
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستوى األول"مجيع جذاذات املفيد يف اللغة العربية   

 إعداد األستاذ المقتدر يحيى الحبريري
 

 تجميع األستاذ عمر السرحاني
 

والمغفرة بالرحمة تهدعواتكم لوالد  

والمغفرة بالرحمة هدعواتكم لوالد  



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً المفٌد: المرجع 1: النموذج المستوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األسرة:  1 المجال المادة: االستماع والتحدث

 الحكاٌة عناصر تعرؾ:  1 الحصة (ها) نفسه تقدم/ ٌقدم: التواصلٌة الوضعٌة أخً أحب:  الحكاٌة

 األمكنة، )الشخصٌات، لحكاٌة١ تعرؾ عناصر( 2).سماعها خالل من للحكاٌة العام المضمون تعرؾ( 1األهداؾ: 
 .سماعه خالل ض التواصلٌة الوضعٌة متن مضمون تعرؾ( 3).سماعها خالل من( األحداث

 .داثاألح األمكنة؛ الحكاٌة؛ شخصٌات: تمثل صور -مكتب.        وزرة،:  أشٌاء ذواتالوسائل: 
 المدرجة فً الكراسة المتعلقة بالحكاٌة والوضعٌة التواصلٌة "ٌقدم نفسه" المشاهد

 صٌػ العمل: استثمار مختلؾ أشكال التنشٌط وصٌػ العمل )عمل فردي، عمل فً مجموعات، ألعاب ومسابقات(.
 

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة تدبٌر المراحل

 (دقٌقة 35) الحكاٌة

وضعٌة 
 االنطالق

السقٌفة؛ الساحة،) الحكاٌة لتقدٌم المناسب الفضاء وتنظٌم اختٌار فً والمتعلمٌن المتعلمات شركأ 
(....الدرس حجرة

استراتٌجٌات  إحدى باعتماد(( أخً)) و(( أحب)) كلمتً وأشرح ،((أخً أحب)) الحكاٌة أقرأ عنوان
المفردات.

والمتعلمة المتعلم كراسة فً المدرجة بالحكاٌة المتعلقة الصور مالحظة إلى أدعوهم.

القراءة مفاتٌح من بعد متمكنٌن ؼٌر ما داموا فقط شفهٌا الحكاٌة مضمون حول توقعاتهم أستطلع 
 توقعاتهم لكتابة الشمسً المخطط أعتمد الالحقة، الشهور فً منها ٌتمكنون ، وحٌن(الحروؾ)

 .السبورة على

 التسمٌع

وبتوظٌؾ معبرة، صوتٌة إٌقاعات وباستعمال رد،الس أسلوب باحترام مرتٌن أسمع نص الحكاٌة 
...الوقؾ وعالمات والتنعٌم النبر قواعد احترام مع واإلٌماءات، الجسدي التعبٌر

مثل أسئلة بطرح السماعً، الفهم أختبر  :
بٌتها؟ إلى وداد عادت من برفقة-    بوداد؟ رحبت من -    وداد؟ التحقت بم-

... ونناقشها توقعاتهم من متعلمٌنوال المتعلمات بمعٌة أتحقق. 

استثمار 
عناصر 
 الحكاٌة

٠الحكاٌة عناصر لتعرؾ والمتعلمٌن المتعلمات أوجه 

 :مثل بأسئلة ؛(محمود األم؛ األب؛ األستاذة، مراد، وداد،: )الشخصٌات-

 األم كانت الذي من  بوداد؟ حبت ر من  وداد؟ جلست من بجانب  الجدٌدة؟ التحقت بمدرستها من-
  مه؟تطع

 الحكاٌة؟ شخصٌات هً ما-

 :مثل بأشلة(‘ وداد حجرة البٌت؛ الدرس، حجرة المدرسة،: )األمكنة-

 والمهد؟ السرٌر ٌوجد أٌن المساء؟ فً وداد عادت أٌن إلى وداد؟ أٌن جلست وداد؟ بماذا التحقت-

 :مثل باسلة ،(المساء الدراسٌة، الستة بداٌة) الزمان:-
 بٌتها؟ إلى وداد عادت متى الجدٌدة؟ اوداد بمدرسته التحقت متى-

 من وداد لمادا عادت المدرسة؟ فً ٌومها وداد قضت كٌؾ وداد؟ من األستاذة طلبت ماذا: األحداث-
 .. لماذا؟ أمها؟ حضنتها المدرسة؟ هل

 :الحكاٌة عناصر والمتعلمٌن المتعلمات مع أبنى.
 
 
 
 
 
 
 
 أبنً ؛(الحروؾ) جمٌعها القراءة مفاتٌح من بعد متمكنٌن ؼٌر والمتعلمات المتعلمون دام ما:ملحوظة -

 بنائها فً أشرع الالحقة الشهور فً القراءة مفاتٌح من تمكنهم وبعد. فقط شفهٌا الحكاٌة عناصر معهم
.السبورة كتابٌا على معهم

: الزمان

داٌة السنة الدراسٌةفً ب -

:الشخصٌات
وداد، مراد، األستاذة، ...

أخً أحب

المدرسة، حجرة الدرس، البٌت، حجرة : المكان
وداد

التحاق وداد بالمدرسة، ترحٌب األستاذة األحداث:

...بوداد،



 

 ودعم تقوٌم

 أطرح بأن أمكن؛ ما[ د] الصوت تتضمن بسٌطة بجمل الحكاٌة أحداث بعض عن التعبٌر على أساعدهم* 
 : مثل المعنٌة الجمل إلى عنها أجوبتهم تفضً أسئلة

 .بمدرستها وداد التحقت -
   اإلدرٌسً وداد اسمً -
 .....سرٌرها بجاذب مهدا وداد وجدت -

 (دقٌقة 15) الوضعٌة التواصلٌة

 تسمٌع

 أسأل بأن(( انفسه تقدم/نفسه ٌقدم)) الوضعٌة متن سماع المتعلمات والمتعلمٌن على اًحفز : 
  وداد؟ مناألستاذة  طلبت ماذا -
 مثل أضٌؾ ثم  : 
 :التالً الحوار بٌنهما فدار جدٌدة، تلمٌذة التقت الساحة؛ إلى وداد خرجت االستراحة؛ جرس دق -

 :التواصلٌة الوضعٌة متن

 .اإلدرٌسً وداد انا الخٌر، صباحوداد:   -
  مدنً. ٌاسمٌن أنا ٌاسمٌن: أهال، -
 .األول بالقسم تلمٌذة وداد: أنا -
 تسكنٌن؟ وأٌن كذلك، ٌاسمٌن: وأنا -
 وأنت؟ المسٌرة، بحً وداد: أسكن -
 .النخٌل بحً ٌاسمٌن: أسكن -

 

 قواعد وبمراعاة معبرة، صوتٌة إٌقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام مرتٌن؛ أسمع الحوار 
 .الوقؾ وعالمات والتنؽٌم النبر

 إلى وأقؾ السبورة، على لهما تخطٌطا أرسم وٌاسمٌن(، وداد)  ما دام الحوار ٌدور بٌن شخصٌن 
 كل شخصٌة كلما هممت بالكالم على لسانها. جانب

 مثل السماعً بأسئلة مأختبر الفه: 
 نفسها؟ لمن قدمت وداد  -
  نفسها؟ قدمت بماذا -
  أٌن تسكن وداد؟ -
 أٌن تسكن ٌاسمٌن؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً المفٌد: المرجع 1 :النموذج المستوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األسرة:  1 المجال المادة: االستماع والتحدث

 .للحكاٌة السردٌة البنٌة تعرؾ:  2 الحصة (ها) نفسه تقدم/ ٌقدم: التواصلٌة الوضعٌة أخً أحب:  الحكاٌة

 األهداؾ:
. سماعها خالل من للحكاٌة العام تعرؾ المضمون -1
النهاٌة(.  الحل، األحداث، توالً المطروح، السردٌة )البداٌة، المشكل تعرؾ البنٌة -2
 .التواصلٌة الوضعٌة متن ترجٌع -3

 .األحداث األمكنة؛ الحكاٌة؛ شخصٌات: تمثل صور -مكتب.        وزرة،:  أشٌاء ذواتالوسائل: 
 الحكاٌة والوضعٌة التواصلٌة "ٌقدم نفسه"المدرجة فً الكراسة المتعلقة ب المشاهد

 صٌػ العمل: استثمار مختلؾ أشكال التنشٌط وصٌػ العمل )عمل فردي، عمل فً مجموعات، ألعاب ومسابقات(.

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة تدبٌر المراحل

 (دقٌقة 35) الحكاٌة

وضعٌة 
 االنطالق

، ن، المكاالشخصٌات، ا: العنوانعناصرهتحضار سٌة اللحكاتعلمات خرٌطة المتعلمون واالمٌوظؾ -
 األحداث.، الزمان

ٌع
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ات صوتٌة معبرة، وبتوظٌؾ التعبٌر عتعمال إٌقاسٌة مرتٌن باحترام أسلوب السر، وبالحكاا سمعأ
  .النبر والتنؽٌم وعالمات الوق عداحترام قوا عماءات، مٌواإل لجسديا

هم السماعً، بطرح أسئلة مثل : فأختبر ال
درستها الجدٌدة؟ داد بممتى التحقت و-
 ... ماذا طلبت منها األستاذة؟-
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ٌةللحكاالبنٌة السردٌة  ستكشاؾد المتعلمات والمتعلمٌن على اساعأ:  

قراءة  (بحً المسٌرة نسكن:  ىمن: فً بداٌة السنة... إل) السردي الخاص  عأقرأ المقط

م أسأل : نموذجٌة معبرة، ث
ٌة؟ لحكاما الجملة التً ابتدأت بها ا-
جلست وداد؟ ....  نبجانب م-
 جملة قراتها؟/ خر كلمةآهً ما-

م أسأل: ث، (: رفقة أبٌها؟ ىٌومها ... إلد : قضت ودا نم) ي الخاص دالسر عأقرأ المقط

 .؟ ..اد ٌومها فً المدرسةدكٌؾ قضت و ؟ عبها المقط دأهً الجملة التً بما-
 كلمة قرأتها؟/ خر جملةآما -

ىالبٌت ... إل ىإلاد من: عندما دخلت ود) السردي الخاص  عأقرأ المقط  :

م أسأل : ث، (أي شًء ًولم ٌبق ل
ماذا وجدت وداد  د؟ لمحموماذا تقول األم  لماذا لم تقبل األم وداد؟  ؟ عما الجملة التً بدأ بها المقط-

 ها؟ ..... بجانب سرٌر
  ؟لمقطعالجملة التً انتهى بها االكلمة/ ما -

إلضحكت :  نم) السردي الخاص لمقطع أقرأ ا . فً  ً: أحب أن تشاركن ىاألم ...

