن اإلسراء و املعراج ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
مىت ولد الشاعر ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟

المــدة 03 :دقيقة

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون تعلمات تسهم يف تنمية السلوكات السليمة اليت يسلكها يف خمتلف املواقف اليت تعرض له .

استظهار

00

الحــصة :األولـ ـ ــى

الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :الثــامن

المكـون :القـ ـراءة ( نص وثقي )

األسبـوع :الثــامن

أن يتمكن املتعلمون من اكتشاف مظهر مرتبط حبياته  :الدستور املغريب .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

األساس المعرفي و أنشطة التقويم




ما هو عنوان هذه الوثيقة ؟
ما نوع هذه الوثيقة  ( :رياضية  ،قانونية  ،صحية  ،بيئية ……) ؟
ما مصدر هذه الوثيقة  ،أي اجلهة اليت أصدرهتا ؟

 ما موضوع هذه الوثيقة  ( :حقوق الطفل  ،حقوق املرأة  ،قانون السري  ،حقوق
دستورية  ،قانون الشغل ……… )..؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم ،مث يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم
اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

أثناء القراءات الفرديـة للمتعلمـني يـتم الوقـوف علـى املفـردات الغامضـة  ،و شـرح
مدلوهلا للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
يستخرج املتعلمون أهم أفكار النص الوثقي انطالقا من األسئلة التالية :



ما هو الدين الرمسي للملكة املغربية ؟و ما هي اللغة الرمسية للملكة املغربية ؟
ما هو انتماء املغرب كما ورد يف الدستور املغريب ؟
ما هي تعهدات املغرب كدولة طرف يف املنظومة الدولية ؟
ما هو نظام احلكم يف املغرب ؟
كيف متارس األمة السلطة ؟
ما هي اجلهات اليت تساهم يف تنظيم و متثيل املواطنني ؟
هل جييز الدستور املغريب نظام احلزب الوحيد ؟
ماذا جيب على املواطنني أمام القانون ؟ و كيف يعترب املغاربة أمام القانون ؟
ماذا تضمن الدولة للمواطنني يف شأن التدين ؟
ما هو وصف العلم املغريب ؟ و ما هو شعار اململكة املغربية ؟



كيف أعرب عن امتثايل ملا جاء يف الدستور املغريب ؟
هل جيوز خمالفة قوانني الدستور ؟











توظيف الوثيقة

01



بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :التــاسع

( نص وظيفـي )

الموضوع :احملـافظة علـى الزمـن

الحــصة :األول ــى ( تقـومي  :قـراءة )
الخطوات

أن يقرأ املتعلمون النص القرائي بشكل فردي و دون تصحيح .

القراءة

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحيل املتعلمني على النص القرائي " احملافظة على الزمن " يف الصفحة  00من
كتبهم .
أنبه املتعلمني إىل أن هذه احلصة خاصة باملراقبة املستمرة حاثا إياهم على جودة
القراءة .
أنادي على املتعلمني بشكل اعتباطي  ،تبعا لرتتيب أوراق التقومي اخلاصة بكل
تلميذ .

المكـون :القـ ـراءة ( نص وظيفـي )

األسبـوع :التــاسع

الحــصة :الثــانيـة ( تقـومي  :شـرح و فهـم )

الرقــم:

الموضوع :احملـافظة علـى الزمـن

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

يشرع املنادى عليه يف قراءة فقرة واحدة  ،و دون تصحيح من زمالئه التالميذ ،
بينما أقوم بتتبع عناصر التقومي كما هي موضحة يف منوذج التصحيح .
يف هناية احلصة أمجع أوراق املراقبة املستمرة جلمع نقط الشق املتعلق بالقراءة
خارج الفصل .

المــدة 03 :دقيقة

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون أنشطة التقومي بشكل فردي .

متهيد

األهـــداف

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أحيل املتعلمني على النص القرائي " احملافظة على الزمن " يف الصفحة  00من
كتبهم .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي
إعداد قبلي

يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .
أدعو املتعلمني إىل قراءة النص املسرحي " مواساة "املعروض يف كتبهم ،
الصفحة . 01

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )

الحــصة :األول ـ ـ ــى

الرقــم:

الموضوع :م ـ ـواســاة ( الفصل األول )

الخطوات

إعداد قبلي

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

فهم

أن يتعرف املتعلمون النص املسرحي و مكوناته .

