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 توطئة

نهي إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين املبأنجز هذا الدليل في صيغته التجريبية 

وبإسهام فاعل ، ينطنيوو  خبراء دولييناده بتأطير من تم إعدو  - مديرية املناهج -

في مختلف  املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين وأستاذات وأساتذةألطر التفتيش 

ومراجعة النصوص  ،إرساء تصميم البرنامجكان لهم الفضل في قد . لاملراحل

ألساتذة للدروس، وتأطير األستاذات واالنماذج التطبيقية ، وإنجاز والحكايات

 املشاركين في البرنامج.

يريات باملد ينستاذات واألساتذة العاملعينة من األ  ،مشكورة ،قد أسهمتو 

املستعملة في السنة  لنصوص والحكاياتاإعداد رنامج في اإلقليمية املشمولة بالب

وأستاذات دن أطر التفتيش ل تربويا مناألولى والثانية بعد مراجعتها واستثمارها 

يطيب لنا في سياق هذه التوطئة و. ملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوينا وأساتذة

ت واألساتذة الساهرين على إنجاز البرنامج لفائدة املتعلمات االتنويه باألستاذ

 .وتنفيذه واملتعلمين

قاربات املقترحة على تفعيل املمن األستاذة واألستاذ تمكين الدليل هذا روم وي 

من التعليم  األولىالسنة في  املتعلمات واملتعلمينمع  تجريبهاو ، أرض الواقع

؛ وذلك من أجل تقويم نتائج 2017 - 2016االبتدائي خالل املوسم الدراس ي 

من تعليم القراءة  في صيغ تستجيب ألهدافالبرنامج  تطوير الستثمارها في التجريب 

 .وتعلمها أجل النجاح

 2016شتنبر 
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 مقدمة

برنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم  -القراءة من أجل النجاح "يندرج مشروع 

: "من 2030 - 2015االبتدائي"، ضمن التدابير ذات األولوية لتنفيذ مقتضيات الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

تقاء". ويشكل هذا املشروع الركيزة الثانية للتدبير األول املتعلق أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالر 

 – 2015"بتحسين منهاج السنوات األربع األولى من التعليم االبتدائي" الذي انطلق في بداية السنة الدراسية )

 ( مع عينة من املؤسسات النموذجية. 2016

نت من الوقوف على مكامن الخلل بعد أن أشرفت مديرية املناهج على إنجاز دراسات وأبحاث مي
ّ
دانية مك

لتجارب تعلم القراءة، واعتمادا على الخبرة األكاديمية املغربية ونتائج الدراسات املستقاة من اإلى بالنسبة 

ولى الدولية في املوضوع، تم تطوير نموذج ديداكتيكي يهدف إلى تحسين تعلم القراءة وتعليمها في السنتين األ 

( 8) يمؤسسة نموذجية تابعة لثمان 90ليم االبتدائي. وقد تم تطبيق هذا النموذج في والثانية من التع

عتماد تقويم قبلي للعينة ا، مع 2016 -2015من السنة  الدراسية س الثاني و األسدخالل إقليمية  مديريات

 ي ضوء نتائج فقصد تطويره ثر البرنامج أل يالتجريبية والعينة الضابطة قبل تطبيق البرنامج، وتقويم بعد

من املوسم ق املشروع في السنتين األولى والثانية بدءا على الصعيد الوطني. وسيطبه التجريب قبل تعميم

 في املؤسسات املشمولة باملشروع.، 2017 - 2016الدراس ي 

، ةيوفق الطريقة املقطع املستويات األولى من التعليم االبتدائيفي إلى تحسين تعلم القراءة املشروع يهدف 

 الذين ال  املتعلمات واملتعلمينلكل العلوم واملعارف، وبأن مفتاح رئيس وذلك من منطلق أن مهارة القراءة 

وفي التمكن من الكفايات  التي يتطلبها حياتهم الدراسية، في صعوبات يواجهون  يدا،يتعلمون القراءة ج

 دارةواإل  ،س والتفتيش والتكوينر التدريو ما يستلزم تضافر جهود الجميع، من أطوه؛ جتمع املعرفةم

 النجاح.لجعل القراءة مفتاح املدرسية، ومن الباحثين والخبراء واآلباء واألمهات 

ا فهم، لقراءة من أجل النجاحا تفعيل برنامجفي لرئيسان األستاذة واألستاذ هما الفاعالن اال جدال في أن 

بغي تمكينهما من املؤسسات التعليمية، لذا ين أجرأة تدريس القراءة وتعلمها فيفي  اناملحوري انالعنصر 

 هذا املشروع الطموح.  تفعيللالجتهاد في  هماتكوين جيد يؤهل

)الطريقة  املقترحنموذج خضاع الإل لتحقيق هذا املبتغى، نضع هذا الدليل رهن إشارة األستاذة واألستاذ 

 هي املرجع األساس إلثبات صالحية التعلمية -ن الوضعيات التعليمية انطالقا من أللتجريب  املقطعية(

 بديل تربوي، والعمل على تطويره كي يتالءم والغايات التي وضع ألجلها. أي 

 قسمين: إلىالدليل  ينقسم

  ئي.التعليم االبتدالسنوات األولى من لتحسين القراءة في ا واملقارباتقسم أول يقدم املداخل واملنطلقات 

  والبدائل املقترحة.ائق تطبيقية تيسر تجريب الطر  نشطةألأمثلة قسم ثاٍن يقدم نماذج ديداكتيكية و  

ويبقى هذا العمل رهينا بما يضفيه عليه كل طرف من ابتكار، وبما يعضده به من مبادرة كي نفلح جميعا 

 في تحقيق أهدافه خدمة للمتعلم واملتعلمة.  

 وهللا ولي التوفيق.
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 : املداخل واملنطلقاتالفصل األول 
 

موضوع 

 الفصل األول 

مسوغات تبني مقاربة جديدة لتعليم القراءة دواعي و يتناول هذا الفصل 

 .هذه املقاربةعتمدها لمها، وكذا األسس واملبادئ التي توتع

أهداف الفصل 

 األول 

 سأتمكن مما يأتي: ،ن خالل هذا الفصلم

مها للمبتدئين عن يم القراءة وتعلأتموقع نظريا ومنهجيا بخصوص تعل

 طريق ما يأتي:

  مسوغات تبني مقاربة جديدة لتعليم القراءة أتعرف دواعي و

 وتعلمها.

  تعليم تعتمدها الطريقة املقطعية في أكتشف األسس واملبادئ التي

 القراءة وتعلمها.

  من تمثل هذه األسس واملبادئ والدواعي في ضوء خبرتي  أتمكن

 التربوية واملهنية.

محتوى الفصل 

 األول 

 يتضمن هذا الفصل ما يأتي:

   مدخل نظري ومنهجي يصف السياق العام ملشروع "القراءة من

 أجل النجاح"، 

  األهداف املتوخاة منه، وإطاره النظري واملفاهيمي، واملشكالت

 .، واملقاربة املعتمدةل املقترحةالقرائية، والبدائ
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 ""القراءة من أجل النجاحسياق  املداخل واملنطلقات 1
 

" "القراءة من أجل النجاحمشروع  دعما للجهود املبذولة من أجل تطوير مناهج القراءة، يقدم

لى شروع إاستند هذا امل. وقد من التعليم االبتدائي"وات األولى بالسن لتعليم القراءةمقاربة جديدة 

 :من أهم نتائجها ما يأتيو والعاملي، أجريت على املستوى الوطني والعربي نتائج أبحاث ودراسات 
 

  فئة  مستويات القراءة لدىبما أن

تزال  مااملتعلمات واملتعلمين من 

متعثرة، فإن ذلك يؤدي إلى افتراض 

ت املقررات والكتب املدرسية سنة أن  م تحقق التحسن املرجو في مستوى ل 2002التغييرات التي مسَّ

 القراءة لدى املتعلمات واملتعلمين.

  الكتابة و القراءة مناهج رغم أن

ناهج الدول املتقدمة، فإن ملمماثلة 

ترقى إلى ال  محدودة نشطةاأل

راءة لقاملمارسات الجيدة لتدريس ا

ال تزرع في نفوس فهي  والكتابة.

 ، وال تحقق لهم "االنغماس اللغوي".املتعلمات واملتعلمين حب اللغة والقراءة

 نتائج صعوبات القراءة لدى املتعلمات واملتعلمات 

املتعلمة إلى صعوبات تعلمية لدى  في املراحل الدراسية املبكرةالقراءة مستوى يقود ضعف 

؛ في مختلف املواد الدراسية واملتعلم

الدراس ي بعد  ماؤدي إلى إخفاقهيمما 

 لزم هذا الوضعويست. البتدائيتعليم اال

تطوير تعليم مهارات القراءة في املدارس 

 االبتدائية.

الدراسات أن تؤكد   ؟ماذا نستنتج

مهارات معينة في  أن يحل هذه اإلشكالية إذا ركز علىيمكن تعليم القراءة تحسين 

 قاعدة قوية للقرائية. وتوجه نحو توفير  ،كل مستوى معين

 بتعليمنا من نتائج بعض الدراسات أن تالميذ القسم الرابع 

دولة مشاركة، بمتوسط  48لى الرتبة األخيرة بين حصلوا ع

نقطة، وقد ورد هذا في الدراسة  500نقطة على معدل  310

 الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم

 (Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS 2011). 

كشفت دراسة أنجزها البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات الدراسية 

(PNEA2008 حصول املتعلمين الصغار على ،) نتائج منخفضة جدا

في املائة فقط  27في القراءة، وخصوصا في العربية حيث تم تحقيق 

)عن ورشة: املقاربات الجديدة في تدريس القراءة  من أهداف التعلم.

 (2014نوفمبر  19/21باللغة العربية.
 

أن نقص في الكتب ووسائل القراءة األخرى التي يمكن هناك 

ة. كما أن الوقت شفهيتساعد األطفال على تحسين الطالقة ال

املخصص لتعليم القراءة أعلى من الوقت املخصص فعال 

ورشة: املقاربات الجديدة في تدريس القراءة باللغة  )عن .للقراءة

 (2014نوفمبر  19/21العربية
 

 من سمات الوضع الحالي للقراءة 
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 القرائيةاملشكالت  املداخل واملنطلقات 2
 

 
 

املشكالت 

 القرائية

بالنسبة 

للمتعلمة 

 واملتعلم

 )الحروف(  مييز، بين القطع الصوتيةصعوبة في التواملتعلمة يجد املتعلم  •

ال دوالغين" و"ال ابه "العيناملتشابهة على مستوى التمثيل الخطي من مثل تش

 .الطاء الظاء" في الخطو السين والشين" و"الصاد والضاد، “ال" وذوال

املواقع )البداية والوسط ميل األطفال إلى إبدال القطع الصوتية في جميع ي •

 .املواقعالحذف في جميع  ا، وأخير  املواقع، ثم التحريف في جميع والنهاية(

كثرة الخلل في قطع مخصوصة: السين، والذال، والقاف، والصاد، لوحظ  •

الظاء، والشين، و ء، والجيم، والخاء، والثاء، والكاف، والراء، والعين، والطا

 .والضاد، والحاء، والغين

بالنسبة 

لألستاذة 

 واألستاذ

 .العربية لتحقيق النطقي ألصوات اللغةلالنموذج األمثل  )ة(األستاذقلما يمثل  •

ال يتجه مضمون التعلمات نحو التركيز على تعليم القطع  في أحيان كثيرة  •

الجهاز املصوت؛ وتمكين أساليب تحقيقها في على الصوتية للغة العربية، و 

مقاطع، وكلمات، وجمل...؛ تركيب من قوانين التأليف بينها ل املتعلمة واملتعلم

 .حسب موقعها تحققها الخطيمع ما يصاحب ذلك من تغيير في 
 

 النتائج

مهارات القرءة اكتساب املتعلمين  في الصوتيالصعوبات املرتبطة بضعف الوعي تؤثر  •

 .مرحلة الطالقة في القراءة ا يحول دون بلوغهموهو م ،واستراتيجياتها

ا وفق ال تأخذ األجرأة البيداغوجية للتعلمات بعين االعتبار املكونات اللسانية الجزئية وتركيبه •

 .لى الكلعاستراتيجية بيداغوجية تراعي التدرج من البسيط إلى املركب، ومن الجزء 
 

البدائل 

 املقترحة

 ملسارات انيخضع، بمظاهر متعددة األبعاد ينمعرفي ينالعربية نشاطوالكتابة باعتبار القراءة  •

مظهر بيولوجي ضروري، ومظهر ثقافي تشاركي، ومظهر  :تفاعلية تنضبط وفق ثالثة مظاهر

 :  على لزاما التركيز فسيكون  معرفي ناظم.

 عارف لتوجيه امللقطع، واملالمح الصوتية املميزة(: )املقاطع، وا املعجمي - املستوي تحت

 والكتابة. القراءة عمليتي في مباشرة مهام تعلم املتعلم)ة(اللسانية التي يحتاجها 

  بالتطابق  املتعلمة واملتعلمالستخالص مستويات وعي  :)الكلمة( املعجمي املستوي

 الصوتي/اإلمالئي أثناء عمليات القراءة والكتابة.

ضبط النطقي )الشكل تأسيس القراءة )ضبط الشكل البصري( يمر أساسا عبر ال إن •

 املسموع(، فترسيخ اللغة املنطوقة يساعد على تعلم أفضل للغة املكتوبة. 

ربط املنطوق ن تعلم اللغة املنطوقة يقتض ي ربط األصوات باملعاني، وتعلم القراءة يقتض ي إ •

 . باملعانيو بالشكل املكتوب 

ا بأصواتها، وضبط إن تعرف الكلمة أثناء تعلم القراءة يكمن في تعرف حروفها، وربطه •

 توليفاتها، واستحضار معناها.
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تعتمد البدائل املقترحة على منظور علمي أسهم في بنائه فريق الخبرة العلمية املتخصصة 

ية باملراكز الجهو  كونات ومكونينوم ،والتربوية إلى جانب الفاعلين امليدانيين من مفتشات ومفتشين

. وتجسد هذه البدائل  مقاربة  تعكس حاجة املتعلمات أستاذات وأساتذةو  ،ملهن التربية والتكوين

واملتعلمين  إلى التمكن من املقروء عبر آليات لالستماع والفهم والنطق السليم، والربط بين 

 املنطوق واملكتوب.
 

 مفهوم القراءة
 الرموز املكتوبة )الكلمات والتراكيب(، عرف، تشمل تمركبةير ءة عملية تفكالقرا

 .لخبرات القارئ الشخصية عاني، ثم تفسير تلك املعاني وفقاوربطها بامل

 فإن القراءة تتضمن عمليتين متصلتين هما:  ،وبناء على ذلك

 ن طريق ع ثم الجملالكلمات ف للمقاطعويقصد بها رؤية القارئ  )ميكانيكية(: ىالعملية األول

  الجهاز البصري، والنطق بها بواسطة جهاز النطق.

 :)والفهم ،املعنى، وتشمل الفهم الصريح )املباشر( بناءيتم خاللها  العملية الثانية )عقلية 

، والتذوق، واالستمتاع، والتحليل ،واالستنتاج ،الضمني )غير املباشر أو فهم ما بين السطور(

 رأي فيها.ونقد املادة املقروءة، وإبداء ال

املفاهيم 

 املركزية

يعتمد النموذج البديل مفاهيم مركزية للتحكم في املقروء عبر آليات لالستماع 

والفهم والنطق السليم، والربط بين املنطوق واملكتوب، والتي سيتم التوسع في 

 .شرحها والتطبيق عليها الحقا
 

  الوعي الصوتي

ات الصوتية الصغيرة، إدراك أن الكلمة املنطوقة سلسلة من الوحد

صوامت  القطع: تتألف من املقاطع. )املقاطع بدورها تتألف من

 .ومصوتات(

 التطابق الصوتي

 اإلمالئي
 

القدرة على ربط الوحدة الصوتية بشكلها الخطي، أي وضع تطابقات 

 بين املنطوق واملكتوب.

  الطالقة
مة في الوقت القدرة على القراءة الدقيقة والصحيحة والسريعة والفاه

 إضافة إلى التعبير الصوتي. ،ذاته

  املفرداتتنمية 
عبر معرفة  املتعلمة واملتعلممهارة تهدف إلى تنمية املعجم الذهني عند 

 .كلمات جديدة، وتوظيف استراتيجيات لتحديد معانيها

  الفهم القرائي
رات مها يكتسبان املتعلمة واملتعلملجعل  ،نصالالقدرة على بناء معاني 

 القراءة، وتمكينهما من فهم النصوص أو املواد القرائية واستيعابها.
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لتحسين قدرة املتعلمات واملتعلمين على تهجئة اقترحت فرق العمل بدعم من الخبراء مقاربة ديداكتيكية 

يمكن أن يصطلح عليه الطريقة املقطعية التي سنوضحها في النماذج املقترحة ؛ وهو ما الكلمات وقراءتها

 التي تم بناؤها،  وفق مقاربة تشاركية، تعتمد على محورين:

 محور الوعي الصوتي؛ 

  اية.لحكباستثمار ا تنمية الرصيد اللغوي محور 
 

محور الوعي 

 الصوتي

والوعي بها اطع الصوتية تعرف املقتركز املقاربة املقطعية في شقها األول على 

 .مكونات ال يمكن االستغناء عنها في سير تعلم القراءةباعتبارها واستعمالها، 

 ما يأتي: إلى في محور الوعي الصوتي تسعى الطريقة املقطعية ولذلك

 حيث يمكنهم من الوعي باملكونات الصوتية للوحدات املتعلمات واملتعلمين ىتنمية الوعي الصوتي لد،

 الربط بين املنطوق واملكتوب من القطع الصوتية، ثم الربط بين مجموع، وامتالك القدرة على اللغوية

 القطع املكونة للكلمة الواحدة.

  :صوامت، ومصوتات،  القطعيقود الوعي الصوتي إلى إدراك عميق لكل مكونات الوحدات اللغوية(

 قاطع )تأليفات متنوعة بين مختلف القطع(.املوأشباه صوامت(، و 

تنمية محور 

 الرصيد اللغوي 

استثمار الحكاية لتنمية الرصيد اللغوي، في شقها الثاني على  املقطعيةتركز املقاربة 

، واكتساب القيم اإليجابية، وتنمية ميول املتعلمة واملتعلم إلى وتعزيز الوعي الصوتي

 وتهذيبها. ةالقراء

 يتيح استثمار الحكاية تحقيق ما يأتي:

 فريدة من نوعهاعفوية و بطريقة  يحة ويستعملونهااللغة العربية الفص واملتعلمات املتعلمون  يمتلك. 

  ،وتبنيها حسب طريقتهم الخاصة. ها ويفضلون حكييرددون الحكايات، ويقبلون عليها 

 بطريقة سلسة ومعبرة. عربية فصيحة وميسرة يستعملونها  جمال كتسبون، انطالقا من الحكايات، ي 

العالقة بين 

 ناملحوري

، ويمكن املتعلمات واملتعلمين من بلوغ الطالقة ينمي املحور الصوتي مهارات فك الرموز 

م، حيث يكون إثراء 
ّ
التي يحتاجونها لزاما للوصول إلى مرحلة القراءة من أجل التعل

 الرصيد اللغوي محكا لتطوير لغتهم واالرتقاء بها.

  تكاملي.و يوم بشكل تفاعلي تقدم دروس املحور الصوتي وتنمية الرصيد اللغوي  كل 

  تنمي الحكاية الرصيد اللغوي واكتساب املفردات، وتمكن من تعزيز الوعي الصوتي الذي يحتاجه

 املتعلم)ة( في عملية القراءة والكتابة بشكل مستقل وصحيح.

  ة( واملتعلم)ة(. ستاذتصبح دروس القراءة في مادة اللغة العربية أمرا ممتعا بالنسبة لأل( 

 مكتسبات املحور الصوتي بالرصيد اللغوي املحورين عن طريق دعم  يتم ربط . 

 تعلم القراءة والكتابة.لتعزيز  جسديةالحركات املتعلم)ة( بال تعبير املحورين إلى  ال يستند ك 

  الكتابةو  ،القراءةو التعبير الشفهي، و االستماع، : األربعاللغوية ن املهارات ايشمل املحور. 
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 الفصل الثاني:

 قاربة الجديدة لتدريس القراءةامل

 تعليم ملقاربة الديداكتكية املعتمدة لا -أ 

 القراءة وتعلمها وفق الطريقة املقطعية

 وضوع امل
تعليم القراءة وتعلمها املقاربة الديداكتكية املعتمدة ل

 وفق الطريقة املقطعية
 

 هداف األ 

أتمكن من تطبيق مبادئ تعليم القراءة وتعلمها في 

 تعليمية وتعلمية:وضعيات 

 .أميز عناصر تعليم القراءة وتعلمها وتدرج أنشطتها 

 .أوظف مفاهيم الطريقة املقطعية في تعلم القراءة 

  أطبق مبادئ ومستويات اكتساب الوعي الصوتي في

 وضعيات التعليم والتعلم.

 .أستخدم الطريقة املقطعية في التدريس 
 

 حتوى امل

  هئومباد الوعي الصوتيمنطلقات. 

 مهارات الوعي الصوتي. 

 .الترتيب الديداكتيكي للصوامت )الحروف( العربية 
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 املقاربة الديداكتكية املعتمدة  -أ 

 :تعليم القراءة وتعلمها وفق الطريقة املقطعيةل
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منطلقات ال بد 

 منها

النظام تعتمد على اللغة العربية فية والعملية أن تعرف بخبرتك املعر  

 . والصرفية واملقاطع الصوتيةلفبائي األ

 :ياملبدأ اآلت نستنتج اتاملنطلق همن هذ

تعرف  علىفي املرحلة األولى التركيز عن ال يمكن االستغناء  لفبائية،عندما يتعلق األمر باللغات األ

صوامت( واملقاطع الصوتية )تأليف بين هذه الأشباه صوتات، و املصوامت، و الالقطع  الصوتية )

  .واملتعلمات  في سيرورة تعلم القراءة والكتابة لدى املتعلمين واستعمالها القطع الصوتية(،
 

الطريقة  اذامل

 ؟املقطعية

م القراءة وفق الطريقة يفي تعل )أساسية( أولى الوعي الصوتي خطوة يعّد 

قدرة على رصد من  للمتعلمات واملتعلمين قهنظرا ملا يحق ،وتعلمها املقطعية

 .واستعمالها والوعي بها األصوات اللغوية وتعرفها
 

 حيث تمكنهم من ،املتعلمات واملتعلمين ىتسعى الطريقة املقطعية إلى تنمية الوعي الصوتي لد

 :هي ساس،مهارات أ

 نتائج التعلم املرتقبة  املهارات املكتسبة

املواقع  في ضبط انتظامها، و تعرف األصوات اللغوية

 ؛الكلمات املختلفة من
 

 :إنجاح فعل القراءة

إدراك عميق لكل مكونات 

 القطعالوحدات اللغوية: 

)صوامت، ومصوتات، وأشباه 

قاطع )تأليفات املصوامت(، و 

 متنوعة بين مختلف القطع(.

القطع أي بين  ؛املنطوق واملكتوببين القدرة على الربط 

 ؛يكتابورسمها الالصوتية واملقاطع 
 

الربط بين مجموع القطع املكونة للكلمة القدرة على 

ِع  فصل:  الواحدة
َ
واستبدال دمجها، و في الكلمة،  الِقط

 بعضها ببعض...

 

على أشباه و ، ال معنى لها كلماتعلى و هذه القدرة على كلمات لها معنى، تنطبق    مالحظة

 الكلمات.
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 :ما يأتيفي عضهانوضح بمهارات الوعي الصوتي التي ة واملتعلم املتعلمإكساب نبغي لتنمية الوعي الصوتي، ي
 

 وصف املهارة نشطةنماذج األ
مهارات الوعي 

 الفونولوجي

األستاذ: تصفيقة واحدة لكل مقطع من املقاطع املكونة 

 .السمك

 ث تصفيقاتمصطفى: ثال 

تمييز املقاطع والتالعب بها في 

 كلمة
 املقطعرصد 

 مع: سعيد نفسها األستاذ: عين الكلمة التي لها القافية

 ، فريدبعيداملتعلم: جديد، وليد، 

 افيةالقمعرفة الكلمات التي لها 

 وإنتاجها ،وتحديدهانفسها، 
 القافيةرصد 

 ما الصامت األول في كلمة صديق؟   األستاذ:

 تعلم:  /ص/امل

تعرف الوحدات الصوتية التي 

 تكون الكلمة
 العزل 

الصامت عن  مختلف صامتباألستاذ: ما الكلمة التي تبتدئ 

      : قلم، قسم، كتاب، قصة؟الكلمات األخرى الذي تبتدئ به 

 املتعلم: كتاب -

تعرف كلمة تبتدئ بوحدة صوتية 

 باقي كلمات املجموعة ن تختلف ع
 ييءالتف

 -/م/  -/فتحة/ -ما الكلمة التي تتكون من: /س/األستاذ: 

     /فتحة/؟ -/ع/   -كسرة/ /

 املتعلم: َسِمَع 

االستماع إلى سلسلة من 

الوحدات الصوتية والجمع بينها 

 لتكوين كلمة

 الدمج

األستاذ: ما الصوامت واملصوتات التي تتكون منها كلمة 

 "لعَب"؟

ــ/ -املتعلم:/ل/  ــ ـــ ـ
َ
ــ ـــ/ -/ع/  - /ـ ـ ـِ ــ ـ ــ ـــــ/ -ب/ / - /ــــ ــ ـ

َ
ــ  /ـ

تجزيء الكلمة إلى وحدات صوتية 

 عن طريق النقر أو العد
 التقطيع

 ؟/َس سماء" بدون املقطع /”ح كلمة األستاذ: كيف تصب

 املتعلم:" ماء"

تعرف "الكلمة املتبقية" عند 

 إزالة مقطع صوتي من كلمة
 الحذف

/، ما الكلمة ها املقطفي أولاألستاذ: قل: مال، أضف 
َ

ع /ك

 الجديدة؟

 املتعلم: كمال

تشكيل كلمة جديدة عن طريق 

إضافة مقطع صوتي إلى كلمة 

 معينة

 اإلضافة

األستاذ: قل: كالم. أعد نطقه مرة أخرى بعد تغيير الوحدة 

 الصوتية /ك/ بـ /س/

 املتعلم: سالم

تعويض وحدة صوتية بأخرى 

 كلمة جديدة لتشكيل
 التعويض

 ؟ملقاطع التي تتكون منها كلمة سالماألستاذ: ما ا

 ٌم//ال/  /  /َس /املتعلم: 

تعيين كل املقاطع املكونة 

  للمتواليات اللغوية

التجزيء 

 املقطعي

)*("Activités pour développer la conscience phonologique", Adapté de: Hall, S. L. (2006). I’ve 
DIBEL’d, now what? Boston, MA: Sopris West. 
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الصوامت العربية وفق تدرج منطقي من األيسر تعلما )الحروف( كتيكي يصنف اتصور علمي ذي بعد ديد وضعل
البعد  خذ بعين االعتبارالعربية، يأ (لصوامتللحروف )اتم اقتراح ترتيب  ،إلى األصعب، ومن البسيط إلى املركب

 .النطقي والبعد الكتابي
 

 :يما يأتمقتضيات التدريس بالطريقة املقطعية وفق خطوات تتطلب هذا التصنيف  ويوافق

 
 اعتمد الترتيب معايير كبرى تتشكل بدورها من معايير فرعية، وذلك كما يأتي:

املعيار 

النطقي 

للجهاز 

 املصوتي

 ضع نطقها وكيفية تحقيقها، وفق معيارين فرعيين:يسمح بتصنيف الصوامت وفق مو 

  املعيار الفرعي األول: موضع النطق؛ إذ كلما كان موضع نطق الصامت أقرب إلى
 مقدمة الجهاز املصوتي، كان تحقيقه أسهل.

 ت املعيار الفرعي الثاني: التحقيق البسيط واملركب للصوامت، على اعتبار أنه كلما كان
 .أسهليطة وغير مركبة أو مكررة، كان نطق الصامت عملية تحقيق الصامت بس

املعيار 

 الحركي

وقد تبين أنه كلما زاد عدد  الكتابي للصامت؛رسم ينظر في عدد مرات رفع اليد أثناء ال
 .أكثر صعوبةمرات رفع اليد أثناء رسم الصامت كان تحقيقه خطيا 

معيار 

الشكل 

 البصري 

، وعدد تمظهراته الخطية (صامتحرف )لف منها كل ولية التي يتأاألشكال األ   يعتمد على
( أو انفصاله ببقية الحروف )الصوامتفي أول الكلمة ووسطها وآخرها، ومدى اتصاله 

 ير فرعية:ويتوزع هذا املعيار إلى ثالثة معاي .عنها

 القوس، القطعة، النقطة(، على  حروفاملعيار األول: األشكال األولية املؤلفة لل(
ما زاد عدد األشكال األولية املؤلفة للصامت، كان تحقيقه نطقيا افتراض أنه كل

 .اوخطيا صعب

 في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، على  املعيار الثاني: التمظهرات الخطية للصامت
 .ةاعتبار أنه كلما تعددت التمظهرات الخطية للصامت في الكلمة، كانت قراءته صعب

    للصامت وانفصاله؛ إذ كلما كان رسم الصامت الثالث: االتصال الخطي املعيار
 منفصال في كلمة سهلت قراءته.

 العربية (صوامتحروف )الإلى ترتيب جديد لل لتحليالت اإلحصائية املالئمة،ا، بعد أفضت هذه املعايير 

ن لواو والياء إلى ذيل الترتيب، نظرا لطبيعتهما املترجحة بيا نقل وفق قيم وأوزان حسابية مضبوطة، مع

دروس القراءة في وامت ص وفيما يأتي الترتيب املعتمد في جدولة صوامت(.الالصوامت واملصوتات )شبه 

 من التعليم االبتدائي:السنة األولى 
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 الفصل الثاني:

 قراءةاملقاربة الجديدة لتدريس ال
 

 ةــــــة الديداكتكية املعتمدة لتنميـاملقارب –ب 

 اللغوي من خالل استثمار الحكاية الرصيد 

 وضوع امل
من اللغوي رصيد اللتنمية املقاربة الديداكتكية املعتمدة 

 .الحكاية خالل استثمار 

 هداف األ 

االستثمار التربوي للحكاية من  أتمكن من خالل هذا القسم

 وضعيات تعليمية وتعلمية:ضمن ءة وتعلمها تعليم القرافي 

  تعليم القراءة وتعلمها  آليات توظيف الحكاية فيأتعرف

 .أنشطتها التعليمية التعلمية وتدرج

  تتعلق بتنمية الرصيد اللغوي أوظف مفاهيم

 عبر الحكاية. مات واملتعلمينللمتعل

  والقدرة  للمتعلمات واملتعلمينأنمي الرصيد اللغوي

 لقرائي.على الفهم ا

 وأنفذها أبني وضعيات تربوية تتيح الفهم القرائي. 

 املحتوى 

 الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية. مبادئ عامة لتنمية 

 آليات تنمية الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية. 

  الحكايةتوظيف  أنشطة. 
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ــــة –ب   املقاربـة الديداكتكية املعتمدة لتنميــ

 ثمار الحكايةالرصيد اللغوي من خالل است 
 الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية تنميةمبادئ عامة ل الحكاية باستثمار تنمية الرصيد اللغوي  8

 

، وتسهم على سرد أحداث واقعّية أو خيالّية، لجذب انتباه املستمعين أو القارئينالحكاية تعتمد 

 . غوي تنمية الرصيد اللو والفهم القرائي تطوير الوعي الصوتي  بشكل كبير في
 

 ية:اآلت ائفظ. وهي تخدم الو ةواجتماعي ةونفسي ةولغوي ةتربويأهمية للحكاية  ملاذا الحكاية؟

 تطوير الوعي الصوتي وتنميته.  •

 .بمفردات اللغة العربية الفصيحة وتراكيبهااللغوي إغناء الرصيد  •

 .الهياكل األساس والبنيات املستعملة في الحكي تعرف •

 .للبنية الحكائية وتقنيات السرد تطوير معرفة املتعلم)ة( •

املتعلمون ماذا يتعلم 

 ؟واملتعلمات

الحكاية عناصر متكاملة تسهم من خالل  املتعلمون واملتعلماتكتسب ي

 :والوعي الصوتي في تنمية الرصيد اللغوي 

 .والجسديشفهي سرد الحكاية اعتمادا على التعبير ال •

 .زهاستثمار  الحكاية لتنمية الوعي الصوتي وتعزي •

 .فهم الحكاية، واستثمار بنيتها وعناصرها •

  .اللغوي ها رصيدملك تشخيص الحكاية، وت •

 .ها املتعلمون واملتعلماتالحروف التي درسحكاية تتضمن من الوجمل قراءة كلمات  •

املتعلمون  كيف  يتعلم

 ؟واملتعلمات

 لقراءة والكتابة منا، في هذا السياق، املتعلمون واملتعلماتيتعلم 

 : ما يأتي خالل 

 الكتشاف االستماع املتكرر إلى كل حكاية: 

 ؛الصوتي مهارات الوعي -

 وبنيتها؛ هيكل الحكاية -

 ؛ هاوعناصر  عبارات الحكي الرئيسة -

 وقيم إيجابية. مفردات جديدة -

يقومون بمسرحتها وقراءة كما ، وتلخيصهاالحكاية  سردبإعادة واملتعلمات  يقوم املتعلمون 

 .لها ص يمقاطع منها أو إنتاج شخ
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 آليات تنمية الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية تنمية الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية 9
 
سنة الفي وقصص متنوعة حكايات  قراءةتنمية الرصيد اللغوي من خالل للحكايات اللبنة األساس ر اتوف

 تدرجة.واستثمارها بكيفية مسرد الحكاية تتعلق بمراحل األولى والثانية، وذلك وفق 
 

إعادة سرد 

 الحكاية

كيفية إعادة سرد الحكايات، فإنهم بذلك املتعلمون واملتعلمات عندما يتعلم 

 يأتي:عن طريق ما  ةحييتعلمون كيفية استعمال اللغة العربية الفص

  حسب طريقتهم الخاصة. والتفاعل معها لحكايات الجيدة، التعلم نتيجة حبهم لإلى الحافز 

 سلسة ومعبرة.عفوية بطريقة  ةحيعمال جمل اللغة العربية الفصمساعدتهم على است 

 بما يأتي:قوم املتعلمون واملتعلمات يهذه املقاربة، لتطبيق 

 إشراك الفصل كله. جماعيا بفي مجموعات أو و اإعادة سرد الحكايات فردي 

  ،يات تجسد شخصخالل عملية إعادة السرد، باإليماءات والحركات الجسدية التي االستعانة

 . أحداثهاتذكر الحكاية وأحداثها، مما يعزز االستمتاع بالحكاية و 

 محددة ومتنوعة. أنشطةانطالقا من  الصوتي مهارات الوعيقوية ت 

  املتعلمات واملتعلمينما دامت قدرة  عادة سرد الحكايات.إل استعمال مؤشرات بصرية ونصية 

  .(ىألولا السنةاألولى )خاصة سنوات محدودة في الالقراءة على 
 

قيمة الصور 

 التوضيحية

ها يستعملا . لذممتعةجذابة و وسيلة تعلم باعتبارها تربوية  فائدة لصور ل

 . ت القراءة والكتابة بشكل تدريجيتنمية قدرالواألستاذة  األستاذ

 ؛أحداثها فرضيات القراءة وتوقعبناء املصاحبة للحكاية لالصور األستاذة األستاذ و ستعمل ي 

 إعادة للتدرب على بسيطة صورا ووسائل واملتعلمات د األساتذة واملتعلمون يمكن أن يع

 مؤشرات على تسلسل األحداث في الحكاية.في هذه الحالة الصور تشكل ، و ةحكي القص

 لتوضيح حكاياتهم.  يستعمل املتعلمون واملتعلمات الصور بالطريقة االعتيادية 

 على كتابة جملة قصيرة تتكون من  اإلنتاج نشاطيتم التركيز في ، ىاألوللسنة في بداية ا

 مع إرفاقها بصورة. تتضمن الحروف التي درست وتم إتقانها  كلمات كلمتين أو ثالث

  املرافقة لجمل املتعلمين شكل الصور ، تالكتابةالقراءة و تعلم في استثمار الحكايات لدعم

 لكلمات والصور معا.يوصلون أفكارهم باهم القراءة؛ ألن عنصرا مهما في عمليةوقصصهم 
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 الحكايةتوظيف  أنشطة تنمية الرصيد اللغوي باستثمار الحكاية 10
 

 .الوعي الصوتيو  تعددة تنمي في آن واحد الرصيد اللغوي م أنشطةسة ر امملا متنوعة فرصالحكاية  تتيح 
 

 :اآلتي التدرجاعتماد تطلب استثمار الحكاية ي كيف أستثمر الحكاية؟
 

 أنشطة

الحفز 

 التمهيدو 

  املراد تحقيقها واملهارات الكفيلة بتنمية الرصيد اللغوي.  األهداف التعليميةأحدد 

 أعد فضاء القسم إعدادا يشجع على الحكي والتشخيص في مراحل معينة 
 ...(.الهدوءتوافر ، الفصل سعة ،واملتعلمين املتعلمات عدد ،الجلسة شكل)

 لحكاية، وأشوقهم لتتبعها. لتجاوب مع اإلنصات واعلى ا املتعلمات واملتعلمينشجع أ 

 أنشطة

 القراءة

 )التسميع(

 :التسميع

 الحكايةقرأ أ  
 
مال معبرة أراعي فيها مخارج األصوات، ومواقع النبر والتنغيم، مستعقراءة

 يناسب من إيماءات وإشارات وتعبيرات جسدية.. ما 

 بصوت مرتفعراءة املعبرة جهرا ما قرأته، ويحاكون الق ات واملتعلميناملتعلم بعض يردد. 

 مهموسبصوت )ة( ذاألستاقراءة املتعلمون واملتعلمات حاكي ي. 

 :القراءة الجماعية

  املتعلمات  مييمكن تقسو  .مسموعبصوت  جماعيا واملتعلمون  )ة(األستاذيقرأ
يرد على تقوم كل مجموعة بقراءة ما أو صفوف، ل صغرى  مجموعات ىإل واملتعلمين

 .الحكايةخصيات شخصية ما من ش لسان

 متعلمينويطلب من  يتوقف فجأةثم  الحكاية، األستاذيقرأ  :القراءة بالتتمة الشفهية 
 .، أو تكملة الحدث بما يناسبالناقصة الكلمةإكمال القراءة بمتعلم)ة( من  وأ

  :ن على املتعلمياألدوار األستاذ)ة( تشخيص الحكاية، يوزع لالقراءة بالتعبيرات الجسدية
كما وحركات معبرة، رسوم وصور استعمال ساعدهم على أدائها. )يمكن ي، و تواملتعلما

 أكسسوارات وأدوات مختلفة ومناسبة(.توظيف يمكن 

اكتشاف 

 الحكاية

  ؛من خالل االستماع إليها تعّرف املضمون العام للحكاية 

  ؛(..األحداثالشخصيات،  األمكنة، األزمنة، ) سماعيا تعّرف عناصر الحكاية 

  توالي األحداث، الحل، النهاية(البنية السردية )البداية، املشكل املطروحتعّرف ،. 

االستثمار 

 الصوتي

  مقاطع سردية من الحكايةباستثمار  الصوتيلتنمية الوعي  أنشطة إنجاز, 

  خالل الوحدة السادسة لتصفية صعوبات القراءة.متنوعة نصوص قراءة 

ثمار تاالس

 اللغوي 

 الكتساب املفردات. نشطةر مختلف األااستثم 

  .تشخيص الحكاية أو مقطع منها مع ترويج املعجم املقترح والكلمات البصرية املحددة 

 خريطة استراتيجيات  دا على استراتيجيات متنوعة، مثلإثراء الرصيد اللغوي اعتما

 ...شبكة الكلمات، واستراتيجيات املعاني املتعددةالكلمة، و 



 
 

 21 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

القسم  

 يالثان

والنموذج التطبيقية  نشطةاأل

 "النجاح أجل من "للقراءةالديداكتيكي 
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 تطبيقية أنشطة: الفصل األول 
 

موضوع 

 الفصل األول 

لتدريس القراءة في السنة األولى  تطبيقية أنشطةيقدم هذا الفصل نماذج و 

إعداد باقي ، أعدت ملساعدة األستاذة واألستاذ على االجتهاد في ابتدائي

 وإنجازها. نشطةاأل

أهداف الفصل 

 األول 

وأدوات  أنشطةمن توظيف أساليب و  ،من خالل هذا الفصل ،أتمكن

" في وضعيات تعليمية النجاح أجل منمساعدة على تطبيق دروس "القراءة 

 وتعلمية:

 واألدوات  املقترحة. نشطةأتعرف نوعية األساليب واأل 

  منوالها. أخرى على أنشطةأتمكن من إنجاز 

 واألدوات   نشطةأبني وضعيات تربوية أخرى اعتمادا على األساليب واأل

 املقترحة وأنفذها.