م أسأل : ث، (حجرتً وصوانً ولعبً
لت أس  الثالثة الذٌن ٌحبون وداد؟من هم ؟ دماذا فعلت األم لودا ؟ عما الجملة التً بدأ بها المقط-

ماذا قالت؟ ماذا قال محمود؟ . وداد محمودا
 قرأتها؟جملة/ خر كلمةآما -

ثم أسأل : (: النهاٌة ىإل  ...من: ربت األب) السردي  لمقطعأقرأ ا ،

 ؟ دكٌؾ صارت أسرة ودا -   ت األب؟ بر معل-
 ؟ دأٌن ستنتقل أسرة ودا ىإل-
 ٌة؟لحكاما الجملة األخٌرة فً ا-



ٌم
قو
ت

 
عم
ود

 

 :  والمتعلمٌن المتعلمات مجموعات بٌن مسابقة * أنظم   
 : مثل الحكاٌة، أحداث حسب جمل لترٌب -   

 

 مرتبة، ٌرؼ الجمل أنطق بأن حالٌا أكتفً جمٌعها، القراءة مفاتٌح من والمتعلمات المتعلمٌن تمكن حٌن إلى
 عناصر من أطلب ثم واحدة، جملة تردٌد على منهم كال وأحمل بعدد الجمل، المتعلمٌن من عددا وأنتدب

 بالترتٌب الجمل لترتٌب المنتدبٌن أسماء ٌذكروا بأن وذلك الحكاٌة، فً لتوالٌها تبعا ترتٌبها المجموعات
 مرتبة ؼٌر وأعرضها الجمل، عدد أرفع ٌةالدراس السنة من الالحقة المراحل وفً الجمل، لترتٌب الموازي

 .  لترتٌبها المجموعات وأحفز السبورة، على
 الصوت  تتضمن بسٌطة بجمل الحكاٌة أحداث بعض عن للتعبٌر -

 حروفها التً الكلمات وتدوٌن ،الصوت  تتضمن التً الكلمات الستخراج -

 بالنسبة الدال لحرؾ المتضمنة المقاطع وٌنبتد واالكتفاء السبورة، على () مثل مدروسة

 مثل:  بعد، مدروسة ؼٌر حروفها التً للكلمات
( 

 

 .مستقلة ثم موجهة، قراءة ونهوٌقرأ رة،السبو على تجمع ما أقرأ -

 دقٌقة( 15الوضعٌة التواصلٌة )

ٌع
ج
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 .* أسمع متن الوضعٌة التواصلٌة بمراعاة ما تمت اإلشارة إلٌه فً الحصة األولى
* أطرح أسئلة متدرجة ٌكون الجواب عن كل سؤال جزءا من متن الوضعٌة؛ وأحفزهم على تردٌد كل جزء 

 .وا منهفرادى وزمراً لٌتمكن
 .صباح الخٌر! أنا وداد اإلدرٌسً -        حٌت وداد ٌاسمٌن. ماذا قالت؟ -
 أهال! أنا ٌاسمٌن مدنً. -قدمت ٌاسمٌن نفسها لوداد. ماذا قالت؟       -
 .أنا تلمٌذة بالقسم األول -       تحدثت وداد عن مهنتها. ماذا قالت؟ -
 ٌن؟نتسك أٌنذلك؛ وأنا ك -                 بم عقبت ٌاسمٌن؟ -
 المسٌرة؛ وأنت؟بحً أسكن  -                          بم أجابت وداد؟ -
 أسكن بحً النخٌل. -                 بم أجابت ٌاسمٌن؟ -

 * أحفز بعضهم على ترجٌع المتن كله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً المفٌد: المرجع 1: النموذج المستوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األسرة:  1 المجال المادة: االستماع والتحدث

 استراتٌجٌات الفهم.استعمال المعجم مع توظٌؾ :  3 الحصة (ها)نفسه تقدم/ ٌقدم: التواصلٌة الوضعٌة أخً أحب:  الحكاٌة

 األهداؾ:
 .الفهم ٌاتجاستراتٌ توظٌؾ مع المعجم استعمال -1
 .التواصلٌة الوضعٌة تشخٌص -2

 .األحداث األمكنة؛ الحكاٌة؛ شخصٌات: تمثل صور -مكتب.        وزرة،:  أشٌاء ذواتالوسائل: 
 المدرجة فً الكراسة المتعلقة بالحكاٌة والوضعٌة التواصلٌة "ٌقدم نفسه" المشاهد

 ردي، عمل فً مجموعات، ألعاب ومسابقات(.صٌػ العمل: استثمار مختلؾ أشكال التنشٌط وصٌػ العمل )عمل ف
 

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة تدبٌر المراحل

 (دقٌقة 35) الحكاٌة

وضعٌة 
 االنطالق

ر:تذك على والمتعلمٌن المتعلمات أساعد 
:ٌةلحكاا رعناص -1-

 مثل حولها، تتمحور أسئلة ألقً بأن  :
؟ ٌةلحكاا شخصٌات هً ما-
؟ ... ٌةلحكاا فً المذكورة األماكن ما-

 أن على ،ؾ(الحرو) القراءة اتٌحمف من بعد متمكنٌن ؼٌر داموا ما الشفهٌة أجوبتهم بتلقً وأكتفً
  .القراءة مفاتٌح من اٌتمكنو لما الشهور، من الالحق فً( ٌةلحكاا خرٌطةأعتمد )

:ٌةللحكا السردٌة البنٌة -2-
 .النهاٌة ،الحل وح،لمشكل المطرا التحول، اٌة،لبدا:  مقاطح ٌدتحد -

 تسمٌع
سابقة. حصة فً إلٌه اإلشارة تتم ما مراعاة مع مرتٌن، ٌةلحكاا أسمع 

؟ ...الصوان فً دودا وجدت ماذامحمود؟  مرع كم:  مثل ئلةبأس السماعً الفهم أختبر 

جم
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واكتسابه تروٌجه دالمرا لمعجما الستخراج ٌة،لحكاا من د مقاطعسر على أساعدهم. 

 سرٌر ،مهد صوان،:  ءأشٌا-

 .شقة بٌت، حجرة،: أمكنة-

 . وبت، ضمت، بتحتضن، تطعم، تالع التحقت،:  أفعال-

 .أخت أخ، أب،:  شخصٌات-

 .ر، عماسم:  ذلك ؼٌر: -

 :المفردات استراتٌجٌات باعتماد، كلمة كل شرح فً والمتعلمات المتعلمٌن أشرك-

  . . .وٌر، سوانص: لمثل الصور-

 . . . :  واغ أشارت، ضمت،، عم، تطتحتضن:  لمثل صخٌالتش-

: لمثل الكلمة بكةش-
 
 
 

خرطة الكلمة لمثل:-
 
 
 
 

عائلة الكلمة )االشتقاق( لمثل:-
 التحقت: تلتحق، ملتحقة، التحاق. -
 رحبت: ترحب، مرحبة، ترحٌب. -

 

أسرة
أخأخت

أم أب

نوعها: اسم

مسرورةمرادفها: فرحة

تركٌب فً جملة: انا مسرورة بنجاحً

ضدها: حزٌنة



  

 لة،أسئ أطرح بأن متنوعة، جمل فً عمالهااست علىوالمتعلمٌن  المتعلمات أحفز حهاشر تم كلمة كل 
 : (مر)ع لكلمة مثال. لتروٌجها بٌنهم فٌما ٌتساءلوا أن لىع شجعهموأ

  وداد؟ عمر كم -
  محمود؟ عمر كم -
  أنت؟ عمرك كم -
  دٌقك؟ص اسأل -
 مرك؟ع كم -

ٌم
قو
ت

عم 
ود

 

 مثل لةكام نطقها والمتعلمات المتعلمٌن من وأطلب الدرس، معجم من كلمة تنقصها بجملة أنطق : 
 تحفظ وداد مالبسها فً ...... –محمود هو ........ وداد.           -
 كذل أمكن كلما الدالحرؾ /  ]د[ الصوت تتضمن جمل فً الدرس معجم تركٌب لبأط. 

 دقٌقة( 15الوضعٌة التواصلٌة )

ص
خٌ
ش
ت

 

 مثل ئلةبأس الوضعٌة نمت ترجٌع على همأحفز  : 
 ؟قالت ماذا مٌن،ٌاس وداد تحٌّ  -
 ؟قالت ماذا سها،نف مٌنٌاس تمقد -
 ؟ قالت ماذا .مهنتها عن وداد ثتتحد -
 ؟مٌنٌاس عقبتبم  -
 ؟وداد أجابت بم -
 ؟ٌاسمٌن أجابت بم  -

 الحوار ، وتردٌدوٌاسمٌن وداد شخصٌتً تقمص علىلٌتناوبوا  همأساعد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً مفٌدال: المرجع 1: النموذج المستوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األسرة:  1 المجال المادة: االستماع والتحدث

 استعمال الظواهر اللؽوٌة.: 4 الحصة (ها)نفسه تقدم/ ٌقدم: التواصلٌة الوضعٌة أخً أحب:  الحكاٌة

 األهداؾ:
.اإلفراد ضمائرلمثبتة؛ ا الفعلٌة لةالجم: اللؽوٌة للظواهر الضمنً تعمالاالس -1
 .التواصلٌة الوضعٌة محاكاة -2

 .األحداث األمكنة؛ الحكاٌة؛ شخصٌات: تمثل صور -مكتب.        وزرة،:  أشٌاء ذواتالوسائل: 
 المدرجة فً الكراسة المتعلقة بالحكاٌة والوضعٌة التواصلٌة "ٌقدم نفسه" المشاهد

 التنشٌط وصٌػ العمل )عمل فردي، عمل فً مجموعات، ألعاب ومسابقات(.صٌػ العمل: استثمار مختلؾ أشكال 

 

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 دقٌقة( 35الحكاٌة )

وضعٌة 
 االنطالق

:أنطق بكلمة من معجم الحكاٌة، وأطلب من المتعلمٌن والمتعلمات اإلتٌان بعائلتها )االشتقاق(، مثل

أطلب منهم تركٌب كلمات من معجم الحكاٌة فً جمل.  

 أكتب بعض معجم الحكاٌة على السبورة، وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة )أعتمد هذا النشاط فً الالحق
 من أسابٌع السنة الدراسٌة، وأعرض المعجم الذي ٌتضمن حروفا مدروسة(.