شرح

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هو املكان الذي دارت فيه أحداث هذه القصة ؟
من هم الشخصيات اليت دارت حوهلا هذه املسرحية ؟

أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم ،مع التنصيص على تنويع األداء الصويت وفق جمريات األحداث .
يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة مقلدين يف ذلك
النموذج ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

أثناء القراءات الفرديـة للمتعلمـني يـتم الوقـوف علـى املفـردات الغامضـة  ،و شـرح
مدلوهلا للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
يقرتب املتعلمون من معاين النص املسرحي و ما حيبل به من أحـداث علـى ضـوء
األسئلة املوجهة هلم :
 ماذا كان يفعل األطفال يف الشارع قبيل دق اجلرس ؟
 أما عزمي فماذا كان يفعل ؟ و ماذا كان إحساسه و هو يراقبهم ؟
 ماذا كان تصرف عزمي إثر ذلك ؟
 كيف انفض الشجار بني التالميذ ؟
 ماذا كان تصرف عزمي عندما عاد إىل البيت ؟
 كيف تصرف مع أمه و إخوته ؟
 ما هو سبب غضب عزمي كما قال ألمه ؟
 هل وافقته أمه على ظنونه ؟
 مباذا نصحت األم ابنها عزمي ؟
أكلــف املتعلمــني بــالقراءة اجليــدة للــنص يف البيــت اســتعدادا للحصــة املواليــة  :و

الحــصة :الثـ ـ ــانيــة

الرقــم:

الخطوات
تذكري

تشخيص

استثمار

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون النص املسرحي من حيث الشكل و املضمون .

قراءات

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :م ـ ـواســاة ( الفصل األول )

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

متهيد

األهـــداف

األسبـوع :التــاسع

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )

األسبـوع :التــاسع

المــدة 03 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يذكر املتعلمون بعناصر املسرحية  :الشخصيات و املكان و الزمان و ملخص
لألحداث اليت تدور حوهلا املسرحية .
يقوم املتعلمون بتشخيص أحداث املسرحية حماولني إضفاء عليها مالمح التمثيل
املسرحي  :من تنويع يف األداء الصويت و جتسيد باحلركات …
أختار أجود املشخصني لدور عزمي و أحسنهم تشخيصا لدور فاطمة  ،و
يقومون بتشخيص ختامي للنص املسرحي .
يتوسع املتعلمون يف مضامني و أبعاد النص املسرحي بناء على احلوار املتعدد
االجتاهات :
 ما رأيك يف تصرف عزمي ؟
 ما نصيحتك لعزمي ؟
 أين جتري أطوار املسرحيات ؟





ماذا يسبق أداء و تشخيص املسرحيات ؟
من يقوم بأداء األدوار يف املسرحيات ؟
ماذا يرفع يف بداية املسرحية و يسدل يف هنايتها ؟
ما هي متطلبات تشخيص املسرحية ؟

مالحظة :
التـمرين رقـم : 0
التـمرين رقـم : 1

(  3.0ن ) لكل جـواب صحيح
(  3.0ن ) لكل جـواب صحيح

التـمرين رقـم : 0

(  0ن ) لكل جـواب صحيح
بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

األسبـوع :السـادس عشـر

( نص شعـري )

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :الــذئـب و احلمــل
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح املفردات

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغ

حتليل الصورة

أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

سؤال اختباري

ما هو احليوان الغابوي الذي يفرتس اخلرفان و املاعز ؟
هل االعتداء على الغري من اخلصال احلميدة ؟

الموضوع :الــذئـب و احلمــل
الحــصة :الث ــانــية
الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .
ماذا كان يفعل اخلروف عند النهر ؟

قراءات فردية

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورتني املرافقتني للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من
مضمونيهما.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.

المــدة 03 :دقيقة

التذوق

الرقــم:
األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

( نص شعـري )

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم

متهيد

األهـــداف

الرقــم:

00

المكـون :القـراءة

األسبـوع :السـادس عشـر
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ماذا فعل الذئب باخلروف ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .









ماذا كان اخلروف يفعل عند النهر ؟
ما الذي اقرتب من اخلروف ؟
مباذا احتج الذئب على اخلروف يف أول األمر ؟
ماذا كان رد اخلروف على هذا االفرتاء ؟
مباذا احتج الذئب يف املرة الثانية ؟
مباذا رد عليه اخلروف ؟
هل اكتفى الذئب هبذه االفرتاءات الكاذبة ؟
ماذا فعل يف األخري رغم كذب تعليالته ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

( نص شعـري )

الموضوع :الــذئـب و احلمــل
الحــصة :الث ـ ــالثة

أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

االستثمار

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

استظهار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :عــدل عمـر بن اخلطــاب ( منـوذجا )

الخطوات

ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟
يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .











ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
ماذا تعلمت من هذه القصيدة ؟
ما هو البيت الذي أعجبك ؟ ملاذا ؟
ما رأيك يف تصرف الذئب ؟
كيف نواجه الظلم ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟

تشويق

قراءة
إعادة القراءة

شرح
االستثمار

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

01

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يأيت اختيار هذا النص من بني انتاجات املتعلمني حول مطالعاهتم مـن القصـص
و غريهــا ،أو كــاقرتاح مــنهم  ،ويهــدف إىل تنميــة قــدرة التالميــذ علــى اإلنصــات
وتدريبهم على حسن اإلصغاء .

أن يتمكن املتعلمون من تنمية قدراهتم على اإلنصات .