 

محتوى الفصل 

 األول 
 مهارات الوعي الصوتي.بتتعلق  نشطةة ألأمثليتضمن هذا الفصل نماذج و 
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 مهارات الوعي الصوتي تطبيقية نشطةأمثلة أل 11
 

 الصوتي شفهيا املقطع رصد مهارات الوعي الصوتي 1مثال 
 

 رصد مهارة

  الصوتي املقطع

الوحدات الصوتية التي تتألف منها الكلمات،  . والقطعة هيأكبر من القطعة املقطع الصوتي

املدود(، أو و الكسرة، و الضمة، و ، أو مصوتات )الفتحة، )ب، م، ن...( ، مثل:صوامتوتكون 

 الواو في ولد، والياء في يد. كصوامت -أشباه

 ُد دا...، دَ الصوامت واملصوتات، مثل:  من املقطعلف يتأ

، أنجز معهم ما الصوتية شفهيا ليكون املتعلمون واملتعلمات قادرين على رصد املقاطع أهيئ للنشاط:

 يأتي:

 ( في املرة األولى دفعة واحدة:  داٌر أنطق كلمة )داٌر  -

 : )أو إشارة أخرى( رة على الطاولةأنطق كلمة )داٌر( في املرة الثانية مميزا كل مقطع منها بنق -

 دا )نقرة(    ٌر  )نقرة(  =  )نقرتان( = مقطعان

- )
ٌ
  أكرر التجربة مرة أخرى بكلمة )دوَدة

    
ٌ
 أنطق الكلمة دفعة واحدة: دوَدة

 الكلمة ثانية، فأضرب على الطاولة بحسب عدد مقاطعها: أتلفظ -

  )ضربة( =  ) 
ٌ
 مقاطع 3ربات( = ض 3دو  )ضربة(   َد  )ضربة(   ة

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

  ويحددوا ،عدد مقاطع كل كلمةن يميزواأأطلب من املتعلمات واملتعلمين   

 :لتحديد عدد مقاطع كل كلمة رسوم أدناهالبستعينين ، معدد التصفيقات

ْسَرتي َسريٌر  داٌر 
ُ
  مي ِلباٌس  َرمادٌ  أ

ُ
 رو  سميرة

    

 

   

 :العد باألصابعميز مقاطعها باستعمال الكلمات اآلتية، ويينطق املتعلم)ة(  للتعلم الذاتي: أنشطة

َر 
َ
ٌر  ماما ِإْبريٌق  ساف

ْ
أ
َ
  في ِلباٌس  ف

ٌ
 جيم َحماَمة

    

    
 



 
 

 24 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 القافيةرصد  مهارات الوعي الصوتي 2مثال 
 

 

  .وإنتاجها، اإليقاع، وتحديدهاو الكلمات التي لها نفس القافية  تعرف  رصد القافية مهارة

 أهيئ للنشاط:

  ن لدى املتعلمات واملتعلمين  يأتي: أنجز معهم ماالتي لها قافية متماثلة، وعي بالكلمات ليتكوَّ

 

 

 

 

 
 

 :مع املتعلمات واملتعلمين بقأط
 أكمل الكلمات لتتحقق القافية مع كلمة )طيور(: -

 

 

 مع كلمة )ينزل(: هانفسالقافية ليست لها أرفع أصبعي عندما أسمع كلمة  -

 

 

 :نفسها أكمل قائمة الكلمات بكلمات أخرى لها القافية -

 

 

 :للتعلم الذاتي أنشطة
  مع كل كلمة مما يأتي هانفسأبحث عن كلمات لها القافية: 

 
 
 
 

 

  سطـ.... قصـ....  طيور 
َ
 ُمر.... طـ....ف

 يحصل يقطر يبطل يهطل  ينزل 

 ............ ............ فضاء شتاء سماء

......... ......... بكى  حكى  ......... 

مة
ّ
 ......... ......... ......... مدّرسة  معل

سليم، جديد، وليد، فية نفسها: كتاب، حدد من بين الكلمات اآلتية الكلمات التي لها القا

 .فريد

 القافية مع: سعيد
 

 جديد، وليد، فريد



 
 

 25 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 العزل  مهارات الوعي الصوتي 3مثال 
 

 

الوحدات  عزل  مهارة 

 الصوتية

، سواء ن الكلمةتعرف الوحدات الصوتية التي تكوّ يقصد بالعزل 

 . أكانت في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها

 املتعلمون واملتعلمات قادرين على معرفة األصوات املفردة التي تشكل كلمة ليكون  أهيئ للنشاط:

 من الكلمات، أنجز معهم ما يأتي:

الكلمة في بداية  ]د[أنطق كل كلمة من الكلمات اآلتية، وأطلب منهم تحديد الصامت 
 :أو وسطها أو آخرها

  
 

الكلمة في بداية  [م] ات اآلتية، وأطلب منهم تحديد الصامتأنطق كل كلمة من الكلم
 :أو وسطها أو آخرها

 

 

 (:]ب[ ]ر[ ثم)أطلب منهم تحديد الصامت  أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 [ر] 
 

 [ب] 

 :للتعلم الذاتي أنشطة

ب من متعلم)ة( يبدأ اسمه أطل -

الشخص ي بالصامت موضوع الدرس 

أن ينطق به، ويقوم صديقه الذي 

يجلس بجانبه بتحديد الصوت األول 

 فيه:

 

 

 

  سعيٌد  يٌد  قدمٌ  دفتٌر 
ٌ
  مدينة

ٌ
 دجاجة

 كمال معل منزل  جمل سليم مكتب

 رسم ركبة مراد بدر َرُجل

 كتاب حبل باب زبدة بنت



 
 

 26 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

الصوامت التي باقي  مختلف عنصامت بما الكلمة التي تبتدئ 

 الكلمات األخرى: قلم، قسم، كتاب، قصة؟تبتدئ بها 
 

 كتاب

 

 التفييئ مهارات الوعي الصوتي 4مثال 
 

 .تعرف كلمة تبتدئ بوحدة صوتية تختلف عن  باقي كلمات املجموعة التفييءمهارة 

 أهيئ للنشاط: 

 تعلمون واملتعلمات قادرين على تمييز الكلمة التي ال تتضمن الصامت الذي تبتدئ ليكون امل

 به كلمات أخرى أو تنتهي به..، أنجز معهم ما يأتي:

 

 

  

 

 

 

 :مع املتعلمات واملتعلمين بقأط

 :أطلب من املتعلمات واملتعلمين إنجاز ما يأتي 

 :ى مات األخر تمييز الكلمة التي تبتدئ بصامت مختلف عن باقي الكل  -

 مقلمة مدينة حمامة معلمة مدرسة

 ت مختلف عن الكلمات األخرى:تمييز الكلمة التي تنتهي بصام -

 متفرج مجتهد هائج دجاج ضجيج

 :مّد بمرفوقا  تمييز الكلمة التي ال تتضمن الصامت ]ح[ -

 حمام بحار فحيح صحيح بحور 

 تصنيف الكلمات حسب نوع املد: -

 سائل كسول  رسول  سالم رسوم

 :للتعلم الذاتي أنشطة

 أكلف املتعلمات واملتعلمين بتمييز ما يأتي: 

 مصور  حصير عصفور  صحن بصلة
 

 جذور  تلميذ غذاء لذيذ حذاء



 
 

 27 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 التقطيع مهارات الوعي الصوتي 5مثال 
 

 .تجزيء الكلمة إلى وحدات صوتية عن طريق النقر أو العد التقطيع مهارة 

تعيين كل القطع )الصوامت، واملصوتات( علمون واملتعلمات قادرين على ليكون املت أهيئ للنشاط:

  ، أنجز معهم ما يأتي:املكونة للمتواليات اللغوية

 أستثمر املثال، وأشرح من خالله املهارة املستهدفة: -

 

 

 

 
 
 

أطلب من املتعلمات واملتعلمين تحديد الصوامت واملصوتات التي تتكون منها الكلمات  -

 :عد سماعهااآلتية ب
 

 عدد الوحدات الصوتية هاتقطيع اتالكلم

 كتاب

 سرير

 بيت

 ـا ــب ـــــتــ ــ ـِــــ  كـ 
ُ
ــ  ـنـ ــ

ـــ س ــ  ــ
َ
 ـــر   ـر  ــيــــ

ُ
  ـنـ  ـــــ

ــ بـ  ـــ  ـ
َ
ــــت   ــيــــ  ــ

ُ
 ـنـ  ــ

7 

7 

6 

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 كلمات اآلتية، وتحديد عدد الوحدات الصوتية:أطلب من املتعلمات واملتعلمين تقطيع ال -

 عدد الوحدات الصوتية هاتقطيع اتالكلم

 تغذية

 خروف
 لعبة

  

 تقطيع الكلمات اآلتية، وتحديد عدد الوحدات الصوتية:أطالبهم ب :للتعلم الذاتي أنشطة

 عدد الوحدات الصوتية هاتقطيع اتالكلم

 سحابة
 قرية

 َمْدَرَستي

  
 

 ما الصوامت واملصوتات التي تتكون منها كلمة "لعَب"؟
 

 فتحة -ب  -ة كسر  - ع -فتحة  -ل



 
 

 28 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 التجزيء املقطعي ت الوعي الصوتيمهارا 6مثال 
 

 .املكونة للمتواليات اللغويةالصوتية تعيين كل املقاطع  التجزيء املقطعيتعريف  

 تعيين القطع املكونة للمتوالياتبعد أن أصبح املتعلمون واملتعلمات قادرين على  أهيئ للنشاط:

الصوتية قاطع املعيين على تقادرين  ،انطالقا مما سبق ،، فإنهم سيكونون اللغوية

  لكلمات املسموعة، وفق ما يأتي:ل

 أستثمر املثال، وأشرح من خالله مهارة التجزيء املقطعي: -

 

 

 

 
 
 

 :أستثمر مع املتعلمات واملتعلمين أمثلة التقطيع لتحديد املقاطع كما يأتي -
 

 التجزيء املقطعي تقطيعال اتالكلم

 كتاب

 سرير

 بيت

ـ ـا ــب ــــتــ ــ ـِــــ  كـ 
ُ
ــ  ـنـ ــ

ـــ س ــ  ــ
َ
 ـــر   ـر  ــيــــ

ُ
  ـنـ  ـــــ

ــ بـ  ـــ  ـ
َ
ــــت   ــيــــ  ــ

ُ
 ـنـ  ــ

 ِكـ/ /تا/ /ٌب//

 َسـ/ /ريـ/ /ـٌر//

 َبـْيـ/  /ـٌت//

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 أطلب من املتعلمات واملتعلمين تقطيع الكلمات اآلتية، وتعيين مقاطعها: -

 لتجزيء املقطعيا تقطيعال اتالكلم

 تغذية

 خروف

 لعبة

  

 

 :للتعلم الذاتي أنشطة

 تقطيع الكلمات اآلتية، وتحديد عدد الوحدات الصوتية واملقاطع:أطالبهم ب -

 التجزيء املقطعي تقطيعال اتالكلم

 سحابة
 قرية

 َمْدَرَستي

  
 

 

 ؟ما املقاطع التي تتكون منها كلمة "سالم"
 

 /مٌ / ال/  /   /َس /



 
 

 29 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 الدمج مهارات الوعي الصوتي 7مثال 

 الدمج مهارة 
والجمع بينها املسموعة، حدات الصوتية،لسلة من الو جمع ستحديد 

 . لتكوين كلمة

، املسموعة لتكوين كلمات املقاطعدمج ليكون املتعلمون واملتعلمات قادرين على  أهيئ للنشاط:

  أنجز معهم ما يأتي:

 املثال، وأشرحه:أقدم  -

 

 

 

 

 

 من املقاطع املحددة: تكوين كلماتمن املتعلمات واملتعلمين  أطلب -

 

 

 

 
 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 مما يأتي: كلمات أطلب من املتعلمات واملتعلمين تكوين -

 .............    فتحة - ح  - كسرة  -  ب - فتحة - ر 

ـ // -/ـديـ/  -َمـ/ /
َ
// - ـن

ٌ
 .............    ـة

 :للتعلم الذاتي أنشطة

 :أكلف املتعلمات واملتعلمين بدمج املقاطع لتكوين كلمات -

 
 

 

 فتحة؟ -ع   -كسرة  -م  - فتحة -ون من: سما الكلمة التي تتك
 

 َسِمَع 



 
 

 30 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 الحذف مهارات الوعي الصوتي 8مثال 
 

 الحذف مهارة 
" عند إزالة مقطع صوتي الجديدةتعرف "الكلمة تتطلب مهارة الحذف 

 ة مسموعة.من كلم

 باملقاطع التالعبفهم وتطبيق مهارة  ليكون املتعلمون واملتعلمات قادرين على أهيئ للنشاط:

  ذف انطالقا مما يأتي:مهارة الح أنشطة، أنجز معهم املسموعة

 أستثمر املثال، وأشرحه: -

 

 

 

 

 
 

 أطلب من املتعلمات واملتعلمين نطق الكلمات الجديدة بعد حذف املقطع املحدد: -
 

 الكلمة الجديدة املقطع املحذوف ة األصليةالكلم

 كمال

باب
ُ
 ذ

صوٌص 
ُ
 ن

ـ//
َ
 ك

//
ُ
 ذ

ـ//
ُ
 ن

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

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

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

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 أطلب من املتعلمات واملتعلمين نطق الكلمات الجديدة بعد حذف املقطع املحدد: -

 الكلمة الجديدة املقطع املحذوف ة األصليةالكلم

 ِجمال

 َرجاءٌ 

 َسالمٌ 

 ِجـ//

 ٌء//

 َسـ//

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

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

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

 للتعلم الذاتي: أنشطة

 أكلف املتعلمات واملتعلمين بالبحث عن كلمات ذات معنى وذلك تبعا ملا يأتي: -

 كلمتان يمكن حذف املقطع األول منهما 

 كلمتان يمكن حذف املقطع الذي في آخرهما 

سماء" بدون املقطع ”كيف تصبح كلمة 

 ؟/َس /

 ؟  

 اء"" م



 
 

 31 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 اإلضافة مهارات الوعي الصوتي 9مثال 
 

 مهارة اإلضافة
طريق إضافة مقطع صوتي إلى  تشكيل كلمة جديدة عنيقصد بها 

 األصلية. الكلمة 

 أنجز املسموعة املقاطعب لتالعبتطبيق املهارة وا ليكون املتعلمون واملتعلمات قادرين على ، 

  مهارة اإلضافة انطالقا مما يأتي: أنشطةمعهم 

 أستثمر املثال، وأشرحه: -

 

 

 

 

 

ة مقطع مناسب في بدايتها أو أطلب من املتعلمات واملتعلمين نطق كلمات أصلية ثم إضاف -

 نهايتها:
 

 الكلمة الجديدة ضافاملقطع امل ة األصليةالكلم

 داٌر 

 
َ
 ذاع

 ُهنا

 ِجـ//

//
َ
 أ

 َك//

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

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

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

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 ثم إضافة مقطع مناسب لها: أطلب من املتعلمات واملتعلمين نطق الكلمات األصلية، -

 الكلمة الجديدة ضافاملقطع امل ة األصليةالكلم

 ماٌل 

 ٌر سافِ 

 عاد

 /رِ /

 ُمـ//

 /ُسـ/

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

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

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

 :للتعلم الذاتي أنشطة

 أكلف املتعلمات واملتعلمين بالبحث عن كلمات: -

 يتهاقابلة لزيادة مقطع في بدا. 

 قابلة لزيادة مقطع في نهايتها. 

/
َ

 ، ما الكلمة الجديدة؟في بدايتها قل: مال، أضف إليها املقطع /ك
 

 كمال



 
 

 32 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 التعويض  مهارات الوعي الصوتي 10مثال 
 

تعريف مهارة  

 التعويض
 .لتشكيل كلمة جديدةأو مقطع تعويض وحدة صوتية يقصد بها 

 أهيئ للنشاط:

  املقاطعب التالعبعن طريق فهم املهارة وتطبيقها ليكون املتعلمون واملتعلمات قادرين على 

  مهارة التعويض انطالقا مما يأتي: أنشطة، أنجز معهم وعةاملسم

 أستثمر املثال، وأشرحه: -

 

 

 

 

 

 

 مناسبة: أطلب من املتعلمات واملتعلمين نطق كلمات بعد تعويض وحدة صوتية بأخرى  -
 

 الكلمة الجديدة الوحدة الصوتية املعوضة  ة األصليةالكلم

 رمال

 سائٌر 

 ساءَح 

 /ِجـ/  ِر/   /

 /ـٌل/   ـٌر/  /

 /ِكـ/  ـ/   َح /

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

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

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

 أطبق مع املتعلمات واملتعلمين:

 مناسبة: نطق كلمات بعد تعويض وحدة صوتية بأخرى أطلب من املتعلمات واملتعلمين  -

 الكلمة الجديدة الوحدة الصوتية املعوضة  ة األصليةالكلم

 
َ
 طور ف

 جيوب

 قلم

/ 
َ
 /ُعـ/  ـ/   ف

 /ٌش/  ٌب/   /

ـ/   /
َ
 /َعـ/  ق

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

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

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

 :للتعلم الذاتي أنشطة

قابلة لتعويض وحداتها الصوتية كلمات:  ثالثات واملتعلمين بالبحث عن أكلف املتعلم -

  .بأخرى مناسبة

 سالم
مرة أخرى بعد تغيير الوحدة  الكلمة قل: كالم. أعد نطق

 الصوتية /ك/ بـ /س/

 ؟  



 
 

 33 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 

 :الثانيالفصل 

 " النجاح أجل منموذج الديداكتيكي "للقراءة الن

 
 

موضوع 

 الفصل

الهيكلة البيداغوجية بناء النموذج الديداكتيكي و  مبادئيقدم هذا الفصل 

، معززة بنموذج متكامل السنوية لتدريس القراءة في السنة األولى ابتدائي

ي تم تطويرها فو لدروس وحدة كاملة أنجزت من لدن أطر التفتيش والتكوين، 

 الثاني من السنة الدراسية  سدوسضوء نتائج تجريبها في السنة األولى، خالل األ 

2015 - 2016. 

أهداف الفصل 

 الثاني

 منأتمكن من خالل هذا الفصل من تطبيق النموذج الديداكتيكي "للقراءة 

 " في وضعيات تعليمية وتعلمية:النجاح أجل

  قراءة في السنة األولى الهيكلة البيداغوجية السنوية لتدريس الأتعرف

 .ابتدائي

 التعليمية التعلمية للمحور الصوتي ومحور تنمية  نشطةأكتشف األ

 الرصيد اللغوي.

 .أبني وضعيات تربوية أخرى وأنفذها اعتمادا على النموذج املقترح 

 

محتوى الفصل 

 الثاني

 يتضمن هذا الفصل العناصر اآلتية:

 بناء النموذج الديداكتيكي مبادئ 

 ة البيداغوجية السنوية لتدريس القراءة في السنة األولى ابتدائيالهيكل 

  الديداكتيكي املتكاملالنموذج 
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 بناء النموذج الديداكتيكي مبادئ النموذج الديداكتيكي 12
 

 

 املنطلقات

 اعتماد الطريقة املقطعية؛ 

   لرصيد اللغوي؛االوعي الصوتي و تنمية التركيز على 

  بأشكالها الخطيةها ربط، ئية: تعرُّف األصواتتنمية املهارات القرا ،

 الفهم، الطالقة. الكلمات وقراءتها،  تعّرف

 

التنظيم  

 واألجرأة

  استحضار تحقيق التكامل بين الوعي الصوتي وتنمية الرصيد اللغوي

 في كل حصة؛

 أسابيع ملجال كل وحدة؛ 5 تخصيص 

  ات لتصفية الصعوبات وتعميق التعلم الخامسسبوع األ تخصيص

 الخاصة بالوحدة؛ 

  الوحدات الثالث  حرف )صامت( كل أسبوع خالل أسابيعتقديم

 ؛خالل أسابيع الوحدتين الرابعة والخامسة (ينحرفين )صامتو  األولى

 برمجة الحروف )الصوامت( استنادا إلى املعايير املقدمة آنفا؛ 

 دقيقة لكل حصة من  40: برمجة خمس حصص في كل أسبوع

دقيقة لكل حصة من حصص  30الصوتي، وحصص تنمية الوعي 

 تنمية الرصيد اللغوي باستثمار الحكايات.
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 الهيكلة البيداغوجية السنوية لتدريس القراءة في السنة األولى ابتدائي النموذج الديداكتيكي 13
 

 املجال
 األسابيع

 الصوتيتنمية الوعي محور 
 دقيقة في كل حصة( 40)

 الرصيد اللغوي تنمية  محور 
 دقيقة في كل حصة( 30)

 إجراءات انطالق السنة الدراسية 1

 . األسرة1

 القرود : التاجر و 1حكايةال د 2
 م 3
 : أسرة في ضيافة النمل2 حكايةال ر 4
 ب 5
 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات الخاصة بالوحدة األولى  6

 . املدرسة2

 : الدجاجة الحمراء3 حكايةال س 7
 ف 8
: فرفور واملمحاة وقلم 4حكاية ال ل 9

 ص 10 الرصاص

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات الخاصة بالوحدة الثانية 11

3. 

 الهندام والنظافة

 : اللفت العمالق5حكاية ال ذ 12
 ز 13
 ط 14

 : الفطور 6حكاية ال
 ض 15

 ثالثةتصفية الصعوبات وتعميق التعلمات الخاصة بالوحدة ال 16

4. 

 الحي/ الدوار

 ع( -)ن  17
 : التين الشوكي7حكاية ال

 ظ( -)ت  18

 هـ( -)ح 19
 "العم صالح" نص 

 ج ( -)ء  20

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات الخاصة بالوحدة الرابعة 21

5. 

 البيئة الطبيعية

 غ( –)خ  22
 حكاية فطيرة :8حكاية ال

 ث( –)ك  23

 ش( –)ق  24
 نص قصص ي: شرنوب

 ي( –)و  25

 تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات الخاصة بالوحدة الخامسة 26

 اللعب واملرح. 6
  "البحث عن الكنز" نص 27

 : أحالم األصدقاء9حكاية ال
 "ألعاب الجدين" نص 28

 29 األسرة
"، تصفية الصعوبات شاء على السطح"ع صن

 ة: لعبة مسلي10الحكاية  القرائية

 "، تصفية الصعوبات القرائيةكلنا إخوة" نص 30 املدرسة

 "، تصفية الصعوبات القرائيةابتسامة شجرة" نص 31 الهندام والنظافة

 "، تصفية الصعوبات القرائيةحي نظيف" نص 32 الحي والدوار

 "، تصفية الصعوبات القرائيةديسم" نص 33 ةيالبيئة الطبيع

 اسيةإجراءات آخر السنة الدر  34 
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 تصميم حصص تدريس الوعي الصوتي بالسنة األولى من التعليم االبتدائي املحور الصوتي 14

التعليمية  نشطةيبرز النموذج الديداكتيكي لألستاذة واألستاذ مراحل تدريس الوعي الصوتي وكيفية تدبير األ

األهداف املحددة لكل  ومناكتيكي، املشار إليها في مبادئ النموذج الديد تصميم الحصص من التعلمية، منطلقا

 ، ومركزا على بعض الوسائل املمكن توظيفها، وصيغ العمل املتنوعة. أسبوع ولكل حصة

 األولى الحصة األسبوع 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

  ه.حولأسئلة  طرحو تهدف املس الصامتتتضمن املتعلمين واملتعلمات تقديم أشياء أو صور أو أسماء 

 مخرجه مع الحرص على إسماعه بشكل جيد للمتعلمين واملتعلمات. باحترام نطق الصامت 

 بناء التعلمات

  :طلب رفع األيدي إذا كانت الكلمة تتضمنهأو  ،حتوي على الصامتيكلمات بعضها ال  أقدمالتفييء.  

  :أسئلة للتحقق من نطقه.املتعلمين املتعلمات و  على وأطرحكلمات تبتدئ بالصامت،  أقدمالعزل 

 وجههم إلى استكشافه حسب موقعه في الكلمات وكيفية نطقهأكلمات تتضمن الصامت، و لهم قدم أ.  

 بالحركة املتوافق عليها امتشرح كيفية ربط تحديد موقع الصأ. 

  عن طريق ، وذلك الحركات القصيرة مع  تعرف الحرف  معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمةأمكنهم من

ركزا املتعلمات واملتعلمين م علىكلمات تتضمن الحرف بلون مختلف، وقراءتها  عرض بطاقات مقاطع أو 

 على نطق الصامت واإلشارة إلى الحرف بتمرير األصبع عليه.

 :بتشكيل الحرف في الهواء والعيون مغمضة، ثم املتعلمات واملتعلمين أكلف  التحقيق الخطي للحرف

 لرمل، أو تلوينه على الورق...بالعجين أو على ا

 ر.ممارسة لعبة في مجموعات، والقيام بدور املوجه وامليس  التمرن 

 التقويم والدعم

  تخدم األهداف وتعتمد مهارتي العزل والتفييء أنشطةتقويم التعلمات من خالل.  

  تحديدها؛  يئها/تفي إلى املتعلمات واملتعلميناقتراح كلمات تتضمن الصامت وواحدة ال تتضمنه، ودفع 

 ومطالبة املتعلمين واملتعلمات بإحاطة الحرف بخط مغلق ،كتابة كلمات. 

 منزلية أنشطة

 :مطالبة املتعلمين واملتعلمات بمهمة بسيطة تراعي الخصوصيات املحلية واملجال 

 أو أسماء حيوانات/خضر/فواكه... تتضمن الصامت أشخاص تعرف أسماء أدوات، أو أسماء ،

 . املستهدف
 

 الثانية الحصة األسبوع 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 وضعية االنطالق
  كلمات مسموعة اعتمادا علىتتعلق بتمييز الصامت  أنشطةمراجعة حصيلة الحصة السابقة من خالل 

 حسب موقعه في الكلمة وكيفية نطقه.و 

 بناء التعلمات

 عهاترديد الصامت م إلى )ة(دعوة املتعلمو  ،لقصيرةترديد كلمات تتضمن الصامت مع املصوتات ا. 

  تقديم كلمات )شفهيا( تتضمن الصامت في مواقع مختلفة مقرونا بمصوتات قصيرة، ومطالبة

 ،املتعلمات واملتعلمين بتجزيئها شفهيا )باستعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي املتضّمن للصامت

يعزل املقاطع املتضمنة للصامت  الذي )ة(ستاذاأل  لدنن على السبورة مكتابة الحرف )الصامت( ثم 

 .مع الحركات القصيرة



 
 

 37 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 هاية( بتلوينه أو وضع دائرة حوله.ن -وسط -ز مواقع الحرف وحركاته القصيرة )بدايةيميت 

 الحرف مع الحركات القصيرة )باستعمال الحركات الجسدية( قراءة. 

 التمرن 

 الصامت في مجموعات. تتضمن -شفهيا -كلمات  على تقطيع التدرب  

 طع الصوتية لكلمات تتضمن الصامتشفهيا املقا ديحدت. 

  د الكلمات املتضمنة لـلمقاطع في كلمات.يحدت 

 باستعمال الحركات الجسدية. قراءتهمع الحركات القصيرة، ثم  ل بالعجين الحرفيشكت 

 موازية. أنشطةألعاب مناسبة أو في  ةشاركامل 

 التقويم والدعم
  تعرف املقاطع ضمن كلمات منطوقة مع تحديد مواقعهاو  ئها،وتجزي مات تتضمن الصامتتقطيع كل. 

  املتضمنة في تلك املقاطع. األصوات قريبة منفي كلمات تتضّمن أصواتا  املقاطعتمييز 

 .تلوين الحرف في بطاقات الكلمات، أو وضع دائرة حول املقطع املدروس  منزلية أنشطة
 

 ةالثالث الحصة األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

  اللوحة القرائية؛ املتعلمو  ةاملتعلمـ قراءة 

 مع قراءتهقصيرة لتشكيل مقطع صوتي الحركة الحرف واألخرى الجمع بين بطاقتين تتضمن إحداهما ال. 

 مات وقراءتها.املتعلم بتركيبها لتكوين كلو  ةومطالبة املتعلم ،تقديم مقاطع صوتية 

 بناء التعلمات

  تسميع قائمة كلمات تتضمن الصامت مع املصوتات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصامت مع مصوت

 املتعلم باكتشاف الكلمة املختلفة.ةو طويل، ومطالبة املتعلم

 ة(؛  ستاذأل الصامت مع املصوتات الطويلة باستعمال الحركات الجسدية ومحاكاة نطق  ا ترديد( 

 ة( جماعيا ستاذرديد كلمات تتضمن الصامت مع املصوتات الطويلة، ومحاكاة النطق النموذجي لأل ت(

 وفرديا.

  ة ي مواقع مختلفة مقرونا بمصوتات طويلة، ومطالبة املتعلمفتقديم كلمات شفهيا تتضمن الصامت

 .متبتجزيئها شفهيا )باستعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي املتضّمن للصا املتعلمو 

  ينه أو وضع دائرة حوله في كلمات نهاية( بتلو  -وسط -يحدد مواقع الحرف  مع حركاته الطويلة )بداية

 معطاة.

 باستعمال الحركات الجسدية الحرف مع الحركات الطويلة واملتعلمة يقرأ املتعلم. 

 وتفييئها  ، ثم يطالب بقراءتهاتضمن الحرف مصحوبا بحركات طويلةبطاقات كلمات ت )ة(يقدم األستاذ

  .حسب نوع الحركة الطويلة ) و، ي، ا(

 التمرن 

  كلمات تتضمن الصامت مع املصوتات الطويلة في لعلى التقطيع الشفهي  املتعلمون واملتعلماتيتدرب

 مجموعات أو ثنائيا.

 على التركيب الشفهي لكلمات من مقاطع صوتية معطاة. ون يتدرب 

 املتعلم و  ةطالب املتعلميمصوتات قصيرة وأخرى طويلة، و ع مكلمات تتضمن الصامت  )ة(يسمع األستاذ

 بالقيام بإشارة متفق عليها عند سماع الكلمات املتضمنة ملصوتات طويلة.

 بإحاطة  املتعلمات واملتعلمينمجموعة من الكلمات تدريجيا على السبورة، ويطالب  )ة(يدون األستاذ

لرمل تشكيله )في الهواء، أو األلواح، أو بالعجين أو باحرف  مع الحركات الطويلة بخط، ثم قراءة املقطع و ال

 ..إلخ(

مقرونا  شفهي لكلمات تتضمن الصامتالتجزيء التقطيع و ال أنشطةإنجاز ب املتعلمات واملتعلمينمطالبة   التقويم والدعم



 
 

 38 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 (.23 ص 11طاقة . )استعن باألمثلة في البباملصوتات الطويلة

  ونا باملصوتات الطويلةقر متركيب قطع لتكوين مقاطع الصامت. 

 بالحركة الطويلة وكتابته على  مقرونا هاستخراجثم  ،قراءة كلمات تتضمن الحرف مقرونا بحركات طويلة

 .األلواح

 منزلية أنشطة
  لبحث ا أو  بتلوين الحرف مع الحركات الطويلة ةاملتعلمة و ومطالبة املتعلم املتعلمة واملتعلم،كراسة  استثمار

 .مقرونا بالحركات الطويلة  حرفالعن كلمات تتضمن 
 

 

 الرابعة الحصة األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

تسميع كلمات من الحكاية تتضمن الصامت مقرونا باملصوتات و ، بطاقة كلماتقراءة ثم  ،املنزلية نشطةتقويم األ

 .القصيرة والطويلة

بناء 

 التعلمات

 ئمة كلمات تتضمن الصامت مع املصوتات، وكلمة واحدة تتضمن الصامت مع التنوين، ومطالبة تسميع قا

 باكتشاف الكلمة املختلفة. ةاملتعلمو  ةاملتعلم

   إلى ترديد الصامت مع التنوين املتعلم)ة(دعوة. 

 ثم  للصامت،)باستعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي املتضّمن  الكلمات السابقة شفهيا ءبتجزي  تهمطالب

 : )ة( على السبورةستاذاأل  لدنكتابيا من 

  وضع دائرة حوله.بمواقع الحرف  مقرونا بالتنوين في كلمات بتلوينه أو املتعلم)ة(  تمييز 

 الحرف مع التنوين باستعمال الحركات الجسدية املتفق عليها. املتعلم)ة( قراءة 

 التمرن 

  بإحاطة املقطع املتضمن للحرف مقرونا  املتعلمات واملتعلمينتدوين كلمات بالتتابع على السبورة، ومطالبة

 .بالتنوين بخط، ثم قراءته

  تتضمن التنوين (مسجوعة) مقفاةإلى إنتاج كلمات  املتعلمات واملتعلميناستدراج. 

 املتعلمات واملتعلمينتنوين، ومطالبة الكتابة جمل )من الحكاية( تتضمن كلمات منتهية بالحرف مقرونة ب 

  .ته بخط مغلقبإحاط

  على تقطيع كلمات تتضمن الحرف مع التنوين في مجموعات أو ثنائيا. ن واملتعلماتياملتعلمتدرب 

 املصوتات املدروسةعلى تركيب كلمات من مقاطع صوتية معطاة تتضمن  همربتد.  

  ا ركات متفق عليهبالقيام بح املتعلمات واملتعلمينمع التنوين، ومطالبة املستهدف تسميع كلمات تتضمن الصامت

  .مناسبةو 

  حرف مع التنوين بخط، ثم البإحاطة  املتعلمات واملتعلمينكتابة مجموعة من الكلمات على السبورة، ومطالبة

 ..إلخ( ،أو بالرمل قراءة املقطع وتشكيله )في الهواء، أو األلواح، أو بالعجين

التقويم 

 والدعم

 يئهاوتجز رونا بالتنوين مقاملستهدف  تقطيع كلمات شفهيا تتضمن الصامت. 

   قرونا بالتنوينمتركيب قطع لتكوين مقاطع شفهيا، وتركيب مقاطع شفهيا لتكوين كلمات تتضمن الصامت. 

 وكتابته على األلواح أيضا، واستخراج الحرف مقرونا بالتنوين ،قراءة كلمات تتضمن الحرف مقرونا بالتنوين. 

أنشطة 

 منزلية

 ثم بتنوينجرن بالبحث عن كلمات تتضمن الحرف  مقرونا بتنوين الضم، وبتنوين المطالبة املتعلمات واملتعلمي ، 
 الفتح ورسمها على األلواح.

 قرونا باملصوتات القصيرة والطويلةمتسميع كلمات من الحكاية تتضمن الصامت ، و قراءة اللوحة القرائية. 
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 ةخامسال الحصة األسبوع 
 

 التعلميةالتعليمية  نشطةتدبير األ املراحل

تقويم 

 تشخيص ي

 

  تحديد موقع الصامت في كلمات مسموعة.  

   مع الحركات القصيرة والطويلة  الحرف تحتوي علىجمل ت و مقاطع وكلما تتضمنقراءة لوحة قرائية

 .انطقها جيدو  ،والتنوين

  أللواح.على اواملتعلمات يكتبها املتعلمون املستهدف، فإمالء مقاطع وكلمات بسيطة مكونة من الصامت 

 دعم

 وإغناء

  مكن أن للدعم واإلغناء بناء  على استثمار نتائج التقويم. وي أنشطةواقتراح  ،املتعلميناملتعلمات و تفييء

 .التحقيق الخطي - كما يأتي: التحقيق النطقي نشطةتتوزع  هذه األ

 و تعويض  أإبدال  إعادة نطقها بعد املتعلمات واملتعلمينويطلب من  ،)ة( كلمةالتعويض: ينطق األستاذ

 األوراق:أو على األلواح  أو على مقطع بآخر ثم كتابتها على السبورة 

  :كلماتدمج قطع للحصول على مقاطع أو  أو  دمج مقاطع للحصول على كلمةالدمج.     

  (11. )انظر لتعزيز مهارات الوعي الصوتي األمثلة الواردة في البطاقة اإلضافةو الحذف 

 تهاوكتاب لكلمات البصريةالتدرب على قراءة ا.  

 املعالجة املركزة

  معالجة خاصة وفق و زالت في حاجة إلى دعم ما إعادة بناء التعلمات بالنسبة للفئة املتعثرة التي

 :تيةاالستراتيجية اآل

 النطقي والخطي.ي الصوتي  بهدف التحقيق الوع أنشطةاعتماد  -

من إعادة بناء  ا، لتمكينهاأو فردي انائيهذه الفئة برعاية خاصة في مجموعة صغرى أو ث تخصيص -

  ا.تعلماته

 منزلية أنشطة

  الحركاتمع  الحرفيتضمن اسمها  و حيوانات ..(أو طيور أأشخاص  أسماء )أشياء،البحث عن صور 

 .املتعلمة واملتعلموكتابتها على كراسة  ،التنوينالقصيرة  والطويلة و 

 في األسبوع + مراجعة كّل الكلمات البصرية السابقة(.  التمّرن على قراءة الكلمات البصرية )كلمتان   
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 بالسنة األولى من التعليم االبتدائي اللغوي تصميم حصص محور الرصيد  اللغوي الرصيد محور  15

التعليمية  نشطةيبرز النموذج الديداكتيكي لألستاذة واألستاذ مراحل إنجاز محور الرصيد اللغوي وكيفية تدبير األ

التعلمية، منطلقا من تصميم الحصص املشار إليها في مبادئ النموذج الديداكتيكي، ومن األهداف املحددة لكل أسبوع 

ولكل حصة، ومركزا على بعض الوسائل املمكن توظيفها، وصيغ العمل املتنوعة أو االستراتيجيات املساعدة على تحقيق 

 األهداف املتوخاة. 
 

 األولى ةالحص 1األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

  الفضاء املناسب لتقديم الحكاية اختيار. 

 حول الحكاية ينواملتعلم اتتوقعات املتعلم ع ستطل ااته، ثم وشرح كلم عنوان الحكاية قراءة. 

 التسميع

 قةإمع  عبير الجسديباحترام أسلوب السرد وباعتماد الت تسميع نص الحكاية مرتين ِّ
 ،يقاعات صوتية مشو 

 حترام قواعد النبر والتنغيم وعلمات الوقف...ابو 

 طرح أسئلة الختبار الفهم األولي ملوضوع  الحكاية. 

 طرح أسئلة لبناء معنى الحكاية: من هي شخصيات الحكاية؟  أين تقع أحداث الحكاية؟   بناء املعنى

  .املدروس تعلمات بالتعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصامتاملتعلمين وامل ةطالبم  تقويم ودعم
 

 الثانية الحصة 1األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 ها.شخصياتو الحكاية  من خلل عنواناملكتسبات تشخيص القيام ب  وضعية االنطالق

تسميع الحكاية 

 وفهمها

 املشكل املطروح، و الشخصيات )آدمية، حيوانية( تحديد طبيعةئلة بهدف تسميع الحكاية وطرح أس ،

 .النهايةو نوع الحل، وقوعها، و مكان واألحداث وتسلسلها، و 

استثمار بنية 

 الحكاية وعناصرها

  املقطع الخاص و  البدايةردي الخاص بستتعلق باملقطع الطرح أسئلة عن طريق إبراز بنية الحكاية

 النهاية.اص باملقطع الخالتحول و ب

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

 مطالبة املتعلمات واملتعلمين بترتيب جمل حسب أحداث الحكاية. 

  وتدوينها على السبورة  املدروس، حرفالاستخراج الكلمات التي تتضمن. 

 بالتعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة  واملتعلم ةمطالبة املتعلمو  ،قراءة اللوحة القرائية

 .املستهدف حرفالتتضمن 

 [.في، كان، فوق، من، إلى، دائما، هذا، فجأة، دائما]: ، مثلقراءة الكلمات البصرية 
 

 الثالثة الحصة 1األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 وضعية االنطالق
 طروح، توالي األحداثالسردية )جملة البداية، املشكل امل تهابنيبها و بشخصيات، و التذكير بعنوان الحكاية ،

 .جملة الحل، جملة النهاية(

 تسميع الحكاية
 تسميع الحكاية بطريقة معبرة تحترم شروط الحكي ومواصفاته. 

 دعم فهم الحكاية.  
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 تعرف شخصيات الحكاية. 

  البنية السردية للحكاية مقاطعتعرف. 

  ماءاتالبنية السردية للحكاية باستعمال الحركات الجسدية واإلي مقاطعتشخيص. 

إثراء الرصيد 

 اللغوي 

  قراءة الحكاية الستخراج املعجم املراد اكتسابه وترويجه واستعماله في جمل حسب سياقات مختلفة

 .قراءة الكلمات البصرية ثم ة واملتعلم،ترتبط بمحيط املتعلم

 .املستهدف حرفالعلى تركيب جمل مرتبطة بمضمون الحكاية و  واملتعلمينمساعدة املتعلمات   تقويم ودعم
 

 الرابعة الحصة 1األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 وضعية االنطالق 
  طرح أسئلة مناسبة: جملة تحدد بداية الحكاية؛ من خلل بنيتها السردية بالتذكير بعناصر الحكاية و

 جملة تحدد نهايتها.

 قراءة الحكاية 
 حرف لحداث  وتروج لاأل جمل تتضمن بعض ضافة إلى باإل  ،ةسرديمقاطع ، و قراءة الكلمات البصرية

 .املستهدف

إثراء الرصيد 

 اللغوي 

 :أو ما يناسب من  عائلة الكلمة، و شبكة املفرداتو  خريطة الكلمة: توظيف استراتيجيات الفهم القرائي

 االستراتيجيات الواردة في دليل األستاذة واألستاذ للمستوى الثاني. 