سرد 
 الحكاٌة

تعلمٌن على سرد مقاطع من الحكاٌة، الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللؽوٌة المستهدفة :أساعد المتعلمات والم
الجملة الفعلٌة المثبتة: -

 ضمائر اإلفراد: -

ٌة
ؽو
الل
ر 
ه
وا
ظ
 ال
ار
ثم
ست
ا

 

 علٌة المثبتة:استثمار الجملة الف -1-

 عقب سردهم للمقاطع، أطرح علٌهم أسئلة تفضً إجاباتهم عنها إلى : استخراج جمل من الحكاٌة متضمنة للجملة
 :الفعلٌة المثبتة

-

علٌه مثبتة، وأطلب منهم تكملتها شفهٌا، مثل :أنطق جمال ف
-

-

-

ب منهم تركٌب جمل تبدأ بأفعال، مثل: أطل    

 استثمار ضمائر اإلفراد: -2-
  :* أحفزهم على استعمال ضمائر األفراد بأنشطة، مثل

 :(، ثم أسأل* أنطق بجملة مثل: )

-

-..... 

-

 * ٌتكرر لنشاط بجمل من الحكاٌة وبؽٌرها، مثل:

 

 تقوٌم ودعم

 ٌشخصون وٌعبرون بجمل فعلٌة مثبتة مثل: -1

 ٌحولون، مثل: -2

 (دقٌقة 15) التواصلٌة الوضعٌة

 محاكاة
 دار بٌنهما. الذي الحوار وتردٌد وٌاسمٌن، وداد شخصٌتً تقمص والمتعلمات المتعلمٌن بعض من أطلب* 

 من الجمٌع أن ٌحاكوا وداد وٌاسمٌن على ان ٌتحدثوا عن أنفسهم. * أطلب

 
 



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً المفٌد: المرجع 1: النموذج المستوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األسرة:  1 المجال المادة: االستماع والتحدث

 ((ها)نفسه تقدم/ ٌقدم) التواصلٌة الوضعٌةٌت تثب: 5 الحصة أخً أحب:  الحكاٌة

 ؾ.لتعارا أسالٌب واستعمال ،)ها((نفسه تقدم/ٌقدم) التواصلٌة الوضعٌة تثبٌت الهدؾ:

 .األحداث األمكنة؛ الحكاٌة؛ شخصٌات: تمثل صور -مكتب.        وزرة،:  أشٌاء ذواتالوسائل: 
 لوضعٌة التواصلٌة "ٌقدم نفسه"المدرجة فً الكراسة المتعلقة بالحكاٌة وا المشاهد

 صٌػ العمل: استثمار مختلؾ أشكال التنشٌط وصٌػ العمل )عمل فردي، عمل فً مجموعات، ألعاب ومسابقات(.
 

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة تدبٌر المراحل

 دقٌقة( 35الحكاٌة )

وضعٌة 
 االنطالق

مثل´´ ´´اصلٌة بحكاٌة أطرح على المتعلمات والمتعلمٌن أسئلة لربط الوضعٌة التو: 

-

-

-

 : أضٌؾ مثل

 

 التسمٌع

:متن الوضعٌة التواصلٌة

 أسمع الحوار مرتٌن باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إٌقاعات صوتٌة معبرة، وبمراعاة قواعد
 النبر والتنؽٌم وعالمات الوقؾ.

 ما دام الحوار ٌدور بٌن شخصٌتٌن )وداد وٌاسمٌن(، أرسم تخطٌطا لهما على السبورة، وأقؾ إلى
 جهة كل شخصٌة، كلما هممت بالكالم على لسانها.

مثل : ، أختبر الفهم السماعً بأسئلة
-

-

-

-  

 تشخٌص
وا على تقمص شخصٌتً وداد وٌاسمٌن، وتردٌد الحوار. بٌتناول أساعدهم

.أشرك الجمٌع فً تقوٌم التعثرات 

 .أطلب منهم أن ٌحاكوا وداد وٌاسمٌن، على أن ٌتحدثوا عن أنفسهم محاكاة

 تقوٌم ودعم

-

-

-

-

ما هً بعض العبارات األخرى التً نستعملها للتعارؾ  .(قالت ٌاسمٌن لوداد )-

  فٌما بٌننا؟ )



 الجذاذة:  العربٌة اللؽة فً المفٌد: المرجع 2النموذج:  المستــوى: األول االبتدائً

 د 55المدة:  1:الوحدة فً األسبوع ترتٌب :  األسـرة 1الوحدة  المـــــــادة: القــــــــــــــراءة 

 م()تقدٌــــ 1الحصة:  الحكاٌة: أحب أخً الموضوع: الصوت/ الحرؾ ]د[ / د 

 األهداؾ: 

 من مختلفة مواقع وفً الصوت ]د[ معزوال، ( نطق2من الكلمة.) مختلفة مواقع وفً معزوال، ]د[ سمعا الصوت وتمٌٌز تعرؾ(1

 . الخطً برسمه ]د[ الصوت ( وبط3الكلمة. )

 أجهزة الجسدي، التعبٌر ٌاء،األش ذوات قرائٌة، ألعاب رمل، عجٌن، والكلمات، الحروؾ بطاقات صور، ، المحٌط من بصري الوسائل: سند
 كراسة المتعلم. . . . رقمٌة مواد إلكترونٌة،

 صٌػ العمل: فردي، ثنائً، فً مجموعات، جماعً.
 

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الكلمات البصرٌة
 * أعرض بطاقات علٌها 

 المتعلمات لتعرؾ أسمائهم، وتردٌدها من قبل الجمٌع. * أنتدب بعض المتعلمٌن و

 وضعٌة االنطالق

 (، وأطرح السؤال اآلتً:[ مثل: )د* أقدم أسماء أطفال أو أشٌاء أو صور تتضمن الصوت ]

 .ما الصوت المشترك فً هذه الكلمات؟
 * أنشد مع المتعلمات والمتعلمٌن نشٌد الحرؾ: 

 

 )
ً
وت
ص
 ال
ً
ع
لو
 ا
ت
را
ها
)م
ت 

ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 

 العـزل

ًالممارسة النموذج، التهٌئة،: الخمسة اإلجراءات توظٌؾ ٌتم التعلمات،  بناء أنشطة جمٌع توجٌه: ف 
 .المستقلة، التطبٌق الممارسة الموجهة،

ر الكلمات المقدمة فً وضعٌة االنطالق إلنجاز األنشطة اآلتٌة )الرمز: ]د[ خاص باألستاذ)ة( وال ٌقدم مكتوبا * أستثم
 بهذه الطرٌقة للمتعلمات والمتعلمٌن(.

 ، وطرح السؤال اآلتً: * أقدم شفهٌا كلمات تبتدئ بالصوت ]د[، مثل: 

 ما الصوت األول فً كل كلمة؟

 التفًٌء

(، * أقدم شفهٌا كلمات بعضها ٌتضمن الصوت ]د[، وبعضها ال ٌتضمنه، مثل: )

 وأطلب من المتعلمات والمتعلمٌن رفع الٌد الٌمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ]د[.

(، * أقدم شفهٌا كلمات تتضمن الصوت ]د[، مثل: )

وبعد تقدٌم كل كلمة أطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تحدٌد موقع الصوت ]د[ فً بداٌة الكلمة أو وسطها أو آخرها )وذلك 
برفع الٌد الٌمنى إذا كان الصوت فً البداٌة، ورفع الٌد الٌسرى إذا كان فً اآلخر، ووضع الٌدٌن على الصدر إذا كان فً 

 وسط الكلمة(.
أنطق الصوت ]د[ نطقا سلٌما مشخصا طرٌقة نطقه من مخرجه فً الجهاز الصوتً، مع الحرص على إسماعه  *

 للمتعلمٌن والمتعلمات بشكل جٌد.
 .ٌرددونه وأصححه، ثم الصوتً، الجهاز فً مضبوط بشكل مخرجه من له نطقهم من الصوت ]د[ وأتحقق ٌنطقون -

التطابق 
الصوتً 
 الخطً 
 

 لصوت ]د[ ورسمه الخطً: د (.)الربط بٌن ا
 تعرؾ أشكال الحرؾ:

* أعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن حرؾ الدال  فً اول الكلمة ووسطها وآخرها مثل: 

وأقرؤها مركزا على ربط  مع تمٌٌز الدال بلون مختلؾ2

 لى الحرؾ وتمرٌر األصبع علٌه.نطق الصوت باإلشارة إ

 فً الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمٌن رسمه معً. * أرسم حرؾ 

* أطلب منهم تمثٌل رسم الحرؾ فً الهواء وعٌونهم مؽمضة، ثم تشكٌله بالعجٌن أو رسمه على الرمل، أو تلوٌنه على 
 الورق.

 التطبٌق

  كلمات تتضمن الصوت  شفهٌا: أنظم لعبة التباري فً تقدٌم.1

 ٌشكلون مجموعات للتباري شفهٌا فً تقدٌم أكبر عدد من الكلمات التً تتضمن الصوت  -

 على األلواح. . على األلواح: أطلب منهم رسم شكل حرؾ 2

 .الكراسة فً المدرجة  المتعلقة 3  اللوحة وقراءة 2و  1النشاطٌن  إنجاز منهم . باستعمال الكراسة: أطلب3

 تقوٌم ودعم

 [.ٌنطق المتعلمون والمتعلمات الصوت -

 ٌتعرفون أشكاله فً بداٌة الكلمة ووسطها وآخرها. -
 * أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة.

 * أكلفهم بالبحث عن أسماء أشخاص أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت  أنشطة منزلٌة 



 الجذاذة:  فً اللؽة العربٌة فٌدالمرجع: الم 2موذج: الن وى: األول االبتدائًــالمست

 د 50المدة:  1 ترتٌب األسبوع فً الوحدة: :  األسـرة 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 مع الحركات القصٌرة(الصوت/ الحرؾ ) 2الحصة:  الحكاٌة: أحب أخً  الموضوع: 

( قراءة مقاطع تتضمن حرؾ الدال مع 3( تعرؾ حرؾ الدال مع الحركات القصٌرة. )2مع الحركات القصٌرة. )[ ٌٌز ونطق الصوت ]د( تم1األهداؾ: 
 ( التحقٌق الخطً لحرؾ الدال مع الحركات القصٌرة.4الحركات القصٌرة. )

قرائٌة، ذوات األشٌاء، التعبٌر الجسدي، أجهزة إلكترونٌة، الوسائل: سند بصري من المحٌط ، صور، بطاقات الحروؾ والكلمات، عجٌن، رمل، ألعاب 
 مواد رقمٌة . . . كراسة المتعلم.

 صٌػ العمل: فردي، ثنائً، فً مجموعات، جماعً.