متهيد

00

الحــصة :األولـ ـ ــى

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف

األسبـوع :السـادس عشـر

المكـون :القـ ـراءة ( نص مساعي )

األسبـوع :السـادس عشـر

أن يتمكن املتعلمون من استثمار النص املسموع ز

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

أشوق املتعلمني إىل موضوع النص و أشدهم إليه و أعدهم لالستماع إليه من خالل
مجلة من األسئلة اليت حتقق اهلدف من قبيل :
 ما رأيكم يف تصرف الذئب مع اخلروف يف النص الشعري " اخلروف و الذئب "
؟
 ما ضد الظلم ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم .
و على اعتبار أن هذه القراءة ختاطب أمساع املتعلمني بشكل يعينهم على فهم احملتوى
الذي يروجه اخلطاب فإنين أعيد قراءة النص أكثر من مرة حرصا على إبراز خمتلف
اجملاالت اليت يربزها و يناقشها النص .

أثنـ ــاء قـ ـراءايت للـ ــنص أقـ ــف علـ ــى بعـ ــض املفـ ــردات الغامضـ ــة  ،و شـ ــرح مـ ــدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
و مب ــا أن ال ــنص الس ــماعي ن ــص إخب ــاري في ــتم توظيف ــه يف إط ــار م ــا يس ــعى إىل
إمساعــه للتالميــذ ،و بالتــايل يعــاجل الــنص إنطالقــا مــن أســئلة ميســرة متــس خمتلــف
جوانبه من مثل:






مباذا عرف اخلليفة عمر بن اخلطاب ؟
من كان واليا على مصر يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ؟
من تسابق ؟
من الفائز و من املنهزم يف هذا السباق ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الموضوع :القـ ـ ـطـار

الخطوات

أن يقرأ املتعلمون النص القرائي بشكل فردي و دون تصحيح .

القراءة

األهـــداف

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحيل املتعلمني على النص القرائي " القط ــار " يف الصفحة  033من كتبهم .
أنبه املتعلمني إىل أن هذه احلصة خاصة باملراقبة املستمرة حاثا إياهم على جودة
القراءة .
أنادي على املتعلمني بشكل اعتباطي  ،تبعا لرتتيب أوراق التقومي اخلاصة بكل
تلميذ .
يشرع املنادى عليه يف قراءة أربع أبيات شعرية  ،و دون تصحيح من زمالئه
التالميذ  ،بينما أقوم بتتبع عناصر التقومي كما هي موضحة يف منوذج التصحيح
.
يف هناية احلصة أمجع أوراق املراقبة املستمرة جلمع نقط الشق املتعلق بالقراءة
خارج الفصل .

المكـون :القـ ـراءة ( نص شعري )

األسبـوع :السـابع عشر

الحــصة :الثــانيـة ( تقـومي  :شـرح و فهـم )

الرقــم:

الموضوع :القـ ـ ـطـار

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون أنشطة التقومي بشكل فردي .

متهيد

األسبـوع :السـابع عشر

( نص شعري )

الحــصة :األول ــى ( تقـومي  :قـراءة )

بسم هللا الرحمن الرحيم
المــدة 03 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أحيل املتعلمني على النص القرائي " القط ــار " يف الصفحة  033من كتبهم .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي
إعداد قبلي

يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .
أدعو املتعلمني إىل قراءة النص االستطالعي " رحلة إىل أعماق الريف "
املعروض يف كتبهم  ،الصفحة . 003

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :السـابع عشر

( نص إضايف )

الموضوع :رحلــة إىل أعمـاق الريـف
الحــصة :األول ـ ـ ــى
الخطوات

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

فهم و حتصيل
العرب

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

شرح

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هي بعض املناطق السياحية اهلامة باملغرب ؟
ما هي بعض مدن الشمال املغريب ؟

أق ـرأ الــنص ق ـراءة منوذجيــة تراعــي مواصــفات اجلــودة مــن حيــث خمــارج احلــروف و
النطق السليم و احرتام عالمـات الرتقـيم و تنويـع األسـاليب ،و التـأين مـع ضـرورة
معاجلة النص كوحدة .

يق ـرأ املتعلمــون الــنص ق ـراءات فرديــة حمرتمــة كــل ض ـوابط الق ـراءة اجليــدة ويقــوم اآلخــرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .
أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ما هي الوجهة اليت اختذهتا قافلة املستطلعني ؟
 من أين انطلقت رحلة املستطلعني ؟
 ما هي املدينة اليت اجته إليها املستطلعون أوال ؟
 ما هو النهر الذي خيرتق منطقة الريف ؟
 أين تصب مياه هنر ملوية ؟
 ما هي أشجار غابات الريف ؟
 على ماذا يدل اسم " الريف " ؟
 ما هي بعض مواصفات سكان منطقة الريف ؟
 أين توقف املستطلعون ؟
 ما هو اجليش الذي اهنزم يف معركة أنوال ؟
 من هو زعيم اجملاهدين من ثوار الريف الذين هزموا اجليش اإلسباين ؟

الموضوع :رحلــة إىل أعمـاق الريـف

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الثـ ـ ــانيــة
الخطوات
تذكري

فهم و حتصيل
العرب

استخالص
األثر

الرقــم:
األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار املقروء من خالل إجناز تلخيص ألفكار النص .