م تقويم تكويني ودع

 فوري

 ملا جاء في مرحلة إثراء الرصيد اللغوي، وفسح املجال أمام املتعلمات واملتعلمين تبعا  أنشطةالقيام ب

 الحكاية. الكتساب املهارات املرتبطة باستراتيجيات الفهم، وذلك بتوظيف الكلمات املفاتيح لتيسير فهم
 

 الخامسة الحصة 1األسبوع  
 

 ة التعلميةالتعليمي نشطةتدبير األ املراحل

 ..الشخصيات -املكان  -: الزمان بناء خريطة الحكاية بشكل جماعي  وضعية االنطالق

 قراءة الحكاية
 حرف لتروج لو حداث  األ جمل تتضمن بعض سردية إضافة إلى مقاطع ، و قراءة الكلمات البصرية

 .املستهدف

 سرد الحكاية

 ة. املعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاي دعوة املتعلمات واملتعلمين إلى سرد الحكاية باستعمال 

 أسلوبهم الشخص ي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى ب مراعاة شروط الحكي الجيد وضوابطه

 املناسبة واملتفق عليها. توظيف الحركات الجسدية واإليماءاتمع  ،مقاطع توزع بين أفراد املجموعات

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

 معالجة مع  بأسلوب شخص ي بحسب مستويات التمكن  أو الحكاية كاملة ن الحكايةسرد مقاطع م

  التي تم رصدها.التعثرات 
 

 األولى الحصة 2األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 .مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بعنوان الحكاية" وبمضمونها العام  وضعية االنطالق

 ةالقراء
 للتذكير بما سمعوه خلل قراءة الحكاية. ينواملتعلم اتاملتعلمدعوة و  قراءة الحكاية قراءة معبرة 

  معالجة التعثرات.مع  املتعلم بالتناوب وخاصة املتعثرينةو املتعلم لدنقراءة املقاطع السردية من 

 حول األصوات واملقاطع الصوتية.... لة طرح أسئو عنوان البالتذكير ب ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة   االستثمار/
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 بذكر مضمون املقطع الذي تمت قراءته. تهممطالب  القيم

 استخراج القيم التي يعالجها النص. 

 ودعمتقويم 
 جملة: كل تحديد عدد كلمات ، و قراءة جمل 

 وذات ارتباط باملجال.إنتاج بعض الجمل البسيطة تبتدئ بالفعل ، 
 

 الثانية الحصة 2األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ حلاملرا

 بالتعبير عن مضمون الحكاية بأسلوبهم الشخص ي. ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة بعض   وضعية االنطالق

 القراءة
 تهاللتذكير بما سمعوه خلل قراء ينواملتعلم اتاملتعلمدعوة و  قراءة الحكاية قراءة معبرة. 

  معالجة التعثرات.مع  دية بالتناوب وخاصة املتعثرينسر مقاطع  ينواملتعلم اتاملتعلمقراءة  

 االستثمار

  هواستعمالجوبة لترويج املعجم األ استثمار و ، املعنى العام للحكاية طرح أسئلة حول. 

 ثم ، هاوإلصاق تحمل كل واحدة منها كلمة من كلمات الجملة بشكل غير مرتب التراكيب: تقديم بطاقات

 الترتيب الصحيح.اعتماد بإعادة إلصاقها ب مطالبة املتعلمات واملتعلمين

 إن أمكن. توجيه املتعلمات واملتعلمين إلى البحث عن ترتيب آخر لكلمات الجملة دون تغيير معناها 

 .لتكوين فقرةمحددة ترتيب جمل أو  إلنتاج جمل ينواملتعلم اتلمتعلملتقديم  كلمات   ودعمتقويم 
 

 الثالثة الحصة 2األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةدبير األت املراحل

 التذكير بعنوان الحكاية وشخصياتها وزمانها ومكانها وأحداثها؛  وضعية االنطالق 

  اإلعداد

  النهاية ( -الحل  -التحول  -البداية تحديد مقاطعها وبنيتها السردية )كاية و الحقراءة. 

  حكاية الة جديدة انطلقا من حول كيفية إنتاج حكاي ينواملتعلم اتاملتعلمتنظيم حوار مع 
 حكاية بمكونات جديدة من اقتراحهم ونسج خيالهم.  العلى استبدال مكونات  همتحفيز مع  ،املدروسة

  األحداث املمكن وقوعها ...ب ذات صلةة األمكنة والزمان واألفكار الرئيستحديد الشخصيات و 

 اإلنتاج

 على النحو اآلتي: تنظيم العمل الجماعي من أجل إنتاج بداية الحكاية 
 .إنتاج جمل مترابطة لتكوين مقاطع سردية متتابعة -
 .قراءة بداية الحكاية التي تم  إنتاجها -
  مساعدة املتعلمات واملتعلمين على سرد هذه البداية شفهيا، مع اإلشارة إلى الجمل والكلمات على

 السبورة، وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين اإلنتاج.

 .لعمل املجموعات ينواملتعلم اتاملتعلمتقويم   قويم ودعم ت
 قراءة الكلمات البصريةثم  انطباعاتهم حول اإلنتاج الجماعي ملتعلمات واملتعلمين عنتعبير ا. 
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 الرابعة الحصة 2األسبوع 
 

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

 بالتذكير بمضمون بداية الحكاية التي تم إنتاجها في الحصة السابقة مطالبة املتعلمات واملتعلمين. 

 االستعانة مع  ،كتابة بداية هذه الحكاية على السبورة أثناء سردها من قبل املتعلمات واملتعلمين

 األشياء واألشخاص(.املمثلة لبعض الكلمات والجمل و أو الرسوم ر بالصو 

 اإلعداد

 عن طريق  لهايه املتعلمات واملتعلمين إلى التفكير في تتمة ممكنة توجو  قراءة نص بداية الحكاية

تنظيم حوار حول ما يمكن تغييره في هذه التتمة ، و في تتمة هذه الحكاية تحديد العناصر األساس

 إلتمام الحكاية التي تم البدء فيها، وذلك بهدف تغيير أحداث التحول والحل والنهاية.

 اإلنتاج

 ي من أجل إنتاج تتمة الحكاية على النحو اآلتي:تنظيم العمل الجماع 

 إنتاج جمل مترابطة لتكوين مقاطع سردية متتابعة. 

 قراءة الحكاية التي تم  إنتاجها. 

  إلى الجمل والكلمات على السبورة،مساعدة املتعلمات واملتعلمين على سردها شفهيا، مع اإلشارة 

 اإلنتاج.وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين 

 تقويم ودعم

  يةاألصلحكاية المع مطالبة املتعلمين واملتعلمات بـمقارنة الحكاية التي تم  إنتاجها. 

 )وعن ، آرائهم الشخصية، وعن التعبير عن انطباعاتهم حول اإلنتاج الجماعي )الحكاية الجديدة

 ...موقفهم تجاه األحداث، 
 

 الخامسة الحصة 2األسبوع  
 

 التعليمية التعلمية نشطةاألتدبير  املراحل

 .مطالبة املتعلمات واملتعلمين باملضمون العام للحكاية الجديدة، وتحديد عناصرها وبنيتها السردية  تذكير

 تشخيص

 همبالتتابع وبالتعاون بينمنها مطالبة املتعلمات واملتعلمين بسرد مقاطع و  ،قراءة الحكاية بطريقة معبرة. 

  الجديدة وتقويم هذه العملية ايةوتوزيع األدوار لتشخيص الحك إلى تشكيل مجموعاتتهم دعو. 

 .تشخيص الحكاية بالتناوب بين املجموعات على لعب األدوار وتقويم األداءات 

 تقويم

  مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتعبير عن انطباعاتهم حول العمل املنجز خلل األسبوع، وعن رغباتهم

 .املستقبلية حول الحكي

  المتدادات مرتبطة بالحكاية )رسم الشخصيات واألمكنة واألشياء وبعض  أنشطةاح و/أو مناقشة اقتر

  .األفعال،...(

  همزملئ حكاية الجديدة على السبورة أمامبمحاولة كتابة ال ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة بعض 

 تحوالتها(.بعض الرموز والرسوم والتخطيطات املجسدة ملسار الحكاية الجديدة و  استعمال)

 .دعوة املتعلمين للبحث عن حكايات مماثلة وإنتاج حكايات أخرى انطلقا منها 

تقويم تكويني 

 ودعم فوري

 .إعطاء الفرصة للمتعلمات واملتعلمين للتعبير عن انطباعاتهم حول تشخيص  الحكاية الجديدة 

 راءاألحكام واآل تبرير مع هما واملفاضلة بين املدروسة،حكاية المع قارنة الحكاية التي تم  إنتاجها م. 
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 والرصيد اللغوي  محور الوعي الصوتي النموذج الديداكتيكي 16

 دقيقة 40اليوم األول )الحصة األولى(:  2األسبوع 

 ]د[ والحرف )د( امتالصاملحور الصوتي: 

 الحكاية الحروف املدروسة/الصوامت األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة الدراسية 2 األسرة -1 راءةالق األول ابتدائي

 أهداف األسبوع:

 ]د[ معزوال، وفي مقاطع وكلمات؛  للصامتالتحقيق النطقي   -

 ]د[؛ تامتحقيق التطابق الصوتي )الفوني(/الخطي )الغرافي( للص -

 قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف )د(؛  -

 زوال، وفي مقاطع؛التحقيق الخطي للحرف )د( مع -

 ت ]د[.امتركيز على الكلمات املتضمنة للصإغناء الرصيد اللغوي مع ال -

 قراءة كلمات بصرية بطلقة. -

 األولى  أوال: أهداف الحصة

 ]د[ سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ الصامتتعرف  -

 ]د[ سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ الصامتتمييز  -

 ]د[ معزوال، وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ صامتالنطق  -

 تعرف الحرف )د( معزوال، وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ -

 التحقيق الخطي للحرف )د(. -

 : صور، بطاقات، أشياء عينية، موارد رقمية،....ثانيا: الوسائل

 ثنائي/ في مجموعات/ جماعي: فردي/ ثالثا: صيغ العمل

 رابعا: إنجاز الحصة األولى

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

على املتعلمين  تيةاألسئلة اآل طرحو  ،]د[ في األول  الصامتو أسماء تلميذ تتضمن أ تقديم أشياء أو صور  -

 واملتعلمات: من هذا؟ من هذه؟ ما هذا؟ ما هذه؟

 ، دب، درهم، دنيا،...مات: دجاجةاألول في هذه الكل الصامت : ماتيوضع السؤال اآل -

 بشكل جيد.للمتعلمين واملتعلمات محترما مخرجه مع الحرص على إسماعه  ،نطق الصامت ]د[ -

 بناء التعلمات

 اتاملتعلم، ومطالبة ت بعضها ال تحتوي على الصامت ]د[)التفييء(: تقديم مجموعة من الكلما1النشاط 

  .رفع األيدي إذا كانت الكلمة تتضمنهب ينواملتعلم

ليهم: ما ع اآلتيالسؤال  طرحو ، ، دفتر، دم،....دب، مثل: ]د[ الصامتكلمات تبتدئ ب : تقديم)العزل( 2النشاط 

 ؟األول في الكلمة الصامت

 من مخرجه بشكل مضبوط. امتللص ينواملتعلم اتاملتعلمالتحقق من نطق  -

، وتوجيههم إلى استكشافه حسب ]د[ تالصامتتضمن للمتعلمين واملتعلمات تقديم كلمات  )التفييء(: 3النشاط 

  .الكلمات وكيفية نطقهتلك موقعه في 

]د[ في أول الكلمة  الصامتربط بين وجود البالحركة املتوافق عليها:   الصامتشرح كيفية ربط تحديد موقع  -

 برفع اليد اليمنى، وفي آخرها برفع اليد اليسرى، وفي وسطها بوضع اليدين على الصدر .
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 :مع  الحركات القصيرة  وفي مواقع مختلفة من الكلمة معزوال  )د(لحرف تعرف ا :4النشاط   

مع التركيز  ،املتعلمات واملتعلمين علىعرض بطاقات مقاطع أوكلمات تتضمن الحرف )د( بلون مختلف، وقراءتها 

 واإلشارة إلى الحرف بتمرير األصبع عليه. الصامتعلى نطق 

 ف )د(: : التحقيق الخطي للحر 5النشاط 

و على الرمل، أو املتعلمين بتشكيل الحرف )د( في الهواء والعيون مغمضة، ثم بالعجين أو مطالبة املتعلمات  -

 تلوينه على الورق...

 التمرن 

 اقتراح ممارسة لعبة في مجموعات، والقيام بدور املوجه وامليسر:  -

معينة تحددها املجموعات املتنافسة ]د[ وفق شروط  الصامتا كلمات تتضمن شفهيكل مجموعة تقترح   -

 .(..)أسماء األطفال، أسماء البنات، الحيوانات، األدوات،.

املناسبة: مجموعة تقترح الكلمة واملجموعة األخرى تقوم بالحركة الجسدية بالحركة  الصامتلعبة ربط موقع 

 الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة بالنطق السليم للصوت؛

 .)البطاقات،...( وتلوينه ،الخيط،...أو بالعجين، بحرف واملتعلمات بتشكيل ال مطالبة املتعلمين  -

التقويم 

 والدعم

 تخدم األهداف وتعتمد مهارتي العزل والتفييء من قبيل: أنشطةتقويم التعلمات من خلل 

 ]د[ في مواقع مختلفة؛ الصامتبكلمات تتضمن  املتعلمات واملتعلمينمطالبة   -

 إلى تفييئها/تحديدها؛  املتعلمات واملتعلمين]د[ وواحدة ال تتضمنه، ودفع  الصامتتتضمن  اقتراح كلمات  -

 .بإحاطة الحرف )د( بخط مغلق ينواملتعلم اتاملتعلمومطالبة  ،كتابة كلمات  -

 منزلية أنشطة

عقاب عند عدم ال، مع تفادي لتراعي الخصوصيات املحلية واملجا بمهمة بسيطة ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة  -

 الصامتخضر/فواكه... تتضمن ، أو أسماء ، أو أسماء حيواناتعرف أسماء أدوات، أو أسماء أشخاصت  :جازاإلن

 ]د[. 
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 دقيقة 30اليوم األول )الحصة األولى(:  2األسبوع 

 ]د[ )د(  "التاجر والقرود"محور تنمية الرصيد اللغوي: حكاية 

 الحكاية صوامت/الحروفال األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ الدراسية   من السنة 2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أهداف األسبوع:

 تعرف املضمون العام للحكاية من خلل سماعها؛ -

 تعرف عناصر الحكاية )الشخصيات، األمكنة، األحداث( من خلل سماعها؛ -

 ل املطروح، توالي األحداث، الحل، النهاية(؛تعرف البنية السردية )البداية، املشك -

 التراكيب واألساليب؛و استعمال املعجم  -

 سرد الحكاية بالتعبير الشخص ي، واستعمال الكلمات املفاتيح، مع توظيف التعبير الجسدي؛ -

 قراءة مقاطع سردية من الحكاية )يستحسن أن تتضمن الحروف املدروسة(؛ -

 القيم.سرد الحكاية بأسلوب شخص ي واستخلص  -

 أوال: أهداف الحصة األولى:

 سماعها؛ خلل من للحكاية العام املضمون  تعرف -

 سماعها خلل عناصرالحكاية )الشخصيات،األمكنة،األحداث( من تعرف -

 .]د[الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصامت ثانيا: الوسائل: 

 واملسابقات(. األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، التنشيط )العمل أشكال استثمار مختلف ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة األولى:

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

 .اختيار الفضاء املناسب لتقديم الحكاية وتنظيمه ) الساحة، السقيفة، الفصل...( - -

 .اجر والقرود"، وشرح كلمتي "تاجر" و"قرود"قراءة عنوان الحكاية: "الت - -

 حول الحكاية: ينواملتعلم اتاملتعلمتوقعات   استطلع - -

 ماذا يفعل التاجر؟ أين تعيش القرود؟ ما العلقة بين التاجر والقرود؟ 

 التسميع

 تسميع نص الحكاية مرتين: -

 .باحترام أسلوب السرد وباعتماد التعبير الجسدي 

 قة و ستعمال إيقاعات صبا ِّ
بتوظيف التعبير الجسدي واإليماءات، مع احترام قواعد النبر وتية مشو 

 والتنغيم وعلمات الوقف...

 ما الحيوانات املذكورة في النص؟ ماذا يبيع التاجر؟ طرح أسئلة الختبار الفهم األولي ملوضوع  الحكاية: -

 ذا تفعل القرود؟ما

 بناء املعنى

هي شخصيات الحكاية؟  أين تقع أحداث الحكاية؟ على ماذا يحمل  طرح أسئلة لبناء معنى الحكاية: من -

العربة؟ من خطف القبعات؟ أين كانت القرود؟ ماذا تفعل بالتاجر القبعات؟ ما العطب الذي لحق 

 ؟القرود دائما؟ كيف قلدت القرود التاجر؟  كيف استرد التاجر القبعات

تقويم تكويني 

 ودعم فوري

 :]د[  لمات بالتعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصامتمطالبة املتعلمين واملتع

 دفع العربة داخل الغابة. - العربة قديمة      د القرد يقل - يضع التاجر دائما أجمل قبعاته فوق رأسه
 .عاد إلى أسرته وهو سعيد - لوح التاجر بيديه للقرود     .دائما ما يراه
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 دقيقة 40)الحصة الثانية(: اليوم الثاني  2األسبوع 

 املحور الصوتي: ]د[ )د(

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 التاجر والقرود )د(/]د[ من السنة الدراسية  2 األسرة  -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثانية

 القصيرة؛ املصوتات]د[ مع  الصامتنطق  -

 ع الحركات القصيرة؛تعرف الحرف)د( م -

 التحقيق الخطي للحرف )د( مع الحركات القصيرة. -

 ...لوحة الكلماتاللعبة، صور، التعبير الجسدي للداللة على موقع الحرف، بطاقات الحروف، ذوات األشياء، ثانيا: الوسائل: 

 ,ثنائي/ في مجموعات/ جماعيفردي/ ثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الثانية

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ راحلامل

وضعية 

 االنطالق

من خلل كلمات  هوتمييز ]د[  الصامتتعرف   تتعلق بما يأتي أنشطةمراجعة حصيلة الحصة السابقة من خلل 

]د[، وتوجيه املتعلمات واملتعلمين إلى استكشافه، حسب  الصامتتقديم كلمات )شفهيا( تتضمن  مسموعة؛

 كيفية نطقه.حسب ة و موقعه في الكلم

 البناء

 .]د[ مع املصوتات القصيرة الصامتترديد كلمات تتضمن  -

 دعوة املتعلمات/ املتعلمين إلى: -

  جاجة...(؛د -درهم -مدن -دوار –دمية  -القصيرة )درب املصوتات]د[ مع  الصامتترديد 

  يرة، ومطالبة قص بمصوتات]د[ في مواقع مختلفة مقرونا  الصامتتقديم كلمات )شفهيا( تتضمن

ن للصامت ]د[،  املتعلمات واملتعلمين بتجزيئها شفهيا )باستعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي املتضم 

 )ة( على السبورة، مثل:ستاذاأل  لدنثم كتابيا من 
 املقطع املتضمن ل ]د[ قطعيملا التجزيء التقطيع الكلمة

 َدخل

 مدن

ماء  دِّ

ــــد ـ
َ
ــــ ـ خـ ـــ

َ
ـ ــ لـ ـــ

َ
 ـــــ

ـ ـمـ 
 
ـ ـد  ــــ

 
ـ ـ ن ــــ

 
 ـــــ

ـ ـ ِـّ ما ءــــد ـ
 
ــــ   ـ

/ 
َ
 /ـَل/ /ـَد/ /خ

/ /ـم  / / /ن   /د 

// / /ما/ /ء   دِّ

 َد/ /

/ /  د 

/ /  دِّ

 :القصيرة ت مع الحركاتامللصاملقاطع املتضمنة  )ة(يعزل األستاذ -

 الحركة الحرف املقطع

 َد//

//  د 

//  دِّ

 د 

 د 

 د

ـــــ
َ
 ـــــــ

ـ
 
 ــــــــــ

ـــ ِـّ
َ
 ـــــــ

 ِد  -ُد  -دَ املتعلمة: و يقرأ املتعلم  -

 وضع دائرة حوله.بهاية( بتلوينه أو ن -املتعلمة مواقع الحرف )د( وحركاته القصيرة )بداية وسطو  يميز املتعلم -

، دِّ )باستعمال حركات جسدية )د( مع الحركات القصيرة: الحرفواملتعلمة يقرأ املتعلم  -  .(متفق عليها َد، د 

 التمرن 
 ]د[ في مجموعات. الصامتعلى تقطيع كلمات تتضمن شفهيا واملتعلمة املتعلم يتدرب  -

  .]د[ الصامتعلى تحديد شفهيا املقاطع الصوتية لكلمات تتضمن  انيتدرب -

/  في كلمات. انيحدد - /،/دِّ  الكلمات املتضمنة لـلمقاطع /َد/،/د 



 
 

 48 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

/ /د   ،كلمات من مقاطع صوتية معطاة انيركب - / /َب//َد/،... مثل: /س 
َ
 / /رو/، /أ

-  ِّ
 
 ..باستعمال الحركات الجسديةكل منهما ه ؤ مع الحركات القصيرة، ثم يقر  بالعجين الحرف نل يشك

 في لعبة املقاطع املتماثلة: انيشارك -

/ –ألواحا حجرية مكتوبا فيها /َد/ متعلمات ومتعلمين( 3األستاذة لثلثة )أو  يسلم األستاذ - /، ثم يوزع/ -/د   دِّ

ويطلب من كل متعلم)ة( معاينة مقاطع األلواح الحجرية  ،لى الباقين بطاقات تتضمن املقاطع نفسهاع

 واملقطع الذي تسلمه، ليلتحق بحامل لوحة املقطع املماثل للمقطع املوجود لديه.

ن مقاطع صوتية صغرى )صعد، )ة( يشارك املتعلم - في إنجاز نشاط ترفيهي )التباري في تقديم كلمات تتضم 

...، مصحوبة بتعبير جسدي...(ب  .رد، ردد، عدد، بدد، شدد، سدد، دخل، دمع، لدغ، بدأ، سعد، سعد  وسعاد 

التقويم 

 التكويني

والدعم 

 الفوري

]د[؛  الصامتة: تقطيع وتجزيء كلمات تتضمن أداء املتعلمات واملتعلمين انطلقا من األهداف اآلتي تقويم -

// –َد//تعرف املقاطع  /،  -د  ن أصواتا  منض/دِّ كلمات منطوقة مع تحديد مواقعها؛ تمييز /َد/ في كلمات تتضم 

/ من بين الكلمات اآل :قريبة منه، مثل /؛ تحديد املقطع الصوتي /د 
َ
 دمية....(.؛ -تمر  -: ذبابتية/َض/ /َت/ /ذ

، دِّ  الحرف )د( مع الحركات القصيرة: قراءة  امقرون)د(  ج الحرفإدرا)باستعمال الحركات الجسدية(؛  َد، د 

 .وقراءته قصيرةبالحركات ال

 دعم الفوري لتذليل الصعوبات التي يكشف عنها التقويم.ال أنشطةإنجاز  -

 أنشطة

 منزلية

 بـ: ينواملتعلم اتملطالبة املتعلم كراسة املتعلمة واملتعلماستثمار 

 .املدروس تلوين أو وضع دائرة حول املقطع - تلوين الحرف في بطاقات الكلمات -
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 دقيقة 30اليوم الثاني )الحصة الثانية(:  2األسبوع 
 ]د[ )د( "القرود"التاجر و محور تنمية الرصيد اللغوي: حكاية 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة الدراسية  2 األسرة-1 القراءة األول ابتدائي

 الثانية أوال: أهداف الحصة

 النهاية(. الحل، توالي األحداث، تعرف البنية السردية )البداية،املشكل املطروح، -

 .]د[ الصامتالحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن ثانيا: الوسائل: 

 ثالثا: صيغ العمل: 

 واملسابقات(. األلعاب توظيف وعات،مجم في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال استثمار مختلف

 رابعا: إنجاز الحصة الثانية

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 وضعية االنطالق
 ما عنوان الحكاية التي درسناها البارحة؟    شخصيات الحكاية؟حدد 

 ترتيب األمور التي قلدت فيها القرود التاجر؟ ذكر با... 

تسميع الحكاية 

 وفهمها

 وطرح أسئلة بهدف تحديد: ،سميع الحكايةت  -

  )طبيعة الشخصيات )آدمية، حيوانية. 

  املشكل املطروح.     األحداث  وتسلسلها. 

  مكان األحداث.     نوع الحل، النهاية. 

استثمار بنية الحكاية 

 وعناصرها

 إبراز بنية الحكاية، بطرح أسئلة حول:  -

 من األزمان...فوق رأسه()في زمن  املقطع السردي الخاص بالبداية. 

 )املقطع السردي الخاص بالتحول )ذات يوم ... كل القبعات على األرض . 

 )جمع التاجر... وهو سعيد(. املقطع السردي الخاص بالنهاية -

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

 مطالبة املتعلمات واملتعلمين بترتيب جمل حسب أحداث الحكاية: -

 بةكان التاجر يدفع عربته داخل الغا -  هو سعيدغادر الغابة وعاد إلى أسرته و  -

 لوح التاجر بيديه للقرود - يقلد ما يراه دائما القرد -
 ؛، وقراءتهاوتدوينها على السبورة ،استخراج الكلمات التي تتضمن حرف )د( -

 ...( -القرود  -بقرود  -داخل  -دائما -بلدة -)قديمة

بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن بالتعبير عن  ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة  -

 .حرف )د(

 ..[.في، كان، فوق، من، إلى، دائما، هذا، فجأة، دائما،]قراءة الكلمات البصرية:  -
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 دقيقة 40اليوم الثالث )الحصة الثالثة(:  2األسبوع 
 املحور الصوتي: ]د[ )د(

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[  الدراسية من السنة 2 األسرة-1 القراءة بتدائياألول ا

 أوال: أهداف الحصة الثالثة

 الطويلة؛ املصوتات]د[ مع  الصامتنطق  -

 تعرف الحرف )د( مع الحركات الطويلة؛ -

 التحقيق الخطي للحرف )د( مع الحركات الطويلة.  -

 ة، األلواح، العجين، موارد رقمية، ..السبور بطاقات، قوائم كلمات،ثانيا: الوسائل: 

 ثنائي/ في مجموعات/ جماعيفردي/ ثالثا: صيغ العمل:  

 رابعا: إنجاز الحصة الثالثة

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

وضعية 

 االنطالق

 .قراءة اللوحة القرائية  -

واألخرى حركة قصيرة لتشكيل مقطع  بين بطاقتين تتضمن إحداهما حرف )د( ينواملتعلم اتاملتعلمجمع  -

 .ثم قراءتهصوتي 

 ومطالبة املتعلمات واملتعلمين بتركيبها لتكوين كلمات وقراءتها. ،تقديم مقاطع صوتية  -

بناء 

 التعلمات

مع  تسميع قائمة كلمات تتضمن الصامت ]د[ مع املصوتات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصامت ]د[ -

دمية، ساعد، دار، عدد،... )يكرر  باكتشاف الكلمة املختلفة، مثل: ينواملتعلم اتملتعلمامصوت طويل، ومطالبة 

 هذا النشاط مع كل الحركات الطويلة(.

مع  ،ترديد املتعلمات واملتعلمين للصامت ]د[ مع املصوتات الطويلة باستعمال الحركات الجسدية املناسبة -

   )ة(؛ستاذالنموذجي لأل  محاكاة النطق

محاكاة حديد...(، و  -امد -دوءه –ندودة ـ ديدا -د كلمات تتضمن الصامت ]د[ مع املصوتات الطويلة )دارتردي -

 .)ة( جماعيا وفردياستاذالنموذجي لأل  النطق

تقديم كلمات شفهيا تتضمن الصامت ]د[ في مواقع مختلفة مقرونا بمصوتات طويلة، ومطالبة املتعلمات  -

ن للصامت ]د[،واملتعلمين بتجزيئها شفهيا )ب ثم كتابيا من  استعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي املتضم 

 مثل:  ، وذلك)ة( على السبورةاملدرس لدن

 املقطع املتضمن ل ]د[ املقاطع القطع الكلمة

 داخل

 جديد

 دود

ـ ـــــد ا خـ  ـــل ــ ِـّ
َ
 ـــــ

 
َ
  ــــجـ ــ

 
 ــــد يـ د ــ

 
 
  ـــــد و د ــ

 دا/ /خِـّ/ /ـَل//

//  جـ/ /ديـ/ /د 

/ /  دو/ د 

 دا/ /

 ديـ/ /

 دو/ /

 :الحركات الطويلة للصامت ]د[ معاملقاطع املتضمنة  )ة(يعزل األستاذ -

 الحركة الحرف املقطع

 دا//

 ديـ//

و//  دِّ

 د 

 د 

 د

 ا

 ي

 و

 ديـ ـ دو  -دا)ة(  يقرأ املتعلم -



 
 

 51 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

وضع دائرة حوله في بنهاية( بتلوينه أو  -سطو  –الحرف )د( مع حركاته الطويلة )بدايةاملتعلم)ة( موقع  يحدد -

 كلمات معطاة.

 .دا، دو، دي )باستعمال الحركات الجسدية( الحرف )د( مع الحركات الطويلة: واملتعلمة يقرأ املتعلم -

املتعلمات ، ثم يطالب ن الحرف )د( مصحوبا بحركات طويلةبطاقات كلمات تتضم )ة(يقدم األستاذ  -

  حسب نوع الحركة الطويلة ) و، ي، ا( بقراءتها وتفييئها واملتعلمين

 التمرن 

كلمات تتضمن الصامت ]د[ مع املصوتات الطويلة في لعلى التقطيع الشفهي  املتعلمون واملتعلماتيتدرب  -

 مجموعات أو ثنائيا.

/َب/  ،مثل: /َم/ /دا/ ،على التركيب الشفهي لكلمات من مقاطع صوتية معطاة املتعلمون واملتعلماتيتدرب  -

// / /دو/ /ه   ع   ،.../ـ/ديـ/،/ء 

املتعلمات طالب يكلمات تتضمن الصامت ]د[ مع مصوتات قصيرة وأخرى طويلة، و  )ة(يسمع األستاذ -

 بالقيام بإشارة متفق عليها عند سماع الكلمات املتضمنة ملصوتات طويلة. واملتعلمين

بإحاطة حرف )د(  ات واملتعلميناملتعلميدون األستاذ مجموعة من الكلمات تدريجيا على السبورة، ويطالب  -

 .مع الحركات الطويلة بخط، ثم قراءة املقطع وتشكيله )في الهواء، أو األلواح، أو بالعجين أو بالرمل إلخ(

التقويم 

التكويني 

والدعم 

 الفوري

:  تقطيع وتجزيء شفهي لكلمات تتضمن الصامت ]د[ مقرونا تيةاآل نشطةباأل املتعلمات واملتعلمينمطالبة  -

تركيب مقاطع لتكوين كلمات تتضمن الصامت ]د[  ؛املصوتات الطويلة؛ تركيب قطع لتكوين مقاطعب

مقرونا باملصوتات الطويلة؛ قراءة كلمات تتضمن الحرف )د( مقرونا بحركات طويلة )مداد، سدود، 

)د( املقرون ديك،...(، واستخراج الحرف )د( مقرونا بالحركة الطويلة وكتابته على األلواح؛ إدراج الحرف 

 .بالحركات الطويلة في اللوحة القرائية وقراءتها

عمل 

 منزلي

ويلة؛ : تلوين الحرف )د( مع الحركات الطما يأتيب املتعلمات واملتعلمينومطالبة  املتعلمة واملتعلم،استثمار كراسة 

 .البحث عن كلمات تتضمن الحرف )د( مقرونا بالحركات الطويلة
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 دقيقة 30ثالث )الحصة الثالثة(: اليوم ال 2األسبوع 

 ]د[ )د(" القرود"التاجر  و محور تنمية الرصيد اللغوي: حكاية 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة الدراسية  2 األسرة-1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثالثة

 التراكيب واألساليب.و املعجم استعمال  -

 الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الصامت املدروسثانيا: الوسائل: 

 ثالثا: صيغ العمل: 

 واملسابقات(. األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال استثمار مختلف

 ثالثةرابعا: إنجاز الحصة ال

 التعليمية التعلمية نشطةتدبير األ املراحل

 وضعية االنطالق 

 التذكير بعنوان الحكاية؛ -

 التذكير بشخصيات الحكاية؛ -

التذكير بالبنية السردية للحكاية )جملة البداية، املشكل املطروح، توالي األحداث، جملة  -

 .الحل، جملة النهاية(

  تسميع الحكاية

 ؛برة تحترم شروط الحكي ومواصفاتهتسميع الحكاية بطريقة مع -

 دعم فهم الحكاية:  -

o ؛تعرف شخصيات الحكاية 

o ؛تعرف جمل البنية السردية للحكاية 

o تشخيص جمل البنية السردية للحكاية باستعمال الحركات الجسدية واإليماءات. 

إثراء الرصيد 

 اللغوي 

 قراءة الحكاية الستخراج املعجم املراد اكتسابه وترويجه: -

o القبعات، العربة، العجلت،العيدان( األشياء (. 

o )األمكنة )بلدة، الغابة، األرض، األشجار. 

o  )الحيوانات ) القرود. 

o )...األفعال ) يبيع، يرتبها، يذهب، يضع، يدفع، انفصلت، يقلد.  

 االستفهام ب: ماذا...؟ أين...؟ -

o ماذا يبيع التاجر؟ 

o ماذا يضع التاجر فوق رأسه؟ 

o ت؟أين يرتب التاجر القبعا 

o أين كان التاجر يدفع عربته؟ 

 ..[ في، كان، فوق، من، إلى، دائما، هذا، فجأة، دائما،]قراءة الكلمات البصرية:  -

تقويم تكويني 

 ودعم فوري

مساعدة املتعلمات واملتعلمات على تركيب جمل مفيدة مرتبطة بمضمون الحكاية وحرف)د( من 

 مثل: ،استثمار معطيات مرحلة إثراء الرصيد اللغوي خلل 

o يرتب التاجر القبعات على عربة قديمة 

o  يذهب التاجر من بلدة إلى أخرى 
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 دقيقة 40اليوم الرابع )الحصة الرابعة(:  2األسبوع 

 املحور الصوتي: ]د[ )د(

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة الدراسية  2 األسرة-1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة

 نطق الصامت ]د[ نطقا سليما مع التنوين؛   -

 تعرف الحرف )د( مع التنوين؛ -

 التحقيق الخطي للحرف )د( مع التنوين. -

 السبورة، األلواح، العجين، موارد رقمية، ..بطاقات، قوائم كلمات،ثانيا: الوسائل: 

 ثنائي/ في مجموعات/ جماعيفردي/ ثالثا: صيغ العمل:  

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعة:

 

 التعليم والتعلم أنشطةتدبير  املراحل

وضعية 

 االنطالق

املنزلية؛ قراءة اللوحة القرائية؛ تسميع كلمات من الحكاية تتضمن  نشطة: تقويم األتيةاآل نشطةالقيام باأل

 .الصامت ]د[ مقرونا باملصوتات القصيرة والطويلة

ء بنا

 التعلمات

مع التنوين، ومطالبة  تسميع قائمة كلمات تتضمن الصامت ]د[ مع املصوتات، وكلمة واحدة تتضمن الصامت ]د[ -

،... )يكرر هذا النشاط مع تنوين ال باكتشاف الكلمة املختلفة، مثل: ينواملتعلم اتاملتعلم فتح عاَد، قاَد، زاَد، قرود 

 والكسر(.

، قروًدا، قرو  -ن إلى ترديد الصامت ]د[ مع التنوين: )قرود  املتعلميو  دعوة املتعلمات - ، عوًدا، عوٍد(،  )يد  ًدا، يٍد(، )عود 

  .يٍد(

)باستعمال التصفيق(، وعزل املقطع الصوتي  الكلمات السابقة شفهيا ءالبة املتعلمات واملتعلمين بتجزي مط -

ن للصامت ]د[،  : ة)ة( على السبور  ستاذاأل  لدنثم كتابيا من  املتضم 

 املقطع املتضمن ل ]د[ التجزيءاملقطعي التقطيع الكلمة

 قرود  

 عوًدا

 يٍد 

 
 
 ـــــــ د و  ر  ـــقـ ـ

 
 ـ

ــد ــ عـ و 
ً
 ـــ

 د ــيـ ـ
َ
 ــٍ ــــ

// ـ/ /رو/ /د 
 
 ق

 عو/ /ًدا/ /

 /ٍد/  /ـيَ /

/ /  د 

 ًدا/ /

 ٍد/ /

 سبورة:بتها على الكتيو  ،]د[للصامت يعزل األستاذ املقاطع الصوتية املتضمنة  -
 التنوين الحرف املقطع

//  د 

 ًدا//

 ٍد//

 د 

 د 

 د

ــــــــ 
 
 ـ

 ـــــــ
ً
 ـ

ــ ـٍ  ــــ

ا  -دٌ املتعلمة: و  يقرأ املتعلم -   ٍد  -د 

 تقديم التوضيح اآلتي: يتم  -

  ؛الحرف )د( مقرونا بضمتين: تنوين الضم

 ؛الحرف )د( مقرونا بفتحتين: تنوين الفتح

 .ن الكسرالحرف )د( مقرونا بكسرتين: تنوي
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  .عبارة "تنوين الضم"، "تنوين الفتح"، "تنوين الكسر" املتعلمون واملتعلماتيكرر   -

 .تنوين الكسرأخرى بتنوين الفتح، ثم وأخرى ببكلمات تنتهي بتنوين الضم،  املتعلمات واملتعلمينمطالبة  -

 أو وضع دائرة حوله.املتعلمة مواقع الحرف )د( مقرونا بالتنوين في كلمات، بتلوينه و  يميز املتعلم -

، ٍد )باستعمال الحركات الجسدية املتفق عليها(.ادً :تعلمة الحرف )د( مع التنويناملو يقرأ املتعلم  -  ، د 

 التمرن 

بإحاطة املقطع املتضمن للحرف )د( مقرونا  املتعلمات واملتعلمينتدوين كلمات بالتتابع على السبورة، ومطالبة  -

 .بالتنوين بخط، ثم قراءته

(،  )مقفاة( إلى إنتاج كلمات مسجوعة املتعلمات واملتعلميناج استدر  - ، سعيد  ، بعيد  تتضمن التنوين، مثل: )عيد 

 .)رماٍد، عماٍد، جماٍد(، )فرًدا، ورًدا، قرًدا(

كتابة جمل )من الحكاية( تتضمن كلمات منتهية بالحرف )د( مقرونة بتنوين الفتح، وتنوين الكسر، وتنوين الضم،  -

مثل: فوجىء التاجر بقرود، غضب التاجر غضبا في جمل بخط مغلق،  ة )د(بإحاط علمات واملتعلميناملتومطالبة 

  .شديدا، غادر الغابة وعاد إلى أسرته وهو سعيد

 .تالحرف )د( مع التنوين في مجموعاعلى تقطيع كلمات تتضمن  املتعلمون واملتعلماتيتدرب  -

/ /دا/على تركيب كلمات من مقاطع صوتية معطا ون يتدرب - ـ/ /د  /ٍد/ /َيـ/،/عيـ/ /ًدا/  ،ة تتضمن التنوين مثل: /مِّ

 َسـ/،.../

حركات متفق عليها مناسبة بالقيام ب املتعلمات واملتعلمينتسميع كلمات تتضمن الصامت ]د[ مع التنوين، ومطالبة  -

 .لكل نوع

حرف )د( مع التنوين بخط، ثم  بإحاطة املتعلمات واملتعلمينكتابة مجموعة من الكلمات على السبورة، ومطالبة  -

 .(...إلخ ،قراءة املقطع وتشكيله )في الهواء، أو األلواح، أو بالعجين أو بالرمل

 التقويم

التكويني 

 والدعم

 الفوري

 :  تقطيع وتجزيء شفهيا كلمات تتضمن الصامت ]د[ مقروناتيةاآل نشطةبالقيام باأل املتعلمات واملتعلمينمطالبة   -

قطع لتكوين مقاطع شفهيا، وتركيب مقاطع شفهيا لتكوين كلمات تتضمن الصامت ]د[ مقرونا  بالتنوين؛ تركيب

، سدودً  نا ا، بارٍد،...(، واستخراج الحرف )د( مقرو بالتنوين؛ قراءة كلمات تتضمن الحرف )د( مقرونا بالتنوين )مداد 

 ا.للوحة القرائية وقراءتهبالتنوين وكتابته على األلواح؛ إدراج الحرف )د( املقرون بالتنوين في ا

األنشطة 

 املنزلية

، ثم الفتحبتنوين  ثممطالبة املتعلمات واملتعلمين بالبحث عن كلمات تتضمن الحرف )د( مقرونا بتنوين الضم، 

 ورسمها على األلواح. الكسر،بتنوين 
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 دقيقة 30اليوم الرابع )الحصة الرابعة(:  2األسبوع 

 ]د[ )د( "القرود"التاجر و كاية محور تنمية الرصيد اللغوي: ح

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة الدراسية  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة

 استعمال املعجم والتراكيب واألساليب. -

 يستحسن أن تتضمن الحروف املدروسة(.قراءة مقاطع سردية من الحكاية ) -

 .حرف )د(الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، التنشيط )العمل أشكال استثمار مختلفثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعةواملسابقات(.

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية حلاملرا

جملة تحدد  جملة تحدد بداية الحكاية؛بطرح أسئلة مناسبة:  التذكير بعناصر الحكاية وبنيتها السردية - وضعية االنطالق

 نهايتها.

 قراءة الحكاية

 ..قراءة الكلمات البصرية: في، كان، فوق، من، إلى، دائما، هذا، فجأة، دائما -

 الفئة املتمكنة(؛ لدنقراءة املتعلمات واملتعلمين ملقاطع سردية )من ، ثم لحكايةل )ة(قراءة األستاذ -

 .قراءة املتعلمين واملتعلمات لجمل تتضمن بعض أحداث الحكاية والتي تروج لحرف )د( إن أمكن -

 .قراءة املتعلمات واملتعلمين لكلمات الرصيد اللغوي للحكاية والتي تروج لحرف )د( إن أمكن -

ء الرصيد إثرا

 اللغوي 

 توظيف استراتيجيات الفهم القرائي: -

)يمكن الرجوع إلى دليل األستاذة 

 واألستاذ للسنة الثانية(.