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الكلمات البصرٌة
 .+  والمتعلمات المتعلمٌن أسماء علٌها بطاقات * أعرض

 .الجمٌع قبل من وتردٌدها أسمائهم، لتعرؾ والمتعلمات المتعلمٌن بعض ب* أنتد

 وضعٌة االنطالق

 * أنشد مع المتعلمات والمتعلمٌن نشٌد الحرؾ:

 

مثل: ) القصٌرة، الحركات مع  الصوت تتضمن اتكلم من منها أنطلق ثم المنزلٌة، األنشطة حصٌلة *أستثمر

  الصوت نطق على تطرأ التً التؽٌرات إلى انتباههم إلثارة وذلك (،
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 العزل 
 

ًالممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهٌئة،: الخمسة اإلجراءات توظٌؾ التعلمات، ٌتم بناء أنشطة جمٌع توجٌه: ف 
.المستقلة، التطبٌق

 كل بعد وأردد (،): مثل القصٌرة، الحركات مع  الصوت تتضمن كلمات شفهٌا * أقدم

 : المثال ؼرار على المناسب المقطع كلمة

 التفًٌء

 كل فً المختلفة الكلمة تحدٌد منهم وأطلب القصٌرة، الحركات مع  الصوت تتضمن من كلمات مجموعات ثالث شفهٌا دم* أق

  :مجموعة

)(

 : مثال. المناسب قطعالمبعدها ٌنطقون ثم القصٌرة، الحركة مع الصوت تتضمن كلمات ٌرددون -

 

 اإلضافة
 ال مع الحركات القصٌرة، مثل :لد( للحصول على كلمات تتضمن ا * أطلب شفهٌا منهم إضافة أحد المقاطع ) 

  

التجزيء 
 المقطعً
 

 ها شفهٌا )باستعمال التصفٌق(، مثل:ئقرونا بالحركات القصٌرة، وأطلب منهم تجزٌفً مواقع مختلفة م أقدم كلمات تتضمن الصوت * 

أنجز النشاط شفهٌا 
دون كتابته على 

 السبورة

 المقطع الصوتً المتضمن ل  التجزيء المقطعً الكلمة

خل  /َد/ تصفٌقات( 3د/خــ/ـــل ) دَ

 /ُد/ تصفٌقات( 3ُمـــ/ـــد/ن ) مُدن

  /ِد/ تصفٌقات( 3د/ما/ء ) ِدماء

التطابق 
الصوتً 
 الخطً

 مع الحركات القصٌرة: * أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرؾ 

 الحرؾ + الحركة القصٌرة المقطع

 د + ــــــــــــــ )فتحة( دَ 

 د + ــــــــــــــ )ضمة( دُ 

 د + ــــــــــــــ )كسرة( دِ 

بلون مختلؾ فً مواقع مختلفة من الكلمة ) * أكتب على السبورة كلمات تتضمن حرؾ 

 ( مع تمرٌر األصبع أو المسطرة علٌه.مثال(، وأقرؤها، ثم انطق كل مقطع بوضوح )

 الطالقة

)فً الكلمات التً كتبتها على السبورة(، مع تمرٌر األصبع على كل مقطع  ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع  -

أثناء قراءته.
 * أكتب المقاطع على اللوحة القرائٌة، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة.

 التطبٌق

(، حا مكتوبا علٌها )أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حٌث أسلم لثالثة متعلمٌن ومتعلمات ألوا باستعمال البطاقات واأللواح: -1

وأوزع على الباقٌن بطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم)ة( معاٌنة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، لٌسرع إلى 
 االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجود لدٌه.

 . مثل : ون كتابٌا كلمة تتضمن حرؾ ئٌجز -

 8( المدرج فً الكراسة بالصفحة: 4ٌنجزون النشاط )  :باستعمال كراسة المتعلمة والمتعلم -2

 تقوٌم ودعم
بالترتٌب وبدونه على السبورة. ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن حرؾ  -

 * أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة.

 فً كلمات ٌختارونها. والمتعلمٌن بتلوٌن حرؾ  * أكلؾ المتعلمات أنشطة منزلٌة

 



 الجذاذة:  فً اللؽة العربٌة فٌدالمرجع: الم 2النموذج:  وى: األول االبتدائًــالمست

 د 50المدة:  1 ترتٌب األسبوع فً الوحدة: :  األسـرة 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 ة(طوٌلمع الحركات الالصوت/ الحرؾ ) 3الحصة:  الحكاٌة: أحب أخً  الموضوع: 

( قراءة مقاطع تتضمن حرؾ الدال مع 3. )طوٌلة( تعرؾ حرؾ الدال مع الحركات ال2ة. )طوٌلمع الحركات ال[ ( تمٌٌز ونطق الصوت ]د1األهداؾ: 
 ة.لطوٌ( التحقٌق الخطً لحرؾ الدال مع الحركات ال4. )طوٌلةالحركات ال

ونٌة، الوسائل: سند بصري من المحٌط ، صور، بطاقات الحروؾ والكلمات، عجٌن، رمل، ألعاب قرائٌة، ذوات األشٌاء، التعبٌر الجسدي، أجهزة إلكتر
 مواد رقمٌة . . . كراسة المتعلم.

 صٌػ العمل: فردي، ثنائً، فً مجموعات، جماعً.

 

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

الكلمات 
 البصرٌة

 . أسماء علٌها بطاقات أعرض *

 .الجمٌع قبل من وتردٌدها أسمائهم، لتعرؾ والمتعلمات المتعلمٌن بعض أنتدب* 

وضعٌة 
 االنطالق

 أنشد مع المتعلمات والمتعلمٌن نشٌد الحرؾ:  *

 

مع الحركات الطوٌلة، مثل ) أستثمر حصٌلة األنشطة المنزلٌة، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 وذلك إلثارة انتباه المتعلمٌن والمتعلمات إلى التؽٌرات التً تطرأ على نطق الصوت ]د[.
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الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهٌئة،: الخمسة اإلجراءات توظٌؾ ٌتم التعلمات، بناء أنشطة جمٌع فً: توجٌه 
 .التطبٌق المستقلة،

مع حركة طوٌلة، واطلب منهم  مع الحركات القصٌرة، وكلمة واحدة تتضمن الصوت  *أقدم شفهٌا كلمات تتضمن الصوت 

 اكتشاؾ الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات 

 مع الحركات الطوٌلة باستعمال اإلشارات المقترحة فً الدلٌل. ٌرددون كلمات تتضمن الصوت  -

حركات الطوٌلة )دار؛ دودة؛ دٌدان؛ دام؛ هدوء؛ حدٌد...(، وأطلب منهم محاكاة النطق النموذجً مع ال كلمات تتضمن الصوت أردد *

 جماعٌا وفردٌا.

ً
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
ا

 

فً مواقع مختلفة مقرونا بالحركات الطوٌلة، وأطلب منهم تجزٌئها شفهٌا باستعمال التصفٌق،  *أقدم شفهٌا كلمات تتضمن الصوت 

 المتضمن للصوت ]د[. وعزل المقطع الصوتً

 المقطع الصوتً المتضمن ل  التجزيء المقطعً الكلمة

 /دا/ دا/ م دام

 /دو/ دو/ ر دور

  /دي/ دٌـ/ ـك دٌك

 الدمج
 مع الحركات الطوٌلة، مثل: * أقدم شفهٌا مقاطع، وأطلب منهم دمجها للحصول على كلمات تتضمن الصوت 

ً
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وت
ص
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ا

 

 مع الحركات الطوٌلة: * أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرؾ 

 الحرؾ + الحركة الطوٌلة المقطع

 د + ا   )مد باأللؾ( دا

 د + و   )مد بالواو( دو

 د + ٌـ   )مد بالٌاء( دٌـ

) الكلمة من مختلفة مواقع فً مختلؾ ونبل  حرؾ تتضمن كلمات السبورة على أكتب *

 المتعلمون وٌردده علٌه، المسطرة أو األصبع تمرٌر مع  بوضوح مقطع كل أنطق ثم وأقرؤها، ،(مثال 

 .جماعة والمتعلمات

 الطالقة
( مع استعمال اإلشارات المقترحة للمدود./*ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع 

 أؼنً اللوحة القرائٌة بالمقاطع الجدٌدة، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة.-

 التطبٌق

مع الحركات الطوٌلة، وٌكتبه على اللوحة، ثم  ٌشكل كل متعلم)ة( بالعجٌن أو الرمل... حرؾ :  واأللواح البطاقات باستعمال -1

ٌقرؤه.

{ وأوزع على الباقٌن بطاقات تتضمن المقاطع أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حٌث أسلم لثالثة متعلمٌن ألواحا مكتوبا علٌها } -

نفسها، وأطلب من كل متعلم)ة( معاٌنة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، لٌسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع 
 د لدٌه.الموجو

 الٌسار من الٌمٌن، ثم من بدءا الطوٌلة، الحركات مع  حرؾ تتضمن مقاطع ٌقرؤون  :والمتعلم المتعلمة كراسة باستعمال -2

 الكراسة(. فً المدرج  المتعلق 5 )النشاط

 تقوٌم ودعم
.ٌب وبدونه.بالترتمع الحركات الطوٌلة  ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن حرؾ  -

 أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة. *

 مع الحركات الطوٌلة. كلمات تتضمن حرؾ  تلوٌنكلؾ المتعلمات والمتعلمٌن ب* أ نشطة منزلٌةأ

 



 الجذاذة:  فً اللؽة العربٌة فٌدالمرجع: الم 2النموذج:  وى: األول االبتدائًــالمست

 د 50المدة:  1 ترتٌب األسبوع فً الوحدة: :  األسـرة 1الوحدة   ادة: القــــــــــــــراءةـــــــالم

 (تنوٌنمع الالصوت/ الحرؾ ) 4الحصة:  الحكاٌة: أحب أخً  الموضوع: 

( التحقٌق 4. )تنوٌنال ( قراءة مقاطع تتضمن حرؾ الدال مع3. )تنوٌن( تعرؾ حرؾ الدال مع ال2. )تنوٌنمع ال[ ونطق الصوت ]د مٌٌز( ت1األهداؾ: 
 .تنوٌنالخطً لحرؾ الدال مع ال

ونٌة، الوسائل: سند بصري من المحٌط ، صور، بطاقات الحروؾ والكلمات، عجٌن، رمل، ألعاب قرائٌة، ذوات األشٌاء، التعبٌر الجسدي، أجهزة إلكتر
 مواد رقمٌة . . . كراسة المتعلم.