قراءات

الرقــم:

00

( نص إضايف )

أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

متهيد

المــدة 03 :دقيقة

المكـون :القـراءة

األسبـوع :السـابع عشر
01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هي املنطقة اليت يدور حوهلا موضوع االستطالع ؟
ما هي املعركة اليت دارت يف الريف ؟

أحاور املتعلمني من خالل الوقوف عند األفكار األساسية و اجلمل الرئيسية و احلكم
و األمثال  ،و االستخالصات العامة اليت يتبني أهنا تفي بالغرض الرتبوي ،و ذلك من
أجل تنمية املواقف السليمة للمتعلمني حثا هلم على إتيان السلوكات السوية :
 ورد يف االستطالع ذكر جملموعة من املشاهد السياحية كجامع القرويني و محة
سيدي حرازم  ،فهل تعرف مشاهد غريها ؟
 اذكر مدنا أخرى من مدن منطقة الريف ؟
 ما هي فوائد األشجار اليت ذكرت يف االستطالع ؟
 ملاذا يصاحب املرافق اإلعالمي فريق املستطلعني ؟
 هل تعرف شيئا عن معركة أنوال الشهرية ؟
 ما هي العرب اليت نستخلصها من معركة أنوال ؟
 ما بعض املشاهد السياحية اليت تتواجد يف منطقة الريف ؟
 ما هي العوامل اليت تساهم يف تنمية السياحة يف منطقة الريف ؟
 ما هو مصدر هذا االستطالع ؟
أستعرض إجنازات املتعلمني اليت كلفوا بإجنازها خالل احلصة الثانية و أنوه باألعمال
اجليدة  ،و أشجع املتوسطني و أنبه املتقاعسني .
أنتدب بعض األعمال اجليدة قصد عرضها أمام التالميذ و مناقشتها وإظهار نقط
التوفيق فيها من أجل تركيزها  ،و نقط الضعف من أجل تصحيحها و جتاوزها .

(  3.0ن ) لكل جـواب صحيح
(  3.0ن ) لكل جـواب صحيح
(  0ن ) لكل جـواب صحيح

التـمرين رقـم : 0
التـمرين رقـم : 1
التـمرين رقـم : 0

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح املفردات

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

حتليل الصورة

األهـــداف
أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



على ماذا تعتمد إلجناز حبث كلفك به أستاذك ؟
هل بإمكانك اإلستغناء عن الكتاب ؟

أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .


الموضوع :الوحـدة و الكت ــاب

الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

ما هو صديق الشاعر حسب النص ؟

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورتني املرافقتني للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من
مضمونيهما.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ــانــية

قراءات فردية

التذوق

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

الرقــم:

00

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الرابع و العشرون

( نص شعـري )

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

األسبـوع :الرابع و العشرون

( نص شعـري )

الموضوع :الوحـدة و الكت ــاب

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ما هو صديق الشاعر حسب النص ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .








ما الذي يعترب أنيس الشاعر ؟
ملاذا يعترب الشاعر الكتاب أحسن خل ؟
كيف يكون الكتاب يف جوابه ؟
ما هو صديق الشاعر و مسريه إذا عدم أصدقاءه ؟
كيف هو حديث الكتاب ؟
ماذا يفعل الشاعر إذا مل من الكتاب ؟
و إذا مل الشاعر من كتابة خطاباته ماذا يفعل ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ـ ــالثة

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟

يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشـعري املـدروس  ،و يتـوىل البـاقي املتابعـة
و التصـ ــحيح  ،فيـ ــتم التنويـ ــه بـ ــاملتفوقني و حـ ــث املتوسـ ــطني مـ ــن أجـ ــل اللحـ ــاق
بأصدقائهم املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .















الموضوع :احملــافظة على امل ــاء

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األولـ ـ ــى
الخطوات
مالحظة الوثيقة

استثمار الوثيقة

ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
ماذا تعلمت من هذه القصيدة ؟
ما هو البيت الذي أعجبك ؟ ملاذا ؟
ما هي الكتب اليت حتب قراءهتا ؟
ما هي فوائد الكتاب ؟
كيف حتافظ على الكتاب ؟
من أين حتصل على كتاب إذا رغبت فيه ؟
ما هي الطريقة اجليدة لقراءة الكتاب و االستفادة منه ؟
صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟
كيف مات الشاعر ؟

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتسب املتعلمون تعلمات تسهم يف تنمية السلوكات السليمة اليت يسلكها يف خمتلف املواقف اليت تعرض له .

استظهار

الرقــم:

00

المكـون :القـ ـراءة ( نص وثقي )

األسبـوع :الرابع و العشرون

أن يتمكن املتعلمون من اكتشاف مظهر مرتبط حبياته  :استعمال املاء و احملافظة عليه .