 :خريطة الكلمة 

 

 

 :شبكة املفردات 

 

 

 

 

 :االشتقاق( عائلة الكلمة( 

 دفاع                دافع    دفاع         
 
 

 مدافع          عيداف 
  

ع       دفوعم          دافِّ

تقويم تكويني 

 ودعم فوري

القيام بأنشطة ملا جاء في مرحلة إثراء الرصيد اللغوي، وفسح املجال أمام املتعلمات واملتعلمين  -
في الحكاية  الكتساب املهارات املرتبطة باستراتيجيات الفهم، وذلك بتوظيف الكلمات املفاتيح الواردة

 )الكلمات الضرورية لتيسير الفهم(.

 دفع

 تجارة

 تاجر
 سلعة

... 

 دكان
 بيع

 نقود
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 دقيقة 40اليوم الخامس )الحصة الخامسة(:  2وع األسب

 املحور الصوتي: ]د[ )د(

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )د(/]د[ من السنة  2 ةاألسر  -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الخامسة

 ضبط نطق الصامت ]د[؛ -

 حرف )د(؛ضبط  الرسم الخطي ل -

 ضبط عمليتي التقطيع والتجزيء املقطعي في كلمات مسموعة تتضمن الصامت ]د[؛ -

 .ضبط عمليتي التقطيع والتجزيء املقطعي في كلمات مكتوبة تتضمن الحرف )د( -

 وفهمها.)د( قصيرة تتضمن الحرف  قراءة كلمات وجمل -

 -طاقات الحروف ب -ور ــ التعبير الجسدي ص -وات أشياءذ -سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم ثانيا: الوسائل: 

 كراسات. -ألواح -سبورة  -وارد رقمية  م -لعبة  -بطاقات الكلمات

 .ثنائي/ في مجموعات/ جماعيفردي/ ثالثا: صيغ العمل:  

 رابعا: إنجاز الحصة الخامسة:

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

تقويم 

 تشخيص ي

 ق األهداف التعلمية، اعتمادا على أنشطة تتمحور حول: تقويم مدى تحق -

تحديد موقع الصامت ]د[ في كلمات مسموعة؛ قراءة لوحة قرائية بها مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف )د( مع 

 القصيرة والطويلة والتنوين. مع التركيز على نطقها بشكل جيد. الحركات 

ويعين  ،ة]د[ مع مختلف املصوتات القصيرة والطويلة والتنوين، أو كلممقطعا مكونا من الصامت  )ة(ينطق األستاذ -

 صورتها الخطية على اللوحة.واملتعلمات املتعلمون 

 على األلواح.واملتعلمات [، يكتبها املتعلمون إملء مقاطع وكلمات بسيطة مكونة من الصامت ]د -

، مع تهاوع تعثرات املتعلمات واملتعلمين وطبيعيمكن اعتماد شبكة تقويمية ذات مؤشرات دقيقة لرصد ن: ملحظة

 استحضار امللحظات املسجلة خلل األسبوع.

 ودعم

 وإغناء

 واقتراح أنشطة للدعم واإلغناء بناًء على استثمار نتائج التقويم.  ،املتعلمينو تفييء املتعلمات : 1النشاط 

 ويمكن أن تتوزع  هذه األنشطة كما يأتي:

 

 

الصعوبات املرصودة 

 على مستوى:

 األنشطة املقترحة

 التحقيق النطقي

وفق نموذج األستاذ؛ التقطيع  ]د[يد الصامت ]د[ أو مقاطع صوتية تتضمن الصامت دتر 

مع املصوتات القصيرة والطويلة والتنوين،  ]د[والتجزيء املقطعي لكلمات تتضمن الصامت 

........ 

 التحقيق الخطي

أو بالقص، أو بالعجين، أو على الرمل، أو ع في الهواء، تشكيل الحرف )د( معزوال وضمن مقاط

كتابة الحرف )د( على األلواح معزوال أو مع الحركات القصيرة والطويلة وأشكال  ؛بالتلوين

 كتابة كلمات وجمل على األلواح أو على الكراسة، ........ ؛التنوين
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 (11)انظر البطاقة  مثل: ،بات املتعلمين واملتعلماتثراء مكتسإيمكن اعتماد أنشطة  مهارات الوعي الصوتي لتعزيز و 

ثم  ،و تعويض مقطع بآخرأإبدال  إعادة نطقها بعداملتعلمين و  املتعلماتويطلب من  ،التعويض: ينطق األستاذ)ة( كلمة -

شهد، مهد،   اس، داخ، زاد، ساد، عاد، صاد، جاد، عاد،داق، دار، د -األوراق(: دام   - األلواح –كتابتها على )السبورة 

  ....سرد، فرد، ورد، نرد، طرد،  فهد،عهد، صهد،  برد، جرد،

دم   -
َ
/          ق ـ /   /َد/  /م 

َ
 الدمج:  دمج مقاطع للحصول على كلمة/ ق

      جدار    :دمج قطع للحصول على مقاطع أو َكلمات               
 
ِـّـ  د  ا  ر  ــ  جـ  ـ

 :اإلضافةو  الحذف  -

 ...كان ــ أيضا ــ دائما ــ إلى ــ على ــ فجأة ــ فوق ــ  هذا ى قراءة وكتابة الكلمات البصرية: التدرب عل -

املعالجة 

 املركزة

جية زالت في حاجة إلى دعم ومعالجة خاصة يمكن إعادة بناء التعلمات لديها وفق االستراتي مابالنسبة للفئة املتعثرة التي 

 اآلتية:

 اد أنشطة الوعي الصوتي  بهدف التحقيق النطقي والخطي.على مستوى األنشطة: اعتم

هذه الفئة برعاية خاصة في مجموعة صغرى أو بشكل ثنائي أو بشكل فردي،  )ة(على مستوى صيغ العمل: يخص األستاذ

 من إعادة بناء تعلماتهم من خلل:أفرادها  لتمكين

 إعطاء فرص أكثر للترديد والتمرن.  - 

 .(عينات التربوية ) بطاقات، عجين، موارد رقمية ...تنويع الوسائل وامل - 

 النخراط.الى إاملتعلمين و  املتعلمات اعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق املتعة وحفز   -

 تكليف املتحكمين بمساعدة زملئهم ) التعلم بالقرين(. -

أنشطة 

 منزلية

[ مع املصوتات القصيرة  د] اسمها الصامت و حيوانات ..( يتضمنأو طيور أالبحث عن صور )أشياء،أسماء أشخاص  -

 والطويلة والتنوين، وكتابتها على كراسة الحروف.

ن على قراءة الكلمات البصرية )كلمتان في األسبوع  -    .مراجعة كل  الكلمات البصرية السابقة( ضافة إلىإالتمر 
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 دقيقة 30اليوم الخامس )الحصة الخامسة(:  2األسبوع 

 ]د[ )د(  "التاجر والقرود"يد اللغوي: حكاية محور تنمية الرص

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" ]د[/)د( من السنة الدراسية  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الخامسة

 توظيف التعبير الجسديواستعمال الكلمات املفاتيح مع بأسلوب شخص ي  سرد الحكاية -

 قراءة مقاطع سردية من الحكاية )يستحسن أن تتضمن الظواهر اللغوية(. -

 الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الصامت املدروسثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف جموعات،م في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال استثمار مختلفثالثا: صيغ العمل: 

 واملسابقات(.

 رابعا: إنجاز الحصة الخامسة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 وضعية االنطالق

 بناء خريطة الحكاية بشكل جماعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة الحكاية

 ... قراءة الكلمات البصرية: في، كان، فوق، من، إلى، دائما، هذا، فجأة، دائما، -

 .ألستاذ)ة(الحكايةقراءة ا -

 .الفئة املتمكنة( لدنقراءة املتعلمات واملتعلمين مقاطع سردية )من  -

 .الرصيد اللغوي للحكاية والتي تروج لحرف)د( إن أمكنمن قراءة املتعلمات واملتعلمين كلمات  -

 .قراءة املتعلمين واملتعلمات لجمل تتضمن بعض أحداث الحكاية والتي تروج لحرف)د( إن أمكن -

 الحكاية سرد

 :ـدعوة املتعلمات واملتعلمين إلى سرد الحكاية ب -

 استعمال املعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية.  -

 مراعاة شروط الحكي الجيد وضوابطه.  -

 .املجموعات إلى مقاطع توزع بين أفراد الحكاية أسلوبهم الشخص ي في مجموعات صغرى بعد تقسيم -

 .يماءاتتوظيف الحركات الجسدية واإل  -

 .... املساعدات والتشجيعات اللزمة()مصاحبة املتعلمات واملتعلمين بتقديم  

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

  .سرد مقاطع من الحكاية باألسلوب الشخص ي بحسب مستويات التمكن -

 .سرد الحكاية باألسلوب الشخص ي بحسب مستويات التمكن -

  .معالجة التعثرات املسجلة -

 عناصر الحكاية

 األحداث:

جميلة، كان ــ يبيع قبعات 

..ة قديميرتبها فوق عرب  

 

 الشخصيات:

 التاجر ــ القرود

 الزمان:

 في أحد األيام 

 المكان:

 الغابة
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 3األسبوع 

 الصوتي: ]م[ )م( املحور 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )م(/]م[ من السنة  3 ةاألسر  -1 القراءة األول ابتدائي

 حصص، واحدة كل يوم 5الحصص:  -1

 دقيقة لكل حصة 40الزمن املخصص لكل حصة: 

 األهداف: -2

 .ع استعمال الصامت ]م[ والحرف )م( في صياغة األهدافأهداف تدريس الصامت ]د[ والحرف )د( منفس 

 اإلنجاز: -3

 :ما يأتيلتدريس الصامت]م[ والحرف )م( خالل األسبوع الثالث، يمكن اعتماد 

 إلى تنتمي  ]د[ والحرف )د( مع توظيف كلمات نفس األنشطة املستعملة في الجذاذات الخاصة بتدريس  الصامت

الحرف )م( في األنشطة الكتابية، وأخرى تتضمن  األنشطة الشفهية أو  ]م[ في مجال األسرة تتضمن الصامت

 الصامتين  ]د[ و]م[/ الحرفين )د( و)م(.

  املدرجة في هذا الدليل.حرفين  /اقتباس بعض األنشطة من جذاذات تدريس صامتين 

  من القسم  لثانياواستثمارها أثناء اإلنجاز، وهي مدرجة في الفصل  األنشطة التطبيقيةاالستئناس ببطاقات

 الثاني.

 دقيقة 30اليوم األول )الحصة األولى(:  3األسبوع    

 )]م[ )م( والقرود" "التاجر محور تنمية الرصيد اللغوي: حكاية 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )م(/]م[ من السنة  3 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أهداف األسبوع:

 قراءة كلمات وجمل منتقاة من مقاطع الحكاية؛ -

 استعمال املعجم وبعض التراكيب املتضمنة في الجمل املنتقاة؛ -

 استعمال كلمات من معجم الحكاية إلنتاج مقاطع وكلمات وجمل؛ -

 استعمال الرصيد املعجمي املكتسب إلنتاج جمل؛ -

 استخلص قيم -

 ردي؛استعمال جمل معطاة إلنتاج مقطع س -

 إنتاج بداية حكاية جديدة؛ -

 تغيير بعض عناصر الحكاية وعباراتها إلتمام الحكاية الجديدة؛ -

 تعميق فهم الحكاية الجديدة عن طريق تشخيصها. -

 أوال: أهداف الحصة األولى

 قراءة جمل منتقاة من مقاطع الحكاية؛ -

 استعمال املعجم وبعض التراكيب املتضمنة في الجمل املنتقاة. -

 .الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الصوامت املدروسة في األسدوسالوسائل: ثانيا: 

 ثالثا: صيغ العمل: 

  األلعاب مجموعات،توظيف في الفردي،العمل )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال ستثمار مختلفا
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 رابعا: إنجاز الحصة األولى

 ة التعلميةتدبير األنشطة التعليمي املراحل

وضعية 

 االنطالق

 :بمضمونها العام، من خلل أسئلة"التاجر والقرود" و لحكاية: مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بعنوان ا -

ف غادر التاجر الغابة؟ يماذا يبيع التاجر؟ ما تفعل القرود؟  ملاذا غضب التاجر؟ ك ما عنوان الحكاية؟ 

 وملاذا؟..

 القراءة

 الحكاية قراءة معبرة. )ة(ستاذقراءة األ  -

 .الحكاية لل قراءةخدعوة املتعلمات واملتعلمين للتذكير بما سمعوه  -

 ؛منهم تناوب وخاصة املتعثرينبالاملتعلمين و  املتعلمات بعض لدنقراءة املقاطع السردية للحكاية من  -

 معالجة التعثرات امللحظة أثناء القراءة. -

 االستثمار/

 القيم

 

 البة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بعنوان الحكاية: "التاجر والقرود".مط -

 كتابة عنوان الحكاية على السبورة. -

رح أسئلة مثل: كم عدد الكلمات التي يتضمنها العنوان؟ ما الصوت األول في كلمة دمية، وما الصوت األخير ط -

األخير في كلمة يوم؟ كم عدد املقاطع في كلمتي في كلمة قرد؟ ما الحرف األول في كلمة مدشر؛ وما الحرف 

 "قديمة" و"أزمان"؟ كم عدد الحروف في كلمتي "دخل" و"سمع"؟

 ي األول من الحكاية: من " في زمن من األزمان " إلى " على األرض".قراءة املقطع السرد -

 ون املقطع الذي تمت قراءته.مطالبة املتعلمات واملتعلمين بذكر مضم -

 القيم التي يعالجها النص: حب العمل، الجمال، االعتماد عن النفس، الصبر... استخراج -

 .إبراز بعض السلوكات املحمودة والسلوكات املرفوضة -

 .املتعلمينو  لمتعلماتلكاية ومن الحياة اليومية ذكر بعض املواقف الشخصية حول مواقف الح -

تقويم 

 تكويني

ر، يرتبها فوق عربة قديمة، يدفع عربته داخل الغابة، القرد دائما قراءة جمل، مثل: يذهب من مدشر إلى آخ

 يقلد ما يراه، 

 .لجملة: القرد دائما يقلد ما يراه، وتقطيعها ودعم التعثرات امللحظةتحديد عدد كلمات ا -

 تبتدئ بالفعل: يدفع، يرتب ... )مرتبطة بمجال األسرة(. إنتاج بعض الجمل البسيطة -
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 دقيقة 30اليوم الثاني )الحصة الثانية(:  3األسبوع  

 ]م[ )م(  "التاجر والقرود"حكاية محور تنمية الرصيد اللغوي: 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )م(/]م[ من السنة  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثانية

 كلمات من معجم الحكاية إلنتاج مقاطع وكلمات وجمل؛استعمال  -

 ؛استعمال الرصيد املعجمي املكتسب إلنتاج جمل -

 استخلص القيم. -

 .الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الصوامت املدروسة في األسدوسثانيا: الوسائل: 

 .األلعاب مجموعات،توظيف في الفردي،العمل )العمل وصيغ العمل التنشيط أشكال مختلف استثمار  -ثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الثانية

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 

 االنطالق

تها بمضمونها العام، وبني"التاجر والقرود" و مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بعنوان الحكاية:  -

 توجيهية؛ لةالسردية من خلل أسئ

 املتعلمين بالتعبير عن مضمون الحكاية بأسلوبهم الشخص ي.و  مطالبة بعض املتعلمات -

 القراءة

 الحكاية قراءة معبرة.األستاذ)ة( قراءة  -

املقاطع السردية للحكاية بالتناوب وخاصة املتعثرين ودعم التعثرات املتعلمين و  املتعلماتقراءة  -

 .امللحظة

البحث عن كلمات من حكاية " التاجر والقرود" املتعلمين و  املتعلماتاألستاذ)ة( من   مطالبة -

ا إلنتاج كلمات وجمل ومقاطع سردية متتضمن أحد الحرفين املدروسين )د، م(، ليتم استعماله

  مثل: كان، يبيع، يذهب، سمع، فوجئ،  غادر، رمى، غضب ...

 جملة كلمة من معجم الحكاية

  تاجر

  عربة

  أشجار

  سعيد

 الرصيد املعجمي املكتسب إلنتاج جمل، من قبيل:  واملتعلمة يستعمل املتعلم -

 .املدرسةإلى  الولديذهب: يذهب 

 غادر: غادر األب املنزل.

 ...يلدرمى: رمى األخ املن

 .)تنويع الرصيد إلنتاج حكاية جديدة من خلل أنشطة أخرى( 

 االستثمار 

 طرح أسئلة حول:
 :املعنى العام للحكاية -
قديمة(،  -القبعات  -يرتب  -)التاجر  ه:استثمار أجوبة املتعلمات واملتعلمين لترويج املعجم واستعمال -

 وذلك كما يأتي:
o  املعجم: دعوة املتعلمات واملتعلمين إلى استعمال كل كلمة من الكلمات املحددة في جمل )يرتب

 ة(.تاجر القبعات(، )عربة التاجر قديمأحمد امللبس في الخزانة(، )دخل التاجر إلى الغابة(، )يبيع ال
o يدفع التاجر ها: التراكيب: تقديم بطاقات تحمل كل واحدة منها كلمة من كلمات الجملة، وإلصاق"

عربته القديمة داخل الغابة" بشكل غير مرتب، ثم مطالبة املتعلمات واملتعلمين بإعادة إلصاقها 
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 بالترتيب الصحيح.
o لى البحث عن ترتيب آخر لكلمات الجملة دون تغيير معناها: التاجر توجيه املتعلمات واملتعلمين إ

 ..... -، يدفع عربته القديمة داخل الغابة، داخل الغابة يدفع التاجر عربته القديمة

 تقويم تكويني

 ودعم فوري

 تقديم  كلمات للمتعلمين إلنتاج جمل: -
 ملنزل ا  -غادرت   -األم   -
 لتاجر....ا -القبعة  -رمى  -

 جمل لتكوين فقرة:ترتيب 
 وغادر . -لغابة التاجر /  ا -عربته   -أصلح 

 رتب خالد أدواته /  ثم غادر املنزل / وجمع أدواته ومحفظته.
....... 
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 دقيقة 30اليوم الثالث )الحصة الثالثة(:  3األسبوع 

 ]م[ )م(  "التاجر والقرود"حكاية محور تنمية الرصيد اللغوي: 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )م(/]م[ من السنة  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثالثة

 استعمال جمل معطاة إلنتاج مقطع سردي؛ -

 إنتاج بداية حكاية جديدة. -

 ت تتضمن الصوامت املدروسة في األسدوسالحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلماثانيا: الوسائل: 

  األلعاب مجموعات،توظيف في الفردي،العمل )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  -ثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الثالثة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية            املراحل

 .ية وشخصياتها وزمانها ومكانها وأحداثهاالتذكير بعنوان الحكا - وضعية االنطالق

 اإلعداد

 –الحل  –التحول  –وتحديد مقاطعها وبنيتها السردية ) البداية  "،التاجر والقرود"قراءة حكاية  -

 .النهاية(

 .تحديد عناصر بداية حكاية "التاجر والقرود" -

قا من حكاية "التاجر حول كيفية إنتاج حكاية جديدة انطلاملتعلمين و  املتعلماتتنظيم حوار مع  -

واملكان الذي  ،واألشياء التي تستعملها ،، وذلك بهدف تحديد الشخصيات وما تقوم بهوالقرود"

لى استبدال مكونات إاملتعلمين و  املتعلماتواملشكل املطروح. )تحفيز  ،تجري فيه األحداث

  حكاية بمكونات جديدة من اقتراحهم ونسج خيالهم.  ال

 وعها ...ت واألمكنة والزمان واألفكار الرئيسة حول األحداث املمكن وقتحديد الشخصيا    -

 اإلنتاج

 تنظيم العمل الجماعي من أجل إنتاج بداية الحكاية على النحو اآلتي:

إنتاج جمل مترابطة لتكوين مقاطع سردية متتابعة، انطلقا من قراءة مقاطع بداية حكاية  -

كتابة هذه الجمل، أثناء صياغتها شفهيا، من لدن "التاجر والقرود" مقطعا بعد مقطع، مع 

 املتعلمات واملتعلمين، وذلك اعتمادا على التغييرات التي تم التوافق حولها خلل مرحلة اإلعداد

 )الشخصيات، املكان/األمكنة التي تجري فيها األحداث، املشكل، أحداث البداية...(

 قراءة بداية الحكاية التي تم  إنتاجها؛ -

املتعلمات واملتعلمين على سرد هذه البداية شفهيا، مع اإلشارة إلى الجمل والكلمات على مساعدة 

 السبورة، وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين اإلنتاج.

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

 . لعمل املجموعاتاملتعلمين و  املتعلماتتقويم  -

 ن انطباعاتهم حول اإلنتاج الجماعي.إعطاء الفرصة للمتعلمات واملتعلمين للتعبير ع -

 -فجأة  -وهو  -إلى  -إحدى - دائما -أخرى  -آخر  -فوق  -لى ع -قراءة الكلمات البصرية: كان  -

 ..  أيضا
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 دقيقة 30اليوم الرابع )الحصة الرابعة(:  3األسبوع 

 ]م[ )م(  "التاجر والقرود"حكاية محور تنمية الرصيد اللغوي: 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع جالامل املادة املستوى 

 "التاجر والقرود" )م(/]م[ من السنة  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة

 تغيير بعض عناصر الحكاية وعباراتها إلتمام الحكاية الجديدة. -

 .مات تتضمن الصوامت املدروسة في األسدوسالحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلثانيا: الوسائل: 

  .األلعاب مجموعات،توظيف في الفردي،العمل )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  -ثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية           املراحل

 وضعية االنطالق

 واملتعلمين بالتذكير بمضمون بداية الحكاية التي تم إنتاجها في الحصة السابقة؛مطالبة املتعلمات  -

)باالستعانة  كتابة بداية هذه الحكاية على السبورة أثناء سردها من قبل املتعلمات واملتعلمين. -

 بالصور املمثلة لبعض الكلمات والجمل واألشياء واألشخاص(.

 اإلعداد

 قراءة نص بداية الحكاية؛ -

 ه املتعلمات واملتعلمين إلى التفكير في تتمة ممكنة للحكاية، وذلك وفق الخطوات اآلتية:توجي -

o قراءة حكاية "التاجر والقرود"؛ 

o أسئلة تستشرف توقعات  )ة()يطرح األستاذ تحديد العناصر األساس في تتمة هذه الحكاية؛

 دة(.الحكاية الجديفي نهاية الحل و التحول و الاملتعلمين بشأن و  املتعلمات

تنظيم حوار حول ما يمكن تغييره في هذه التتمة إلتمام الحكاية التي تم البدء فيها، وذلك بهدف  -

 تغيير أحداث التحول والحل والنهاية.

 اإلنتاج

 تنظيم العمل الجماعي من أجل إنتاج تتمة الحكاية على النحو اآلتي:

ن قراءة مقاطع حكاية "التاجر إنتاج جمل مترابطة لتكوين مقاطع سردية متتابعة، انطلقا م -

والقرود" مقطعا بعد مقطع، مع كتابة هذه الجمل، أثناء صياغتها شفهيا، من لدن املتعلمات 

واملتعلمين، وذلك اعتمادا على التغييرات التي تم التوافق حولها خلل مرحلة اإلعداد 

التحول، الحل،  املطروح،املشكل  )الشخصيات، املكان/األمكنة التي تجري فيها األحداث،البداية،

 النهاية(.

 .قراءة الحكاية التي تم  إنتاجها -

شفهيا، مع اإلشارة إلى الجمل والكلمات على ما أنتج  مساعدة املتعلمات واملتعلمين على سرد -

 السبورة، وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين اإلنتاج.

تقويم تكويني ودعم 

 فوري

 ملتعلمين بـ: او  مطالبة املتعلمات

مقارنة الحكاية التي تم  إنتاجها بحكاية "التاجر القرود"؛ )طرح أسئلة تستحضر مكونات حكاية  -

 .مكونات في الحكاية الجديدة( من"التاجر والقرود" وما يقابلها 

 التعبير عن انطباعاتهم حول اإلنتاج الجماعي )الحكاية الجديدة(. -

     جبتهم، موقفهم تجاه األحداث، .....التعبير عن آرائهم: الشخصية التي أع -
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 دقيقة 30اليوم الخامس )الحصة الخامسة(:  3األسبوع 

 ]م[ )م(  "التاجر والقرود"محور تنمية الرصيد اللغوي: حكاية 

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 لتاجر والقرود""ا )م(/]م[ من السنة  2 األسرة -1 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الخامسة

 تعميق فهم الحكاية الجديدة عن طريق تشخيصها.

 .الحكاية، صور تمثل )شخصيات الحكاية، األمكنة(، كلمات تتضمن الصوامت املدروسة في األسدوسثانيا: الوسائل: 

  .باأللعا توظيف مجموعات، في فردي،العملال )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  -ثالثا: صيغ العمل: 

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية           املراحل

 تذكير

مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير باملضمون العام للحكاية الجديدة، وتحديد عناصرها  -

املشكل املطروح، التحول، الحل،  اية،املكان، الزمان، البد الشخصيات،): وبنيتها السردية

 النهاية...(.

 تشخيص

 قراءة الحكاية بطريقة معبرة؛ -

 مطالبة املتعلمات واملتعلمين بسرد مقاطع الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم؛ -

دعوة املتعلمات واملتعلمين إلى تشكيل مجموعات واالتفاق على توزيع األدوار لتشخيص  -

 هذه العملية؛ الحكاية الجديدة وتقويم

 تشخيص الحكاية بالتناوب بين املجموعات على لعب األدوار وتقويم األداءات. -

 تقويم

مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتعبير عن انطباعاتهم حول العمل املنجز خلل األسبوع،  -

 وعن رغباتهم املستقبلية حول الحكي؛

ة )رسم الشخصيات واألمكنة اقتراح و/أو مناقشة أنشطة المتدادات مرتبطة بالحكاي -

   ؛واألشياء وبعض األفعال،...(

 ممحاولة كتابة الحكاية الجديدة على السبورة أمام  زملئهبمطالبة متعلمات ومتعلمين  -

 ؛)بعض الرموز والرسوم والتخطيطات املجسدة ملسار الحكاية الجديدة وتحوالتها(

 انطلقا منها. للبحث عن حكايات مماثلة وإنتاج حكايات أخرى  تهمدعو  -

تقويم تكويني 

 ودعم فوري

إعطاء الفرصة للمتعلمات واملتعلمين للتعبير عن انطباعاتهم حول تشخيص الحكاية  -

 الجديدة.

 ،التعبير عن املفاضلة بينهمامع  ،مقارنة الحكاية التي تم  إنتاجها بحكاية "التاجر والقرود" -

 وتبرير آرائهم.
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 دقيقة 40ة األولى(: اليوم األول )الحص 22ألسبوع ا

 املحور الصوتي: ]خ[ )خ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 "الفطيرة" ]خ[ و]غ[ من السنة 22 .البيئة والطبيعة5 القراءة األول ابتدائي

ــداف األسبــوع:  أهــ

 التحقيق النطقي  للصامتين: ]خ[ و]غ[ منعزلين وفي مقاطع وكلمات؛  -

 قيق التطابق الصوتي )الفوني(/ الخطي )الغرافي( للصامتين ]خ[ و]غ[؛تح -

 )خ( و )غ(؛ الحرفين  قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن -

 منعزلين وفي مقاطع:( غ)و( خحرفين )التحقيق الخطي لل -

 إغناء الرصيد اللغوي مع التركيز على الكلمات املتضمنة للصامتين ]خ[ و]غ[. -

 قة.قراءة كلمات بصرية بطال -

 أوال: أهداف الحصة األولى:

 تعرف الصامت ]خ[  سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ -

 تمييز  الصامت ]خ[  سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛  -

 نطق   الصامت ]خ[   معزوال  وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ -

 نطق   الصامت ]خ[ مع املصوتات القصيرة؛ -

 مع  الحركات القصيرة؛  معزوال  وفي مواقع مختلفة من الكلمة تعرف الحرف )خ(  -

 ؛تعرف الحرف )خ( مع الحركات القصيرة -

 . التحقيق الخطي للصامت ]خ[ مع الحركات القصير -

سدي للداللة التعبير الج -صور   -ذوات أشياء -سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم  :ثانيا: الوسائل

وحيات ل -يل الصوتي أجهزة التسج -لعبة  -لوحة كلمات -رمل  -عجين  -طاقات الحروف ب - على موقع الحرف

 إن أمكن..وحواسيب 

 جماعي/في مجموعات صغرى  /ثنائي/ثالثا: صيغ العمل: فردي

 رابعا: إنجاز الحصة األولى

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

وضعية 

 االنطالق

 ة.مراقبة وتقويم األنشطة املنزلي -

 مات وجمل؛وقراءتها معزولة وفي كل ،التذكير بالصوامت  والحروف السابقة -

نجاز بعض األنشطة املرتبطة بمهارات الوعي الصوتي حول الصوامت املدروسة ) التقطيع، التجزيء إ -

 على الفئة املتعثرة. التركيز مع ...( )القافية( املقطعي، الدمج، السجع

 تحديد أسمائها.ب)ة( املتعلمومطالبة  ،ات تتضمن الصامت ]خ[تقديم صور ألشياء أو حيوان -

  من خالل:  تقديم كلمات تتضمن الصامت  ]خ[، وتوجيه املتعلمات واملتعلمين إلى استكشافه  -
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بناء 

 التعلمات

 :1النشاط

 كلمات ]خ[ في األول )الصوت األول( الصامت بتحديد واملتعلمين املتعلمات مطالبة العزل:

 .خديجة.. -خبز -يمة خ -خروف -خالد :في كما ،مسموعة

 : وتحديد موقعه هتمييز و الصامت تعرف  :2النشاط

برفع اليد عند  املتعلمات واملتعلمين هبطالمو  ،األستاذ)ة( كلمات تتضمن الصامت ]خ[ تقديم -

راب غ –خاف ت – بستان –خ طيب –دخل  –ب عن –ر ب) خ :سماعه )أو الوقوف( والعيون مغمضة

 .(.صاروخ.. – بيبط –

 أول في ضمن ]خ[، ومطالبة املتعلمات واملتعلمين بتحديد موقع الصوت )تسميع كلمات تت -

رى ( باستعمال االيماءات الجسدية اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليسهاآخر  في ،هاوسطفي ، الكلمة

 -خالد  -ة مدخن -بطيخ -مخبزة  -)خبز :)وسط(، ونطق الكلمة املسموعة كما في )نهاية( الصدر 

 .خضر ...(

 : التحقيق النطقي للصامت ]خ[ :3النشاط

 واضح وبصوت سليمة، بطريقة ،]]خ منها واحدة كل بعد وينطق ،الكلمات نفسها )ة(األستاذ يردد  -

 النطقي.  في الجهاز الصامت نطق موضع إلى اإلشارة مع املتعلمين واملتعلمات، كل يسمعه ومرتفع

 م األستاذ نطقهم.يقوِّ و  ،الصوت ]خ[ املتعلماتو  يردد املتعلمون  -

  التحقيق النطقي  للصامت ]خ[ مع املصوتات القصيرة: :4النشاط 

-  
ُ
، م  دعوة املتعلمات واملتعلمين إلى: ترديد املقطع الصوتي املتضمن للصامت ]خ[ في الكلمات: )خ

ــ ( ..( مع املصوتات القصيرة .، خرج، خراف، مخبزة، خبز، باخرةروفخ ــ ــ  ـ
َ
ــ ــ ــ، ـ ــ ، ـ

ُ
:/ــــــــ م 

ُ
/ ـِ (؛خ

ُ
خ

 
َ
 روفخ

َ
      .ِخ//:ِخراف /:/خ

 :مع  الحركات القصيرة وفي مواقع مختلفة من الكلمة معزوال  )خ(لحرف تعرف ا  :5النشاط 

 - زانةخ - تانخ -خبز  -  دخل - خم - روفخ - خرج) :كلمات عرض بطاقات تتضمن مقاطع أو 

 الحرف )خ( بلون مختلف، وقراءتها مع نطق الصامت واإلشارة إلى رسمه. تحتوي على ...( نخلة

املتعلمين بتشكيل الحرف )خ( في و  مطالبة املتعلمات : التحقيق الخطي للحرف )خ(: 6 النشاط

 الهواء والعيون مغمضة، ثم بالعجين أو على الرمل، أو تلوينه على الورق...

 التمرن 

       :القطع الصوتية املكونة للكلمة : استخراج كلالتقطيع: 7النشاط 

           
ُ
 )خ

َ
ــ    ـــضـ  : خـ   ضمة   ـضـ    فتحة   ـر   تنوين الضم(    )خضر:خـٌر ض

ُ
ــ  ر  ـ ـ ـــ

َ
ــ(ـــ

ٌ
 ــ

باستعمال حركات جسدية أو  عيين عدد املقاطع املشكلة للكلمةت التجزيء املقطعي: :8النشاط 

 :ق بعدد املقاطع الصوتية..(، أمثلــةتصفيالنقر أو الإيقاعات  )

 عدد التصفيقات بعدد املقاطع الصوتية مقاطعها الصوتية الكلمة

 ِخ 
ٌ

 راف

 صاروٌخ 

 مَ 
ْ
 بَ خ

َ
 ز
ٌ
 ة

//
ٌ

 ِخ/ /را/  /ف

 صا/ /رو/  / ٌخ//

ـَمـ/
ْ
//ـبَ  /خ

ٌ
 ـ/ /ــَز/ /ة

 ثالث تصفيقات 

 ثالث تصفيقات 

 أربع تصفيقات
  



 
 

 68 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 

 الدمج:  :9النشاط 

من بطاقات تتضمن الحرف )خ( في وضعيات متنوعة، وأخرى تتضمن الحركات  نطالقاا -

تركب مجموعة مقطعا وتطالب  املجموعة األخرى بقراءته، أو تنطق مقطعا وتطالبها ، القصيرة

 .بتركيبه

 تحة؟                                 ف -ج ـ     -فتحة  –ـر     -فتحة  –خــ :ما الكلمة التي تتكون من

 مثل: ،تقديم مقاطع صوتية، ومطالبة املتعلمات واملتعلمين بتركيبها في كلمات

 / 
ُ
                   :                    – /مٌ / – /مخ

ُ
 م  خ

 /  
َ
/               خ

ٌ
                    :ـ/ /ــرو/ / ف

ٌ
روف

َ
 خ

 / َــَز/             ـب/ /
ٌ
ـ/ /ة

ْ
بَ                   :ـ//َمخ

ْ
 َمخ

ٌ
ة
َ
 ز

 / /
ٌ
ـ/ -ــخ

ْ
بَ              :                    ـَبـ//  /َمط

ْ
 َمط

ٌ
 خ

على ملصق  تعرضفبها سجع وتتضمن ]خ[ مقفاة  االستماع عّدة مرات إلى كلمات :10النشاط 

قا طوال مّدة تدريس الحرف
ّ
   :كبير يظل معل

 بخيل نخيل   ارأخط أخبار رطخ برخ      داخ  شاخ

التقويم 

 التكويني

والدعم 

 الفوري

  أنشطة تقويمية:

 يناملتعلمات و مطالبة املتعلمو تقديم لوحة قرائية تتضمن الحرف )خ( مع الحركات القصيرة،  -

 بقراءتها. 

التصحيح الفوري مع الترديد. )توظيف اإليماءات والحركات الجسدية لترسيخ نطق الحركات *      

 القصيرة(.

 .تابة الحرف )خ( مع الحركات القصيرة على األلواحبك يناملتعلمات و مطالبة املتعلم -

 التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة.*     

 التقطيع والتجزيء:

 مثل: ،ماتملجموعة من الكلالتجزيء املقطعي على األلواح  التقطيع أو   -

  ل    نخي   – بخار  –دخول   –خ اش –خطاف  –ر سخأ –مدخنة  –مخبزة 

 رض النماذج الجيدة.* التصحيح الفوري بع

أنشطة 

 منزلية

 ملف( ضمن  آخر  -وسط  -تلوين، تقطيع، تجميع، ... الحرف )خ( في مختلف مواقعه )بداية  -

 ."حروفي"

صوات ..( يتضمن اسمها األ .و حيوانات أو طيور أأشخاص  أسماء البحث عن صور )أشياء، -

 املوالية. الحصةخالل اللغوية  املدروسة، الستثمارها في خطوة االنطالق 
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 دقيقة 30األول )الحصة األولى(:  اليوم 22األسبوع 

  محور تنمية الرصيد اللغوي: ]خ[ )خ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أهــــداف األسبــوع:

 املضمون العام للحكاية من خلل سماعها؛تعرف  -

 تعرف عناصر الحكاية )الشخصيات، األمكنة، األحداث...( من خلل سماعها؛ -

 تعرف البنية السردية )البداية، املشكل املطروح، توالي األحداث، الحل، النهاية(؛ -

 األساليب؛و التراكيب و استعمال املعجم  -

 الكلمات املفاتيح، مع توظيف التعبير الجسدي؛سرد الحكاية بالتعبير الشخص ي، واستعمال  -

 قراءة مقاطع سردية من الحكاية )يستحسن أن تتضمن الحروف املدروسة(؛ -

 .سرد الحكاية بأسلوب شخص ي واستخلص القيم -

 أوال: أهداف الحصة األولى:

 تعرف املضمون العام للحكاية من خلل سماعها؛ -

 .ة، األحداث( من خلل سماعهاتعرف عناصر الحكاية )الشخصيات، األمكن -

 .الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 صة األولى:رابعا: إنجاز الح

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 

 االنطالق

 ينواملتعلم اتاملتعلممطالبة و  "فطيرة"حكاية "عنوان: "قراءة  ثمتنظيم فضاء الفصل بشكل ملئم للحكي، 

 الحكاية، وذلكموضوع ب تتعلق همطرح أسئلة محفزة لخيالمع بالتعبير عن توقعاتهم  حول موضوعها، 

 باستعمال املخطط الشمس ي:و لقا من العنوان والصورة، انط

 

 التسميع

 

ِّ  ،تسميع  الحكاية -
وموظفا التعبير   ،قةمتمثل معانيها واملواقف املعبرة عنها، ومستعمل إيقاعات صوتية مشو 

 الجسدي واإليماءات، مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعلمات الوقف...

 ؟هاأوالد عددأسئلة الختبار الفهم األولي ملوضوع  الحكاية: أين كانت تعيش املرأة؟ كم  طرح -

بناء املعنى 

 التوقع /

 طرح أسئلة لبناء معنى الحكاية،  حول: 

 شخصيات الحكاية. عددها؟ أنواعها؟  أسماؤها؟   -

 أشياء حيوانات شخصيات آدمية

 الفطيرة لثعلبالقطة، الكلب، ا األم، األب، األوالد الخمسة

د؟  ماذا ماذا خبزت األم؟ ماذا فعل األوالد الثلثة ملا فاحت رائحة الفطيرة؟ ماذا قال األوال أحداث الحكاية:  -

 صرخت األم، ماذا قالت؟ وهل توقفت الفطيرة؟ ...ملا فعلت الفطيرة؟ 
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لى أين ين دخل األوالد الثلثة؟ إمتى وقعت أحداث الحكاية؟ أين تعيش األم مع أوالدها؟  أ :ةاألمكنو الزمان   -

 وصلت الفطيرة وهي تجري؟ إلى أين وصل الثعلب بالفطيرة؟

 هل أكل األوالد الفطيرة في النهاية؟ من أكل الفطيرة في النهاية؟نهاية الحكاية:   -

التقويم 

التكويني 

 والدعم

لة حول شخصيات أسئل طرح ومن خلمن خلل مناقشة جماعية، واملتعلمين  تقويم مكتسبات املتعلمات -

 الحكاية وأحداثها وأمكنتها .  