 ً.صٌػ العمل: فردي، ثنائً، فً مجموعات، جماع

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

الكلمات 
 البصرٌة

 . أسماء علٌها بطاقات أعرض * 

 .الجمٌع قبل من وتردٌدها أسمائهم، لتعرؾ والمتعلمات المتعلمٌن بعض أنتدب* 

وضعٌة 
 االنطالق

 أنشد مع المتعلمات والمتعلمٌن نشٌد الحرؾ:  *

 

 أراقب األعمال المنزلٌة. -
 ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرائٌة.-

مع حركات قصٌرة وحركات طوٌلة وتنوٌن إلثارة انتباههم إلى التؽٌرات التً تطرأ على  أقدم كلمات تتضمن الصوت  -

 [، مثل: طق الصوت ن

]ً
تــ
ـو
صــ

لــ
 ا
ً
ـــ
ع
ـو
لــ
]ا
  
ت
ــا
مــ
ـــ
ــل
عـ
ـــ
ـت
الـ
ء 
ــا
ـــ
ـن
بــ

 

ء
ً
فٌ
لت
وا
ل 
عز
ال

 

 ممارسةال الموجهة، الممارسة النموذج، التهٌئة،: الخمسة اإلجراءات توظٌؾ ٌتم التعلمات، بناء أنشطة جمٌع فً: توجٌه
 .التطبٌق المستقلة،

[ مع التنوٌن، وأطلب منهم تحدٌد مع الحركات، وكلمة واحدة تتضمن الصوت  *أقدم شفهٌا كلمات تتضمن الصوت 

 )أكرر هذا النشاط مع تنوٌن الفتح والكسر(. الكلمة المختلفة، مثل: 

 تنوٌن: مع ال ٌرددون كلمات تتضمن الصوت  -

ً
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ء
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ا

 

 *ٌجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهٌا الكلمات السابقة )باستعمال التصفٌق(، وعزل المقطع الصوتً المتضمن للصوت 

 المقطع الصوتً المتضمن ل  التجزيء المقطعً الكلمة

 //د   عٌـ/ــد   عٌد  

 /داً/ عٌــ/ـــدا   عٌداً 

/ عٌـــ/ـــد   عٌد    /د 

 مع التنوٌن:  * أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة 

 الحرؾ + التنوٌن المقطع

 د +  اً   )تنوٌن الفتح( داً 

ـ   )تنوٌن الضم( د   ـ   د + ــ

ـ   )تنوٌن الكسر( د     د + ـــ 

التطابق 
الصوتً 
 الخطً

(، وأقرؤها، ثم بلون مختلؾ ) السبورة كلمات تتضمن  *أكتب على

مع تمرٌر األصبع أو المسطرة علٌه، وٌردده المتعلمون والمتعلمات جماعة  أنطق كل مقطع بوضوح 

 (.فً أولها أو وسطها، مثل: ) مع إثارة االنتباه إلى أن التنوٌن ٌأتً فً آخر الكلمة ولٌس

 الطالقة
*ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع 

 أؼنً اللوحة القرائٌة بمقاطع تتضمن التنوٌن، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة.-

 التطبٌق

مع التنوٌن على األلواح وقراءته. باستعمال البطاقات واأللواح:أدربهم على رسم  -1

مع تنوٌن الضم،  أشكل مجموعات او صفوؾ، وأطلب من كل مجموعة أن تقدم أكبر عدد من الكلمات تنتهً -

؛.. ؛ بلد  ؛ بلدا   ثم تنوٌن الفتح وتنوٌن الكسر على ؼرار بلد 

 قطع المتضمن للتنوٌن بخط وقراءته.مع التنوٌن، ثم اطلب منهم إحاطة الم أقدم كلمات تتضمن -

 .الكراسة فً مع التنوٌن، المدرج  ( المتعلق6) أطلب منهم إنجاز النشاط: والمتعلم المتعلمة كراسة باستعمال -2

 تقوٌم ودعم
مع التنوٌن، بالترتٌب وبدونه. )نشاط سبوري( ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -

 دعم المناسب حسب الحاجة.أقدم ال -

 مع التنوٌن. أكلؾ المتعلمات والمتعلمٌن بالبحث عن كلمات تتضمن  أنشطة منزلٌة

 



 الجذاذة:  فً اللؽة العربٌة فٌدالمرجع: الم 2النموذج:  وى: األول االبتدائًــالمست

 د 50المدة:  1 األسبوع فً الوحدة:ترتٌب  :  األسـرة 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 (تقوٌم ودعم) 5الحصة:  الحكاٌة: أحب أخً  الموضوع: 

( التحقٌق الخطً لحرؾ الدال مع جمٌع 2( التحقٌق النطقً للصوت ]د[ مع جمٌع الحركات والتنوٌن. )1األهداؾ: 

 حرؾ الدال مع جمٌع الحركات والتنوٌن. ( قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن3الحركات والتنوٌن. )

الوسائل: سند بصري من المحٌط ، صور، بطاقات الحروؾ والكلمات، عجٌن، رمل، ألعاب قرائٌة، ذوات األشٌاء، التعبٌر 
 الجسدي، أجهزة إلكترونٌة، مواد رقمٌة . . . كراسة المتعلم.

 صٌػ العمل: فردي، ثنائً، فً مجموعات، جماعً.
 

 دبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةت المراحل

 طلب من صاحبه الوقوؾ، وتكرر العملٌة مع أسماء أخرى.أأعرض بطاقة علٌها اسم معٌن، و - الكلمات البصرٌة

 تقوٌم تشخٌصً

 أنشد مع المتعلمات والمتعلمٌن نشٌد الحرؾ:  *

 

 أراقب األعمال المنزلٌة. -
ومقاطع تتشكل من )كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى( ٌقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات  -

مع الحركات القصٌرة والطوٌلة والتنوٌن، مع التركٌز على نطقها بشكل جٌد،  

  باستعمال أدوات تقوٌمٌة نحو:

مع  كلمات )أو كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى( ومقاطع مكونة من ون . ٌكتب 

 الحركات الطوٌلة والقصٌرة والتنوٌن على ألواحهم:

 دعم وإؼناء

 *أفٌئ المتعلمات والمتعلمٌن، وأعد أنشطة للدعم واإلؼناء بناء على استثمار نتائج التقوٌم  
 . ٌمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما ٌأتً:

 مع جمٌع الحركات.  التحقٌق النطقً - 

 مع جمٌع الحركات التحقٌق الخطً  -

 مع جمٌع الحركات والتنوٌن. قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن  - 

 المعالجة المركزة

 * بالنسبة للمحتاجٌن إلى الدعم الخاص، ٌمكن معالجة تعثراتهم وفق ما ٌأتً:
على مستوى األنشطة: أنشطة لتعزٌز الوعً الصوتً، والتطابق الصوتً الخطً، والمفردات  -

 والطالقة .
خاصة لدعمها فً صٌؽة عمل فً مجموعة على مستوى صٌػ العمل: أخص هذه الفئة برعاٌة  - 

 صؽرى أو تعاون ثنائً أو عمل فردي، لتمكٌن أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل :
 ~ إعطاء فرص أكثر للتردٌد والتمرن الفردي .

 ~ تنوٌع الوسائل والمعٌنات التربوٌة )بطاقات ، عجٌن ، موارد رقمٌة . . . ( .
 المتعة وحفز المتعلمات والمتعلمٌن إلى االنخراط . ~ اعتماد بٌداؼوجٌا اللعب لخلق

 ~ تكلٌؾ المتمكنٌن من األهداؾ بمساعدة زمالئهم ) التعلم بالقرٌن( .

 أنشطة منزلٌة
 ، أسماء أشخاص أو طٌور أو حٌوانات( ٌتضمن اسمها * البحث عن صور )أشٌاء

 دفاترهم .مع الحركات القصٌرة والطوٌلة والتنوٌن، وكتابتها فً 
 



 الجذاذة:  فً اللؽة العربٌة دٌفالمرجع: الم 3النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 1ترتٌب األسبوع فً الوحدة:  األســرة: 1 الوحدة المـــــدة: الكتابــــــة

 القصٌرة( كاتالحر خط )حرؾ الدال مع: 1 الحصة الحكاٌة: أحب أخً دال ــــالموضوع: حرؾ ال

 األهداؾ: 
القصٌرة، بمراعاة دال فً أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكلٌه )المنفصل والمتصل( مع الحركاتلرسم حرؾ ا -1

  .مواصفاته وقٌاساته
 ضبط نقطتً البدء واالنتهاء والمسار الذي ٌسلكه القلم عند كتابة الحرؾ والحركة. -2

 اح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلو
 

 تدبٌر االنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 وضعٌة االنطالق

 أطلب من المتعلمات والمتعلمٌن االستحضار الشفهً لكلمات مما راج فً الحصة السالفة
مثل :  للقراءة، تتضمن الدال فً أول الكلمة ووسطها وآخرها،

 إعداد

ستثمر كلمات وضعٌة االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهٌا للمقطع الذي أ
 ٌتضمن الدال مثل:

 ا.هٌرؼل والحركات القصٌرة، وأهمل داالمعزولة المركبة من ال ععلى السبورة المقاطأكتب 

ن.، ثم ٌقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمٌعأقرأ المقاط 

وكل ؾمسار كتابة الحربواالنتهاء، و دء، ألعرفهم بنقطتً البعأصبعً على كل مقط رأمر ،
  .حركة

ح.خرٌن فً التصحٌشرك اآلأ، وععلى كل مقط صبعنتدب بعضهم لمحاكاتً فً تمرٌر األأ   

ح.فً التصحٌ نخرٌشرك اآلأبة على السبورة، والكتاخر لمحاكاتً فً البعض اآلنتدب أ 
 .فً الهواء ؾٌرسمون جمٌعا الحر-
.على السبورة، بلون مؽاٌر للون سطوره عتب كل مقطأكٌتابعوننً وأنا -
(.والخصوصٌات سالقٌا) عمعاٌٌر كتابة كل مقطب م التوضٌحات المتعلقةقدأ-

 بة على السبورةلكتااتً فً اب بعضهم لمحاكدأنت.  
 ٌد.ن جمٌعا على ورقات التسوٌكتبو-

 إنجاز

، )استنادا إل النموذج الخطً [ 10]صفحة: اسة لكرن على اٌكتبو-

إنجازهم  عتتب عاسة ملكرا عالقلم، ووض مسككٌرهم بالجلسة الصحٌة، وكٌفٌة ذتلك وٌسبق ذ
 عدة.التوجٌه والمسا دؾبه

 تصحٌح
ى ذلك.إل تاجحٌما  نعدلوٌأو  نصححوٌو الخطً، بالنموذجوه تبما كٌقارنون -

جٌه.والتو عدةالمسا ؾهداتتبع تصحٌحهم ب

 نشاط منزلً

 ىادا إلتناس نزلًالعمل الم فترعلى دٌكتبون سطرا من كل مقطع )-

 تعلمة.علم والمتالم ةكراس فً جالمدر قصٌرةال تالدال مع الحركا ؾلحر ًطخال ذجمونال
 [. 10صفحة الكتابة لحرؾ الدال ]صفحة: 
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 األهداؾ: 
، طوٌلة والتنوٌنالدال فً أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكلٌه )المنفصل والمتصل( مع الحركاتلرسم حرؾ ا -1