متهيد

األسبـوع :الرابع و العشرون

( نص شعـري )

الموضوع :الوحـدة و الكت ــاب

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

األساس المعرفي و أنشطة التقويم




ما هو عنوان هذه الوثيقة ؟
ما نوع هذه الوثيقة  ( :رياضية  ،قانونية  ،صحية  ،بيئية ……) ؟
ما مصدر هذه الوثيقة  ،أي اجلهة اليت أصدرهتا ؟

 ما موضوع هذه الوثيقة  ( :مصادر املاء  ،تلوث املاء  ،استعمال املاء  ،احملافظة
على املاء  ،قيمة املاء  ) ……… ،؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم ،مث يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم
اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

أثناء القراءات الفرديـة للمتعلمـني يـتم الوقـوف علـى املفـردات الغامضـة  ،و شـرح
مدلوهلا للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
يستخرج املتعلمون أهم أفكار النص الوثقي انطالقا من األسئلة التالية :



ما الذي اميكن من احلصول على مياه نظيفة دون تأثري سليب على البيئة ؟
كم هو عدد األفراد غري املزودين مبياه نقية ؟
كم عدد الذين ال يتوفرون على وسائل مالئمة للتطهري ؟
ماذا يعترب التطهري و النظافة ؟
كم هو عدد الذين يعانون سنويا من األمراض املنقولة عن طريق املاء ؟
ما هي نتائج استعمال املاء غري الصاحل للشرب و تلوث املياه ؟
كيف اميكن الرفع من معدل احلياة ؟
ما هي املرحلة األوىل من مراحل إنتاج املاء الشروب ؟
ما هي املراحل األخرى ؟



ما هي مصادر املاء يف منطقتك ؟
كيف نساهم يف احملافظة على جودة املياه املستعملة ؟










توظيف الوثيقة

00



بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الحــصة :األول ــى ( تقـومي  :قـراءة )

أن يقرأ املتعلمون النص القرائي بشكل فردي و دون تصحيح .

القراءة

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحيل املتعلمني على النص القرائي " اإلنسان طبيب نفسه " يف الصفحة 000
من كتبهم .
أنبه املتعلمني إىل أن هذه احلصة خاصة باملراقبة املستمرة حاثا إياهم على جودة
القراءة .
أنادي على املتعلمني بشكل اعتباطي  ،تبعا لرتتيب أوراق التقومي اخلاصة بكل
تلميذ .
يشرع املنادى عليه يف قراءة فقرة واحدة  ،و دون تصحيح من زمالئه التالميذ ،
بينما أقوم بتتبع عناصر التقومي كما هي موضحة يف منوذج التصحيح .
يف هناية احلصة أمجع أوراق املراقبة املستمرة جلمع نقط الشق املتعلق بالقراءة
خارج الفصل .

المكـون :القـ ـراءة ( نص وظيفـي )

األسبـوع :اخلامس و العشرون

الموضوع :اإلنسـان طبـيب نفســه

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الثــانيـة ( تقـومي  :شـرح و فهـم )
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون أنشطة التقومي بشكل فردي .

متهيد

األسبـوع :اخلامس و العشرون

( نص وظيفـي )

الموضوع :اإلنسـان طبـيب نفســه

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أحيل املتعلمني على النص القرائي " اإلنسان طبيب نفسه " يف الصفحة 000
من كتبهم .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

إعداد قبلي

أدعو املتعلمني إىل قراءة النص املسرحي " مواساة "املعروض يف كتبهم ،
الصفحة . 001

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )

الموضوع :م ـ ـواســاة ( الفصل الثاين )
الحــصة :األول ـ ـ ــى

الخطوات

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

فهم

أن يتعرف املتعلمون النص املسرحي و مكوناته .

شرح

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هو املكان الذي دارت فيه أحداث هذه القصة ؟
من هم الشخصيات اليت دارت حوهلا هذه املسرحية ؟

أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم ،مع التنصيص على تنويع األداء الصويت وفق جمريات األحداث .
يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة مقلدين يف ذلك
النموذج ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

أثناء القراءات الفرديـة للمتعلمـني يـتم الوقـوف علـى املفـردات الغامضـة  ،و شـرح
مدلوهلا للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
يقرتب املتعلمون من معاين النص املسرحي و ما حيبل به من أحـداث علـى ضـوء
األسئلة املوجهة هلم :
 أين كان أكرم و أمه ؟


ماذا كانت تفعل األم ؟
ماذا طلبت من ابنها أكرم ؟ و ملاذا ؟
كيف كانت العائلة الفقرية اليت تسكن قبالتها ؟
كيف كان رأي أكرم يف عزمي ؟ و ملاذا ؟
و مباذا ردت مسرية على أكرم ؟
مباذا نصحت مسرية أكرم لفعله اجتاه عزمي ؟
على ماذا اتفق األصدقاء بينهم ؟



ما هي املناسبة اليت سيقدمون فيها اهلدية لعزمي ؟
هل جنحت حماولة األصدقاء إذن ؟










الحــصة :الثـ ـ ــانيــة
الخطوات
تذكري

تشخيص

استثمار

الرقــم:

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون النص املسرحي من حيث الشكل و املضمون .