 بترديدها.واملتعلمين  املتعلمات ة وتعميمها، ومطالبة بعضتصحيح اإلجابات الخاطئة، وتثمين الصحيح -

 

 دقيقة 40الثاني )الحصة الثانية(:  اليوم 22األسبوع 

  املحور الصوتي: ]خ[ )خ(

 الحكاية وامت املدروسةالص األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة والطبيعة. 5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثانية:

 والتنوين. مع املصوتات الطويلة الصامت ]خ[ نطقا سليما نطق .1

 التنوين. و )خ( مع  الحركات الطويلة لحرف تعر ف ا .2

 التنوين.و ع الحركات الطويلة التحقيق الخطي للحرف )خ( م .3

ر الجسدي للداللة على موقع صور، التعبي -ذوات أشياء –سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم  :الوسائلثانيا: 

 سيب لوحيات وحوا -أجهزة التسجيل الصوتي  -عبة ل -وحة كلماتل –طاقات الحروف ب -الحرف

 عمل جماعي\ت صغرى في مجموعا \ثنائي\فردي ثالثا: صيغ العمل:

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

وضعية 

 االنطالق

مراجعة حصيلة الحصة السابقة من خلل أنشطة تتعلق بالوعي ها، ثم مراقبة األنشطة املنزلية وتقويم

  الصوتي:

، هاسط)أول الكلمة، و الصامت علمات واملتعلمين بتحديد موقع تسميع كلمات تتضمن ]خ[، ومطالبة املت -

نطق مع )وسط(،   الصدر  ،) بداية(؛ اليد اليسرى )نهاية( اليد اليمنى :يماءات الجسدية( باستعمال اإل هاآخر 

 خ...(.اش -مخبزة  -)خبر :الكلمة املسموعة كما في

ة، مع رصد املتعلمين بقراءة لوحة قرائية تتضمن مقاطع مكونة من الحروف املدروسو  مطالبة املتعلمات -

 .مجموعات في إطار للشتغال عليها في اليوم الخامس لنطقية والخطية الصعوبات ا

بناء 

 التعلمات

 هتمييز و  الصامت مع املصوتات الطويلةتعرف  :1النشاط 

سميع قائمة كلمات تتضمن الصامت ]خ[ مع مصوتات قصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصامت ]خ[ مع ت -

كتشاف الكلمة املختلفة وترديدها جماعيا وفرادى وفق نطق باواملتعلمين  املتعلماتمصوت طويل، ومطالبة 

، خائف، دخل(  ) خراف، نخيل، خزانة. )يكرر هذا النشاط مع كل املصوتات الطويلة( ) خرج، )ة(األستاذ

  .َل(داخِّ 

بز، 
 
  .صرخ(ت) خدروف، خوذة، خ

 : ه: تعرف الصامت مع التنوين وتمييز 2النشاط 

الصامت ]خ[ مع  صامت ]خ[ مع الحركات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمنتسميع قائمة كلمات تتضمن ال -

باكتشاف الكلمة املختلفة وترديدها جماعيا وفرادى وفق نطق واملتعلمين  املتعلماتالتنوين، ومطالبة 

ا – طَبَخ ر هذا النشاط مع كل الحركات( . )يكر )ة(األستاذ
ً
... –مطابخ   – مطبخ      أطبخ 

 : التحقيق النطقي  للصامت ]خ[ مع الحركات الطويلة والتنوين:3النشاط 

 مثل: ،مقرونا بالحركات الطويلة والتنوينو قراءة الحرف )خ( في مواقع مختلفة،  -
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 خيــ(  :نخيل   -خاتم: خا   -  خو )خوذة:    
 ب  ط      -ٍخ     ٍخ   مطب    -خ     خ  مطب) 

ً
اا         خ

ً
 (       خ

  :: التحقيق الخطي للحرف )خ( منعزال ومقرونا باملدود والتنوين4اط النش

  :واستعمال التلوين والسبورة أو األلواح أو املوارد الرقمية ،اعتماد بطاقات الحرف )خ(
 

 

   :لحرف )خ( مع املدود والتنويناتضمن تبطاقات بها كلمات ومقاطع  )ة(املتعلمقراءة : 5النشاط 

ا -خوخ   -بخيلة  - دخول  -)خاف       
ً
، خو، خا، (...(خوخ   )... خي،خ 

 :وكتابته على األلواح )عمل فردي( ،بتلوين املقطع الصوتي ونطقه )عمل جماعي(املتعلم واملتعلمة يقوم  -

(           خـا :     )كما في
 

  ( خوخ          خ  )  -( نخيل         خيـ)  -دخول(        خـو )  -خائف

  التمرن 

وكتابيا على األلواح باستعمال   اشفهياستخراج كل القطع الصوتية املكونة للكلمة    : التقطيع:6لنشاط ا
 تنوين الضم(  ص -خـ  مد باأللف ـ -شـ   سكون ـ -والتنوين، مثل: أشخاص ) )أ  فتحة  الحركات الطويلة

ــ(
 
ــ    ـخـ   ا ص   ـ

 
ــ  ـشـ  ـ

َ
 ) أ  ـ

باستعمال حركات جسدية أو إيقاعات   /ختعيين املقاطع في كلمات تتضمن / :عيالتجزيء املقط :7النشاط 
 وكتابيا باستعمال األلواح والسبورة والتلوين. ،)تصفيق بعدد املقاطع الصوتية..(

                        :نخلة                    :أمثلــة  
َ
ـ/ /ـل

 
/  /ـ/نخ

 
 /ـة

/                           :بخار                 ـ/ /خــا/ /ر   /ب 
 بـ: ينواملتعلم اتومطالبة املتعلم ،كلماتتقديم بطاقات حروف و : 8النشاط 

، (الطويلة؛ والتنوين و قراءة الحرف )خ( مقرونا بالحركات القصيرة  - ، خ  ، خَ ، خي، خا،خو، خِّ   خ 
ً
 )ا، ٍخ خ

ن الحرف )خ( مقرونا بالحركات ا قراءة كلمات وجمل - ـ، لقصيرة والطويلة؛ والتنوين وفي أتتضم 
َ
وضاع مختلفة خ

،
 
،ـ ـخـ ، خي، خا،خو، خِّ   خ 

ً
 (اختارت خديجة حبات خوخ) – )خرج خالد من املخبزة يحمل خبزا (  )، ٍخ اخ

 بشكل جماعي ثم بشكل فردي. دعوة املتعلمات واملتعلمين إلى قراءتها -
 :)خ(: التحقيق الخطي للحرف 9النشاط 

 ،بطاقات ،العجين، الرمل :مختلفة، باستعمالالتنوين في أوضاع بقرونا بالحركات الطويلة و تشكيل الحرف م
 تلوين على األوراق. ،كتابة على ألواح ،تقطيع

التقويم 

التكويني 

والدعم 

 الفوري

 

 أنشطة تقويمية: 
ين املتعلمات و تعلممطالبة املو تقديم لوحة قرائية تتضمن الحرف )خ( مع مختلف الحركات الطويلة والتنوين،  -

 بقراءتها. 
لتصحيح الفوري مع الترديد. )توظيف اإليماءات والحركات الجسدية لترسيخ نطق املصوتات الطويلة ا -

 والتنوين(.
 .بكتابة الحرف )خ( مع الحركات الطويلة والتنوين على األلواحين املتعلمات و مطالبة املتعلم -
 .التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة -
  :التجزيء: تعيين القطع واملقاطع الصوتية التي تتضمن الصامت ]خ[ في بعض الكلمات البصريةالتقطيع و  -

 .(خلف .. –صرخ  –خافت  –املطبخ  –)خمسة         
 التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة.

بالحرف  و أ]خ[ بالصامت على رصد الصعوبات الصوتية والخطية/الغرافية املرتبطة  )ة(يحرص األستاذمالحظة: 
 )خ( للشتغال عليها في اليوم الخامس وفق مجموعات صغرى أو ثنائيا أو فرديا حسب طبيعة الصعوبة ونوعها.

أنشطة 

 منزلية

 

 ."حروفي" ملفخ( مع الحركات الطويلة والتنوين  ضمن )تلوين، تقطيع، تجميع، ... الحرف  -

[ مع املصوتات يتضمن اسمها الصامت ]خ .(.و حيوانات .أيور و طأأشخاص  أسماء البحث عن صور )أشياء، -

  الحصة املوالية.خلل االنطلق  وضعية الطويلة أو التنوين، الستثمارها في

اخ خو 

 و

خي خ   ـخ   ًخا

 و
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 دقيقة 30الثاني )الحصة الثانية(:  اليوم 22األسبوع 

 (محور تنمية الرصيد اللغوي: ]خ[ )خ

 الحكاية سةالصوامت املدرو  األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثانية:

 تعرف البنية السردية )البداية، املشكل املطروح، توالي األحداث، الحل، النهاية(

 .الحروف املدروسة/تتضمن الصوامت الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكايةثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 رابعا: إنجاز الحصة الثانية:

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 

 االنطالق

 ة، من قبيل:طرح  أسئلة  حول الحكاي -

 ما عنوان الحكاية؟     ؟فطيرة"حكاية "من هي شخصيات 

  ؟زمن الحكايةما 

تسميع 

الحكاية 

 وفهمها

مستعمل إيقاعات صوتية  ،مثل معانيها واملواقف املعبرة عنهاةمتالحكايع األستاذ)ة(يسم   -

قة ِّ
 علمات الوقف...قواعد النبر والتنغيم و ومحترما وموظفا التعبير الجسدي واإليماءات،  ،مشو 

استثمار 

عناصرالحكاية 

 وبنيتها

 ويطرح أسئلة بهدف تحديد: ،يسمع األستاذ)ة( الحكاية -

 )طبيعة الشخصيات )آدمية، حيوانية 

  املشكل املطروح 

  األحداث  وتسلسلها 

  األمكنة التي تجري فيها األحداث 

  نوع الحل، النهاية 

 إبراز بنية الحكاية، بطرح أسئلة حول:  -

 نريد أن نأكل الفطيرة في " إلى ...  "السردي الخاص بالبداية؛ من: " في قديم الزمان... املقطع

 .الحال"

 ... واصلت األم واألوالد واألب والقطة" إلى..." املقطع السردي الخاص باملشكل؛من: "خافت الفطيرة 

 .والكلب الجري خلف الفطيرة"

  إلى  صرخت األم واألوالد واألب" اء ظهر ثعلب...من: "في تلك األثن ؛املقطع السردي الخاص بالتحول 

 " !ارجعا !"ارجعا والقطة والكلب:

 نهايةة النص. ...إلى"" وصل الثعلب إلى الضفة األخرى  :املقطع السردي الخاص بالنهاية؛ من 

التقويم 

التكويني 

والدعم 

 الفوري

أسئلة  عن طريق أو من خلل مناقشة جماعية، ين املتعلمات و املتعلميتم تقويم مكتسبات  -

  .حول البنية السردية للحكاية )البداية، املشكل، توالي األحداث، الحل، النهاية(

 مطالبة  املتعلمات واملتعلمين بترتيب املشاهد حسب أحداث الحكاية.  -

 اإلجابات الخاطئة، ويثمن األجوبة الصحيحة ويعممها . )ة(يصحح األستاذ *

 بترديد بعض مقاطع الحكاية.ين املتعلمات و املتعلميطالب األستاذ)ة( بعض  *
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 دقيقة 40اليوم الثالث )الحصة الثالثة(:  - 22األسبوع 

 املحور الصوتي: ]غ[ )غ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 . البيئة والطبيعة5 القراءة األول ابتدائي

 أهداف الحصة الثالثة: أوال:

 تعرف الصامت ]غ[  سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛ -

 تمييز  الصامت ]غ[  سمعا معزوال وفي مواقع مختلفة من الكلمة؛  -

 في مواقع مختلفة من الكلمة؛و الصامت ]غ[   معزوال    نطق -

 مع املصوتات القصيرة؛ الصامت ]غ[  ق نط -

 ؛مع  الحركات القصيرة  في مواقع مختلفة من الكلمة و معزوال  )غ(لحرف تعرف ا -

 .التحقيق الخطي للحرف)غ( -

سدي للداللة على التعبير الج -صور  -ذوات أشياء –سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم  :الوسائلثانيا: 

  .لوحيات وحواسيب -يل الصوتي أجهزة التسج -لعبة  -لوحة كلمات -مل ر  -جين ع–طاقات الحروف ب -موقع الحرف

 .ماعيج \في مجموعات صغرى  \ثنائي\فردي :ثالثا: صيغ العمل

 رابعا: إنجاز الحصة الثالثة:

 

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

وضعية 

 االنطالق

 التذكير بالصوامت والحروف السابقة وقراءتها؛ هاالقيام باألنشطة اآلتية: مراقبة األنشطة املنزلية وتقويم

زولة وفي كلمات وجمل؛ إنجاز بعض األنشطة املرتبطة بمهارات الوعي الصوتي حول الصوامت املدروسة مع

أو  التركيز على الفئة املتعثرة؛ تقديم صور ألشياءمع ...( القافية/السجع)التقطيع، التجزيء املقطعي، الدمج، 

 سمائها.بتحديد أين املتعلمات و املتعلمحيوانات تتضمن الصامت ]غ[؛ ومطالبة 

بناء 

 التعلمات

 من خالل:  غ[، وتوجيه املتعلمات واملتعلمين إلى استكشافهتقديم كلمات تتضمن الصامت ] -

 مسموعة، كلمات في  األول )الصوت األول( ]غ[ الصامت بتحديد واملتعلمين املتعلمات مطالبة العزل:: 1النشاط

 غرفة، غدير( )غراب، غزالة، غبار،غذاء، :في كما

  : وتحديد موقعه هتمييز و الصامت تعرف  :2طالنشا

برفع اليد عند سماعه )أو املتعلمات واملتعلمين  ةطالبمو  ،م األستاذ)ة( كلمات تتضمن الصامت ]غ[يقدت -

 ( والعيون مغمضة.فالوقو 

( باستعمال ها، آخر هاطبتحديد موقع الصوت )أول الكلمة، وس تهمتسميع كلمات تتضمن ]غ[، ومطالب -

ما نطق الكلمة املسموعة كمع  )وسط(، الصدر  ؛اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليسرى )نهاية( :ت الجسديةيماءااإل 

 .صائغ..( -غرفة  - املغرب – رغيف –مبراغ   - في )غراب

 : التحقيق النطقي للصامت]غ[ :3النشاط

 عهيسم ومرتفع وبصوت واضح ة،سليم بطريقة ،]غ[  منها واحدة كل بعد نطقو  ،االكلمات نفسه( ة(األستاذ ديردت -

 النطقي.  الجهاز في الصوت اللغوي  نطق موضع إلى اإلشارة مع واملتعلمين، املتعلمات كل

 نطقهم. )ة(م األستاذيقو وت الصوت ]غ[واملتعلمات ن ياملتعلم ترديد -

 التحقيق النطقي  للصامت ]غ[ مع املصوتات القصيرة: :4النشاط 

 إلى: دعوة املتعلمات واملتعلمين 

-طاء غ -صباغة  - رغيف -مبراغ  - فارغ - لصامت ]غ[ في الكلمات: )غراباترديد املقطع الصوتي املتضمن  -

  (  :مع املصوتات القصيرة صائغ...( -غرفة  - املغرب
َ
، ـِ (؛ ـ

ُ
 ، ـ
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 :لصامت ]غ[ في الكلماتتحديد املقطع املتضمن ا -

    :غنم   
َ
     :غالم               :ـ/     /غ

ُ
    /غـِ/         :زالن   ـ/                     غِ /غ

 :مع  الحركات القصيرة  وفي مواقع مختلفة من الكلمة  معزوال  )غ(لحرف : تعرف ا5النشاط 

لتي تتضمن صائغ...( وا -غرفة  -ملغربا-طاء غ -صباغة  -غيفر  –مبراغ   -ارغف -عرض بطاقات للكلمات )غراب -

 ف، وقراءتها مع التركيز على نطق الصامت واإلشارة إلى رسمه.الحرف )غ( بلون مختل

 : التحقيق الخطي للحرف)غ(: 6النشاط 

ن أو على الرمل، أو املتعلمين بتشكيل الحرف )غ( في الهواء والعيون مغمضة، ثم بالعجيو  مطالبة املتعلمات -

 تلوينه على الورق...

 التمرن 

       :الصوتية املكونة للكلمة: استخراج كل القطع التقطيع: 7النشاط 

    ــــطـــ  ــِ  ِــــ   غـ  الضم(  )ِغطاٌء: )غطاء: غـ   كسرة   ـطـ    مد باأللف   ء   تنوين                     
ٌ
 ــ(ـــــــــا  ء  ـــ

)تصفيق باستعمال حركات جسدية أو إيقاعات   /غتعيين املقاطع التي تتضمن /  : التجزيء املقطعي:8النشاط 

 وذلك مثل:بعدد املقاطع الصوتية..(، 

 عدد التصفيقات بعدد املقاطع الصوتية مقاطعها الصوتية الكلمة

 غنم

 غصن

 مغزل 

 غزالة

/ 
َ
ـ / /ٌم/ غ

َ
 ـ/  /ـن

صْ /
ُ
 /ـٌن/  /ـغ

ـ/ /ـَز/ /ـٌل/ /
ْ
 ِمـغ

//
ٌ
ـ / /ة

َ
ـ/ /زا/  /ل

َ
 غ

 ثالث تصفيقات 

 تصفيقتان

 ثالث تصفيقات

 ربع تصفيقاتأ

 الدمج:: 9اط النش

قا من بطاقات تتضمن الحرف )غ( في وضعيات متنوعة، وأخرى تتضمن الحركات القصيرة، تركب انطال -

 .مقطعا وتطالب املجموعة األخرى بقراءته، أو تنطق مقطعا وتطالبها بتركيبهمن املتعلمات واملتعلمين مجموعة 

 ؟  نوين الضم(ت -فتحة،  ص  -فتحة، غ   -)م :ما الكلمة التي تتكون من* 
َ
 ٌص َمغ

 مثل: ،بتركيبها في كلماتين املتعلمات و تقديم مقاطع صوتية، ومطالبة املتعلم* 

        
َ
 /ـن

َ
 ـ/                            غنمـ/  /ـٌم/   /غ

        
ُ
 ـ/  /ٌب/    /ـرا/                          غرابغ

 غزالن      /ال/   /غـِْز/   /ٌن/                       

ة مرات إلى كلمات بها سجع 10النشاط  يتم عرضها على ملصق كبير يظل و وتتضمن ]غ[ )مقفاة(، : االستماع عدّ

ة تدريس الحرف
ّ
قا طوال مد

ّ
   فراغ بالغ غناء غطاء صابغ     ماضغ:  معل

التقويم 

التكويني 

والدعم 

 الفوري

  أنشطة تقويمية:

 بقراءتها.  يناملتعلمات و لممطالبة املتعو )غ( مع مختلف الحركات القصيرة، تقديم لوحة قرائية تتضمن الحرف  -

 ات القصيرة(.)توظيف اإليماءات والحركات الجسدية لترسيخ نطق الحرك ،التصحيح الفوري مع الترديد -

 .بكتابة الحرف )غ( مع الحركات القصيرة على األلواح ات واملتعلمينمطالبة املتعلم -

 ي بعرض النماذج الجيدة.التصحيح الفور  -

 التقطيع والتجزيء: 

 غطاء...(، املغرب، غير، غلم، غرس، )غنممثل:  ،ماتملجموعة من الكلالتقطيع والتجزيء املقطعي على األلواح 

 التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة.

أنشطة 

 منزلية

 ."حروفي" ملفخر ( ضمن آ -سط و  -واقعه )بداية تلوين، تقطيع، تجميع، ... الحرف )غ( في مختلف م -

سة، املدرو  صوات اللغويةتضمن األ تو حيوانات ..( أو طيور أأشخاص  أسماء )أشياء،كلمات البحث عن صور  -

 الحصة املوالية.خلل االنطلق  وضعيةالستثمارها في 
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 دقيقة 30اليوم الثالث )الحصة الثالثة(:   - 22األسبوع 
 غ[ )غ(محور تنمية الرصيد اللغوي: ]

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 . البيئة والطبيعة5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثالثة:

 استعمال املعجم والتراكيب واألساليب. -

 .الحروف املدروسة/من الحكاية تتضمن الصوامت الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلماتثانيا: الوسائل: 

 واملسابقات(. األلعاب مجموعات،توظيف في الفردي،العمل التنشيط )العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة الثالثة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 ة وعناصرها.طرح أسئلة حول بنية الحكاي وضعية االنطالق

 يقة معبرة تحترم شروط الحكي ومواصفاته. يسمع األستاذ)ة( الحكاية بطر  - تسميع الحكاية
 طرح أسئلة لتعميق فهم بنية الحكاية وعناصرها. -

إثراء الرصيد 

 اللغوي 

لحكاية على التعبير عن مواقف من الجزء األول من اواملتعلمات املتعلمات  )ة(يساعد األستاذ -
 ل الرصيد اللغوي  والتراكيب واألساليب والصيغ الصرفية املرتبطة باملجال. باستعما

 : املعجم1النشاط  
وضع خريطة واملتعلمات املتعلمات من األستاذ)ة( ؟ بعد الجواب، يطلب كيف كانت رائحة الفطيرة -

 لكلمة: "زكية"
  

 
 
 
- 
 "  استمرت"، "غادرت،""وثبت"يقدم األستاذ)ة( نشاطا من النوع نفسه، يخص:   
 واستعماله. ة واملتعلم،ترويج املعجم في سياقات مختلفة ترتبط بمحيط املتعلم -

 : التراكيب2النشاط 
o  :توجيه املتعلمات واملتعلمين إلى البحث عن ترتيب آخر لكلمات الجملة دون تغيير معناها 

  .عندما فاحت الرائحة الزكية للفطيرة، دخل ثلثة أوالد إلى املطبخ 
 ل ثلثة أوالد إلى املطبخ، عندما فاحت الرائحة الزكية للفطيرة.دخ 
   .إلى املطبخ دخل ثلثة أوالد، عندما فاحت الرائحة الزكية للفطيرة 

o ( غيلون املتعلمون واملتعلمات الحرف.) 
 : األساليب3النشاط 

عيش   ما يأتي:)ة( يقرأ املتعلم -
َ
 ت

 
ة
َ
َرأ تِّ ام 

َ
... كان مانِّ ديمِّ الزَّ

َ
ل  "في ق  في بِّ

 
ط

َ
 ٍد َبعيَدٍة َمَع أ

 
ها ال "فالِّ َسةِّ م 

َ
ثم  ،خ

 ."عيش مع......ت"كان يا ماكان، كان في قديم األزمان ......  ي:أتي يركبون جمل على غرارها، من خلل ما

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

 ار الحكاية.رويجها في استثمكتسبات املرتبطة بالرصيد اللغوي  والتراكيب واألساليب التي تم تاملتقويم  -
 يصحح األستاذ اإلجابات الخاطئة، ويثمن األجوبة الصحيحة ويعممها. -
 حكاية.بترديد بعض مقاطع ال واملتعلمين يطالب األستاذ)ة( بعض املتعلمات -
 بترتيب املشاهد حسب أحداث الحكاية.  همطالبي -
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 ةدقيق 40الرابع )الحصة الرابعة(:  اليوم 22األسبوع 

 املحور الصوتي: ]غ[ )غ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 .البيئة والطبيعة5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة:

 .مع املصوتات الطويلة والتنوينالصامت ]غ[ نطقا سليما    نطق -

 .التنوينو غ( مع  الحركات الطويلة  )لحرف تعر ف ا -

 التنوين.و التحقيق الخطي للحرف )غ( مع الحركات الطويلة  -

سدي للداللة التعبير الج -صور  -ذوات أشياء - واملتعلمة سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم :ثانيا: الوسائل

  إن أمكن. حواسيبو لوحيات  -ل الصوتي سجيأجهزة الت -لعبة  -لوحة كلمات -بطاقات الحروف  -على موقع الحرف

 ماعيعمل ج\في مجموعات صغرى  \ثنائي\فردي ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعة:

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

وضعية 

 االنطالق

 .هاتقويمو مراقبة واألنشطة املنزلية  -

  صوتي:تعلق بالوعي المراجعة حصيلة الحصة السابقة من خلل أنشطة ت -

، ها)أول الكلمة، وسط املتعلمات واملتعلمين بتحديد موقع الصوت تسميع كلمات تتضمن ]غ[، ومطالبة -

)وسط(،  ونطق  الصدر  ؛) بداية(؛ اليد اليسرى )نهاية( يماءات الجسدية اليد اليمنىباستعمال اإل ، (هاآخر 

 .رغيف...( غذاء، غناء، غزالن، -، غراب، غبار، يغوصغائب غدير، غزالة، غنم،: الكلمة املسموعة كما في

املتعلمين لوحة قرائية تتضمن مقاطع مكونة من الحروف املدروسة، مع رصد الصعوبات و  املتعلمات قراءة -

 .للشتغال عليها في اليوم الخامس وفق مجموعاتالنطقية والخطية 

بناء 

 التعلمات

 هتمييز و  ويلةالصامت مع املصوتات الطتعرف  :1النشاط 

تسميع قائمة كلمات تتضمن الصامت ]غ[ مع مصوتات قصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصامت ]غ[ مع  -

باكتشاف الكلمة املختلفة وترديدها جماعيا وفرادى وفق نطق  واملتعلمين املتعلماتمصوت طويل، ومطالبة 

 ر(  ) غزالن، غطاء،غادنم، مغص، مضغ، . )يكرر هذا النشاط مع كل املصوتات الطويلة(، مثل: ) غ)ة(األستاذ

  .(يغوصغلم، غرفة، يصوغ، )ف( رغيغربان، 

 :هتمييز و  الصامت مع التنوينتعرف :2النشاط 

تسميع قائمة كلمات تتضمن الصوت ]غ[ مع الحركات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصوت ]غ[ مع  -

املختلفة وترديدها جماعيا وفرادى وفق نطق  باكتشاف الكلمة واملتعلمين املتعلماتالتنوين، ومطالبة 

 )ة(األستاذ
 
    أفرغ –براٍغ ملا –. )يكرر هذا النشاط مع كل الحركات(: مبراغ

 :التنوينو مع الحركات الطويلة  التحقيق النطقي  للصامت ]غ[ :3النشاط 

 مثل: ،مقرونا بالحركات الطويلة والتنوينو قراءة الحرف )غ( في مواقع مختلفة،  -
   -ـٍغ   :مٍغ  ص   -ـغ    :ـغيــ  ( ) صمغ   :صغير  -غا :غائب -غو    :) يغوص      

ً
  :ا صمغ

ً
 (       اغ

 التحقيق الخطي للحرف )غ( منعزال ومقرونا باملدود والتنوين:  :4النشاط 

  :رقميةأو املوارد ال مال التلوين والسبورة أو األلواحواستع ،اعتماد بطاقات الحرف )غ( -

 

 

 

 غ   غي غو
 

اغً  غ  

 غ

 غا
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 : 5لنشاط ا

)مغارة،   التنوين، مثل:و لحرف )غ( مع املدود ا تحتوي علىمقاطع كلمات و  تتضمنبطاقات  )ة(املتعلم يقرأ -

 
ً
، فارغ

 
وكتابته على  ،يقوم بتلوين املقطع الصوتي ونطقه )عمل جماعي( فارٍغ (، ثم ا،ثغور، رغيف(، ) فارغ

 .األلواح )عمل فردي(

 التمرن 

 التقطيع: : 6النشاط 

 :والتنوين ى األلواح باستعمال الحركات الطويلةوكتابيا عل  ياهاستخراج كل القطع الصوتية املكونة للكلمة شف -

ـ  (  ؛ر فتحة ( -د  فتحة   -)غـ  مد باأللف  :غادر ) 
َ
ـ  ر ـــ

َ
 )غـ  ـا  د  ـــ

ــ  ؛فـ  مد باأللف  ر  كسرة  غ تنوين الضم (فارغ: )   ِـّ ــ (  ) فـ    ـا    ر   ــ
 
 غ  ــ

  :: التجزيء املقطعي7النشاط 

باستعمال حركات جسدية أو إيقاعات )تصفيق بعدد املقاطع  /غتعيين املقاطع في الكلمات التي تتضمن /

 :وذلك مثلواح والسبورة والتلوين، وكتابيا باستعمال األل ،الصوتية..(

/   /ـ/مَ                      : مغارة                                      
 
 / غـا/  /َر / /ة

/  /ـ/صَ                       :صغيرة                                     
 
 /غـيــ/  / َر/ /ة

 :8النشاط 

 بـ: واملتعلمين املتعلماتكلمات، ومطالبة حروف و تقديم بطاقات 

، ( :لطويلة والتنوينقراءة الحرف )غ( مقرونا بالحركات القصيرة وا -
ُ
، غ

َ
  غي، غو، غا، ِغ، غ

ٌ
  ،غ

 
 (ا، ٍغ غ

 :وفي أوضاع مختلفة ،ن الحرف )غ( مقرونا بالحركات القصيرة والطويلة والتنوينقراءة كلمات وجمل  تتضم   -

 ) غرست غزالن شتيلة صغيرة( -غادر الغراب الغابة()

 كل فردي.بشكل جماعي ثم بش ة الكلمات والجملإلى قراء واملتعلمين املتعلماتدعوة  -

  :التحقيق الخطي للحرف )غ(: 9النشاط 

العجين، : ، باستعمالة وفي أوضاع مختلفةن بطرق مختلفتشكيل الحرف مقرونا بالحركات الطويلة والتنوي -

 أوراق. ،ال، ألواحأشك ،بطاقات الرمل،

التقويم 

التكويني 

والدعم 

 الفوري

 

  أنشطة تقويمية:

 واملتعلمين املتعلماتمطالبة و )غ( مع مختلف الحركات الطويلة والتنوين،  تقديم لوحة قرائية تتضمن الحرف -

 بقراءتها. 

 صحيح الفوري مع الترديد )توظيف اإليماءات والحركات الجسدية لترسيخ نطق الحركات الطويلة والتنوين(.الت -

 لى األلواح.بكتابة الحرف )غ( مع الحركات الطويلة والتنوين ع واملتعلمين املتعلماتمطالبة  -

 التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة. -

  التقطيع والتجزيء: -

 -املغرب  -ير غ -مغامرة  -يغوص  -مثل: ) غادرت  ،ماتملجموعة من الكلالتقطيع والتجزيء املقطعي على األلواح 

 ...(مبراغ. -صغيرة  -ثغور 

 التصحيح الفوري بعرض النماذج الجيدة.

أو بالحرف )غ( ]غ[ املرتبطة سواء بالصامت ة على رصد الصعوبات الصوتية والخطي )ة(يحرص األستاذمالحظة: 

 .طبيعة الصعوبات ونوعهاللشتغال عليها في اليوم الخامس وفق مجموعات صغرى أو ثنائيا أو فرديا حسب 

أنشطة 

 منزلية

 .ر "حروفي"تلوين، تقطيع، تجميع، ... الحرف )غ( مع الحركات الطويلة والتنوين  ضمن دفت

يتضمن اسمها الصامت ]غ[ مع املصوتات  و حيوانات ..(أو طيور أأشخاص  أسماء البحث عن صور )أشياء،

  الطويلة أو التنوين ، الستثمارها في خطوة االنطلق، بالحصة املوالية.
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 دقيقة 30الرابع )الحصة الرابعة(:  اليوم 22األسبوع 

 محور تنمية الرصيد اللغوي: ]غ[ )غ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة:

 استعمال املعجم والتراكيب واألساليب. -

 دروسة(.قراءة مقاطع سردية من الحكاية )يستحسن أن تتضمن الحروف امل -

 .لحروف املدروسةا/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في العمل، الفردي )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 رابعا: إنجاز الحصة الرابعة:

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 طرح  أسئلة حول عناصر الحكاية وبنيتها السردية. وضعية االنطالق

 قراءة الحكاية

 .وابطهقراءة الحكاية بطريقة معبرة، تحترم شروط الحكي وض -

 طرح أسئلة  للتأكد من فهم مضمون الحكاية. -

من الحكاية تتضمن الصوامت املدروسة  ن، وكلماتقراءة مقاطع سردية من الحكاية بالنسبة للمتمكني -

 أقل تحكما. واملتعلمين بالنسبة للمتعلمات

إثراء الرصيد 

 اللغوي 

باستعمال  ةالجزء الثاني من الحكايعلى التعبير عن مواقف من  واملتعلمين املتعلمات )ة(يساعد األستاذ -

  تبطة باملجال. الرصيد اللغوي  والتراكيب واألساليب والصيغ الصرفية املر 

 :  املعجم1النشاط  

 :"ضفةوضع خريطة لكلمة: "ب األستاذ)ة( لبا؟ بعد الجواب، يطكيف كانت رائحة الفطيرة -

   

                                             

 

               

 

 

 

 "  اقفزي ،"صرخ "، ""واصلت"يقدم األستاذ)ة( نشاطا من النوع نفسه، يخص:  -

 .ة واملتعلمرويج املعجم واستعماله في سياقات مختلفة ترتبط بمحيط املتعلمت -

 :  التراكيب2النشاط 

 املتعلمين إلى البحث عن ترتيب آخر لكلمات الجملة دون تغيير معناها: توجيه املتعلمات و  -

 ها فالِّ
 
ط

َ
ٍة َمَع أ

َ
لٍد َبعيد عيش  في بِّ

َ
 ت

 
ة
َ
َرأ تِّ ام 

َ
... كان مانِّ ديمِّ الزَّ

َ
. في ق َسةِّ م 

َ
خ

 
 ال

  َِّسة م 
َ
خ

 
ها ال فالِّ

 
ط

َ
لٍد َبعيَدٍة َمَع أ عيش  في بِّ

َ
 ت

 
ة
َ
َرأ تِّ ام 

َ
.، كان مانِّ ديمِّ الزَّ

َ
 في ق

  َِّسة م 
َ
خ

 
ها ال فالِّ

 
ط

َ
عيش  َمَع أ

َ
 ت

 
ة
َ
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 جملة: جلس الصياد على ضفة النهر
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 شاطئ ضفة    قعر  
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 الكلمات في تلكثم تركيب   ،وتركيبها في كلمات ،طعمن الصامتين ]خ[ و ]غ[ مقا نياملتعلمو  تكوين املتعلمات -

 جمل.

 : األساليب3النشاط 

مل على غرارها، جثم يركبون  ،ما يأتي:"ولكن الفطيرة لم تقف واستمرت في الجري"واملتعلمات يقرأ املتعلمون  -

 من خلل ما يأتي: "ولكن ..........لم ، واستمرت في ................."

ا يقرؤهثم توظيف الرسوم، مقاطع سردية من الحكاية باستعمال الكلمات املفاتيح و  )ة(ذيسجل األستا -

)أول، وسط، آخر(  بقراءتها، مع التركيز على الحروف املدروسة من حيث املوقع نياملتعلمو  املتعلماتويطالب 

 .متصل، منفصل( والحركة )قصيرة، طويلة، تنوين...(الشكل )و 

 كبيرة ألوالدها الخمسة. قررت األم أن تخبز فطيرة 

 وهي تجري. ،وثبت الفطيرة خارج الفرن، ثم غادرت البيت 

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

ليب التي تم ترويجها في التراكيب واألسابو  املرتبطة بالرصيد اللغوي  نياملتعلمو  املتعلماتيتم تقويم مكتسبات  -

 استثمار الحكاية.

 الخاطئة، ويثمن األجوبة الصحيحة ويعممها.اإلجابات  )ة(يصحح األستاذ -

 بترديد بعض مقاطع الحكاية. نياملتعلمو  املتعلماتيطالب األستاذ )ة( بعض  -

ويطالب  ،يثمن اإلنجازات الجيدة، و املتعلمات واملتعلمين بترتيب املشاهد حسب أحداث الحكايةبعض   يطالب -

 آخرين بمحاكاتها.

 دروسة على األلواح.كتابة كلمات تتضمن الحروف امل -

 مع التركيز على املتعثرين أثناء التصحيح الفردي. ،عرض النماذج الجيدة -
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 دقيقة 40الخامس )الحصة الخامسة(:  اليوم 22األسبوع 

 ]غ[ )غ( -املحور الصوتي: ]خ[ )خ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة والطبيعة. 5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الرابعة:

 ضبط نطق الصامتين  املدروسين: )]خ[ و]غ[(.   -

 الرسم الخطي للحرفين املدروسين: )خ(و)غ(. ـ   ضبط

 )]خ[ و]غ[(.ضبط عمليتي التقطيع والتجزيء املقطعي في كلمات مسموعة تتضمن الصامتين  -

 )خ( و)غ((.عمليتي التقطيع والتجزيء املقطعي في كلمات مكتوبة تتضمن الحرفين ) ضبط  -

 ها.وفهم )خ( و)غ(قصيرة تتضمن الحرفين  كلمات وجملقراءة  -

دي للداللة التعبير الجس - صور  -ذوات أشياء - واملتعلمة سند بصري من املحيط الذي يعيش فيه املتعلم ثانيا:الوسائل:

 ..راساتك -ألواح -سبورة  -قمية ر موارد  -سيب لوحيات وحوا -لعبة  -لوحة كلمات -اقات الحروف بط -على موقع الحرف

 ماعيعمل ج\في مجموعات صغرى  \ثنائي\فردي ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة الخامسة:

 تدبير أنشطة التعليم والتعلم املراحل

تقويم 

 تشخيص ي

 .هامراقبة األعمال املنزلية وتقويم -

 تقويم مدى تحقق األهداف التعلمية، اعتمادا على أنشطة تتمحور حول:  - 

تحديد موقع الصامتين ]خ[ و ]غ[ في كلمات مسموعة؛ قراءة لوحة قرائية بها مقاطع وكلمات وجمل * 

 التنوين؛ ربط املقاطع التي تتضمن ]خ[ و ]غ[تتضمن الحرفين )خ( و )غ( مع الحركات القصيرة والطويلة و 

 كال رسمهما؛ بأش

طويلة مقطعا مكونا من أحد الصامتين ]خ[ و ]غ[ مع مختلف املصوتات القصيرة وال)ة( ينطق األستاذ -

 .صورتها الخطية على اللوحةواملتعلمات ويعين املتعلمون  ،والتنوين، أو كلمة

 على األلواح.ات مواملتعليكتبها املتعلمون ف، بسيطة مكونة من الصوامت املدروسةإملء مقاطع وكلمات  -

يمكن اعتماد شبكة تقويمية ذات مؤشرات دقيقة لرصد نوع تعثرات املتعلمات واملتعلمين  :مالحظة

 ، مع استحضار امللحظات املسجلة خلل األسبوع.تهاطبيعو 

 دعم

 واغناء

 ئج التقويم.واقتراح أنشطة للدعم واإلغناء بناًء على استثمار نتا، نياملتعلمو  املتعلماتتفييء : 1النشاط 

 ويمكن أن تتوزع  هذه األنشطة كما يأتي:

الصعوبات املرصودة 

 على مستوى:
 األنشطة املقترحة

 التحقيق النطقي -

 .)ة(ثم ]غ[ وفق نموذج األستاذ ]خ[ترديد صوامت أو مقاطع صوتية تتضمن 

ثم ]غ[ مع  ]خ[لكلمات تتضمن  التقطيع والتجزيء املقطعي ) شفهيا(

 ة والطويلة والتنوين.املصوتات القصير 

 التحقيق الخطي -

أو لرمل، و )غ( معزوال وضمن مقاطع في الهواء، على ا )خ( ينتشكيل الحرف -

 بالتلوين...أو بالقص، أو بالعجين، 

قصيرة والطويلة و )غ( على األلواح معزوال مع الحركات ال كتابة الحرف )خ( -

 وأشكال التنوين.

  .ةاح أو على الكراسكتابة كلمات وجمل على األلو  -
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 مثل:، نياملتعلمو  املتعلماتثراء مكتسبات إيمكن اعتماد أنشطة  مهارات الوعي الصوتي لتعزيز و  

 التعويض: -

ثم  ،مقطع بآخر و تعويضأإعادة نطقها بعد إبدال  نياملتعلمو  املتعلماتويطلب من  ،ينطق األستاذ)ة( كلمة

 (:األوراق - األلواح -كتابتها )على السبورة 

 ر.اغاب   غاص  غ -غرس غرب   فرغغرف                             

أخطار   أخبار  -خطر ر     بخ  - شاخ    داخ  -خاف    خاط     خال                             

زِّل    -
 
/          َمغ /  /ل  ـ /   /ـزِّ

 
 الدمج:   دمج مقاطع للحصول على كلمة/ َمغ

غور  دمج قطع للح            
 
      ث

 
ــ  ـغـ  ـو  ر  ــ

 
 صول على مقاطع أو كلمات    ثـ  ــ

 اإلضافة... -الحذف  -

 ذلك، هذا، هذه، غير، الخريف، املغرب...  تها:بصرية وكتابكلمات التدرب على قراءة  -

املعالجة  

 املركزة

 بناء التعلمات لديها وفق زالت في حاجة إلى دعم ومعالجة خاصة يمكن إعادة مابالنسبة للفئة املتعثرة التي 

 :اآلتيةاالستراتيجية 

 على مستوى األنشطة: اعتماد أنشطة الوعي الصوتي  بهدف التحقيق النطقي والخطي.

هذه الفئة برعاية خاصة في مجموعة صغرى أو بشكل ثنائي أو بشكل  تخصيصعلى مستوى صيغ العمل: 

 من خلل: امن إعادة بناء تعلماته افردي، لتمكينه

 إعطاء فرص أكثر للترديد والتمرن .  - 

 .نويع الوسائل واملعينات التربوية ) بطاقات، عجين، موارد رقمية ...(ت - 

 لى االنخراط.إحفز الاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق املتعة و   -

 ين(.تكليف املتحكمين بمساعدة زملئهم ) التعلم بالقر  -

 أنشطة منزلية

و حيوانات ..( يتضمن اسمها الصامت ]خ[ و ]غ[ مع أو طيور أأشخاص  اءأسم البحث عن صور )أشياء، -

 الحروف. ملفاملصوتات القصيرة  والطويلة والتنوين، وكتابتها على 

ن على قراءة الكلمات البصرية )كلمتان في األسبوع  -     مراجعة كل  الكلمات البصرية السابقة(. معالتمر 
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 دقيقة 30ة الخامسة(: الخامس )الحص اليوم 22األسبوع 

 ]غ[ )غ( -محور تنمية الرصيد اللغوي: ]خ[ )خ(

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]خ[ و]غ[ من السنة  22 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الخامسة:

 .شخص ي واستعمال الكلمات املفاتيح مع توظيف التعبير الجسديسرد مقاطع الحكاية بالتعبير ال -

 قراءة مقاطع سردية من الحكاية )يستحسن أن تتضمن الظواهر اللغوية(. -

 الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 واملسابقات(. األلعاب توظيف مجموعات، في عمل فردي، عمل) عملالوصيغ تنشيط ال أشكال استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة الخامسة:

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

وضعية 

 االنطالق

 وتحديد عناصرها. ،طرح أسئلة السترجاع مضمون الحكاية وبنيتها السردية -

 يمأل املتعلمون خريطة الحكاية.     -

 

 

 

 

 قراءة الحكاية
 ط الحكي وضوابطه، قراءة الحكاية بطريقة معبرة، تحترم شرو   -

 .طرح أسئلة  للتأكد من فهم مضمون الحكاية  -

 سرد الحكاية

، على البناء الجماعي للحكاية بواسطة أسئلة وتعليمات توجيهية واملتعلمين يساعد األستاذ)ة( املتعلمات

 .املفاتيح وصويرات ومشاهد، وتوظيف الكلمات

ة على سرد  الحكاية فرديا أو بواسطة أسئلة وتعليمات توجيهي واملتعلمين يساعد األستاذ)ة( املتعلمات -

 ثنائيا بتعبيرهم الشخص ي، مع استعمال الكلمات املفاتيح وتوظيف التعبير الجسدي: 

  ....م...............عندما فاحت..............قررت األ .في قديم الزمان......   -

 خافت الفطيرة..................