  .بمراعاة مواصفاته وقٌاساته
 تابة الحرؾ والحركة.ضبط نقطتً البدء واالنتهاء والمسار الذي ٌسلكه القلم عند ك -2

 الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .
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 وضعٌة االنطالق

.ًأراقب العمل المنزل

ًلكلمات مما راج فً الحصة السالفة  أطلب من المتعلمات والمتعلمٌن االستحضار الشفه
، مثل: والتنوٌن فً أول الكلمة ووسطها وآخرهامع الحركات الطوٌلة للقراءة، تتضمن الدال 

 إعداد

ستثمر كلمات وضعٌة االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهٌا للمقطع الذي أ
 ٌتضمن الدال مثل:

 كلمة ، وطوٌلة والتنوٌنل والحركات الداالمعزولة المركبة من ال ععلى السبورة المقاطأكتب

 تتضمن حرؾ الدال مثل: 

ن.، ثم ٌقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمٌعأقرأ المقاط 

 وكل ؾمسار كتابة الحربوواالنتهاء،  دء، ألعرفهم بنقطتً البعأصبعً على كل مقطبأمر ،
  .حركة

ح.خرٌن فً التصحٌشرك اآلأ، وععلى كل مقط صبعنتدب بعضهم لمحاكاتً فً تمرٌر األأ   

 ح.فً التصحٌ نخرٌشرك اآلأبة على السبورة، والكتاخر لمحاكاتً فً البعض اآلأنتدب 
 .فً الهواء ؾٌرسمون جمٌعا الحر-
.، بلون مؽاٌر للون سطورهعلى السبورة عتب كل مقطأكٌتابعوننً وأنا -
(.والخصوصٌات سالقٌا) عمعاٌٌر كتابة كل مقطب م التوضٌحات المتعلقةقدأ-

 بة على السبورةلكتاب بعضهم لمحاكاتً فً ادأنت.  
 ٌد.ن جمٌعا على ورقات التسوٌكتبو-

 إنجاز

، )استنادا إل النموذج الخطً [ 10]صفحة: اسة لكرن على اٌكتبو-

 عتتب عاسة ملكرا عالقلم، ووض مسككٌرهم بالجلسة الصحٌة، وكٌفٌة ذتلك وٌسبق ذ(، 

 عدة.التوجٌه والمسا دؾإنجازهم به

 تصحٌح
ى ذلك.إل تاجحٌما  نعدلوٌأو  نصححوٌو الخطً، بالنموذجوه تبما كٌقارنون -

جٌه.والتو عدةالمسا ؾهداتتبع تصحٌحهم ب

 نشاط منزلً

 نزلًالعمل الم فترعلى دع ٌكتبون سطرا من كل مقط-

علم تالم ةكراس فً جالمدر قصٌرةال تالدال مع الحركا ؾلحر ًطخال ذجمونال ىادا إلتناس
 [. 10صفحة الكتابة لحرؾ الدال ]صفحة:  تعلمة.والم
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 وضعٌة االنطالق

 المنزلً. العمل أراقب* 
 لحرؾ القرائٌة حصصال فً راج مما لكلمات الشفهً االستحضار والمتعلمٌن المتعلمات من أطلب* 

 للقراءة. السالفة الحصة. الدال

 الطوٌلة الحركات مع و ،(: ) مثل القصٌرة الحركات مع الدال تتضمن كلمات

 (.) ،والتنوٌن، مثل(: ) مثل

 إعداد

مثل:كتب على السبورة كلمات، ستثمر كلمات وضعٌة االنطالق، فأأ 

 .السبورٌة الشبكة على الكلمات أكتب وأنا ٌتابعوننً-

مستقلة جهرٌة قراءة والمتعلمٌن المتعلمات بعض ٌقرؤها ثم الكلمات، أقرأ. 

بعضهم وانتدب وحركته؛ الدال كتابة عند القلم ومسار واالنتهاء البدء نقطتً عن أستفسرهم 
 السبورة؛ على المكتوبٌن وحركته دالال على األصبع ٌمررون بحٌث عملٌا، بذلك للقٌام

 .إلٌه الضرورة دعت إن التصحٌح، فً اآلخرٌن وأشرك

األجوبة، تصحٌح فً وٌشاركون طوٌلة، حركة أو حرؾ كل ومواصفات أسألهم عن قٌاس 
 .إلٌه الضرورة دعت إن

 إنجاز

الدفتر. على الكلمات ٌنقلون-

الدفتر ووضع لم،الق مسك وكٌفٌة الصحٌة، بالجلسة تذكٌرهم ذلك ٌسبق

والمساعدة التوجٌه بهدؾ إنجازهم أتتبع.

 تصحٌح
.ذلك إلى ٌحتاج ما ٌعدلون أو وٌصححون السبورة، على مكتوب هو نقلوه بما ما ٌقارنون-

 والمساعدة التوجٌه بهدؾ تصحٌحهم أتتبع.

 :ملحوظة
.قةمتفر كلمات بدل قصٌرة، بسٌطة جملة المنقول سٌصٌر الراء؛ حرؾ من ابتداء-
 البدء نقطتا) الجملة فً ترد التً الترقٌم لعالمات الصحٌح الرسم إلى والمتعلمٌن المتعلمات تنبٌه كما ٌتم-

(.ومواصفاتها وقٌاسها الترقٌم عالمة كتابة عند القلم ومسار واالنتهاء
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وضعٌة 
 االنطالق

الحركات مع الدال حرؾ تتضمن لكلمات الشفهً االستحضار والمتعلمٌن المتعلمات من أطلب 
 .الدال لحرؾ السالفة القرائٌة الحصص فً راج مما والتنوٌن

شفهٌا للدال المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

مثل والتنوٌن، الحركات مع للدال مقاطع السبورة على أكتب :

() مثل والنقل الخط حصص فً كتابٌا رتستثم ولم القراءة حصص فً راج مما وكلمة

مستقلة جهرٌة قراءة بعضهم ٌقرؤها ثم والكلمة، المقاطع أقرأ.
 المقطع أملً بحٌث ٌصححون؛ ثم علٌهم أملٌه ما األلواح على والمتعلمات المتعلمون ٌكتب-

 .لٌصححوا أملٌته عما أكشؾ ثم حجبهما، بعد الكلمة أو الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكٌفٌة الصحمة، لجلمةبا أذكرهم*    
 حسن والمتعلمٌن المتعلمات من أطلب:  ٌلً ما مراعٌا علٌهم أملٌه ما الدفاتر عل ٌكتبون -   

 اثنان أو( ة)تلمٌذ وٌرجع مسموع؛ بصوت سلٌما نطقا الكلمة أو المقطع أنطق أنطقه؛ لما اإلصؽاء
 أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة، فى ملشروعه إشارة أعطى نطقته؛ ما( اثنتان)

 .التقنٌة بنفس وأعالجه الموالً المقطع إلى أنتقل قلمه؛ الكتابة أنهى من ٌرفع

بتؤدة، لٌتاح القراءة ٌعٌد أن( ة)تلمٌذ من وأطلب كله، أملٌته ي بتؤدة أقرأ فً الختام 
.فاتهم ما ٌتداركوا أن والمتعلمٌن للمتعلمات

 حتصحٌ
وٌصححون. السبورة؛ على مكتوب هو الدفاتر بما على كتبوه ما ٌقارنون-

والمساعدة التوجٌه بهدؾ تصحٌحهم أتتبع.
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: وضعٌة االنطالق
 التخطٌط

وذلك العمل، وطرٌقة التفاعلٌة الكتابة موضوع من الهدؾ والمتعلمٌن للمتعلمات أوضح 
 :كالتالً

الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات عدة سٌشكلون أنهم أخبرهم 
 ٌكتسبون عندما الدراسٌة السنة أسابٌع من الالحق وفً القراءة، حصص فً درسوها التً
 .بالمجال مرتبطاً  موضوعاً  بمعٌتهم أحدد الحروؾ، من به بأس ال كماً 

الفصل تنظٌم وفً مجموعات، إلى تقسٌمهم فً والمتعلمٌن المتعلمات أشرك 

 المطلوب. إنجاز فً هموأشارك وأوجههم سأساعدهم بأننً أخبرهم 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكٌفٌة توضٌحٌاً  نموذجاً  أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعلٌمات أعرض. 

بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القٌام على فرٌق كل أعضاء أحفز 
:مثل روسةالمد الحروؾ مقاطع تتضمن

 ........ كلمة: ألبنً مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من ٌناسبه بما مقطع كل أصل بالوصل: كلمات بناء -2-

 :ٌلً فٌما النقط مكان المناسب المقطع باإلكمال: أكتب كلمتٌن بناء -3-        

والمتعلمٌن للمتعلمات األولٌة المحاوالت أشجع. 

،والمساعدة التوجٌه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

الحاجة عند الكتابة ًف أشاركهم. 

 المراجعة

  .أنتجها التً المسودة فرٌق كل ٌقرأ-

المتعلمات مستوى تناسب مٌسرة فصٌحة عربٌة بلؽة منتوجه حول فرٌق كل أحاور 
  .والمتعلمٌن

المتبادل االحترام من إطار فً فرٌق، كل منتوج فً الرأي إلبداء الفرصة للجمٌع أتٌح.  

. المناقشة إلٌه أفضت ما ضوء فً نتوجهم فرٌق كل ٌعدل أو ٌصحح-

 العرض

 برسم ٌعززه أن وٌمكن ورقة، على مقروء بخط النهائٌة صٌؽته فً منتوجه فرٌق ٌكتب كل-
  .مناسبٌن صورة أو

 .علٌه والمصادقة قراءته قصد القسم تالمٌذ على النهائً منتوجه فرٌق كل ٌعرض-
 أو المدرسة، مجلة أو القسم، مجلة أو القسم، جدران على المنتوجات أو المنتوج ٌعرض-

. النشر سبورة

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمٌن، المتعلمات مستوى ضوء فً ٌتحاد إنجازه، المطلوب حجم: مالحظات
 .التفاعلٌة للكتابة المخصص الزمنً والؽالؾ



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 سرد الحكاية واستثمار القيم:  1الحصة  يقدم أفراد أسرته: الوضعية التواصلية أحب أخي: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 سماعه خالل

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات عمل فردي،)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 : المعجم
 .أسرة، أب، ام، اخ، أخت، بيت، شقة، حجرة، صوان، مهد، سرير: المتعلق بمجال األسرة
 .التحقت، تحتضن، تطعم، تالعب، ضمت، ربت: المتعلق بفهم الحكاية
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
اقتربت وداد من  متى التحقت وداد بمدرستها الجديدة؟ كيف قضت يومها في المدرسة؟ لماذا غضبت؟: يجيبون عن أسئلة -