قراءات

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :م ـ ـواســاة ( الفصل الثاين )

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

متهيد

األهـــداف

الرقــم:

األسبـوع :اخلامس و العشرون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )

األسبـوع :اخلامس و العشرون
المــدة 03 :دقيقة
033

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يذكر املتعلمون بعناصر املسرحية  :الشخصيات و املكان و الزمان و ملخص
لألحداث اليت تدور حوهلا املسرحية .
يقوم املتعلمون بتشخيص أحداث املسرحية حماولني إضفاء عليها مالمح التمثيل
املسرحي  :من تنويع يف األداء الصويت و جتسيد باحلركات …
أختار أجود املشخصني لدور عزمي و أحسنهم تشخيصا لدور فاطمة  ،و
يقومون بتشخيص ختامي للنص املسرحي .
يتوسع املتعلمون يف مضامني و أبعاد النص املسرحي بناء على احلوار املتعدد
االجتاهات :
 ما رأيك يف تصرف األم ؟
 و ما رأيك يف تصرف أكرم ؟








ماذا تستفيد من تصرف األم ؟
ماذا استفدت من هذه املسرحية ؟
أين جتري أطوار املسرحيات ؟
ماذا يسبق أداء و تشخيص املسرحيات ؟
من يقوم بأداء األدوار يف املسرحيات ؟
ماذا يرفع يف بداية املسرحية و يسدل يف هنايتها ؟
ما هي متطلبات تشخيص املسرحية ؟

المكـون :القـراءة

الموضوع :غ ـ ـ ـرفتــي

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسرتسل )

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

أن يعرب املتعلمون شفويا مستعملني األساليب املستخرجة .

التعبري الشفوي

أن يقف املتعلمون على األساليب املتحكمة يف النص .

األساليب و
اهليكلة

ما هو الكتاب السماوي الذي أنزله اهلل على رسوله حممد  ؟

متهيد

يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

قراءة منوذجية

أوجه للمتعلمني جمموعة من األسئلة املتعلقة مبضمون النص قصد الوقوف على مدى
فهم املتعلمني للقضايا اليت يطرحها النص القرائي.
أتدرج مع املتعلمني قصد الوقوف على أساليب النص املتحكمة يف هيكلته و تدوينها
على السبورة بالتدريج  ،مع مراعاة مستوى املتعلمني :
درب …… ..على ……… ، ..فقد كان و هو ……… ،……… ،
……………….مث ………  .…… ،و …………
أختار بعض األساليب اليت يتناوهلا النص القرائي و أحث املتعلمني على النسج على
منواهلا :
كان و هو ………  ،مث ………

قراءات فردية

شــرح

أن يكون املتعلم قادرا حتليل النص بإبراز فقراته و اكتشاف أفكاره الرئيسية و األساسية .

فهم النص

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يكون املتعلم قادرا على استثمار النص املقروء و هيكلة فقراته .

قراءات فردية

األهـــداف

31

أن يكون املتعلم قادرا على قراءة النصوص املطولة و فهمها .

متهيد

الرقــم:

األسبـوع :الثــاين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
كيف هي الغرفة اليت تقضي فيها أوقاتك ؟
ما هي العبادة اليت جيب على األطفال تعلمها منذ سبع سنني ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم و تنويع األساليب ،و التأين مع ضرورة معاجلة النص
كوحدة .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية تشرح مفردات النص املبهمة معتمدا يف ذلك على الصورة أو
املرادف أو الضد أو الشرح أو التشخيص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح املفردات

الفهم و
التفكري

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

حتليل الصورة

األهـــداف
أن يتمكن املتعلم من التعرف على النص الشعري من خالل السماع .

سؤال اختباري

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



من هو آخر األنبياء و املرسلني ؟
ملن أرسل اهلل تعاىل نبيه حممدا  ؟

أمسع النص للمتعلمني و كتبهم موصدة ،مع حثهم على االنتباه و الرتكيز سالكا
مسلك التأين و التنغيم يف األداء .


نادى الشاعر الرسول بلقب عرف به  ،ما هو ؟

أوجه انتباه املتعلمني إىل الصورتني املرافقتني للنص  ،و أتدرج معهم لالقرتاب من
مضمونيهما.
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة  ..مع االستعانة مبا ورد يف
فقرة " املعجم " من كتاب التلميذ.
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و االقرتاب أكثر من
األفكار األساسية اليت تروجها األبيات الشعرية

المــدة 03 :دقيقة

الموضوع :أح ـ ــلى البي ــان
الحــصة :الث ــانــية
الخطوات
متهيد
قراءة منوذجية

قراءات فردية

التذوق

الرقــم:

األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مجالية األساليب الشعرية و التنوع يف التعابري و األلفاظ املنقاة .

قراءة تسميعية

الرقــم:

010

المكـون :القـراءة

األسبـوع :الثاين و الثالثون

( نص شعـري )

أن يقرأ املتعلمون النص الشعري قراءة خمتلفة عن النص النثري  ،تراعي مواصفات اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي املنغم .

متهيد

األسبـوع :الثاين و الثالثون

( نص شعـري )

الموضوع :أح ـ ــلى البي ــان

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

010

األساس المعرفي و أنشطة التقويم


ما الذي قدم من أعايل األعايل ؟

أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و
التقطيع املوسيقي املنغم عرب وقفات ترتجم عدد التفعيالت املميزة للبحر املعتمد يف
النص .
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ مع حثهم على التمييز بني
األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .








ملاذا الفجر باسم و الصباح نشوان ؟
مباذا وصف الشاعر الرسول  ؟

على من يعلو الرسول  ؟
ماذا يقع لفلول الظالم ؟
ماذا تتلو هتافات من مدى الكون ؟
ما الذي قدم من أعايل األعايل ؟
ما الذي تالقى ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الث ـ ــالثة

األهـــداف
ـــداف
األه
أن يتعرف املتعلمون نبذة عن الشاعر .

أن يكتشف املتعلمون الفروق بني النص النثري و النص الشعري .

أن يستظهر املتعلمون النص الشعري املقرر .

االستثمار

األساس المعرفي و أنشطة التقويم








ماذا يسمى كل سطر من النص الشعري ؟
إىل ماذا ينقسم البيت الشعري ؟
أما احلرف املشرتك و األخري من العجز  ،ماذا يسمى ؟
ما هو البيت الذي أعجبك ؟ ملاذا ؟



من هم األنبياء الذين جاءوا قبل جميء الرسول  ؟
ما الفرق بني نبينا حممد  و باقي األنبياء و الرسل ؟
مباذا يذكرك البيت اخلامس ؟
ماذا يقصد الشاعر بقوله  " :تالقى نوران متصالن " ؟



صاحب النص النثري يسمى كاتبا  ،فماذا نسمي صاحب النص الشعري ؟
من الشاعر صاحب النص الشعري ؟
مىت ولد الشاعر ؟
ما هي الدولة اليت ينتمي إليها ؟








الموضوع :عــدل عمـر بن اخلطــاب ( منـوذجا )
الحــصة :األولـ ـ ــى
الخطوات

ما هو عنوان النص الشعري الذي سبقت دراسته يف احلصة املاضية؟
ما هي األفكار اليت وردت يف هذا النص ؟

يقوم املتعلمون فرديا باستظهار النص الشعري املدروس  ،و يتوىل الباقي املتابعة و
التصحيح  ،فيتم التنويه باملتفوقني و حث املتوسطني من أجل اللحاق بأصدقائهم
املتفوقني  ،و أنبه املتهاونني من أجل بذل جمهود أكرب .

األسبـوع :الثاين و الثالثون

تشويق

قراءة
إعادة القراءة

شرح
االستثمار

المــدة 03 :دقيقة
الرقــم:

011

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يتمكن املتعلمون من استثمار النص املسموع ز

استظهار

الرقــم:

010

المكـون :القـ ـراءة ( نص مساعي )

يأيت اختيار هذا النص من بني انتاجات املتعلمني حول مطالعاهتم مـن القصـص
و غريهــا ،أو كــاقرتاح مــنهم  ،ويهــدف إىل تنميــة قــدرة التالميــذ علــى اإلنصــات
وتدريبهم على حسن اإلصغاء .

أن يتمكن املتعلمون من تنمية قدراهتم على اإلنصات .

متهيد

األسبـوع :الثاين و الثالثون

( نص شعـري )

الموضوع :أح ـ ــلى البي ــان

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

أشوق املتعلمني إىل موضوع النص و أشدهم إليه و أعدهم لالستماع إليه من خالل
مجلة من األسئلة اليت حتقق اهلدف من قبيل :
 ما رأيكم يف تصرف الذئب مع اخلروف يف النص الشعري " اخلروف و الذئب "
؟
 ما ضد الظلم ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم .
و على اعتبار أن هذه القراءة ختاطب أمساع املتعلمني بشكل يعينهم على فهم احملتوى
الذي يروجه اخلطاب فإنين أعيد قراءة النص أكثر من مرة حرصا على إبراز خمتلف
اجملاالت اليت يربزها و يناقشها النص .

أثنـ ــاء قـ ـراءايت للـ ــنص أقـ ــف علـ ــى بعـ ــض املفـ ــردات الغامضـ ــة  ،و شـ ــرح مـ ــدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
و مب ــا أن ال ــنص الس ــماعي ن ــص إخب ــاري في ــتم توظيف ــه يف إط ــار م ــا يس ــعى إىل
إمساعــه للتالميــذ ،و بالتــايل يعــاجل الــنص إنطالقــا مــن أســئلة ميســرة متــس خمتلــف
جوانبه من مثل:












مباذا عرف اخلليفة عمر بن اخلطاب ؟
من كان واليا على مصر يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ؟
من تسابق ؟
من الفائز و من املنهزم يف هذا السباق ؟
ماذا فعل ابن الوايل بعد اهنزامه ؟
ماذا فعل املصري بعد أن ظلمه ابن الوايل ؟

ماذا فعل اخلليفة عمر بن اخلطاب  بعد أن أخربه املصري بالواقعة ؟
كيف أخذ اخلليفة حق املصري ؟

ماذا قال عمر بن اخلطاب  للوايل عمرو بن العاص ؟
ما رأيك يف تصرف اخلليفة و حكمه ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :القـراءة

الحــصة :األول ــى ( تقـومي  :قـراءة )
األهـــداف
أن يقرأ املتعلمون النص القرائي بشكل فردي و دون تصحيح .