 إلى أين وصلت الفطيرة؟ كلبال القطة ... صرخ األب.... صرخت األم.......وهل توقفت الفطيرة؟...... -

 صرخت األم واألوالد و.... نا في خدمتك......في تلك األثناء ماذا ظهر؟.............أ -

 علب انتقلي إلى.....قال الث النهر؟........كيف كان  وهل توقف الثعلب؟............... -

 ......الثعلب إلى الضفة األخرى... وفجأة....... وصل قال الثعلب انتقلي إلى... وكلما سبح الثعلب ............... -

 قراءة مقاطع من الحكاية:

على و الطلقة،  الحكاية بالتناوب مع التركيز على تعزيز  من أطالب املتعلمات واملتعلمين بقراءة مقاطع

 تصفية الصعوبات الصوتية اإلملئية .

التقويم 

التكويني 

 والدعم الفوري

دعوة املتعلمات واملتعلمين للتعبير عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم  -

 بشكل خاص.

      قراءة لوحة الكلمات البصرية وإغناؤها. -

 األحداث

 العنوان
 الشخصيات

 العقدة

 المكان الزمن



 
 

 83 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 3األسبوع 

 (ث[ )ث] - (ك[ )كاملحور الصوتي: ]

 الحكاية الصوامت/الحروف  األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]ث[/)ث( – (ك)/[ك] من السنة  3 . البيئة الطبيعية5 القراءة األول ابتدائي

 حصص، واحدة كل يوم 5الحصص:  -4

 دقيقة لكل حصة 40الزمن املخصص لكل حصة: 

 األهداف: -5

 (ث) ين )ك( و والحرفو]ث[  [ك] ينمع استعمال الصامت، (غ) ين )خ( و والحرفو]غ[  [خ] ينأهداف تدريس الصامتنفس 

 .في صياغة األهداف

 اإلنجاز: -6

 :ما يأتي(، يمكن اعتماد ث) ين )ك( و والحرفو]ث[  [ك]تين لتدريس الصام

 ظيف مع تو  (غ) ين )خ( و والحرفو]غ[  [خ]ين الصامت تعملة في الجذاذات الخاصة بتدريسنفس األنشطة املس

 )ك( و  ينالحرف في األنشطة الشفهية أو  و]ث[ [ك] ينالصامتتتضمن  البيئة الطبيعيةمجال إلى تنتمي  كلمات

 (.غ( و)خ[/ الحرفين )غ[ و]خفي األنشطة الكتابية، وأخرى تتضمن الصامتين  ] (ث)

  املدرجة في هذا الدليل.حرفين  /اقتباس بعض األنشطة من جذاذات تدريس صامتين 

 من القسم  الثانيواستثمارها أثناء اإلنجاز، وهي مدرجة في الفصل  األنشطة التطبيقيةاس ببطاقات االستئن

 .(11)البطاقة  الثاني

 دقيقة 30األول )الحصة األولى(:  اليوم 23األسبوع 

 (ث[ )ث] -(ك[ )كمحور تنمية الرصيد اللغوي: ]

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 "الفطيرة" ]ك[ و]ث[ من السنة  23 . البيئة الطبيعية5 القراءة األول ابتدائي

 أهداف األسبوع

 قراءة جمل منتقاة من مقاطع الحكاية؛ 

 استعمال املعجم وبعض التراكيب املتضمنة في الجمل املنتقاة. 

  جمل.و استعمال كلمات من معجم الحكاية إلنتاج مقاطع وكلمات 

 عجمي املكتسب إلنتاج جمل.استعمال الرصيد امل 

 استخلص القيم. 

 .استعمال جمل معطاة إلنتاج مقطع سردي 

 إنتاج بداية حكاية جديدة. 

  عباراتها إلتمام الحكاية الجديدة.تغيير بعض عناصر الحكاية و 

 .تعميق فهم الحكاية الجديدة عن طريق تشخيصها 
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 أوال: أهداف الحصة األولى:

 .الحكاية قراءة جمل منتقاة من مقاطع -

 .ةاستعمال املعجم وبعض التراكيب املتضمنة في الجمل املنتقا -

 .الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 األلعاب ظيفتو  مجموعات، في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 رابعا: إنجاز الحصة األولى:

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 . بمضمونها العامو مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بعنوان الحكاية:  - قراءة الكلمات البصرية وضعية االنطالق

 القراءة

 

 

 .تعلمينوامل قراءة نص الحكاية على أسماع املتعلمات -

ت كلما :ثم فردية. )االستعانة بالكتابة املختلطة الحكاية قراءة مشتركة واملتعلمين قراءة املتعلمات -

 مفاتيح معززة بصور أو رسوم توحي باملعنى وتساعد املتعلم)ة( على التذكر.

 االستثمار )القيم(

 الثعلب يعبر النهر. تسجيل جمل من الحكاية على السبورة: وثبت الفطيرة على ظهر الثعلب، أخذ -

قراءتها ودراستها على املستوى: الصوتي واملقطعي ) تقطيع، تجزيء مقطعي ...(، التركيبي )إعادة  -

جملة اسمية أو فعلية(، واملعجمي ) املرادفات، األضداد، التركيب في سياقات  وجمل: ترتيب كلمات

 .أخرى...(

  )االشتقاق( إغناء عائلة الكلمات     

 

 

 

 

 مثل: النهر: الضفة، الشاطئ، املاء، السمك، السباحة... ،مع كلمات أخر ىالنشاط ر  تكرا -

 في سياقات مختلفة.وتركيب الكلمات املروجة في جمل  -

إلى الوقوف  واملتعلمين استخلص القيمة/القيم املمكنة من الحكاية، بواسطة أسئلة تقود املتعلمات -

 مل / التفاؤل، التعاون...على قيم الحذر/ االحتراس، الصبر، األ 

 .واملتعلمين لمتعلماتذكر بعض املواقف الشخصية حول مواقف الحكاية ومن الحياة اليومية ل -

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

مثل: هل أعجبك   ،بالتعبير عن انطباعاتهم بشكل عام عبر طرح أسئلة املتعلمات واملتعلمينمطالبة 

 ؟...أحد األوالد؟ كيف ستتصرف لو كنت مكان األوالد سلوكرأيك في  ؟ ماالثعلبتصرف 

 املتعلمة واملتعلم. تحديد املقاطع السردية التي أعجبت -
 

 الطعام

 المطبخ
 الثالجة

 الفطيرة

 الفرن المأكوالت
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 دقيقة 30الثاني )الحصة الثانية(:  اليوم 23األسبوع 

 (ث[ )ث] -(ك[ )كمحور تنمية الرصيد اللغوي: ]

 ةالحكاي الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 "حكاية فطيرة"     ]ك[ و]ث[ من السنة  23 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الثانية:

 .استعمال كلمات من معجم الحكاية إلنتاج مقاطع وكلمات وجمل -

 استعمال الرصيد املعجمي املكتسب إلنتاج جمل. -

 .الحروف املدروسة/كاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتالحكاية؛ صور )شخصيات الحثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف، مجموعات في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 رابعا: إنجاز الحصة الثانية

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 وضعية االنطالق
 .قراءة الكلمات البصرية  -

 . بمضمونها العامو  ،ات واملتعلمين بالتذكير بالجمل املنتقاة من الجزء األول من الحكايةمطالبة املتعلم -

 القراءة

 

 

 .واملتعلمين قراءة نص الحكاية على أسماع املتعلمات -

لمات كانة بالكتابة املختلطة ) االستع مع  الحكاية قراءة مشتركة ثم فردية واملتعلمين قراءة املتعلمات -

 معززة بصور أو رسوم توحي باملعنى وتساعد على التذكر. (مفاتيح

 االستثمار

 

 أوجه املتعلمين واملتعلمات إلى: 

 توظيف معجم الحكاية:بإنتاج جمل  -

 :املطبخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :الفطيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :الفرن 

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . :تخبز 

 زكيةال: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :قفزت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 إنتاج جمل بتوظيف األساليب الواردة في نص الحكاية:  -

  ب ......ولكن  ........لم . ....... .........   صاح األ 

    ........ ......... فجأة ظهر 

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

 بـ:  واملتعلمين مطالبة املتعلمات

 ويجه في الحكاية.ر لقا من الرصيد املعجمي الذي تم تتركيب جمل في سياقات مختلفة انط -

  تعملة في الحكاية.ساليب على غرار تلك املسأنسج  -
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 دقيقة 30الثالث )الحصة الثالثة(:  اليوم 23األسبوع 

 (ث[ )ث] -(ك[ )كمحور تنمية الرصيد اللغوي: ]

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]ك[ و]ث[ من السنة  23 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 هداف الحصة الثالثةأوال: أ

  .استعمال جمل معطاة إلنتاج مقطع سردي 

 . إنتاج بداية حكاية جديدة 

 .الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 واملسابقات(. األلعاب وظيفمجموعات،ت في العمل الفردي، التنشيط )العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 رابعا: إنجاز الحصة الثالثة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 مطالبة املتعلمات واملتعلمين بذكر مقاطع من الحكاية وترديدها.  - وضعية االنطالق

 اإلعداد

 

 

 قراءة نص الحكاية؛ -

 طرح أسئلة حول عناصر الحكاية وبنيتها السردية:  -

  ،املكان/األمكنة، املشكل املطروح، األحداثالشخصيات.  

 .البداية، التحول )تسلسل األحداث(، الحل، النهاية 

  تنظيم حوار مع املتعلمات واملتعلمين يتمحور حول كيفية إنتاج بداية حكاية، انطلقا من

الحكاية املدروسة، وذلك بهدف تحديد الشخصيات وما تقوم به واألشياء التي تستعملها 

 ن الذي تجري فيه األحداث واملشكل املطروح. واملكا
 بداية الحكاية األصلية

الشخصيات 

 وما تقوم به

 .ألطفالها الخمسةاألم تعد فطيرة 
 الفطيرة تهرب من الفرن.

 .األب واألطفال واألم يتبعون الفطيرة
 القطة والكلب وأفرار األسرة يتبعون الفطيرة...

 ضفة النهر.../   في الفرن /   املطبخ / في    املنزل  /بالد بعيدة ناملكا

 ..من األيام./ في يوم   في قديم الزمان الزمن

 الفطيرة تهرب /الفطيرة تخرج من الفرن  /ألطفالها الخمسة ةاألم تعد فطير  األحداث

...  

 اإلنتاج

 على إنتاج جمل جديدة بتعويض عناصر أو كلمات في جمل بداية  واملتعلمين مساعدة املتعلمات

 . ) حفز املتعلمات
 
 لى استثمار رصيدهم املعجمي(؛إ واملتعلمين الحكاية األصلية

 تحديد أدوار ومواصفات شخصيات جديدة؛ تهم علىمساعد 

 على تجميع وترتيب جمل إلنتاج مقطع سردي. )بداية حكاية جديدة( تهممساعد 

 ءتها؛سجيل  بداية الحكاية التي تم  إنتاجها على السبورة، وقرات   -      

  مساعدة املتعلمات واملتعلمين على سرد هذه البداية شفهيا، مع اإلشارة إلى الجمل والكلمات على

 السبورة، وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين اإلنتاج.

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

 الحكاية الجديدة.  املتعلمين  من السرد الشفهي السليم لبدايةاملتعلمات و تقويم مدى تمكن  -

 األستاذ)ة( واألقران. لدنمن  مساعدة املتعثرين على التمكن من سرد بداية الحكاية -
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 دقيقة 30الرابع )الحصة الرابعة(:  اليوم 23األسبوع 
 (ث[ )ث] -(ك[ )كمحور تنمية الرصيد اللغوي: ]

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]ك[ و]ث[ من السنة  23 البيئة الطبيعية .5 القراءة دائياألول ابت

 أوال: أهداف الحصة الرابعة

 إتمام الحكاية الجديدة بتغيير بعض عناصر الحكاية األصلية وعباراتها . -

 .الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في العمل الفردي، )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

  رابعا: إنجاز الحصة الرابعة

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية  املراحل

 وضعية االنطالق

حكاية التي تم إنتاجها في الحصة مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير بمضمون بداية ال -

 السابقة؛

 كتابة بداية هذه الحكاية على السبورة أثناء سردها من قبل املتعلمات واملتعلمين. -

 اإلعداد

 

 

؛ - ٍ
 قراءة نص بداية الحكاية بتأن 

 توجيه املتعلمات واملتعلمين إلى التفكير في تتمة ممكنة للحكاية، وذلك وفق الخطوات اآلتية: -

o اية األصليةقراءة الحك. 

o في تتمة هذه الحكاية تحديد العناصر األساس. 

الحكاية التي تم البدء فيها، وذلك بهدف  لتكملةتنظيم حوار حول ما يمكن تغييره في هذه التتمة  -

تطوير بشكل اللى إحفز التغيير  األحداث والحل والنهاية. )الحرص على قبول كل املبادرات و 

 .(جماعي

 اإلنتاج

 الجماعي من أجل إنتاج تتمة الحكاية على النحو اآلتي: تنظيم العمل

إنتاج جمل مترابطة لتكوين مقاطع سردية متتابعة، انطلقا من قراءة مقاطع الحكاية األصلية  -

مقطعا بعد مقطع، مع كتابة هذه الجمل، أثناء صياغتها شفهيا، وذلك اعتمادا على التغييرات 

عداد )الشخصيات، املكان/األمكنة التي تجري فيها التي تم التوافق حولها خلل مرحلة اإل 

 األحداث، األحداث، الحل، النهاية(.

 قراءة الحكاية التي تم  إنتاجها؛ -

شفهيا، مع اإلشارة إلى الجمل والكلمات على  لحكايةا مساعدة املتعلمات واملتعلمين على سرد

 تاج.السبورة، وتشجيعهم على اقتراح التعديلت املمكنة لتحسين اإلن

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

تقويم مدى تمكن املتعلمات واملتعلمين من السرد الشفهي السليم للحكاية الجديدة ومدى تذكر  -

  التغييرات التي تم إدخالها على الحكاية األصلية. 

 األستاذ)ة( واألقران.  لدنمن  مساعدة املتعثرين على التمكن من سرد الحكاية -
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 دقيقة 30اليوم الخامس )الحصة الخامسة(:  23األسبوع 

 (ث[ )ث] -(ك[ )ك] :محور تنمية الرصيد اللغوي 

 الحكاية الصوامت املدروسة األسبوع املجال املادة املستوى 

 فطيرة"حكاية " ]ك[ و]ث[ من السنة  23 البيئة الطبيعية .5 القراءة األول ابتدائي

 أوال: أهداف الحصة الخامسة:

 حكاية الجديدة عن طريق تشخيصها.تعميق فهم ال -

 .الحروف املدروسة/الحكاية؛ صور )شخصيات الحكاية، كلمات من الحكاية تتضمن الصوامتثانيا: الوسائل: 

 األلعاب توظيف مجموعات، في الفردي،العمل )العمل التنشيط وصيغ العمل أشكال مختلف استثمار  ثالثا: صيغ العمل:

 واملسابقات(.

 لحصة الخامسةرابعا: إنجاز ا

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية املراحل

 تذكير

 

وبنيتها  للحكاية الجديدة، وتحديد عناصرهامطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتذكير باملضمون العام  -

 .السردية

 تشخيص

ٍ وبطريقة مع -
 برة؛قراءة الحكاية الجديدة بشكل متأن 

 د مقاطع الحكاية الجديدة بالتتابع وبالتعاون بينهم؛مطالبة املتعلمات واملتعلمين بسر  -

مساعدة  املتعلمات واملتعلمين على تشكيل مجموعات واالتفاق على توزيع األدوار، وتحديد الوسائل  -

 ألدوات املساعدة على التشخيص.او 

 تشخيص الحكاية بالتناوب بين املجموعات. -

 حاوالت.تقويم األداءات وتحفيز الجميع بتثمين كل امل -

 تسجيل الحكاية املشخصة إلعادة عرضها وتقويم األداء. -

التقويم التكويني 

 والدعم الفوري

  اقتراح و/أو مناقشة أنشطة المتدادات مرتبطة بالحكاية )رسم الشخصيات واألمكنة واألشياء

 .وبعض األفعال،...(

 .البحث عن حكايات مماثلة وإنتاج حكايات أخرى انطلقا منها 

 عرض التشخيص املسجل لتقويمه ومناقشة مستوى األداء. إعادة 

  مطالبة املتعلمات واملتعلمين بالتعبير عن انطباعاتهم حول العمل املنجز خلل األسبوع، وعن

 .رغباتهم املستقبلية حول الحكي
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 ة األولىمعالجة الصعوبات وتعميق التعلمات املرتبطة بالوحدنموذج  17
   

 املكون: القراءة                06املجال: األسرة                 األسبوع:              الوحدة: األولى 

 ب[] -]ر[  -]م[  -الصوامت/ الحروف: ]د[ 

 أسرة في ضيافة النمل.  -  التاجر والقرود    :2و1الحكايتان 

 5-4-3-2-1األيام:   أسبوع التقويم والدعم 06األسبوع:  

 معالجة الصعوبات وتعميق التعلمات املرتبطة بالوحدة األولى. -: أهداف األسـبوع -

 (.5ملعالجة املركزة وتعميق التعلمات )حا -( 4قويم األثر)حت -( 3و 2ناء )حالدعم واإلغ -( 1تقويم املكتسبات )ح -أهداف الحصص:  -

  الوسائل: -

، صور ورسوم، مشاهد، رصيد لغوي من املجال، ق، وسائل...()أنشطة تقويمية، روائز، أدوات تفريغ النتائج، وثائ عدة التقويم

بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، بطاقات الحركات، نصا الحكايتين، رسوم وصور ومشاهد من الحكايتين، قصص، ألعاب، برامج 

 ءات...بصرية، أدوات ووسائل من الحكايتين، عدة الدعم، أنشطة، حركات جسدية وإيما -حاسوبية، وسائل سمعية 

 تفاعلي/التعلم بالقرين.../ثنائي/ في مجموعات/ جماعي: فردي/ صيغ العمل -

 

 تدبير أنشطة التقويم والدعم املراحل

 اليوم األول:

تقويم 

 املكتسبات

)]د[، ]م[، ]ر[ ة الثمانية( املدروس املرتبطة بالصوامت/الحروف األربعة )أو  املتعلمات واملتعلمينتقويم مكتسبات  -

، والعمل على املتعلمات واملتعلمينبهدف الوقوف على مدى تحقق أهداف األسابيع األربعة، وتعرف تعثرات  (،و]ب[

 ي:أتوفق ما ي ذلك بناء خطة لدعمها ومعالجتها وإغناء املكتسبات خلل اليومين املواليين )الثاني والثالث(. ويتم

 األول:  سدوسخلل األ  - 1

 .ن مقاطع صوتية للحروف املدروسةتقويم قراءة كلمات مكونة م -

 تقويم قراءة مقاطع صوتية للحروف املدروسة.  -

 الثاني: سدوسخلل األ  - 2

 تقويم قراءة الجمل )ابتداء من الوحدة الرابعة(؛ -

ويمكن تقويم الفهم  .قويم قراءة نصوص قصيرة تتكون من ثلث جمل على األقل )ابتداء من الوحدة الخامسة(ت - 

 ون دون صعوبات.ؤ يقر  املتعلمات واملتعلمينتبين لألستاذ)ة( أن  أيضا إذا
 

 بشكل فردي. املتعلمات واملتعلمينيتم تقويم  -   شارة:إ

 .سدوست والصوامت املدروسة واأل يتم تكييف األنشطة أدناه مع الوحدا -               

 وتتمحور هذه األنشطة التقويمية حول املجاالت واألهداف اآلتية:

 ويم قراءة كلمات مكونة من الحروف املدروسة:تق -1

 َرباُب  اَبدر   اباِرد   َدمٌ  َبردٌ  بابا

 َبَرمَ  َبدا َدرٌب  ماما َدبدوٌب  َرمادٌ 

 َبدٌر  اِمرار   بومٌ  َدبَّ  دوٌر  داري 
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 قويم قراءة املقاطع الصوتية التي تتضمن الحروف املدروسة:ت -2

 مٌ  ٍد  دُ  دَ  بي بو ُر  ما َر 

 َب  را ٌب  رِ  ٌب  ام   مو ِب  دٌ 

  ر ا مي
َ
 ٍم  دو َمـ دا ديـ ٌر  دا

ا رو  ُب  ِد  ِمـ ٍب  رٍ   ريـ ُمـ ب 
 

 مثل: ،قراءة جمل بسيطة )ابتداء من الوحدة الرابعة( تقويم -2

 ...   - يمراد بباب رام    -  َرباَب  رامي عادَ     - باب رباب من مرمر      

 مثل: ،الخامسة( مكون من جملتين أو ثلث )على األقل(داء من الوحدة تقويم قراءة نص قصير )ابت -3

 وتوجهت إلى املخيم. ،حل فصل الصيف. جمعت األسرة حقائبها -

 ى الساحة. تعاونوا على تنظيفها فشكرتهم املعلمة.دق الجرس. خرج األطفال إل -

 شبكة التقويم على الشكل اآلتي: واألستاذة يعد األستاذ -4

 ملحظات قراءة املقاطع الكلمات ةقراء لجملقراءة ا )ة(املتعلماسم 

.................. 1 - -  

.................. 0 1 -  

.................. 0 0 1  

................. 0 0 0  
 : ال يتحكم    0: يتحكم                 1    

 شرح: 

 تقويمه في قراءة الكلمات واملقاطع الصوتية؛إذا تمكن املتعلم )ة( من قراءة الجمل فل داعي ل :1الحالة 

 إذا تمكن املتعلم)ة( من قراءة الكلمات فل داعي لتقويمه في قراءة املقاطع الصوتية؛ :2الحالة 

  حسب نوع التعثر إلى: املتعلمات واملتعلمينتفييء  -5

ناء، ويمكن االستعانة بهم متعلمون متحكمون في قراءة الجمل، سيستفيدون من أنشطة اإلغمتعلمات و : 1الفئة 

 لدعم زملئهم )التعلم بالقرين(؛

متعلمون يتحكمون في قراءة الكلمات وال يتحكمون في قراءة الجمل، سيستفيدون من أنشطة متعلمات و  :2الفئة 

 داعمة تمكنهم من قراءة الجمل؛

من أنشطة داعمة تمكنهم من  متعلمون متحكمون في قراءة املقاطع الصوتية فقط، سيستفيدون متعلمات و  :3الفئة 

 قراءة كلمات وجملة بسيطة؛

 متعلمون ال يتحكمون في قراءة املقاطع الصوتية، سيستفيدون من دعم شامل في املحور الصوتي. متعلمات و  :4الفئة 

بالدرجة األولى، ويمكن تقويم محور تنمية  هحصص أسابيع الدعم تخصص لتقويم املحور الصوتي ودعم إشارة:

 في املحور الصوتي.  اتتعلماملتعلمين واملن( إذا تحكم جميع ا)الحكايت هاللغوي ودعم الرصيد

 اليوم الثاني:

 دعم وإغناء

 بناء على نتائج مختلف التقويمات املنجزة خلل اليوم األول، يقوم األستاذ)ة( بـ:

 ات(؛ن حسب مجموعات الحاجات املشار إليها سابقا )الفئيتعلماملتعلمات واملتفييء  -

 ؛هااقتراح أنشطة الدعم واإلغناء الخاصة بكل فئة وإنجاز  -

 توفير الوسائل املناسبة إلنجاز هذه األنشطة؛ -

 عتاد )تنظيم املجموعات، تنظيم السبورات،...(تنظيم الفضاء بشكل مختلف عن امل -

 إنجاز أنشطة مناسبة لكل فئة: -
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 4الفئة  3الفئة  2الفئة  1الفئة 

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

 : 4أنشطة خاصة بالفئة 

 التحقيق السمعي: -1

حديد مواقعها في الكلمات )بداية، وسط، نهاية(: التعرف، العزل، وت ،الصوامت –أنشطة / ألعاب للتحقيق السمعي  -

 التفييئ. 

 عنية بشروط معينة )سماعيا(...أنشطة البحث عن كلمات تتضمن األصوات امل -

 قنص الكلمات )سماعيا(، -

 التحقيق النطقي: -2

نشطة/ ألعاب للتحقيق النطقي للصوامت األربعة ]د[ و ]م[ و ]ر[ و ]ب[، معزولة وفي مواقع مختلفة من الكلمة، من أ -

الترديد، البحث عن كلمات،  مع احترام مخارج الحروف األربعة )التقليد، ،ن بشكل صحيحيتعلماملتعلمات وامل لدن

 .قنص الكلمات، التكرار والتدريب...(

 طعي )شفهيا(...العزل، التفييئ، التعويض، التقطيع والتجزئ املق -

 الجهاز الصوتي للمتعلم )ة( وصقل النطق؛ التحسيس بمخارج األصوات األربعة في -

بداية، وسط، نهاية( أو أسماء بنات أو أبناء وط معينة )لعبة: البحث عن كلمات تتضمن الصامت املعني حسب شر  -

 أو حيوانات...

 التحقيق البصري: -3

 : ومثال ذلك ،لصوامت املراد دعمها )ربط الصوامت برسمها الخطي(أنشطة/ ألعاب للتحقيق البصري ل -

 تلوين/إحاطة بخط الصوامت املعنية؛ -

 تصنيف كلمات متضمنة للصوامت املعنية؛ -

 ؛وكلمات )لوحة قرائية خاصة بالحروف املعنية( جميع املصوتات والتنوين( قراءة مقاطع )مع -

ويبحث  ،املقطع متعلم)ة(أو  )ة(كتوبة على بطاقات. )ينطق األستاذمعزل مقطع صوتي محدد من بين عدة مقاطع  -

 ؛جموعاتآخر من بين البطاقات املقدمة. ويمكن أن يكون هذا النشاط على شكل مسابقة بين امل متعلم)ة(عنه 

ويسلم  رو(، -ٍد  -عبة املقاطع املتشابهة: يلصق األستاذ)ة( ثلث بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة من الفصل )ب  ل -

بالركن الذي يتواجد  )ة(ن املتعثرين بطاقات كلمات جلها يتضمن هذه املقاطع، ويلتحق املتعلميتعلماملتعلمات وامل

 فيه املقطع الذي تتضمنه بطاقته.

 التحقيق الخطي: -4

 تها؛وكتاب ،..تشكيل الحروف بالعجينة، الرمل، األلواح، أوراق بيضاء. -

 كتابة الصوت األول على األلواح في كلمات مملة؛ -

 وكتابتها على األلواح أو السبورة؛ ،إملء مقاطع وكلمات -

 ؛ألعاب إضافية مرتبطة بالتحقيق الخطي... -

  .التلوين، التقطيع باملقص -

 : 3شطة خاصة بالفئة أن

 م    = َدم  ( -: )َد مثل ،دمج مقطعين صوتيين لتكوين كلمة -

 (مدير: ر   - يـدـ -ـ :  )م  مثل ،دمج مقاطع صوتية لتكوين كلمات -

لعبة بطاقة الذاكرة: يجتمع تلميذ هذه الفئة حول طاولة توضع فوقها مجموعتان من البطائق املقلوبة: املجموعة  -
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 األولى: بطا
َ
أن  )ة(ب من كل تلميذقات تتضمن مقاطع صوتية، واملجموعة الثانية: كلمات تتضمن تلك املقاطع. ويطل

الكلمة املناسبة لها. إذا توفق في املهمة يستمر في  نيأخذ بطاقة من املقاطع ويقرأها ويبحث في املجموعة الثانية ع

الذي يحصل على أكبر  )ة(آخر. ويعتبر فائزا املتعلم )ة(اللعب وإن لم يوفق يعيد البطاقتين إلى أماكنها ويلعب تلميذ

 عدد من البطاقات شريطة أن يقرأ البطاقتين قراءة سليمة. 

 .قراءة لوحة قرائية تضم الكلمات فقط -

- ... 

 : 2أنشطة خاصة بالفئة 

 وقراءتها ) التدرج في عدد البطاقات( ،دمج بطاقات كلمات لتركيب جمل -

 ؛ (م)و (د)و إخبارية تتضمن الحرفين تركيب جمل سردية أ -

- ... 

 : 1أنشطة خاصة بالفئة 

 إعداد أنشطة ملءمة لهذه الفئة املتمكنة من قبيل:

 واإلجابة على أسئلة الفهم، وتقويم إنتاجاتهم في نهاية الحصة؛ ،قراءة نصوص قصيرة -

 ؛..واملتعثرات مساعدة األستاذ)ة( في دعم املتعثرين

  

 اليوم الثالث:

 دعم وإغناء

األول(،  سدوسأنشطة هذا اليوم، مشابهة ألنشطة اليوم الثاني مع تخصيص هذه الحصة للصامتين اآلخرين )األ 

 الثاني(. سدوسأو الصوامت األربعة األخرى )األ 

 اليوم الرابع:

تقويم أثر 

 الدعم

ه الحصة بتقويم أثر هذه األنشطة بعد إنجاز أنشطة الدعم خلل اليومين الثاني والثالث، يقوم األستاذ)ة( في هذ

، ومدى تجاوز الصعوبات املرصودة سابقا، حول الصوامت/ والتلميذات على مستوى مكتسبات وتعلمات التلميذ

 : ]د[ و ]م[ و ]ر[ و ]ب[(الحروف األربعة املدروسة )

 .التقويم السابقة(ذه الفئة من قراءة املقاطع السابقة )عدة تقويم مدى تمكن متعلمي ه -عة: بالفئة الرا

 .ملركزةاللمعالجة  الذين يحتاجون لتحديد واملتعلمين  اتوتفييء املتعلم تها،تفريغ النتائج ودراس -

 .تعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات )عدة التقويم السابقة(متقويم مدى تمكن  -الفئة الثالثة: 

 .ركزةحديد املحتاجين للمعالجة امللتواملتعلمين  اتوتفييء املتعلم تها،تفريغ النتائج ودراس -

 .علمي هذه الفئة من قراءة الجمل )عدة التقويم السابقة(تقويم مدى تمكن مت -الفئة الثانية: 

 .ركزةلتحديد املحتاجين للمعالجة املواملتعلمين  اتوتفييء املتعلم تها،تفريغ النتائج ودراس -

 املتعثرين.املتعثرات و ألنشطة لفائدة إنجاز بعض ا علىمساعدة األستاذ)ة( الفئة األولى: 

 اليوم الخامس:

املعالجة 

املركزة وتعميق 

 التعلمات

 بناء على نتائج تقويم األثر، يقترح األستاذ)ة( أنشطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم في:

اعتماد أنشطة حسب نوع التعثر وأسبابه، ب تهار املتمكنين( ومعالجتصفية الصعوبات املتبقية لدى املتعثرين )غي -

 املحور الصوتي؛

غناء مكتسبات املتمكنين )املتفوقين(: قراءة قصص، التعليق على صورة، تحويل القصة إلى رسم، تحويل قصة إ -

 إلى حوار، مسرحة نص،...

 ها.وترسيخ ،ة بالوحدة في املحورين )املحور الصوتي ومحور الفهم القرائي(تعميق التعلمات املرتبط -

 حسب نوع التعثرات امللحظة. ؤهالألستاذ)ة( حرية اختيار األنشطة امللئمة وبناتترك  مالحظة:
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 نموذج تطبيقي لتدريس نصوص الوحدة السادسة 18

 

 29األسبوع  سرة: مجال األ السادسةالوحدة  الثانيةالسنة 

 "، تصفية الصعوبات القرائيةشاء على السطح"عنص 

 5-4-3-2-1األيام:   أسبوع التقويم والدعم 29األسبوع: 

 أهداف األسـبوع: 

 .وترسيخها معالجة الصعوبات وتعميق التعلمات املرتبطة بالوحدة األولى -

 ؛لولوج إلى النص عبر عتباتهل انطالقا من مؤشرات دالة )الصورة، العنوان(القراءة صياغة فرضيات  -

 قراءة النص بطالقة؛ -

 ...(؛ أزمنةأمكنة، أحداث، )شخصيات،  عناصر القصةاستخراج  -

 استثمار املعجم املرتبط باملجال؛ -

 فهم النص بمستوياته املباشرة وغير املباشرة، والتفاعل معها؛ -

 استثمار املقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع. -

شطة، حركات ، رصيد لغوي من املجال، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، بطاقات الحركات، عدة الدعم، أنالنص الوسائل: -

 جسدية وإيماءات...

 تفاعلي/التعلم بالقرين.../ثنائي/ في مجموعات/ جماعي: فردي/ صيغ العمل -
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  الحصة األولى املراحل

وضعية 

 االنطالق

في الوحدة  بعة املدروسةاملرتبطة بالصوامت/الحروف األر  املتعلمات واملتعلمينمكتسبات  تقويم -

، الحقيقيةتعثرات التعرف رصد ما تحقق من أهداف، و ]ب[(، بهدف ، )]د[، ]م[، ]ر[ األولى )األسرة(:

 وتصفيتها، وذلك تبعا ملا يأتي:لدعمها ومعالجتها  وضع استراتيجيةوالعمل على 

 ه.املتعلمات واملتعلمين بذكر أسماء أشخاص تتضمن صامتا مما تم تحديد مطالبة -

بتحديد موقع الصامت باستعمال الحركات  ومطالبة املتعلمات واملتعلميننطق كلمات مختلفة،  -

 املتفق عليها.

  بتحديد مقاطع في كلمات، مثل: مبرد، ماما، بابا، بدر...املتعلمات واملتعلمين  مطالبة -

 ضها في بطاقات لو ة الكلمات التي أدونها على السبورة أو أعر املتعلمين واملتعلمات إلى قراء ةدعو  -

أكبر عدد  إلى قراءةعلى شكل مسابقة بين املجموعات لحفزهم  يتم ذلك)يمكن أن  .توفرت لدي

 (.لقياس الطالقة لديهم الكلماتممكن من 

تقويم 

 املكتسبات

)يرصد 

األستاذ من 

خالل 

األنشطة 

التعثرات، 

ويصنفها 

قصد وضع 

خطة للدعم 

 واملعالجة(

 تركيب كلمات من مقاطع مبعثرة، ثم قراءتها: ب ميناملتعلمات واملتعل مطالبة -

 دٌ   َبــــ  رِ   ما
 

 ٌر   َبْر   دَ   مٌ 
 

 ما  دا  ِمْبـ  َر 

 :بتقطيع الكلمات، وتجزيئها مقطعيا تبعا للجدول اآلتياملتعلمين واملتعلمات  مطالبة -

 املقطعي التجزيء التقطيع الكلمة

 َمناديُل 

 
ْ

َسَمت
َ
 ِاْبت

ِزٌل 
ْ
 َمن

َم 
َ
ق

ْ
ل
َ
 ُر ا

  

 

 ية: تبتركيب جمل من الكلمات اآل املتعلمينو املتعلمات  مطالبة -

 ، باردمدير، بدر، بابا                          

 للصوامت املكتوبة على السبورة مع التركيز على التحقيق الصوتي ةيقرأ املتعلمون واملتعلمات الجمل -

 :املدروسة

  صديقتهاملساعدة لمدت رباب يد ا                          

، مع رصد كيفية )مدت رباب يد املساعدة للمسكين( ة:املتعلمين قراءة جملو املتعلمات  مطالبة -

 للصوامت املدروسة.نطقهم للمقاطع املتضمنة 
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أنشطة 

 داعمة

 

 

 

في النص تتضمن الصوامت األربعة موضوع املتعلمات واملتعلمين إلى البحث عن كلمات  دعوة  -

 وتصنيفها في جدول كاآلتي: التقويم،

 ب ر م د

 نهاية وسط بداية نهاية وسط بداية نهاية وسط بداية نهاية وسط بداية

 

 

           

املقطع املتضمن زل ، ثم عإلى قراءة الكلمات في الجدول، وتقطيعها ينواملتعلم اتأدعو املتعلم -

 للحرف املقترن بمد:

 املقطع املتضمن للهمزة مقاطعها الكلمة

 ا/ـر / ا/ /ٌد/ـر / /ُمـ/ اٌد ُمر 

   ُمدير

   دار 

   ممدود

   رماد
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 الحصة الثانية املراحل

وضعية 

 االنطالق

 تحديد اإلطار العام للنص. مثل: أين تذهب في العطلة؟ من تزور في العطلة؟  أسئلة لطرح  -

رح السؤال: من هم يمكن االنطالق من صورة مكونة من أفراد األسرة يتناولون الفطور، وأط -

 األشخاص املجتمعون حول املائدة؟ ماذا يتناولون؟

 مكونات وجبة الفطور: شاي، خبز، زيت، زبدة.... املتعلمون واملتعلمات يعدد  -

مرحلة ما 

 قبل القراءة

توقع )

مضمون 

 (النص

 

 

ا تعرض املرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل: ماذ الصورة أنطلق من مالحظةاستراتيجية التوقع:  .1

الصورة؟ أين يوجدون؟ ماذا يفعلون؟ ما عالقة ذلك بعنوان النص: "عشاء على السطح". مركزا 

عن  ، انطالقا من أسئلة من قبيل:توقع أهم أحداث النصعلى املكان السطح وعلى الزمان الليل ل

 ماذا يمكن أن يتحدث هذا النص في نظرك؟

لذكر كل ما متعلمات واملتعلمين املجال لل)أفسح  في نظرك، عن ماذا يمكن أن يتحدث النص؟ -

 .نص وخبراتهم وتعلماتهم السابقة(اليتصل باملوضوع، وأستثمر تمثلهم األولي ملضمون 

حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة  هممختلف توقعاتأكتب  -

 ، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم:القراءة

 طة شمسية:يمكن استعمال خطا

 سهرة عائلية                 انقطاع الضوء                     
 تلطيف الجو        

 

 

 الحرارة الشديدة         فصل الصيف

                                                                                                                           

 
 

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

 تقويم

تكويني 

 فوريودعم 

 .أو إغناؤها أو الربط بينها توقعاتهمعليل لتاملتعلمات واملتعلمين بعض  انتداب -

أنشطة 

 منزلية

عشاء على املتعلمات واملتعلمين بالبحث عن صور ومعلومات مرتبطة بمكونات العنوان  أطالب -

 سطحال
 

عشاء على 

 السطح



 
 

 97 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 

 الحصة الثالثة املراحل

وضعية 

 نطالقال ا

تميز ت نماذج منها عرضوتتبعها، و  املنزلية التي أعدوها ات واملتعلمين لألنشطةاملتعلم نجاز إ ةراقبم -

 .بالجودة

..(، على العنوان، الصورةمركزا ) أسئلة ترتبط بموضوع النصين واملتعلمات طرح على املتعلم -

 مثل:

  عنوان النص؟كان ما 

 مفيدة. ةفقة للنص بجملاالصورة املر  موضوع عبر عن 

 ل تناول وجبة غذائية على السطح
ّ
 وملاذا؟ متى تفضل ذلك؟ ؟أتفض

أثناء مرحلة 

 القراءة

ع النص1 : ، مثلطرح أسئلةثم ، والكتب مغلقة ،ـ تسميع النص: أسّمِ  

 ؟هذه القصةشخصيات  هي ما 

  ؟          تناول أفراد العائلة عشاءهمأين 

 ؟ اذا صعدوا إلى السطح لتناول العشاءمل 

 من كان صاحب الفكرة؟ 

ـ قراءة النص: أقرأ النص قراءة مستوفية شروط القراءة السليمة، مع مراعاة جودة النطق )مخارج  2

 الحروف(، وعالمات الترقيم، وتلوين الصوت بحسب األساليب املستعملة.