 ....ماذا فعلت؟. محمود

 ....قال، دخل، وجد، :يركبون جمال تبدأ بأفعال مثل -

 .....أنت. أنا رويت حكاية: يحولون جملة بسيطة مع ضمائر اإلفراد -
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 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال  *

المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما 
 .تعثروا

شخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم ال* 
 .المجموعات
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 :، بتوجيههم إلىالمحبة: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 .استخراج ما يبين حب أفراد األسرة لبعضهم -
 ...(حب األصدقاء، حب الوالدين، حب اإلخوة،) إعطاء أمثلة لقيمة المحبة -
 ....هل تحب أن ينام معك في حجرتك؟ ين ترى أمك تطعم أخاك الصغير؟حلو كنت مكان وداد، فهل تغضب  -
 .طفل يلعب مع أخته. / قطة ترضع هرها: مثل، يصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيمة المحبة -

م 
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 .ييسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخص -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

 ...هل توافقها على ذلك؟ . غضبت وداد لما رأت أمها تطعم اخاهاما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 .لمواقف تجسد المحبةيأتون بأمثلة  -
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 من هي الصديقة الجديدة لوداد؟: بأن أسأل(( ها)تقدم أفراد أسرته/يقدم) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
فوجدت أسرة وداد مجتمعة في البهو، فدار بين وداد وياسمين . زارت ياسمين وداد في بيتها ليراجعا الدروس معا: أضيف مثل
 :الحوار التالي

 عليكم السالم: ياسمين
 مرحبا ياسمين. وعليكم السالم: وداد

 ! وداد شكرا: ياسمين
 .عمر أبي وهذا. خديجة أمي هذه: وداد

 هذا؟ ومن. بمعرفتهما تشرفت: ياسمين
 محمود أخي هذا :وداد

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم * 
 .وعالمات الوقف

أرسم تخطيطا لهما على السبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية، كلما  ،(وداد وياسمين) ما دام الحوار يدور بين شخصيتين* 
 .ت بالكالم على لسانهامهم
 ما اسم ام وداد؟ من حّيت وداد؟ بماذا ردت وداد؟ ممن تتكون أسرة وداد؟ ما اسم أب وداد؟: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 ما اسم اخ وداد؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 قراءة وتشخيص الحكاية:  2الحصة  يقدم أفراد أسرته: الوضعية التواصلية أحب أخي: الحكاية

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 .المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 : المعجم
 .أسرة، أب، ام، اخ، أخت، بيت، شقة، حجرة، صوان، مهد، سرير: المتعلق بمجال األسرة
 .التحقت، تحتضن، تطعم، تالعب، ضمت، ربت: المتعلق بفهم الحكاية

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 .(أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب بعض هذه الكلمات في جمل بسيطة* 

 .(األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) خريطة الحكاية مركزين على العناصر أطلب استحضار* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

وأساعدهم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .الحكاية قراءة معبرةأقرأ * 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم) أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 .الجديدة( صورة مدرسة) ـب( صورة وداد)  التحقت -
 .(رصورة سري)إلى جانب ( صورة مهد) وجدت( صورة الحجرة) لما دخلت وداد إلى -

اعتمد هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة ) .فرديةويقرؤون قراءة موجهة ثم  أقرأ الجمل قراءة نموذجية،* 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

( ماما: )، وأدون التي حروفها مدروسة، مثلحرف الميم[ م]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -

بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير  الميم والدال بتدوين المقاطع المتضمنة لحرفيعلى السبورة، وأكتفي 

 ...(مو؛ : مي؛ محمود: مد؛ اسمي: مدرسة): مدروسة، مثل

 .ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة ، على السبورةأقرأ ما تجمع 

 تشخيص

 .بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم والمتعلمات يقوم المتعلمون -
 .ء الفضاء وإعداد الوسائلتهييأشركهم في  -

 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .إلبراز نقط القوة ونقط الضعف يناقش المتعلمون أداءهم تقويم ودعم
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 ترجيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أسمع متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة* 
 عليكم السالم: ياسمين

 مرحبا ياسمين. وعليكم السالم: وداد
 ! وداد شكرا: ياسمين

 .عمر أبي وهذا. خديجة أمي هذه: وداد
 هذا؟ ومن. بمعرفتهما تشرفت: ياسمين

 محمود أخي هذا :وداد

وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا  ،الوضعية متن جواب كل سؤال جزءا منالأطرح أسئلة متدرجة، يكون * 

 .ليتمكنوا منه
 .السالم عليكم ماذا قالت؟. وداد وأسرتها ت ياسمينحيّ 

 .مرحبا ياسمين. السالموعليكم  بم ردت وداد؟
 .شكرا وداد ماذا قالت؟. شكرت ياسمين وداد
 .وهذا أبي عمر. هذه أمي خديجة ماذا قالت؟. ها لياسمينقدمت وداد أمها وأبا
 ومن هذا؟. تشرفت بمعرفتهما بم عقبت ياسمين؟
 .هذا أخي محمود بم أجابت وداد؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 وتشخيص حكاية جديدة إناج:  3الحصة  يقدم أفراد أسرته: الوضعية التواصلية أحب أخي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

 .المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : العملصيغ 

 : المعجم
 .أسرة، أب، ام، اخ، أخت، بيت، شقة، حجرة، صوان، مهد، سرير: المتعلق بمجال األسرة
 .التحقت، تحتضن، تطعم، تالعب، ضمت، ربت: المتعلق بفهم الحكاية
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ما داموا غير ) مضمون الحكاية األصلية شفهياأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
لسنة في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 (.الدراسية للحكايات الموالية

 إعداد

البداية، التحول، ) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال( المشكل
 .....المدرسة، البيت: المكان

 ...بمريم، تغيير محمود بعلي وعمره ثالث سنوات أما األم واألب فبدون تغييرتغيير وداد  :الشخصيات
 ....تغيير بداية السنة الدراسية بيوم عيد المدرسة أو: الزمان
 .وجدت امها تلعب مع أخيها الصغير بلعب تخصها -ذهبت مريم إلى المدرسة، عادت في المساء إلى البيت: األحداث

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ترديد ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  -

ة بالنسبة للحكايات ، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسالقراءة
 .حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعداد. الالحقة

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةبناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .مقاطع منهاالجديدة أو وب على سرد الحكاية التنا -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 ودعم تقويم
 .عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدة أسئلة حولأطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدةهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -
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 : متن الوضعية بأسئلة مثلعلى ترجيع هم أحفز* 
 عليكم السالم: ياسمين

 مرحبا ياسمين. وعليكم السالم: وداد
 ! وداد شكرا: ياسمين

 .عمر أبي وهذا. خديجة أمي هذه: وداد
 هذا؟ ومن. بمعرفتهما تشرفت: ياسمين

 محمود أخي هذا :وداد

 بم ردت وداد؟ -           ماذا قالت؟. حّيت ياسمين وداد وأسرتها -
 ماذا قالت؟. قدمت وداد أمها وأباها لياسمين -    ماذا قالت؟. شكرت ياسمين وداد -
 بم أجابت وداد؟ -     بم عقبت ياسمين؟ -

 .الحوار وترديد وياسمين، وداد شخصيتي على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 
 
 
 
 
 
 

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 تثبيت الظواهر اللغوية:  4الحصة  يقدم أفراد أسرته: الوضعية التواصلية أحب أخي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 2. )اإلفراد ضمائر المثبتة، الفعلية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 : المعجم
 .أسرة، أب، ام، اخ، أخت، بيت، شقة، حجرة، صوان، مهد، سرير: المتعلق بمجال األسرة
 .التحقت، تحتضن، تطعم، تالعب، ضمت، ربت: المتعلق بفهم الحكاية

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 االنطالق

 المتعلمين خريطتهاالمتعلمات وثم أطلب من ، الجديدةأنطق كلمة من معجم الحكاية * 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .أحدد فعال من الحكاية الجديدة، وأطلب منهم تركيب جملة تبدأ بهذا الفعل* 
 .أكرر النشاط الثاني بأفعال أخرى* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال *

 تثبيت الجملة الفعلية المثبتة. 
 :تكملتها بأحد أفراد األسرة، مثلأ نطق بجمل فعلية مثبتة، واطلب منهم * 
 .إلى عملها................. ذهبت  -.                     من عمله............عاد  -
 .الرضيع............تطعم  -            .     الصغير.........ألعب مع  -
 .............و ........ أحب  -                .الصغيرة ...........أساعد -

 ...أطبخ، أنظف، أنام، أستيقظ، أسكن،: أطلب منهم تركيب جمل تبدأ بأفعال، مثل* 

 تثبيت ضمائر اإلفراد. 
 :بجمل فعلية مثبتة، وأطلب منهم جعل ضمير اإلفراد المناسب في أول كل منها أنطق* 
 .تنظف أطرافك ووجهك........... -                           .استيقظ باكرا..........  -
 .شرب الحليب...........  -                        .   رتبت أدواتها............... -

 :وأطلب منهم تحويلها مع ضمائر اإلفراد، مثل مثبتة، فعلية بجمل أنطق* 
 ............[هي .............هو.... ........أنت ... ........أنت.  ]أنا نظفت حجرتي -
 [...........هي..... .....أنت  ... .......أنَت  ........أنا .  ]هو سلم على الضيوف -

 ودعم تقويم

 ؛ليعبروا عن األعمال التي يقومون بها في البيت، وإن دعت الضرورة ؛يركبون جمال -

اتغذى، أتعشى، أساعد، أحيي، أسلم، أقبل،  أنام، أستيقظ، أفطر،) أساعدهم بما يحفزهم على ذلك

 ...(.أراجع، 

 : يحولون مثل -
  ..[......هي..... .....أنت  ..........  أنتَ ........  أنا].   أنا أحافظ على نظافة المنزل -

 الوضعية

: التواصلية

 د 10

 محاكاة
 .تقمص شخصيتي وداد وياسمين، وترديد الحوار أطلب منهم* 
 .أطلب منهم أن يحاكوا وداد وياسمين، على أن يتحاوروا حول أسرهم* 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 .الوضعية التواصليةتثبيت :  0الحصة  يقدم أفراد أسرته: الوضعية التواصلية أحب أخي: الحكاية

 .التعارف أساليب واستعمال(" ها)أسرته أفراد تقدم/يقدم"  التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 : المعجم
 .أب، ام، اخ، أخت، بيت، شقة، حجرة، صوان، مهد، سريرأسرة، : المتعلق بمجال األسرة
 .التحقت، تحتضن، تطعم، تالعب، ضمت، ربت: المتعلق بفهم الحكاية

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

 وضعية االنطالق

 :بأسئلة مثل" تقدم نفسها" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 
أنا تلميذة بالقسم األول، : صباح الخير أنا وداد، ماذا قالت ياسمين؟ قالت وداد: أين تعرفت وداد ياسمين؟ قالت وداد