القراءة

الرقــم:

المــدة 03 :دقيقة
010

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحيل املتعلمني على النص القرائي " بيـن حنلـة و خنـلة ومنلـة " يف الصفحة 013
من كتبهم .
أنبه املتعلمني إىل أن هذه احلصة خاصة باملراقبة املستمرة حاثا إياهم على جودة

المكـون :القـ ـراءة ( نص شعري )

األسبـوع :الثالث و الثالثون

الموضوع :بيـن حنلـة و خنـلة ومنلـة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :الثــانيـة ( تقـومي  :شـرح و فهـم )
الخطوات
توزيع األوراق

القراءة .
أنادي على املتعلمني بشكل اعتباطي  ،تبعا لرتتيب أوراق التقومي اخلاصة بكل
تلميذ .
يشرع املنادى عليه يف قراءة مخس أبيات شعرية  ،و دون تصحيح من زمالئه
التالميذ  ،بينما أقوم بتتبع عناصر التقومي كما هي موضحة يف منوذج التصحيح
.

اإلجناز

يف هناية احلصة أمجع أوراق املراقبة املستمرة جلمع نقط الشق املتعلق بالقراءة
خارج الفصل .

الرقــم:

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون أنشطة التقومي بشكل فردي .

متهيد

األسبـوع :الثالث و الثالثون

( نص شعري )

الموضوع :بيـن حنلـة و خنـلة ومنلـة

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أحيل املتعلمني على النص القرائي " بيـن حنلـة و خنـلة ومنلـة " يف الصفحة 013
من كتبهم .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

إعداد قبلي

أدعو املتعلمني إىل قراءة النص املسرحي " حمكــمة " املعروض يف كتبهم ،
الصفحة . 101

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )

المكـون :القـراءة
الموضوع :حمك ـ ـ ـ ـمــة

المــدة 03 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ـ ــى

الخطوات

إعداد قبلي

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

فهم

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون النص املسرحي و مكوناته .

شرح

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هو املكان الذي دارت فيه أحداث هذه القصة ؟
من هم الشخصيات اليت دارت حوهلا هذه املسرحية ؟

أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم ،مع التنصيص على تنويع األداء الصويت وفق جمريات األحداث .
يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة مقلدين يف ذلك
النموذج ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.

أثناء القراءات الفرديـة للمتعلمـني يـتم الوقـوف علـى املفـردات الغامضـة  ،و شـرح
مدلوهلا للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة . ..
يقرتب املتعلمون من معاين النص املسرحي و ما حيبل به من أحـداث علـى ضـوء
األسئلة املوجهة هلم :
 ملاذا اجتمعت احليوانات ؟
 ما سبب الوباء كما قال األجداد ؟
 ماذا اقرتح األسد كحل هلذا املشكل ؟
 ما هي أفعال األسد كما اعرتف هبا ؟
 و أفعال الثعلب ؟ و النمر ؟ و الذئب ؟ و الدب ؟
 هل اعتربت احليوانات هذه األفعال ذنوبا تستحق العقاب ؟
 ما آخر املعرتفني ؟
 ما ذنب احلمار ؟
 كيف رأت احليوانات تصرف احلمار ؟
 ماذا قررت احليوانات يف األخري ؟
 ما القولة اليت تلخص هذا الفعل الذي قامت به احليوانات ؟
أكلــف املتعلمــني بــالقراءة اجليــدة للــنص يف البيــت اســتعدادا للحصــة املواليــة  :و
يكون ما أمكن بتكليف التالميذ بتقمص دور احليوانات .

الحــصة :الثـ ـ ــانيــة
الخطوات
تذكري

تشخيص

استثمار

الرقــم:
األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون النص املسرحي من حيث الشكل و املضمون .

قراءات

الرقــم:

000

الموضوع :حمك ـ ـ ـ ـمــة

األسبـوع :الثالث و الثالثون

المــدة 03 :دقيقة

أن يشخص التالميذ النص املسرحي .

متهيد

األسبـوع :الثالث و الثالثون

المكـون :القـراءة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( نص مسـرحي )
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يذكر املتعلمون بعناصر املسرحية  :الشخصيات و املكان و الزمان و ملخص
لألحداث اليت تدور حوهلا املسرحية .
يقوم املتعلمون بتشخيص أحداث املسرحية حماولني إضفاء عليها مالمح التمثيل
املسرحي  :من تنويع يف األداء الصويت و جتسيد باحلركات …
أختار أجود املشخصني لدور كل حيوان على حدة  ،و يقومون بتشخيص
ختامي للنص املسرحي .
يتوسع املتعلمون يف مضامني و أبعاد النص املسرحي بناء على احلوار املتعدد
االجتاهات :
 ما رأيك يف اعرتافات احليوانات ؟
 ملاذا مل يتهم أي أحد من احليوانات األخرى ؟
 كيف ينبغي أن حياكم املذنبون ؟
 ما رأيك يف القولة األخرية اليت تلخص أحداث املسرحية ؟
 ماذا استفدت من هذه املسرحية ؟
 أين جتري أطوار املسرحيات ؟





ماذا يسبق أداء و تشخيص املسرحيات ؟
من يقوم بأداء األدوار يف املسرحيات ؟
ماذا يرفع يف بداية املسرحية و يسدل يف هنايتها ؟
ما هي متطلبات تشخيص املسرحية ؟