النص محترمين قواعد القراءة أو عبارات من  جملعلى قراءة  املتعلمين واملتعلمات بعض وبيتنا -

   .، وطبيعة الحوارالسليمة

 :نشطة الفهمأ . 3

 أ. فهم الكلمات:

 الربط بين الكلمة في العمود األول ومعناها من العمود الثاني: 

 معناها  الكلمة

 يطيب  كاف

 الكؤوس  َيْحلو

 غير ناقص  السمر

 السهر  األكواب

 

 التي لم تذكر في النص ةلتحديد الكلمة الدخي: 

 سمير مروة األب األم بسام

  االشتقاق )عائلة الكلمات(استراتيجيات 

  املرتبطة بمجال الكلمة املراد تعميق فهمها: شبكة الكلماتاستراتيجية 
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ْحِمُل  ح على املتعلمات واملتعلمين البحث عن مشتقات لكلمة "اقتر ا

َ
 ".أ

  لتوضيح الكلمة املراد فهمها ة الكلمةخريطاستراتيجية: 

 

 السياق معاني استراتيجية: 

 املعنى مفاتيح السياق الجملة

ناوَ 
َ
  َل ت

َ
َعشاِء  َوْجَبة

ْ
ال   

َ
َعشاِء  َوْجَبة

ْ
ال  أكل 

 أمسك به القلم تناول القلم

 أخذه الدواء تناول الدواء

 فهم املعاني: .ب

 على عناصر النص السردي: مع التركيز فهم املباشر، توخى تحقيق التطرح أسئلة     

 ؟بماذا أحس بسام وأخته 

 ؟ماذا اقترح بسام وأخته على أمهما 

  ؟ملاذا كان يريدان العشاء على السطح 

 بماذا أجابت األم؟ 

 عالم يدل ذلك؟ 

 كيف كان العشاء على السطح؟ 
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 الحصة الرابعة املراحل

وضعية 

 نطالقال ا

 مثل: ، وذلكالعام للنص تذكير باملعنىللطرح على املتعلمين واملتعلمات أسئلة  -

 ؟ملاذا يريد بسام وأخته العشاء على السطح 

 ؟كيف تحقق لهما ذلك 

  ؟ان العشاء على السطحككيف 

 أثناء  مرحلة

 قراءةال

 ـ قراءة النص: 1

 .للنص شروط القراءة السليمةعاة مرا -

حسب درجة تمكن كل متعلم من عبارة عبارة، النص على قراءة  واملتعلمات نيتناوب املتعلم -

، على االسترسال في القراءة واكتساب الطالقة، والنطق السليم لألصواتهم تساعدمالقراءة، و 

 .واحترام عالمات الترقيم

 .تصحيح أخطاء القراءة، خاصة تلك املتعلقة باملحور الصوتي -

 استخراج املعلومات الضمنية في النص:. 2

 أطرح أسئلة من أجل الوصول إلى املعاني الضمنية: -

  ؟بسام وأخته يطلبان من أمهما تناول العشاء على السطحملاذا كان 

  ؟مما جاء في النصبماذا تميز  فصل الصيف انطالقا 

 عالم يدل اجتماع أفراد العائلة وتناول العشاء على ضوء القمر؟ 

 استثمار املعجم:. 3

 املعجمي قل بالح ذات الصلةاستخراج الكلمات أو الجمل باملتعلمين واملتعلمات  مطالبة

، ختللعائلة، مثل: )أمهما، األم، ماما، مروة، بسام(، وتكملته بكلمات أخرى، مثل: األب، األ 

  األخ، الجد، الجدة، العم...(.

 في املعجمي للعائلة قل الحالكلمات الدالة على تركيب بعض باملتعلمين واملتعلمات  مطالبة

 .جمل مفيدة

  ها واملتعلمين إلى اختيار التوقعات املناسبة من بين التوقعات التي تم بناؤ  املتعلمات ةدعو

 خالل مرحلة ما قبل القراءة. 

تقويم 

تكويني ودعم 

 فوري

خراج كلمات أو جمل من النص تدل على تمكنهم من املتعلمين واملتعلمات على است مساعدة -

 مثل:  ،إدراكهم املعنى الصريح من خالل أسئلةاملروج في النص، ومدى لغوي الرصيد ال

 ؟تدور أحداث القصةأين 

 ؟ما موضوع الحوار بين األم وابنيها

 ؟ما نوع املساعدات التي قدمها أفراد األسرة

أنشطة 

 منزلية

السهرات العائلية قديما، وكيف أصبحت في علمين بتجميع معطيات حول املتعلمات واملت مطالبة

 الوقت الحالي.
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تقويم 

ي ودعم تكوين

 فوري

النص  عباراتصفية الصعوبات القرائية: أطلب من بعض املتعلمين واملتعلمات قراءة بعض ت -1

من أجل الوقوف على الصعوبات القرائية ومعالجتها. انطالقا من تنظيم ألعاب قرائية مساعدة 

الئمة األنشطة امل)ة( على تجاوز الصعوبات القرائية، والتمكن من فهم النص )ينتقي األستاذ

 لحاجات املتعلمين واملتعلمات(، مثل:

 البحث عنها في النص. املتعلمين واملتعلمات ب ةطالبمكلمات و  انتقاء 

  (مثال بالفقرة األخيرةء )البدبه   رتيب الذي كتباتباع الت قراءة النص بدون. 

  سطرا واحدا(متعلم)ة( )يقرأ كل  على قراءة النص املتعلمين واملتعلماتتناوب. 

  بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النص.املتعلمين واملتعلمات مطالبة بكلمة و نطق 

  في النص عن عبارات دالة عليه.بالبحث املتعلمين واملتعلمات  ومطالبة، حدثسرد 

 من فهم املعاني الضمنية للنص.املتعلمين واملتعلمات طرح أسئلة الختبار مدى تمكن  -2

 (."للعائلة" املعجمي حقلالمرتبطة بمعجم النص )تكوين جمل  ر استثما -3

أنشطة 

 منزلية
 السهرات أو الخرجات العائلية.إعداد ملف حول   -

 
 الحصة الخامسة املراحل

وضعية 

 نطالقال ا

 مثل: ،املعنى الضمني في النصاستخراج ساعد على تذكر املعنى الصريح و تطرح أسئلة  -

    وملاذا؟ ؟تناول أفراد العائلة عشاءهمأين 

   قبلت األم اقتراح بسام ومروة؟ ملاذا 

ما بعد 

 القراءة

واملتعلمات  ون يتناوب املتعلم، ثم أقرأ النص مراعيا مواصفات القراءة السليمة: قراءة النص. 1

 . تهعلى قراء

ثم التعبير عنها شفهيا األحداث البارزة، أطالب املتعلمين واملتعلمات بتحديد : لنصاتلخيص . 2

 بجمل مركزة. 

لو كنت مكان  ؟أتحب أن تتناول عشاءك على السطح؟ وملاذا  مثل: ،إبداء الرأي. أطرح أسئلة. 3

 األم، كيف ستتصرف مع سمير ومروة؟

ا نتاج أفكار جديدة مرتبطة بالنص القرائي وإغنائهإعلى املتعلمين واملتعلمات ساعد أ اإلنتاج:. 4

 مثل: تعليمات،بمشاركة الجميع، اعتمادا على 

  خر للنص؟آنوانا عط عأ      (بسام، مروة، األم)أداء األدوار:  الحوار  أداء.  

   .صف سهرة عائلة حضرتها 

تقويم 

تكويني ودعم 

 فوري

 ا بأسلوبهم الخاص عما فهموه من النص. هيشفتعلمون واملتعلمات يعبر امل -

ما  ؟ طلبالجمال من النص تدل على معنى معين. مثال: ما الجملة التي تدل على ون يحدد -

 ؟الشكردل على ت الجملة التيما  ؟القبول الجملة التي تدل على 

 تعلمون واملتعلمات.تنظم مسابقة في سرعة قراءة النص بين امل -

في معجمهم الكلمات الجديدة التي روجها النص ويدونونها تعلمون واملتعلمات املستخرج ي -

 تهم بعد تركيبها في جمل مفيدة.امذكر الشخص ي أو في 
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طة أنش

 منزلية

شبكة كاالشتقاق، و  الكلماتفهم استراتيجيات  نشطةخطاطات فارغة أل تتضمنبطاقات  توزيع

واستعمالها كلمات من النص بتحديد  ومطالبة املتعلمات واملتعلمين ،خريطة الكلمةو الكلمة، 

 ئة خطاطات استراتيجيات فهم الكلمات.تعبل
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 داعمةوثائق  . 19
 

 

في املشروع أو يشاركون وثائق داعمة أعدها خبراء يتضمن الدليل ، واألستاذ ةدعم قدرات األستاذل

من دراسات أنجزت في السياق نفسه. وهي وثائق من شأنها أن تعزز الرصيد العلمي  وثائق مستمدة 

 التناغم املنشود ما بين الرصيد العلمي النظري واملمارسة العملية. تحقيق واألستاذ في أفق ةلألستاذ
 

 

 مفاهيم ومصطلحات 1ثيقة الداعمة الو 

 ص واقع القراءة باملدرسة املغربيةتشخي 2الوثيقة الداعمة 

 ومنظور سيكولوجي معرفي عصبي إدراكي القراءة من منظور  3 الوثيقة الداعمة

 ليات التي توظف لتعليم القراءةالطرق واآل -الطريق إلى القراءة  4 الوثيقة الداعمة

 الكلمات البصرية 5 الوثيقة الداعمة

 متن الكلمات والجمل لتعزيز القراءة اليومية في مرحلة تعلم الحروف 6 الوثيقة الداعمة
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 مفاهيم ومصطلحات 1الوثيقة الداعمة 

 مفاهيم ومصطلحات تتعلق باملحور الصوتي واملحور الصوتي اإلمالئي

 Méthodeالطريقة املقطعية 

syllabique 

ملتعلمات واملتعلمين على تهجئة الكلمات وقراءتها، وهي تعتمد بشكل أساس تحسين قدرة الطريقة 

على الربط بين املنطوق واملكتوب من القطع الصوتية، ثم الربط بين مجموع القطع املكونة للكلمة 

 الواحدة.

 الوعي الصوتي

Conscience phonologique 

ية وتعرفها، والتي تتأسس على املعرفة القدرة على رصد األصوات اللغوية املشكلة للوحدات اللغو 

الخاصة بأصوات اللغة ومبناها، وإدراك أن الوحدات اللغوية املنطوقة هي قالب مركب يتألف من 

عدة أجزاء: قطع ومقاطع، وهي بذلك سلسلة من الوحدات الصوتية الصغيرة، وليست وحدة 

 صوتية واحدة.

 الصامت

Consonne 

ه حجز أو تضييق في مجرى الهواء، سواء أكان الحجز/أو التضييق صوت لغوي يحدث أثناء النطق ب

كامال أو جزئيا. ويسمى موضع الحجز/أو التضييق موضَع نطق الصامت، وتسمى الطريقة التي 

 تحقق بها في الجهاز النطقي: كيفية نطق الصامت.

 الحركة/املصوت

Voyelle 

يقف في طريقه أي حاجز أو عائق يثنيه صوت لغوي يحدث حرا طليقا في الجهاز املصوت، دون أن 

ا واملصوت إما  .عن امتداده، ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن يحدث حجز ا مسموع 

 قصير )"الفتحة"، و"الضمة"، و"الكسرة"(، أو طويل )"ألف" املد، و"واو" املد، و"ياء" املد(.

 الصامت-شبه

Semi-Consonne 

 الصامت ألنه -الياء" في "يد" )الواو والياء غير املديتين(. ويسمى شبه وهو "الواو" في "ولد" و" 

 -صوت لغوي له بعض خصوصيات الصامت، وبعض خصوصيات املصوت )ويسمى أيضا شبه 

 املصوت(.

 Segment القطعة 
، أو مصوتات )الفتحة، )ب، م، ن...( الوحدات الصوتية التي تتألف منها الكلمات، وهي إما صوامت

 لصوامت )الواو في ولد، والياء في يد(.ا-ة، الكسرة، املدود(، أو أشباه الضم

 مكون صوتي أكبر من القطعة، وهو تأليف بين الصوامت واملصوتات، مثل: َبـ.، با...  Syllabe املقطع 

 التقطيع

 Segmentation 
 ت، والجمل(.تعيين كل القطع )الصوامت، واملصوتات( املكونة للمتواليات اللغوية: )الكلما

 التجزيء املقطعي

Syllabification 
 تعيين كل املقاطع املكونة للمتواليات اللغوية: )الكلمات، والجمل(.

 التطابق الصوتي اإلمالئي

Correspondance phonique-

graphique 

، هاإقامة العالقات بين الشكل املنطوق )املسموع( من األصوات اللغوية والشكل املرئي )املكتوب( من

 وترسيخها لتصبح آلية لدى املتعلمة واملتعلم.

 ما يكتب وال ينطق

Écrit non prononcé 

وحدات لغوية )صوامت أو أشباه الصوامت( يستلزمها التحقق الخطي للوحدات، وليس التحقق 

 النطقي لها، وذلك مثل: األلف في: "كتبوا" /كتبو/، أو الواو في "َعمرو" /َعمر/...

 كتبما ينطق وال ي

Prononcé non écrit 

وحدات لغوية )صوامت أو أشباه الصوامت( يستلزمها التحقق النطقي للوحدات، وال يستلزمها 

 التحقق الخطي لها، وذلك مثل: ألف املد في: هذا /هاذا/، و"أولئك" /أوالئك/... 

 الوعي الصرفي

Conscience morphologique 

َرْيفات/املورفيمات( املكونة للوحدات اللغوية، هو القدرة على رصد العناصر الصرفية )ال صُّ

واستخالصها منها، واعتمادها في التأليف اللغوي: صرفا، واشتقاقا، وتصريفا. مثل هذا الوعي 
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هوالذي يجعلنا ندرك مثال أن كلمة )الدارسون( تتألف من عدد من العناصر الصرفية 

َرْيفات(: "الـ"صريفة"التعريف"، )درس( صريفة معجمية تدل على "الدراسة"، )دارس( صريفة  )الصُّ

تدل على "اسم الفاعل"، )ون( تمثل ثالث صريفات: الجمع، والجنس )مذكر(، وعالمة اإلعراب 

 )الرفع(.

 معارف صرفية صريحة

Connaissances 

morphologique explicites 

ر وقواعد صريحة في معارف النظام الصرفي من اللغة التي يمتلكهااملتعلم واملتعلمة وفق ظواه

 سياق تعلمات واعية ومباشرة.

 معارف صرفية ضمنية

Connaissances 

morphologiques implicites 

معارف النظام الصرفي من اللغة التي يمتلكهااملتعلم واملتعلمةوفق ظواهر وقواعد ضمنية، يتم 

 تمريرها من لدن األستاذ)ة( بطريقة غير مباشرة.

 تنميةالحصيلة اللغوية

Développement du 

vocabulaire 

إضافة كلمات جديدة إلى املعجم الذهني للمتعلم واملتعلمة، لتتحصل القدرة على فهم الكلمات 

 واستخدامها، وتبليغ املعاني، وتركيب كلمات جديدة من جذورها.

 إعادة إنتاج النص

Reproduction du texte 

املتعلم أو املتعلمة مثال(، أو بصيغة أخرى قد تكون إعادة كتابة النص بأسلوب آخر )أسلوب 

 )تحويل نص مسرحي إلى نص سردي(، أو تجسيده في مجسم أو رسم أو تشكيل...

 مفاهيم ومصطلحات تتعلق بمحور تنمية الرصيد اللغوي / محور تنمية الفهم القرائي

 )املتن(املقروء 

Corpus 

ن لغة مكتوبة أو مسموعة، أو صورا ورسوما من خاللها فعل القراءة، وقد تكو يتحقق املادة التي 

 صرية.ب -سمعية أو بصرية أو سمعية  تسجيالتبيانية، أو رموزا أو جداول، أو 

 الحكاية

Conte 

ز قصة شائعة تعتمد على سرد أحداث واقعّية أو خيالّية، لجذب انتباه املستمعين أو القارئين؛ تتمي

ساس التي تضفي روح الفكاهة واملرح على طابعها ساطتها ومتعتها وسهولة فهمها وبنيتها األ بب

 التعليمي.

 عتبات النص

Seuils du texte 

املداخل التي يمكن من خاللها توقع مضامين النص )أو الحكاية(، وقد تكون صورة مرفقة بالنص، 

 أو عنوان النص، أو كاتبه، أو مصدره...

 الفهم

Compréhension 

ملسارات، يقوم بها املتعلم/املتعلمة ملعالجة مستويات رسالة سيرورة معرفية معقدة ومتعددة ا

مقروءة أو مسموعة، بهدف إضفاء املعنى عليها، وتتأسس لزوما على إقامة العالقات املالئمة بين 

 معاني إدراك معارف الفرد السابقة وبين ما يتلقاه من مثيرات خارجية. ويفيد أيضا القدرة على

رسالة معينة وأبعادها وعالقاتها الداخلية والخارجية )مسموعة أو مقروءة، أو بصيغة تواصلية 

 أخرى(.

 الفهم القرائي

Compréhension de la 

lecture 

ومات املخزونة في الذاكرة، واإلقران نشاط ذهني يتمثل في الربط بين املعلومات املكتوبة واملعل

بينهما باستحضار املعارف السابقة للمتعلم/املتعلمة، بهدف بناء املعاني التي يتضمنها النص 

اسب، املقروء، انطالقا من الربط بين الرمز واملعنى، وإيجاد املعنى من السياق، واختيار املعنى املن

ائي ها فيما بعد في سياقات أخرى. وقد يتدرج الفهم القر وتنظيم األفكار املقروءة؛ وانتهاء باستخدام

 من فهم الكلمة إلى فهم الجملة،وصوال إلى فهم النص.

 القراءة

Lecture 

عمليات ذهنية وبصرية معقدة، تشمل تعّرف الرموز املكتوبة )الكلمات والتراكيب( وتفسيرها، 

ا لخبرات ال
 
قارئ الشخصية ولسياق ورودها، وقد تتعلق وربطها باملعاني، ثم تفسير تلك املعاني وفق

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83


 
 

 105 : دليل األستاذة واألستاذ للسنة األولى ابتدائيرنامج تجريبي لتحسين القراءة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي"ب -النجاح  "القراءة من أجل

 

 بقراءة الالكلمات أيضا، كما هو األمر في تطوير الوعي الصوتي. 

 للتالميذقراءة ال

lecture aux élèves 

، مما قراءة جهرية يقوم بها األستاذ)ة( الذي يقرأ للمتعلمين واملتعلمات يومياجهرية قراءة 

 لى االستماع إلى نموذج جيد لطالقة القراءة.يساعدهم على اكتساب املفردات، إضافة إ

 القراءة املشتركة

Lecture partagée 

م القراءة التي يشترك فيها املتعلمون واملتعلمات، حيث يستخدم األستاذ أو األستاذة ورقة من الحج

ِتَب عليها 
ُ
ملتعلمون نص قصير يتميز بإيقاع خفيف وكلمات وجمل بسيطة يقرؤها االكبير ك

جديد النص املقروء أسبوعيا. تويتم  في بداية كل حصة قرائية.مات جماعيا بشكل يومي واملتعل

عربية سهلة ومشوقة تحبب إليهم القراءة، دهم على القراءة املنتظمة لنصوص تعويذلك لو 

 .وتزودهم برصيد لغوي يالئم مستواهم

 القراءة املستقلة

Lecture autonome 

املتعلمة دون مساعدة، وتتيح له حرية اختيار الكتب والقصص القراءة التي يقوم بها املتعلم/

شريطة تقديم خالصة عما قرأه ألنها تحقق املتعة لديه، والنصوص حسب ميوله ورغباته، 

لزمالئه، مع ذكر تقييمه الشخص ي للمادة املقروءة. يعد هذا النوع من القراءة من أهم األهداف 

 البتدائية.املنشودة من تدريس القراءة باملدرسة ا

 الكلمات البصرية

Motsvisuels 

الكلمات التي تترسخ في ذهن املتعلمة/املتعلم على شكل صورة كلية، دون االعتماد على مهارة فك 

التسنين، وتتم عملية الترسيخ بفعل ترديد تلك الكلمات وتكرارها. وهي توظف في نوعين من 

 الكلمات:

 ها: الذي، هذا، دخلوا...الكلمات التي يختلف منطوقها مع مكتوب -

 : و، ثم، إذن، صباحا، مساء...األكثر تداوال في كتب األطفالالكلمات  -

 مستويات القراءة

Niveaux de lecture 

مستويات املعالجة املعرفية للمعلومات التي يستقبلها الفرد عبر جهازه البصري، تبتدئ بتعرف 

قد و ت دالة، وانتهاء باستخالص املعنى املالئم منها، األشكال الهندسية، مرورا بصيغ تآلفها في وحدا

في ثالثة  -عموما-وتحدد  يكون النفاذ إلى املقروء بشكل مباشر أو عبر الوساطة الفونولوجية.

 مستويات:

 قراءة ما وراء السطور  -  قراءة ما بين السطور  -  قراءة ما على السطور  -

 مستويات الفهم

Niveaux de 

compréhension 

يات املعالجة املعرفية للمعلومات التي يستقبلها الفرد: سمعا أو  قراءة، وهي تبتدئ بتعرف مستو 

األصوات أو الخطوط اللغوية، وتنتهي باستخالص املعنى العام ملا يسمع أو يقرأ، والذي قد يحدده 

-وتحدد  السياق )سياق الجملة أو النص(، وقد ال يتحدد بسياق خاص مثل الكلمات املنفردة.

 في ثالثة مستويات: -عموما

 فهم ما وراء السطور  - فهم ما بين السطور  - ما على السطور  فهم -

 الطالقة

Fluidité 

دون منفردة أو داخل نص دون مجهود معرفي معتبر، و بشكل صحيح القدرة على قراءة الكلمات 

  .يدل على الفهم تردد، وبسرعة مالئمة، وبتعبير صوتي مالئم

 عامة تعتمد في املقاربات املعرفية لتدريس القراءةمفاهيم ومصطلحات 

 املعرفية

Cognition 

ئف تفيد أفكار الفرد وتمثالته ومعتقداته... وكذا سيرورة املعالجة الذهنية لها. إنها إجماال الوظا

 .املعرفية غير القابلة للمالحظة املباشرة )مثل معالجة اللغة داخل الدماغ/الذهن(

 التعلم

Apprentissage 

التعلم هو استقبال املعلومات ومعالجتها وتخزينها في الذاكرة واستحضارها. ويحصل التعلم عندما 

ل يحدث تغّير مستمر في السلوك أو في النشاط الذهني... ويستطيع املتعلم/املتعلمة التعبير عنه بشك

 صريح أو ضمني.
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 االستراتيجية

Stratégie 

ية مندمجة من اإلجراءات )أي: سلسلة منظمة من األنشطة( يشير مصطلح االستراتيجية إلى متوال

املنتقاة ملعالجة مهمة أو أكثر، لبلوغ هدف معين، ويكون هدفها استثمار أمثل للكفاءة. ويمكن أن 

تتعلق االستراتيجية بإجراءات عامة جدا، )مثل: ضرورة التنظيم املقصود لبلوغ هدف معين(، أو 

على نفسه أسئلة ليتأكد من فهمه الجيد لنص معين(. ويمكن  خاصة جدا )مثل: أن يطرح الفرد

يط التخط التمييز فيها بين االستراتيجيات املعرفية )استقبال املعلومات واالنتباه إليها، ومعالجتها، عبر 

ملها التي يستع املطامعرفية )الوعي بالعمليات املعرفيةوالتنظيم واملراقبة والتذكر(، واالستراتيجيات 

  أثناء تعلمه، من خالل املراقبة الذاتية لها(. )ة(املتعلم

 االنتباه

L’attention 

كون سيرورة معرفية لتنفيذ عملية )أو عمليات( انتقاء مثير بعينه، والتركيز عليه بشكل انتقائي )قد ي

 مقصودا أو غير مقصود(، في انتظار معالجته باستحضار بعض الخبرات السابقة. ويعّد االنتباه عملية

 واعية )وقد تكون آلية(، وقد نميز فيه بين أشكال مختلفة من بينها: املوجه واملجزأ...

، مساعدة املتعلم)ة( على تحديد موضوع اشتغاله الذهني الحاليفي يفيد االنتباه، في مجال التعليم، 

 (.فيها... متمثال في وضوح التعليمة املقدمة إليه )كرصد املصوت األول في الكلمة، أو املصوت الثاني

 التدعيم

Renforcement 

لترسيخ املعلومات في الذاكرة، والحفاظ عليها وعلى استدامتها، يجب تدعيمها من خالل معلومات 

 ...جديدة مرتبطة بها، أو مراجعتها، أو البحث عن عالقات جديدة بينها، أو مقارنها مع معلومات سابقة

 التذكر

Mémorisation 

ي سبق تعلمها في زمان ومكان وسياق مالئم، وكلما كان التعلم جيدا كان استحضار املعلومات الت

 التذكر جيدا أيضا.

 التكرار

Fréquence 

به، قد يكون التكرار لفظيا أو ذهنيا أو كتابيا، ويفيد تشجيع املتعلم)ة( على تكرار ما يسمعه أو يكت

 طي املراد تعلمه.منحه الفرصة لبناء تمثل ذهني للوحدة الصوتية أو الشكل الخقصد 

 املهارات

Habilités 

لخبرة اعمليات معرفية لها ارتباط وثيق بالذاكرة، وتفيد القدرة على األداء والتعلم الجيد، وترتكز على 

واملعارف السابقة )الضمنية أو الصريحة(... وفي مجال القدرة على القراءة، قد تفيد كل إنجازات 

ادة بط بين الوحدة الصوتية ورسمها، أو إعادة تركيب مقاطع، أو إعاملتعلم)ة( أثناء القراءة، مثل الر 

أن  واكتساب املهارة يحتاج إلى دربة وتمرين مستمرين إلى الصياغة، أو الطالقة، واستخالص األفكار...

م نتتكّرس في ذه
ّ
 حتاجها.كلما اوتصبح استراتيجية يلجأ إليها آليا  )ة( املتعل

 النسيان

L’oubli 

ش ي ، وينتج عن تالوفي السياق املالئمينعلى التذكر السليم للمعلومة املالئمة في الوقت  عدم القدرة

املعلومات، أو عن تداخلها مع معلومات أخرى، أو عن عالقاتها الضعيفة مع معرفة املتعلم)ة( 

السابقة. وقد ينتج عن عدم مراجعة املعلومات وتدعيمها باستمرار، أو عن سياق ضعيف للمعلومات 

 املتعلمة على استيعابها. ;فض ي إلى عدم قدرة املتعلمي
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 ص واقع القراءة باملدرسة املغربيةتشخي 2الوثيقة الداعمة 
 

 :أسئلة للنقاش

هذه  تجاوز ل اقتراحه يمكن بيداغوجي  -معرفي -والكتابة العربية؟ وأي تفسير لساني صعوبات في تعلم القراءة املتعلمون ملاذا يعاني  -

 ت؟الصعوبا

 التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار في تعليم هذين املكونين؟ و للغة العربية املميزة  اللسانيةما الخصوصيات  -

 ما املسالك البيداغوجية املالئمة لتعليم القراءة والكتابة العربية في املدرسة املغربية؟ -

 ملغربي:نطالقا من عدد من األبحاث املنجزة في السياق امشاكل القراءة والكتابة في السياق املغربي والنتائج املترتبة عن ذلك ا 

  :املشكالت املطروحة

   اسمع   املتعلم)ة(يميز ال  
 
الصاد ، و"“الظاء، والذال“، و“"الضاد، والدالـبين الصوامت املتقاربة على مستوى املوضع النطقي، ك اونطق

 ، التي يتحدد االختالف في أغلبها على مستوى املالمح امل“والسين
 
ان لضاد لكاولوال اإلطباق في  اميزة، إذ لوال التفخيم في الصاد لكان سين

 
 

 ولوال الجهر في الدال لكان تاء. .داال

 بين القطع الصوتية املتشابهة على مستوى التمثيل الخطي من مثل تشابه "العين، والغين" و"الذال والدال" )ة(عدم تمييز املتعلم ،
  ضاد، الطاء، الظاء" في الخط.السين والشين" و"الصاد، وال“و

  ف في الحذ ا، وأخير  املواقع، ثم التحريف في جميع املواقع )البداية والوسط والنهاية( ميل األطفال إلى إبدال القطع الصوتية في جميع

  .املواقعجميع 

 والراء، والعين، والطاء، الظاء،في قطع مخصوصة: السين، والذال، والقاف، والصاد، والجيم، والخاء، والثاء، والكاف كثرة الخلل ، 
 ، والضاد، والحاء، والغين.  والشين

 وتؤكد ذلك النسب املئوية اآلتية:

  49.78منعزال عن السياق:  للصامتنسبة التعثر في مجال تعرف التمثيالت الخطية %  

  :36.01نسبة التعثر في مجال التطابق الصوتي اإلمالئي بين الكلمات %  

  10.68داخل السياق:  للصامتمجال تعرف التمثيالت الخطية نسبة التعثر في %  

 75: باملقاطع الصوتيةفي مجال النطق  التعثر  نسبة %  

 :النتائج املترتبة عن املشكالت املطروحة

  :ثم تكرار ،  %16، وتحريك أجزاء الجسم بنسبة  %18، يليه تكرار املقاطع الصوتية بنسبة  %22التوقف أثناء الكالم كأعلى نسبة بـ

 .  %4وبذل جهد أثناء الكالم بنسبة  اللغوية ، ثم الضغط على األصوات %14الواحد بنسبة اللغوي الصوت 

  على طالقة القراءة الجهرية.الصوتيتأثير الصعوبات التي يعاني منها األطفال واملرتبطة بضعف الوعي ،  

 :ومن ثم يالحظ على مستوى التدريس 

 العربية كثير من األحيان( النموذج األمثل فيما يتعلق بالتحقيق النطقي لألصوات اللغوية أن املدرس)ة( ال يمثل )في.  

 حقيقها في الجهاز املصوت؛ وتمكينأن مضمون التعلمات ال يتجه نحو التركيز على تعليم القطع الصوتية للغة العربية، وأساليب ت 

 تحققهاأكبر: )مقاطع، وكلمات، وجمل...(؛ مع ما يصاحب ذلك من تغيير في  املتعلم)ة( من قوانين التأليف بينها لخلق كيانات لسانية
  حسب موقعها في هذه الكيانات الجديدة. الخطي

 خاصيتي أن األجرأة البيداغوجية للتعلمات ال تأخذ بعين االعتبار املكونات اللسانية الجزئية وتركيبها وفق استراتيجية بيداغوجية تراعي 
 لى الكل.عمن البسيط إلى املركب، ومن الجزء التدرج، واالنتقال 

 :البدائل

 و القراءة والكتابة العربية نشاط معرفي  متعددة األبعاد . 
 
 اد  معق امعرفي   ايعتبر فعل القراءة، كما هو الحال بالنسبة لفعل الكتابة، نشاط

 تشاركي، ومظهر معرفي ناظم. مظهر بيولوجي ضروري، ومظهر ثقافي :يخضع ملسارات تفاعلية تنضبط وفق ثالثة مظاهر

  لزاما علينا التركيز على:   ن واعتبار لذلك سيكو 

 عارف اللسانية التي يحتاجها الطفل في مباشرة مهام تعلم (: لتوجيه املاملميزة الصوتية واملالمح والقطع، املقاطع،املعجمي ) -املستوي تحت

 عمليتي: القراءة والكتابة.

 -  ة.مستويات وعي املتعلم بالتطابق الصوتي/اإلمالئي أثناء عمليات القراءة والكتاب الستخالص)الكلمة(:  املعجمي املستوي 

                                                                                                      :(وعنانيأ.د. مصطفى ب   )عن مداخلة  
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 ومنظور سيكولوجي معرفي عصبي إدراكي ر القراءة من منظو  3 الوثيقة الداعمة
 

إن تأسيس القراءة )ضبط الشكل البصري( يمر أساسا عبر الضبط النطقي )الشكل املسموع(، فترسيخ اللغة 

 Baddely ( و 1975) Hitchو Baddeley  املنطوقة يساعد على تعلم أفضل للغة املكتوبة. وفي هذا الباب، يعتبر 

، Théodule)نقال عن  Changeuxروء إلى منطوق في ذاكرة العمل ليعالجه. كما يؤكد ( أن الفرد يحّول املق2000)

وات ( أن اللغة املكتوبة تتأسس لزوما على اللغة املنطوقة، فهو يعتبر أن تعلم اللغة املنطوقة يقتض ي ربط األص2007

ز أن خصوصيات الجهاDehaene (2007” :)باملعاني، وتعلم القراءة يقتض ي ربط األصوات بالقطع وباملعاني. كما يعتبر 

على أشكال الكلمات. “ الشمولي”البصري يفسر ملاذا ال ترتبط العمليات التي ينجزها دماغنا مع ما يسمى التعرف 

فاملوضوع البصري ُيعَرض في عدد ال يحص ى من األجزاء الصغيرة، ويعمل الدماغ على تركيبها، جزءا جزءا. إن تعرف 

 تحليل سلسلة حروفها ورصد توليفات الحروف، وربطها أخيرا مع أصواتها ومعانيها. وألن هذه الكلمة، يكمن أوال في

 .العمليات أضحت آلية خالل سنوات التعلم، استقرت الفرضية الساذجة لقراءة مباشرة شمولية 

يفيد أن  (2003وآخرون،  Reichle)  moving-window“ النافذة املتحركة”كما أن تقييس طريقة القراءة، املسماة 

. عنصرا( 18اإلنجليزية: عنصرا  11العين ال تستقبل إال عناصر محدودة العدد من الكلمات املقروءة )الفرنسية: 

 Biederman( Geometric ions)اختصار أيونات هندسية  geonsإن إدراك األشكال، نفسها، حسب نظرية الجيونات 

املعطيات اإلدراكية الصغرى، وغير مرتبط بإدراك صورة عامة، (، يتم من خالل توفر حد أدنى من 1995، 1987)

 وتبقى وظيفة الذهن هي إعادة بنائها معرفيا.

من كلمات كتبهم املدرسية، في  % 05في قراءة  يخطئون (، أن األطفال األملان 2009) Zieglerمن جانب آخر، أوضح 

ديد بهم املدرسية، بالرغم من أن اللغتين متشابهتان )عمن كلمات كت % 65في قراءة  يخطئون حين أن األطفال اإلنجليز 

( هذا األمر بوجود خصاص 2008وآخرون )  Billard...(. فّسرbankو landمن الكلمات تكتب فيهما بالطريقة نفسها: 

 في املعالجة الفونولوجية والقدرة على تعرف الفونيمات أو املقاطع.

، “الشمولية”ات( باعتماد الطريقة يلوسكسونيين )سنوات الثمانيننجبدأ املشكل عندما أوص ى بعض الباحثين األ 

عوض تعرف الرموز )الحروف( الذي يقود إلى النطق دون فهم، حسب زعمهم. لكن النتائج كانت كارثية بضع سنوات 

، 2000بعد تطبيق هذه الطريقة الشمولية، إذ تدهور مستوى القراءة لدى األطفال األمريكيين بشكل كبير. ففي سنة 

ط في وس 4من األطفال املتمدرسين في القسم  %70أن   National Reading Panelالحظ تقرير الهيأة الوطنية للقراءة 

دراسة  100.000حضري، يقرؤون تحت املتوسط  املطلوب في اختبار وطني. ولحل هذا املشكل، تمت مراجعة حوالي 

 125، وعقدت جلسات استماع عمومية ألكثر من 1966ل دراسة أنجزت قب 15.000، وحوالي 1966أنجزت بعد سنة 

لم فاعل في الحقل التعليمي. وقد خلص التقرير إلى أن املشكل كامن في اعتماد الطريقة الشمولية، وأوص ى بتبني التع

 النسقي للتطابقات بين الغرافيمات والفونيمات، وتطوير الوعي الفونولوجي.

   2014نوفمبر  19/21ية يس القراءة باللغة العرب: املقاربات الجديدة في تدر عن  ورشة
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 التي توظف لتعليم القراءة الطرق واآلليات -الطريق إلى القراءة  4 الوثيقة الداعمة

 .الوقوف عند مفهوم القراءة في أبعادها املختلفة ينبغيلكي ندرك أهمية الطرق واآلليات التي توظف لتعليم القراءة 

  راءة؟ما هي عناصر تعليم الق

معرفة القطع: الصوامت  -2

  واملصوتات

املكتوبة: االتجاه، الفراغات، الكلمة، مكان أول  وعي الكلمة  -1 

 قطعة، العنوان، الغالف، وضع االصبع تحت الكلمة

 لوعي الّصوتي: الكلمات مقّسمة إلى قطع ثم مقاطعا -3  جياالفونول -4

 الكلمات البصرية -5  الطالقة -6

 املفردات -7  بواالستيعا الفهم -8

ة مكونات القراءة )املهارات الالزم تعلمها الكتساب القراءة( حسب الهيئة الوطنية للقراء   (2006)نموذج الين، 

 هيك:

 الوعي الصوتي -1

 الصوتي اإلمالئي )املبدأ األلفبائي( التطابق -2

 الطالقة  -3

 (ساب املفردات ) بما في ذلك الكلمات البصريةاكت -4

 الفهم القرائي -5

 استخدام اللغة الفصيحة بطرق مختلفة تمكن من:

ط له
ّ
م املقصود/املتعّمد/ املخط

ّ
م العفوي  التعل

ّ
 التعل

 تعليم مفردات معّينة من خالل سياق

م املفردات
ّ
استخدام  -االشتقاق  -تحليل الكلمات : استراتيجيات تعل

 قبل أثناء وبعد القراءة  -املعجم 

 رية اليومية ألدب األطفالالقراءة الجه

 فرص استخدام اللغة الفصيحة

ة
ّ
 القراءة املستقل

 :التعلمات باملستويات

 الوعي الصوتي والطالقة  اكتساب املفردات

 يقرأ اسمه كامال  يفهم معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق والصور 

 عةيعرف بعض الكلمات املسّج   يفهم الكلمات ذات االستخدام اليومي

جاه(ا-قمر  -يالحظ كلمات تنتمي إلى مفاهيم معينة )لون 
ّ
 القصيرو الطويل  اللغوي يمّيز الصوت   ت

 يدرك الفرق بين املقاطع والكلمات  

 يقرأ بعض الكلمات البصرّية  

 يدرك أّن فرقا بين الفصيحة والعامية  

الكلمات معتمدا على القطع الصوتية  ئيهّجي  
 )صوامت ومصوتات(

 يقرأ بعض القصص الّسهلة مستقال   

م ثائق عنو 
ّ
م والقراءة للتعل

ّ
  .  د. هنادا طه. التخطيط للتعل
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 الكلمات البصرية  5الوثيقة الداعمة
 

 

 
 

 

 كثيرا من هذه الكلمات غير حسّية،وبما متداولة يكثر استعمالها في اللغة،  كلمات هي البصرية الكلمات
ّ
مثل:  أن

ة على املداومفإنها تختار لتنمية قدرة املتعلم واملتعلمة على قراءتها بطالقة عن طريق  كذا(،)هذا والذي ولن وه

 مشاهدتها وقراءتها، ليسترسل املتعلم )ة( املبتدئ)ة( في قراءتها تلقائيا دون الحاجة إلى التهجي. 

 :تكون هذه الكلمات البصريةيمكن أن 

 -أولئك  -لك ذ –هؤالء  –ه هذ –ذا ه –لتي ا –ي، مثل: الذي كلمات متواترة يختلف نطقها عن رسمها الكتاب .1

 ...قالوا –مائة 

 –على  –أن ك –ليس  –ن أل  –تى ح  -د ق  -بل  –لكن  -كلمات في صيغة أدوات وحروف متداولة، مثل: ثم  .2

 ماذا ...

ا األستاذ كلمات متواترة في دروس تعليم اللغة حسب املستوى الدراس ي للمتعلمين واملتعلمات، يختاره .3

مع التركيز على عدد ، واألستاذة من الرصيد املعجمي ملجاالت الوحدات الدراسية )األسرة، املدرسة مثال(

 محدود من الكلمات التي يخش ى نسيانها أو تطرح بعض الصعوبات في القراءة.