 أسكن بحي المسيرة، وأنت؟ بم أجابت ياسمين؟: ماذا قالت ياسمين؟ قالت وداد

 .اثنتان وداد وياسمين ويرددان الحوار/ يشخص اثنان -
 .اد في بيتها ليراجعا الدروس معازارت ياسمين ود: أضيف مثل* 

 :وجدت أسرة وداد مجتمعة في البهو فدار بين وداد وياسمين الحوار التالي

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 عليكم السالم: ياسمين

 مرحبا ياسمين. وعليكم السالم: وداد
 ! وداد شكرا: ياسمين

 .عمر أبي وهذا. خديجة أمي هذه: وداد
 هذا؟ ومن. بمعرفتهما تشرفت: ياسمين

 محمود أخي هذا :وداد

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد * 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
أرسم تخطيطا لهما على السبورة، وأقف إلى ( وداد وياسمين)ما دام الحوار يدور بين شخصيتين

 .ت بالكالم على لسانهامكلما هم جهة كل شخصية،
أب  ممن حّيت وداد؟ بماذا ردت وداد؟ ممن تتكون أسرة وداد؟ ما اس: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 ...وداد؟

 .ليتناوبو على تقمص شخصيتي وداد وياسمين، وترديد الحوارأساعدهم *  تشخيص

 .على أن يتحاوروا حول أسرهم أطلب منهم أن يحاكوا وداد وياسمين،*  محاكاة

 تقويم ودعم

 قالت؟ ماذا. وأسرتها وداد ياسمين حيّت -
 ردت وداد على السالم، ماذا قالت؟ -
 قالت؟ ماذا. لياسمين أفراد أسرتها وداد قدمت -
 .قدم أفراد أسرتك الحد أصدقائك بالقسم -
 .أن تقولها ياسمين اذكر عبارات أخرى يمكن. تشرفت بمعرفتكما: قالت ياسمين -

 
 



 الجذاذة:  العربية اللغة في المفيد: المرجع 5النموذج:  وى: األول االبتدائيــالمست

 د 50المدة:  2 :الوحدة في األسبوع ترتيب رةـاألس :  1 الوحدة راءة ــــــــــــــادة: القـــــــالم

 (تقديــــم) 1الحصة:  الحكاية: أحب أخي الموضوع: 

 من مختلفة مواقع وفي معزوال، الصوت  نطق( 2)من الكلمة. مختلفة مواقع وفي معزوال، سمعا  الصوت وتمييز تعرف( 1األهداف: 

 . طيالخ برسمه  الصوت ( وبط3الكلمة. )

 أجهزة ي،الجسد التعبير األشياء، ذوات قرائية، ألعاب رمل، عجين، ت،لكلماوا فالحرو بطاقات صور، ، المحيط من بصري سندالوسائل: 
 كراسة المتعلم. . . . رقمية مواد ونية،لكترإ

 صيغ العمل: فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي.
 

 



 الجذاذة:  في اللغة العربية فيدالمالمرجع:  5النموذج:  وى: األول االبتدائيــالمست

 د 50المدة:  2 ترتيب األسبوع في الوحدة: :  األسـرة 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 مع الحركات القصيرة(الصوت/ الحرف ) 2الحصة:  الحكاية: أحب أخي الموضوع: 

( قراءة مقاطع تتضمن 3) مع الحركات القصيرة. ( تعرف 2ركات القصيرة. )مع الح[ تمييز ونطق الصوت ( 1األهداف: 

 مع الحركات القصيرة. ( التحقيق الخطي 4رة. )مع الحركات القصي 

الوسائل: سند بصري من المحيط ، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، أجهزة 
 إلكترونية، مواد رقمية . . . كراسة المتعلم.

 صيغ العمل: فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي.
 

 



 
 
 
 



 الجذاذة:  في اللغة العربية فيدالمالمرجع:  5النموذج:  وى: األول االبتدائيــالمست

 د 50المدة:  2 ترتيب األسبوع في الوحدة: األسـرة  : 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 ة(طويلمع الحركات الالصوت/ الحرف ) 3الحصة:  الحكاية: أحب أخي الموضوع: 

( قراءة مقاطع تتضمن 3. )طويلةالمع الحركات  ( تعرف 2ة. )طويلالمع الحركات  ( تمييز ونطق الصوت 1األهداف: 

 ة.طويلالمع الحركات  ( التحقيق الخطي 4. )طويلةالمع الحركات  

الوسائل: سند بصري من المحيط ، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، أجهزة 
 إلكترونية، مواد رقمية . . . كراسة المتعلم.

 فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي.صيغ العمل: 
 

 



 

 



 
 

 

 الجذاذة:  في اللغة العربية فيدالمالمرجع:  5النموذج:  وى: األول االبتدائيــالمست

 د 50المدة:  2 ترتيب األسبوع في الوحدة: :  األسـرة 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 (تنوينمع الالصوت/ الحرف ) 4الحصة:  الحكاية: أحب أخي الموضوع: 

مع  ( قراءة مقاطع تتضمن 3. )تنوينمع ال ( تعرف 2. )تنوينمع ال ونطق الصوت  مييز( ت1األهداف: 

 .تنوينمع ال قيق الخطي ( التح4. )تنوينال

الوسائل: سند بصري من المحيط ، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، أجهزة 
 إلكترونية، مواد رقمية . . . كراسة المتعلم.

 صيغ العمل: فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي.



 

 
 
 



 الجذاذة:  في اللغة العربية فيدالمالمرجع:  5النموذج:  وى: األول االبتدائيــالمست

 د 50المدة:  2 ترتيب األسبوع في الوحدة: األسـرة  : 1الوحدة  ادة: القــــــــــــــراءة ـــــــالم

 (تقويم ودعم) 5الحصة:  الحكاية: أحب أخي الموضوع: 

. مع جميع الحركات والتنوين ( التحقيق الخطي 2ين. )مع جميع الحركات والتنو ( التحقيق النطقي للصوت 1األهداف: 

 مع جميع الحركات والتنوين. مات وجمل تتضمن قاطع وكل( قراءة م3)

الوسائل: سند بصري من المحيط ، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، أجهزة 
 إلكترونية، مواد رقمية . . . كراسة المتعلم.

 ائي، في مجموعات، جماعي.صيغ العمل: فردي، ثن

 

 
 



 الجذاذة:  فً اللغة العربٌة دٌفالمرجع: الم 6النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 2فً الوحدة:  األسبوعترتٌب  األســرة: 1 الوحدة دة: الكتابــــــةاالمـــــ

 القصٌرة( الحركات معخط )الحرف : 1 الحصة الحكاٌة: أحب أخً  الموضوع: 

القصٌرة،  فً أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكلٌه )المنفصل والمتصل( مع الحركات رسم ( 1األهداف: 

 ضبط نقطتً البدء واالنتهاء والمسار الذي ٌسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة.( 2. )بمراعاة مواصفاته وقٌاساته

 التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق 
 

 



 الجذاذة:  فً اللغة العربٌة دٌفالمرجع: الم 6النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 2: الوحدة فً األسبوع ترتٌب رةاألسـ: 1 الوحدة دة: الكتابــــــةاالمـــــ

 خط )حرف الدال مع الحركات الطوٌلة والتنوٌن(: 2 الحصة الحكاٌة: أحب أخً الموضوع: 

طوٌلة ال فً أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكلٌه )المنفصل والمتصل( مع الحركات رسم ( 1األهداف: 

 .، بمراعاة مواصفاته وقٌاساتهوالتنوٌن
 ضبط نقطتً البدء واالنتهاء والمسار الذي ٌسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة.( 2

 الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .
 

 



 الجذاذة:  فً اللغة العربٌة دٌفالمرجع: الم 6النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 2: الوحدة فً األسبوع ترتٌب رةاألسـ: 1 الوحدة دة: الكتابــــــةاالمـــــ

 لـــــــنـقـ: 3 الحصة الحكاٌة: أحب أخً الموضوع: 

 .حروفه اتوقٌاس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلٌ نقال  منتتض كلمات نقلف: الهد

 الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .
 

 



 الجذاذة:  فً اللغة العربٌة دٌفالمرجع: الم 6النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 2: الوحدة فً األسبوع ترتٌب رةاألسـ: 1 الوحدة دة: الكتابــــــةاالمـــــ

 إمـــــــــــالء.: 4 الحصة أخًالحكاٌة: أحب   الموضوع: 

  تتضمن وكلمات مقاطع من والمتعلمة المتعلم ىعل ٌملى كتابة ماف: الهد

 الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .
 

 
 
 
 



 الجذاذة:  فً اللغة العربٌة دٌفالمرجع: الم 6النموذج:  المستوى: األول االبتدائً

 د 30: المدة 2: الوحدة فً األسبوع ترتٌب رةاألسـ: 1 الوحدة دة: الكتابــــــةاالمـــــ

 تعبٌـــر كتابً : 5 الحصة الحكاٌة: أحب أخً الموضوع: 

 (.التفاعلٌة الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال  تتضن كلمات اءبنف: الهد

 الوسائل: السبورة، الشبكة السبورٌة، األلواح، اوراق التسوٌد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع .
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  التحية ويرد يحيي: الوضعية التواصلية بالدجاجة والثعل: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،)الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...يحمي،  رفة النوم، تسكن، زوج، حنون، يحب،الجد، بيت، حفيدة، تعيش، أفراد أسرتي، غ: المعجم المتعلق بمجال األسرة

 

   
 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل لمحورا
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 وضعية
 االنطالق

الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
)... 
باعتماد { الثعلب}و{ الدجاجة}وأشرح كلمتي  قراءة نموذجية ومشتركة،{ الدجاجة والثعلب}: أقرأ عنوان الحكاية* 

 .إحدى استراتيجيات المفردات
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 (.الحروف)ما داموا غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 

 التسميع

 الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي،نص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 : أختبر الفهم السماعي*
 متى حضر الجد ؟   إلى أين سيأخذ الجد حفيدته؟  كم عدد فراخ الدجاجة؟

 .ة المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشهاأتحقق بمعي* 

 : استثمار
 عناصر
 الحكاية

 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 .....من قدم باكرا؟ إلى بيت من جاء الجد؟ ...(: الجد، وداد، الدجاجة، الديك، الثعلب ) شخصيات الحكاية.

 ...(القرية، المزرعة، الخم)الحكاية؟ ما هي األمكنة المذكورة في : األمكنة.

 ....(الصباح الباكر، ) متى وقعت أحداث الحكاية؟: الزمان.

 ....ماذا قال الجد لحفيدته؟ ما هي الحكاية التي سيحكيها الجد لحفيدته؟ ماذا يوجد في الحقل؟ : األحداث.

 :الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 
 
 
 

 
 

 