قة واسترسال، ويمكن االستئناس في تحديد الكلمات البصرية واستعمالها لتنمية القدرة على القراءة بطال

 تامير في املوضوع.  -بالتصور التربوي الذي أعدته األستاذة هنادا طه 

 البصرية "طه هنادا" كلمات

كثر األ الكلمات تحديد ويتم ،اللغة لتعليم مستخدمة مدرسية مناهج عدة لىإ بالنظر البصرية الكلمات تحديد يتّم  

 تحدة، ولغتناامل العربية ماراتاإل  منهج منها مناهج عدة اخترنا بيةالعر  للغة بالنسبة  .هامن كّل  في وتكرارا استخداما

 .العربية وأحّب  فرحي ولغتي األصوات، وأرض تونس ومنهج البحرين، األردن، ومنهج من العربّية

 الصعب تصوير ومن  ،وهكذا ولن والذي )هذا  مثل: حسّية غير كلمات هي الكلمات هذه من اكثير  أّن  املالحظ من

موا أن لألطفال أردنا فاذا ا. عريفهت حتى أو كلماتال تلك
ّ
  قصير وقت في القراءة يتعل

ّ
 تلك اأن يتقنو  عليهم فإن

ب وذلك حرفا حرفا قراءتها إلى سيضطرون ّنهمإف وإالويحفظوها،  البصرية الكلمات
ّ
 أّن  كما ،طويال وقتا يتطل

  . يقرأون  ملا فهمهم تعيق التهجئة

 بعض املدّرسة/املدّرس عزيزي  فإليك ،املستطاع قدر هاويكتب البصرية لكلماتا تلك يقرأ أن الطالب على

 :تالميذك وتلميذاتك ذاكرة في البصرية الكلمات تثبيت على تساعدك قد التي الطرائق

 هرياش استمعي، و البيت ملفه في بها ليحتفظ السنة بداية في البصرية الكلمات من نسخة ة وتلميذتلميذ كّل  عطأ .1

 .قراءتها تلميذ كّل  أتقن التي الكلمات أمام عالمة وضع ة،البصري لكلماتهمتالميذ ال راءةق إلى

ق املقّوى  الورق من قصاصات على البصرية الكلمات اكتب .2
ّ
ي األبجد ترتيبها بحسب .فصلال جدران على لتعل

  .يوميا تالميذك مع الكلمات تلك كتب(. االكلمات حائط)

 .هاؤ ويقر  يكتبوها كي أسبوعيا بصرية تكلما ستأعط التالميذ  .3

 (.الفراغ ملء( أو  جملة في بوضعها أو بمفردها الكلمات تلك يكتبوا أناطلب منهم   .4
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 تحديد هنادا للكلمات البصرية )مثال لالستئناس(

 صف الروض

َعم -ندع -ود ْس أ -مرسم -ن أ -ما -قال -باب -تبي -لك -مع -نم -في -اباب -ماما -اي -هذا -أنا -كان
َ
 -ن

 -يحّب  -جاء -هو -لكذ -يسكن  -ركب -واسع -ركض -كبير -هناك -نحن -نديع -لىع -لىإ -تحت

 -عين -فم -رأس -ثوب -توت -وقف -سرير -ارد -بد -فيل -ملج -بطة -أسد -هم -يه -ال -ماذا

 .هذه -أختي -عنده -لهم

 الصف األول 

َعم -ود عندسأ -سمر  - أن -ما -الق -باب -تبي -ل ّك -مع -من ِ-في -بابا -ماما -يا -هذا -ناأ -كان
َ
 -على -إلى -تحت -ن

-بطة -أسد -ه م -هي -ال -ماذا -يحب  -جاء -هو -لكذ -يسكن  -ركب -واسع -ركض -كبير -هناك -حنن -عندي

 .ذهه -أختي -عنده -لهم -عين -فم -أسر  -ثوب -وتت -وقف -سرير -دار -د ب -فيل -جمل َ

  -كراش -بعد -لها  -أي -أين -له -سأل -شجرة -ش ىم -خلد -يفك -رفةغ -م أما -عندها  -مثل

ح -شرب -يعيش  -كتاب -إذا -أبي -ميأ -شمس -ذهب
َ
ت
َ
َعل  -بنت  -فوق  -ف

َ
 -لعب -أريد -ةمدرس -ف

ب ك -الذي  -اسم -جلس
َ
 هلل –الحمد  -قد -لم -لك -أخي -ومي -له - الحمد -صار  -طبيب  -سبح -ت

 .ّدةع -بكى -آلن ا -كثيرا -عادت -ول ح -هؤالء -ائماد -ملا  -قرأ -

 الثاني الصف

َل  -سَودأ -َرَسم - ن أ -ما -قال -باب -بيت - كّل  -مع -ِمن -في -بابا -ماما -يا -هذا -أنا -كان
َ
َعم -عند - أك

َ
 -إلى -حتت -ن

 -بطة -أسد  -هم   -يه -ال -ماذا - يحّب  -جاء -هو -ذلك - يسكن -ركب -واسع -ركض -كبير -هناك -نحن -عندي -على

 .ذهه -أختي -عنده -لهم -عين  -فم  -رأس -ثوب -توت -وقف -سرير -دار -دب -فيل -َجمل

---- --- 

 -شرب - يعيش -كتاب -شكرا -بعد - هال -أي -أين -له -سأل -شجرة -مش ى  -دخل -كيف  -غرفة - أمام - عندها -مثل

ح
َ
ت
َ
َعل - بنت -فوق  -ف

َ
َهَب  -أريد -مدرسة - ف

َ
ِعب -قد -لم -لك -أخي -يوم -هل -إذا -أبي -أّمي -شمس - ذ

َ
 -سما -جلس -ل

ب - الذي
َ
ت

َ
ا -قرأ -هللا - الحمد - صار - طبيب -سبح - ك

ّ
 .ّدةع -بكى - ألنّ  -كثيرا -عادت -ول َح  -هؤالء -ئمادا - مل

َرحا -قبل - ثّم 
َ
 م - أول  - نظر -أزهار -يشتري  -أهال -حديقة - أيضا -معا -عمل- ف

ّ
 -التي - أخضر - مةعل

م -أو
ّ
ي - مطر  -ماء -قلم -أوالد -تكل

ّ
 -غسل -كرة -اآلن  -الّصباح -سنة -بسرعة -رجل -الذين - يد -يغن

ى - فجأة - عائلة- معه - هنا - أولئك - قليال  -هلل  - نادت - صغيرا - أخذ -عصير -َدَرس
ّ
 .تلك - حت
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 القراءة اليومية في مرحلة تعلم الحروفمتن الكلمات والجمل لتعزيز  6 الوثيقة الداعمة
 

 املتن القرائي املواكب لتعلم الحروف )مقترح لالستئناس قصد استثماره في تحديد املتن القرائي اليومي(

 يمكن استثمار املتن في وضعية االنطالق لترسيخ قراءة الحروف املدروسة قبل تعلم الحرف الجديد، ليلمس املتعلم)ة( فائدة تعلم

 وف التي تمكنه من قراءة كلمات وجمل لم يكن قادرا على قراءتها.الحر 

 ة(.)التركيز على الحروف املدروسة يتيح معاينة الفائدة التطبيقية لتعلم الحروف، ولكنه ال ييسر دائما ربط الكلمات بمجال الوحدة املقرر  

 (8إلى نهاية األسبوع  3الق )من األسبوع في مرحلة االنط املدروسةلتدرج الحروف  اللقراءة اليومية املتدرجة تبع

 ف س ب ر م د الحروف

 كلمات. 1

في  لالستثمار 

 فو تعلم الحر 

 الجديدة

 دودٌ 

 ... 

 ماما -

 مٌ دَ  -

  دَّ مَ  -

 دامَ  -

 دٌ دَّ ُممَ  -

مَ  -
َ
 َدْمد

 دوٌر  -داٌر 

- مادٌ رَ  -

مى رَ  - ُمرادٌ 

  مَ دَ رَ  -رامَ  -

 - دومٌ رْ مَ  -

 - دارٌ مَ  -ر  مُ 

 -رَّ مَ  - دَّ رَ 

 ريٌم  - ماِردٌ 

 ... رَ مَّ دَ  -

  -بابا  -

 - َبر    - باٌب 

 - دٌ رْ بَ - ُبر  

َد  - دَ بارِ   -َبرَّ

 - ٌب رْ دَ  - رٌ ْد بَ 

 - يبّ رَ  - ب  دُ 

ْبَرٌد مِ  - باٌب رَ 

 ...- رَ بادَ  -

 روٌس دُ  - ٌس رْ دَ  - ٌس دارِ  -َس رَ دَ 

-  
َ
 - مادٌ َس  - ِسْرٌب  - ّرٌِس ُمد

 -َمٌر َس  - َرْسٌم  - امٌ ّس رَ  -سوٌر 

 باِسٌم  -ماٌر ِمْس  -سمير -سامر 

 -ِسر   -د  َس   -سوب رُ  -راسب -

 -ُسروٌر   - رورٌ ْس مَ   -سار  

ٌب ُمَس   - ٌب بَ َس   - دَ رَ َس  - ّبِ

 -َم َبَس  -َسم رَ  - سوٌل رَ  -سارد 

 ...  َرَسب - سارَ 

 
َ
  - ٌم ف

َ
 -ٌس فارِ  - ٌس رَ ف

 مُ 
ْ
 رُ  - دٌ رَ ف

ٌ
  - فوف

َ
 -رَّ ف

 - راِفٌع   -ِفراٌر  -فار  

 َس  -ُمساِفٌر  -راِفٌد 
َ
 -ٌر ف

  -في
َ
 مُ  -َر سَّ ف

َ
 -ٌر ّسِ ف

 
َ
 مَ  -ْردٌ ف

ْ
  - رومٌ ف

َ
-يٌد ر ف

 
ٌ

  - رديف
َ
 رَ  -َر ساف

َ
 َع ف

 رَ  -
َ
 ف

َ
 فاَر ... - د

انتقاء كلمات . 2

من ركبة م

حروف سبق  

لقراءتها تعلمها 

 في كل حصة

 - مادٌ رَ  - مٌ دَ  -داٌر  -ماما 

   ...دامَ  - مَ دَ رَ  - دودٌ 

باِرٌد  -َبْرٌد  -

 - َبْدٌر  -

 -ب  دُ  -َدْرٌب 

ِمْبَرٌد  - باٌب رَ 

... 

 -ْرٌس دَ  -سوٌر  -َسماٌد  -ِسْرٌب 

 -َرْسٌم - امٌ ّس رَ  -ُدروٌس  -داِرٌس 

 - اِسمٌ ب -ساِمٌر  -  مارٌ ِمْس 

 َبَسَم  - َسَم رَ  -َدَرَس  - َرسوٌل 

... 

 
َ
  - ٌم ف

َ
 - فوٌل  -ٌس رَ ف

 رُ 
ٌ

 َس  - فوف
َ
  - رٌ ف

 رَ 
ٌ

 رَ  - ديف
ْ
 رَ ف

َ
 ...ف

جمل . انتقاء 3

لقراءة اليومية ل

من ركبة م

مكونة  كلمات

حروف من 

 سبق تعلمها
 

 مْ دَ  -
َ
 . رادٌ مُ  مَ د

 )في( داري.ماما  -

 

في ماما  -

 داري. 

بابا في  -

 
َ
 ا
ْ
 . باِب ل

ل -
َ
ْرُب ا

دَّ

 .باِردٌ 

 الجمل السابقة +

ادُ  امٌ َرَسَم َرّس  -  .بًّ

 . اُدروس   َدَرَس دارٌس  -

ادُ  رٌ ْد بَ َرَسَم  -  . بًّ

-  
َ
 بابا ُمد

َ
 ّرٌِس في ا

َ ْ
 .ِة َس رَ ْد مل

 الجمل السابقة +

  َم َس رَ  -
َ
  ريٌد ف

َ
 ا. س  رَ ف

-  
َ
 ا رَ ساف

ْ
 .ُر سافِ مل

-  
َ
  رَ ساف

َ
 . ريٌد ف

-  
ْ
ل
َ
 .ٌر سافِ مُ  ُس فارِ ا
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 (13وع إلى نهاية األسب 9األسبوع بداية لتدرج الحروف املتعلمة في مرحلة االنطالق )من  اللقراءة اليومية املتدرجة تبع

 ز ذ ص ل الحروف

 كلمات. 1

في  لالستثمار 

 فو تعلم الحر 

 الجديدة 

 
َ
  - باِس لِ  -ِبَس ل

َ
  - بيٌب ل

 بُ  -ملمس  -ملس 
ْ
 - ٌل بُ ل

 
ُ
 ف
ْ
 ل

ُ
 - يالدم - مالِبس  - ٌل ف

 -سالم  -دليل -بالد -بلد

- ُمسالم -سالم  -سليم

 -فول  -مال - سال -فيل 

ِرمال  -َرْمل  -ملل - ليسب

  .. . فل -الم -رسول  -

 -ِلص -َبَصل -ُصدور  -َصْدر

صوص
ُ
 -صام  -صاد  - ل

-اِبر ص -َبرصَ  -صبَّ   -صلى 

ْصٌل   - صبور 
َ
  -ول صف -ف

 
َّ

 -راصيرصَ  -صفوف  -َصف

 
َ

 -ريرص -ْصِرفمَ  -َصَرف

ر  -ِصفر   -َبَصَم 
َّ
 -  َصف

 صيص...ب - َمْصل - صلب

-لذيذ  -ُبذوَر 

باٌب 
ُ
-ابل ذ - ذ

  -ذ ذارَ 

 مَ 
ْ
 -عور ذ

ليل ذ -مذموم

 -بذل  - ذاَب  -

 -ف ذر  - ذادَ 

 ...الذ 

-ْبٌد زُ  - زفاف

ميٌل  َ
 -بارزة م -ز

 -اِرٌز ب -ر ز  -رز 

-زفير -ما زاَل 

-زاَر  - زادَ  -فاز

رَ 
َ
ف َ
 ... ز

 

 

انتقاء . 2

من ... كلمات

حروف سبق  

تعلمها 

 ...لقراءتها 

 بُ 
ْ
   - ٌل بُ ل

َ
 -فول   -بيب ل

 
ُ
 ف
ْ
 ل

ُ
  - ٌل ف

َ
 -باسلِ   - ِبسل

 
َ َ
 - المَس  -ُمسالم - َس مل

 -ْمل رَ -م ليَس  -ُمسالم

 ... ِرماٌل 

 
َّ

 - صلب -َصْدر-َصف

 -َصبر  -لى ص -صام  -َبَصل

ْصٌل 
َ
ر   -ول صف -ف

َّ
 - َصف

صيص ب -لصوص  -َمْصل 

... 

-لذيذ  -ُبذوَر 

باٌب 
ُ
 -ابل ذ - ذ

 - بذا  -ذ ذارَ 

  -بذل 
َ

 ...ذرف

 - ميٌل زَ  - زفاف

 - فير ز  -باِرٌز 

-زاَر  -زادَ  -فاز

رَ 
َ
ف َ
 ... ز
 

جمل . انتقاء 3

ة للقراء

اليومية 

من ركبة م

مكونة  كلمات

حروف من 

 سبق تعلمها

 الجمل السابقة

 + 

 رفرف البلبل.  -

رَ  - سَّ
َ
ارْ لي مدرس ي دَ  ف  .س 

 لباس سالم. لبس فريد  -

 لباس ي بارد.  -

 الفول مفروم.  -

 الجمل السابقة

 + 

 صام سالم. -

ا.َصرَّ ا  - باُب َصرير 
ْ
 ل

 رسم صابر عصفورا -

 الفيل صبور. -

 فصل بارد.ال -

الجمل 

 السابقة +

 رمان ال -
ٌ
 .لذيذ

 .الفول لذيذ -

ر في الدا -

 ذباب.

فرس فر ال -

 مذعورا.

الجمل 

 السابقة +

فريد زاَر  -

 داري.

از باسم في ف -

 املبارزة.

بْ  -  ُد لذيذالزُّ

ا زال سمير م -

ا.  مسافر 
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 (18 األسبوع منتصفإلى  14األسبوع بداية االنطالق )من لتدرج الحروف املتعلمة في مرحلة  اللقراءة اليومية املتدرجة تبع

 ت ع  ن ض ط الحروف

 كلمات. 1

 لالستثمار 

في تعلم 

 فو الحر 

 الجديدة

بيب 
َ
 ِط   -ط

ْ
 - ٌل ف

 بَ 
َ
 -طالب  - ٌل ط

 -بسيط  -ِطب  

 -طيرف -بطاطس

  -سطر
َ
 - ٌم ماِط ط

 
َ
 - مطر - ٌل بْ ط

 َس  -طاٌر مَ 
ْ
  -ٌل ط

 مَ  -طوب 
ْ
 لوٌب ط

-   
َ
 ل

ٌ
 ٌل باِط  - طيف

-طار- اَب ط -

 
َ
 ط
َ
رد  - َب ل

َ
 -ط

 
َ

 ... - طاف

 
ٌ

ْيف
َ
يوف ضُ  -ض

 -ممرض -

ضباب  -ضاِبط

بيض  -َبياٌض  -

 -مريض  -

 
َ
 -ْرٌب ض

 - روٌب ضْ مَ 

  - ضانمَ ر 
َ
 َب رَ ض

- 
َ
 بَ ض

َ
 -رضم -ط

َض رَ 
َ
 ...ض فا -ف

لبن  -ناِبل َس  -

ْسٌر  -ّمان رُ  -
َ
 -ن

مٌر 
َ
 - نمل -ن

ان
ّ
 -ناٌر  -فن

 -نوٌر  -نيران 

 -اٌس ْبر نِ  -َمناٌر 

ناٌر 
َ
 -َرنيٌن  -ف

   -فرن  -مدن 

 -نال  -ناَم 

 
َ
 -َدنا  -صان

ِدَم 
َ
ِمن  - نار  -ن

 ...  -َمن  -

م - عاِلٌم 
ّ
 - ِمعل

-ملاع -الِعٌب 

 - ُعْرٌس - ِذراعٌ 

-يٌس، َعروٌس عر 

 -  عامٌ -يَعمّ 

 - سريع -ضعيف

-فرع  -َمْعَمٌل 

س  - َعَسل
َ
-َعد

 - لِعَب  - َعصيرٌ 

 -سمع 
َ

- َعَرف

 
َ
عمي  -عادَ -َصَعد

... 

بنات  -بنت  -عّمتي

ست -فتاة  -
ُ
 -ان ف

  -وت ت -ِستار
َ
 -ْمٌر ت

م  -تين
ُّ
َعل

َ
تدريب  -ت

 -ترتيب  -رديد ت -

-رغيبت -تسطير

 -فات  -تعويد 

عاتب  -تابع -بات 

ب  -
َّ
 -ستر  -َرت

عَ  -تمتم
َ
 ت

َّ
 - َم ل

 ...تسارع 

انتقاء . 2

...  كلمات

 ...لقراءتها 

بيب 
َ
 ِط   -ط

ْ
 - ٌل ف

 بَ 
َ
 - ٌل ط

َ
 - ٌم ماِط ط

  -طاٌر مَ  - مطر 

 
َ
 ل

ٌ
 - ٌل باِط  - طيف

 -طار- اَب ط
َ
 ط
َ
 َب ل

-  
َ

 ...  - طاف

 
ٌ

ْيف
َ
 -ض

 -َبياٌض -ضاِبط

 -مريض  -بيض 

 
َ
 - َب رَ ض

َ
 بَ ض

َ
 -ط

َض رَ   -مرض 
َ
  - ف

... 

لبن  -ناِبل َس  -

ْسٌر  -ّمان رُ  -
َ
 -ن

مٌر 
َ
ان -ن

ّ
  -فن

   -فرن   -َرنيٌن 

 -نال  -ناَم 

 
َ
   -صان

َ
 -ِدَم ن

... 

م - ٌم عالِ 
ّ
 - ِمعل

-ملاع -الِعٌب 

 -  عامٌ - ِذراعٌ 

 - سريع -ضعيف

 - َعَسل-َمْعَمٌل 

س 
َ
 - َعصير -َعد

 ...سمع  - لِعَب 

وت ت -فتاة  -بنت 

ْمٌر  -
َ
دريب ت -ينت -ت

 -رتيب ت -رديد ت -

 -فات  -تسطير

ب - تابع -بات 
َّ
 -َرت

عَ -تمتم -ستر 
َ
 ت

َّ
َم ل

... 

. انتقاء 3

جمل 

... للقراءة 

حروف من 

 بق تعلمهاس

في  الطفل  -

 .املدرسة

 .ملطارابابا في  -

بطل في  سمير  -

 الرسم.

البطاطس  -

 .لذيذة

 البيض مفيد. -

املمرض  -

 لطيف.

ف بابا في ضيو  -

 الدار.

ام املريض في ن -

 السرير.

 يذ.الرمان لذ -

 .نْسُر الطاَر  -

لفنان رسم ا -

 نمرا.

منير  رسَم  -

 سنابل.

 

 .َسعيد ناعيُد  -

 الطفل َصبَّ  -

 العنب. َعصير 

 العسل لذيذ. -

 النسر سريع. -

الطفل في  لعب -

 الدار.

  َعصير التوِت  -

 لذيذ.

تنا عمتي في زار  -

 دارنا.

لعروس افستان  -

 رفيع.

فِر.  ِمن السَّ
ُ

 تعبت
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 (21األسبوع  ايةنهإلى  18األسبوع منتصف لتدرج الحروف املتعلمة في مرحلة االنطالق )من  اللقراءة اليومية املتدرجة تبع

 ج ء هـ ح ظ الحروف

 كلمات. 1

ستثمار لال 

في تعلم 

 فو الحر 

 الجديدة 

 
ٌ

ْرف
َ
  -ظ

ُ
 ظ

ٌ
 -ْرف

 ظيمع -نظيف 

رٌ -
ْ
ف

ُ
ٌر - ظ

َ
ف

َ
 -ظ

 -ناِظٌر  -لفظ 

مناِظٌر  -منظوٌر 

 -ريف ظ -

روف 
ُ
 -ظ

 -الم ظ -ظاهر

 -ظالم  -ِظالل 

رن -نظام 
َ
 -ظ

َم 
َ
 -ظل  -ظل

 لفظ ... 

 -ليب ح -تفاح 

 -حبوب -بحر 

 -حداد  -حصان 

 -حرف  -حطب 

 
ٌ
 -صالح   -حظ

 -فرحان  -فرح 

  -حديث 
ٌ
َمْحظوظ

ظ ِح  -
ْ
 -حاِفظ  -ف

  -محافظ 
ٌ
محفوظ

 َح  -
َ
 -شرح  -ِفظ

 ابح...ر  -بح ر  -مدح 

 -ُهدُهد  -هالل 

 -هاتف  -مهد 

 -هٌب ذ -سهم 

 -سهٌل  -سهٌر 

ٌب  -ُمهٌر 
َّ
 -ُمهذ

ساهر  -مهندس 

 -اِهب ذ -رهاِد  -

ها
َ
  -بَّ ه -ب ذ

ِره 
َ
َهدَم  -هّز  -ك

 -نهض  -هاَب  -

 -هرب  -ذهب 

 همس ...-هطل

 -أمي  -أٌب  -أم  

ساٌن  -أبي 
ْ
-إن

  -أسد
َ
راد أ-ْرنٌب أ

ؤلؤ -فأس-فأر -
ُ
ل

ِمُن مُ -
ْ
َمر  -ؤ

َ
ُمؤت

ة  -ائدة م -
َ
فاِئد

ٌب -عاِئٌد -
ْ
-ِذئ

ا -زأر  -دائم 

-اءم  -هاِدٌئ 

-أسماء-سماء

 ناء.. ه -دعاء 

-ْسٌر ِج  -ٌر جزَ -ُجْبٌن 

ْجل رِ -جسم -جرس

-جسد -ْرٌح ُج -

ٌن  -جبين 
ْ
 -َجف

-َرَجٌل  -جد -جّدة

ُمْجتِهد -جائع  -جار 

جميل، -سِجٌد م-

 -جٌر ش -جمال

جلس  -جراد -جماد

 ج -َمَع ج -َح َجرَ -
َ
اع

 أجاب ...-

انتقاء . 2

 كلمات

 ...

لقراءتها 

... 

 
ٌ

ْرف
َ
  -نظيف- ظ

مناِظٌر - عظيم

الم ظ -هرظا -

ظام ن -ِظالل  -

رن -
َ
َم ظ -ظ

َ
 -ل

 لفظ ...

 -حليب  -تفاح 

 -حصان -بحر 

  -فرحان  -حطب 

 -اِفظ ح -َحِفظ 

 
ٌ
-شرح -محفوظ

 رابح ... -ربح 

 -ُهدُهد  -هالل 

 -سهم  -هاتف 

مهندس  -سهٌل 

   -ذاِهب -اهر س -

 -ذهب -نهض

 هطل ...-هرب

ؤلؤ -أبي  -أمي 
ُ
ل

سا-
ْ
 -سدأ-ٌن ِإن

-مائدة-فأر

ة
َ
ٌب -فاِئد

ْ
 -ِذئ

-سماء-ماء

 أسماء...

 -دي ج-جّدتي 

سم ج -جَزٌر -جْبٌن 

جميل،  -َرُجٌل -

 -شجٌر  -جمال 

جَمَع  -َجَرَح -جلس 

 أجاب ...

. انتقاء 3

جمل 

للقراءة 

... من 

حروف 

سبق 

 تعلمها

- .
ٌ
 التمُر لذيذ

ار الفيل في س -

 الظالم.

لباس  -

التلميذ 

 نظيف.

د ساع -

املمرض 

 .املريض

 .الحليب مفيد -

لطفل فرح ا -

 بحلوى العيد.

ملعلمة اشرحت  -

 الدرس.

 .الحصان سريع -

-  
َ
ُر هطَل امل

َ
 ط

 ٌس.بابا مهنِد  -

ا همست مام -

 
ُ
نيفي أ

ُ
 .ذ

لتلميذ ارسم  -

 هدهدا.

ل بان هال -

 العيد.

 

وأبي في  أمي -

 الدار. 

لتلميذ ارسم  -

 أرنبا.

ألسد يزأُر في ا -

 الغاب.

 أّمي م -
ٌ
ائدة

 بطعام 
ٌ
عاِمَرة

 .لذيٍذ 

ذهبت إلى دار  -

 جّدى وجدتي.

 الرجل ج -
َ
اع

.
َ
 فتناوَل الجْبن

-  
 جرُس باِب رنَّ

 الّدار.

نصت املجتهد أ -

 .بهدوء للدرس
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 (24 األسبوع منتصفإلى  22 األسبوعبداية لتدرج الحروف املتعلمة في مرحلة االنطالق )من  اللقراءة اليومية املتدرجة تبع

 ق ث كـ غ  خ الحروف

 تكلما. 1

 لالستثمار 

في تعلم 

 فو الحر 

 الجديدة

- مخبزة - نخيٌل 
م -خبز

َ
 - خات

 - خروف - خط

 
ٌ

َزف
َ
 - بخار  - خ

- أخي - خطيٌب 
 - خالي - أختيٌ 

تي
َ
- خطيرٌ  - خال

  - خوخ - خفيف
 - خِسر  - خرَج 

 - خادم - خدم
 - خلع - خدع
 ... خاف

زاٌل  -املغرب 
َ
 -غ

 -غراب  -غنم 
 -غليظ  -صغير 

بار  -غضبان 
ُ
 -غ

  -ّسالة غ -غربال 
 -صباغة  -غسيٌل 

 -غداء  -غذاء 
 -ِغطاء  -غرفة 
 -غاب  -فراغ 

َسَل  -غاص 
َ
 -غ

 -غادَر  - بلغ -بالغ 
 رب ...غ  -غال 

 -مكتٌب  -ِكتاٌب 
  -كيس -مكان 

ٌ
َرة

ُ
ك

ٌس  -باك ش -
ْ
أ
َ
 -ك

 -كوٌب   -ملكة 
ْعٌب 

َ
ِبٌد  -كف  -ك

َ
 -ك

 كلٌب  -كبش 

 
ٌ
ٌز  -كوخ

َ
دكان  -َمْرك

 كِلم -
ٌ
  -ة

َ
 -الٌم ك

 -كان  -كى ب -حكم 

َب 
َ
ت
َ
تم  -ك

َ
كذب  -ك

  -كسر -
ّ

أكل  -كف
 ضحك  ... -

 -علٌب ث -ثور 
 

ٌ
 -ثعباٌن  -ليث
 – ثلج -ثمار

جة 
ّ

 –كثير  –ثال
 -الثة ث -ثقيل 
 -مثال  –مثلث 

مؤنث  –أمثاٌل 
ْمثيٌل  -

َ
-منث –ت

 -ثقة  –حديث 

 
َ

كثر –نثر  –ثبت
 ... -حرث  -

قطار، قلم، 
د، قط، قر 

رقيق، دقيق، 
عقيق، طريق، 

قرأ،  ،رفيق
يقرأ، قارئ، 

ِقراءة، قاَل، 
يقول،  قائل، 

قاد، يقود، 

قائد، قمر، 
قاَم، قعد، 

 ،
َ
 قِبل، قصد

انتقاء . 2

...  كلمات

 لقراءتها ...

نخيٌل، مخبزة، 

خروف،  بخار،  

أختٌي،  أخي،

تي، 
َ
خالي، خال

خفيف، خوخ، 

خرَج، خِسر، 

خدم، خلع، 

 خاف خطَب،

زاٌل، ، امل
َ
غرب، غ

غضبان، غّسالة،  

صباغة، غذاء، 

غرفة، ِغطاء،  

غاب، غاص، 

َسَل، بالغ، بلغ، 
َ
غ

  -غادَر، غال 

 غرب، ...

  -مكتٌب  -ِكتاٌب 

 
ٌ
َرة

ُ
 -شباك  -ك

ٌس 
ْ
أ
َ
كبش  -كوٌب  -ك

 
ٌ
الٌم  -دكان   -كوخ

َ
ك

 -ان ك -حكم  -

َب 
َ
ت
َ
تم  -ك

َ
كذب  -ك

  -كسر -
ّ

أكل  -كف

 ضحك  ... -

 -ٌب ثعل -ثور 

جة ث  -ثمار
ّ

 -ال

 -مثلث  -كثير 

-مثاٌل أ -مثال 

ْمثيٌل 
َ
-ثمن -ت

 -ثقة  -حديث 

 
َ

  -نثر  -ثبت

 حرث ...

قطار، قلم، 

، طريق، مرق

قرأ،  ،رفيق

قارئ، ِقراءة، 

قاَل، قائل، 

قاد، قائد، 

قاَم، قعد، 

،
َ
 قِبل، قصد

. انتقاء 3

جمل 

... للقراءة 

حروف من 

سبق 

 تعلمها

ّبا -
َ
بِ الخ

ْ
ُز ز َيخ

 .
َ
ْبز

ُ
 الخ

سم خالي ر  -

 بلدي.
َ
 خريطة

جوٌل  -
َ

خي خ
َ
 .أ

-  
َ
 أ

ُ
خاف

َ
نا ال أ

الم.
ُّ
 من الظ

غرب بلدي امل -

 العزيز.

زيٌر في - 
َ
 املاُء غ

 .ربيِع فصِل ال

كل أأحب   -

 البرتقال.

دائي  -
َ
أتناول غ

 ظهر.َبْعد ال

ظتي  -
َ
أحمُل ِمْحف

 .على ِكِتفي

حبُّ أكَل ال -
ُ
 جزر.أ

-  
َ
 ْعَك تضُع أّمي الك

 في الفرن.

َرة مع  - 
ُ
ألعُب الك

  .صديقتي

ي محفظتي ف -

 دفاتر كثيرة.

تعلم كثيرا في أ -

 املدرسة.

-  
َ

لث
ّ
ث
ُ
أرسُم امل

ّراستي
ُ
 .في ك

ار األشجار ثم -

 لذيذة.

 جبين  -
ُ

ت
ْ
قّبل

 أمي.

ة قرأت قص -

 ممتعة.

س رفيقي جل -

 ليقرأ معي.

-  
ُ

ا قضيت
 
 وقت

 ممتعا.
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 *()( 25األسبوع  نهايةإلى  24 األسبوعمنتصف لتدرج الحروف املتعلمة في مرحلة االنطالق )من  اة تبعللقراءة اليومية املتدرج

 ي و ش الحروف

 كلمات. 1

 لالستثمار 

في تعلم 

 فو الحر 

 الجديدة

اطئ ش -مٌس ش -مشمش 

  -شجرة  -

 -اي ش -تاء ش -عش 

َعر  -شراب 
َ

 -شرطي - ش

 -شهر  -شّباب -شيخ 

 -مشهور  -بش ك -فراش

  -منشار -مشرق 
ُ

  -كر اش

 -مش ى -شدى -شّم  -شدَّ 

 ...أشرقت 

ٌد 
َ
 -َوَرٌق  -وردة  -َوْرٌد  -َول

  -مْولوٌد  -دلو  - وجه

 -وسادة  -وليمة  -َمواِئد

 -فاء وَ  - َوداِئع -َوساِئد 

 -تلوين  -ألوان  -َوداع 

ْسُود 
َ
هو س -عٌد و  -راء وَ  -أ

-  
ٌ
ة وعد  -وجد  -ِوداد  -مودَّ

  ... روى  - وقف -

زيتون  -عيوب  -عيون  - يد - َيومٌ 

 - ياَسمين -ر طيو  -جيوب  -

طين
ْ
 -ين يم  - ُينبوع - َيماَمة  - َيق

د - يسار   - رياضة - سّيدة - سّيِ

  - أبيض
ٌ
غنية

ُ
جيد  - هيش - يعل - أ

كي -
َ
 ... يانع - يوسف، يونس - ذ

 

انتقاء . 2

...  كلمات

 لقراءتها ...

اُي 
ّ

مُس  -ش
ّ

  -ش
َّ

 -َجرش

-  شكب -فراش  - مشمِش 

 - مشروب -ر منشا -شهر 

ا -أشرقت  كر 
ُ

 ...  ش

ٌد 
َ
 -مْولوٌد  -دلو  -وردة  -َول

 -َوفاء  -وسادة  -َمواِئد

ْسوَ  -لوين ت -ألوان 
َ
 - دأ

ن  -سهو  وَّ
َ
 -قف و  -وجد  -ل

  ... روى 

 -يور ط -زيتون  -عيون  - يد - َيومٌ 

 - ّيدةس - يسار  -ين يم  - َيماَمة

  - أبيض - رياضة
ٌ
غنية

ُ
 -د جي - أ

كي - يعل
َ
 ...  ذ

. انتقاء 3

جمل 

... للقراءة 

حروف من 

سبق 

 تعلمها

ْمِس  -
َّ

 الش
ُ
ة  دافئة. أِشعَّ

مُس  -
ّ

هة جمن  تشرق الش

رْ 
ْ

ش
َ
 .ِق ال

اي -
ّ

 ساخنا. أشرب الش

 الخبِز  -
َ
مُّ راِئحة

ُ
ش

َ
أ

 .الّساخن

ا  - ملن أتعامل أقول شكر 

 معه.

صِل الورد في فيتفتح  -

 .الّربيع

ر -
ّ
 .أكتُب على ورٍق ُمسط

ْوٍن ألون الدلو  -
َ
ْسَودِبل

َ
 . أ

 في الصف األول.جلس أ -

َهَب إلى الحديقِة 
ْ
ذ

َ
 أ

ْ
 أن

ْ
 أوّد

-  
ٌ
 .طعاُم أّمي شهي  ورائحته زكّية

 . بْيتي قريٌب من املدَرَسِة  -

 الّزْيتوِن مفيٌد  -
ُ

 للصحة.زْيت

ا  -
 
 أنظر يمين

َ
قبل أن أقطَع الشارع

 ا.ار  ويس

 ة كرة اليد.ياضأمارس ر  -

ناِسِب ز عملي جأن -
ُ
 .في الوقِت امل

 .27)*(: الشروع في قراءة نصوص قصيرة بدءا من األسبوع 
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 قائمة املراجع

 منشورات وزارة التربية الوطنية 

 .ليف املدرس ي. تخطيط التعلم في التأ(. 2012)  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 

 ( .2011وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي .)البتدائي.البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم ا 

 ( .2011وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي .)ملدرسية اوإنتاج الكتب  دفتر التحملت اإلطار املتعلق بتأليف

 .2015-2014و 2014-2013للتعليم االبتدائي للموسمين: 

 ( .2006وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي .)دليل التكوين األساس ي واملستمر"إجراءات وطرق ودعائم 

 مساعدة على تنفيذ خطط التكوين". مديرية املناهج.

 نقحة عرض حو ل البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية امل(. 2011ة الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي. )وزارة التربي

 . مديرية املناهج.لسلك التعليم االبتدائي

 ( .الكتاب األبيض، الجزء 2002وزارة التربية الوطنية .)املناهج التربوية لسلكي التعليم االبتدائي.، 2 

 لدعم ا. مشروع تربية الفتيات باملغرب. مديرية التدريس املتمركز حول املتعلم واملتعلمة، مبادئ وتطبيقات(. 2000رة التربية الوطنية. )وزا

 التربوي.

 ( .2000وزارة التربية الوطنية .)مشروع تربية الفتيات باملغرب. مديرية الدعم التربوي.دليل ورشات القراءة والكتابة . 

  الوحدة  مشروع االرتقاء بالتكوين لتقوية األداء والنجاح "إتقان".الدليل املنهجي لتنمية مهارات القراءة. (. 2013بية الوطنية. )وزارة التر

 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.املركزية لتكوين األطر. 

 ( .2012وزارة التربية الوطنية .)،كزية الوحدة املر  مجزوءة التخطيط للتعلمات وللتقويمات. مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي واالبتدائي

 لتكوين األطر.

 ( .2015وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي .) مشروع القراءة من أجل كفايات التعلم والنمو الذاتي "رصيد" في التعليم الثانوي

 الجديدة. الدار البيضاء: مطبعة النجاح. الوحدة املركزية لتكوين األطر. اإلعدادي

 الكتب واملقاالت

 ( .2010بوعناني، مصطفى.) األردن: عالم-إربد . أبعاد التصنيف الفونيتيقي ونماذج التنظير الفونولوجي: في الصوتيات العربية والغربية 

 الكتب الحديث.

 (2004بوعناني، مصطفى " :)وريةمجلة د جلة الطفولة العربية"،التسنين الفونولوجي واملسارات املعرفية لإلنجاز اللغوي العربي ". "مب 

 .51-41، ص ص: 19لعدد: ا-املجلد الخامس  .يتالكو -محكمة تصدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

 ( .2013بوعناني، مصطفى؛ وبلمكي، هدى .).مجلة أبحاثفاس:  الديداكتيكا املعرفية ومسارات تعليم القراءة والكتابة العربية وتعلمهما 

 ختبر العلوم املعرفية..  فاس: منشورات م16-11، 3، عرفيةم

 اث أبحمجلة . اإلنجاز اللغوي العربي املكتوب: بين الوعي املورفولوجي والوعي اإلملئي. (2015، عبد العزيز.  )وربيع، مصطفى؛ بوعناني

 .رفية. منشورات مختبر العلوم املع186-155، 6 معرفية،

 ( .2008زغبوش، بنعيس ى .)لحديث. . إربد: عالم الكتب ااكرة واللغة: مقاربة علم النفس املعرفي للذاكرة املعجمية وامتداداتها التربويةالذ 

 ( .2015زغبوش، بنعيس ى .).68-39، 6، أبحاث معرفيةفاس:  الدماغ ومناهج التدريس: بين الدراسات التجريبية والنشاط الدماغي. 

 ( .2015زغبوش، بنعيس ى .) راتها بين اإلدراك والبناء املعرفي: ثوابت العلقة بين اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة ومتغيسيرورات التعلم

ضمن: مصطفى بوعناني وبنعيس ى زغبوش وإسماعيل علوي ورشيد شاكري )املؤلفون(: التربية املعرفية واالستراتيجيات  .نموذجا

 (. الدار البيضاء: منشورات صدى التضامن.70-31تيكيا. )التعليمية: من رصد كفايات التعلم معرفيا إلى أجرأتها ديداك

 ( .2015شاكري، رشيد؛ وبوعناني، مصطفى؛ وزغبوش، بنعيس ى ) مستويات الفهم القرائي وآليات تقويم مهاراته: من تلقين استراتيجيات

التربية املعرفية ري )املؤلفون(: ضمن: مصطفى بوعناني وبنعيس ى زغبوش وإسماعيل علوي ورشيد شاك التعلم إلى تأسيس تعليم معرفي.

 لبيضاء: منشورات صدى التضامن.ا(. الدار 121-93. )واالستراتيجيات التعليمية: من رصد كفايات التعلم معرفيا إلى أجرأتها ديداكتيكيا
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 شكر وتنويه

ؤاد أجل النجاح بإشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ممثلة في السيد فيجري إنجاز مشروع القراءة من 

بدعم ذلك و  شفيقي مدير مديرية املناهج، والسيد محمد ساس ي مدير املركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه،

 .(USAID)ةمن الوكالة األميركية للتنمية الدولي

يبي لتدريس القراءة خبراء وطنيون ودوليون، وفاعلون تربويون من أطر وقد أسهم في تصميم البرنامج التجر 

 التفتيش التربوي، وأطر التكوين من املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين.

 مدير فؤاد شفيقي والسيد  والتوجيه المتحاناتللتقويم وامدير املركز الوطني محمد ساس ي ويسر كل من السيد 

اعل ا عن الشكر الجزيل لكافة املشاركات واملشاركين في البرنامج، وأن ينوها بانخراطهم الفمديرية املناهج أن يعبر 

ركات والفعال في تصميم البرنامج وإعداد مكوناته، وتتبع إنجازه في املؤسسات املشمولة باملشروع. وتشمل قائمة املشا

 خصية:واملشاركين األسماء اآلتية مرتبة ترتيبا ألفبائيا حسب األسماء الش

فريق التأطير العلمي 

 والتربوي 

املفتشون التربويون 

 للغة العربية

املكونات واملكونون من املراكز 

 الجهوية ملهن التربية والتكوين

فريق هندسة 

 الدالئل وإعدادها

 بنعيس ى زغبوش -

 رشيد شاكري  -

ريما زهير عثمان  -

 الكردي

 مصطفى بوعناني -

 هنادا طه -

 أحمد الحنفي -

 األمين األغزاوي  -

 ميد عتابوح -

 رحال باغور  -

 عبد الرحيم حرش الراس -

 عبد هللا ضيف  -

 عبد النبي الحراق -

 محمد بوشيخي -

 محمد حطاش -

 محمد الحمري  -

 محمد صالحي -

 محمد العابدي -

 محمد عبد رزاق -

 الدين توفيق سعد -

 زاهية أفالي  -

 عبد الخالق الحموتي -

 ملياء فارس -

 محمد العماري  -

 نورالدين بونتل -

 عبد اللطيف الفاربي -

 بوشامةمحمد  -

 المتحاناتللتقويم وامدير املركز الوطني محمد ساس ي مدير مديرية املناهج والسيد فؤاد شفيقي لسيد لويطيب 

 املشاركين واملشاركات في تفعيل البرنامج وإنجاح أعماله، وهم:  عن تقديرهما لجهوديعبرا أن  والتوجيه

، والرباط سال القنيطرة، الشرق ، و مكناس ات فاسالسادة مديرو األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجه -

 وسوس ماسة.

، وذلك بكل من تاونات، والحاجب، ووجدة ةملديريات اإلقليمية التابعة لألكاديميات املذكور مديرو االسادة  -

 تزنيت.و أنكاد، وفكيك، والصخيرات تمارة، والقنيطرة، وإنزكان، 

 .نلتفتيش التربوي ومن املراكز الجهوية ملهن التربية والتكويالسيدات والسادة املؤطرون للتكوين من هيئة ا   -

 .ن في إنجازهو املدارس املشمولة بالبرنامج، واألستاذات واألساتذة املنخرط و السادة والسيدات مدير  -

السيدات إيمان الهدوزي، و الفريق التقني املشكل من السيدين عبد العزيز الغرضاف، وميلود احبدو. أعضاء  -

 ؛(Shamineh Byramji) وشامنيه بيرامجي رضا بيدس،و 

الفريق الداعم للبرنامج من مديرية املناهج السيد سيدي رشيد العمراني، والسيدة فاطمة الزهراء أعضاء   -

 .الجعادي، والسيد عبد العالي معلمي




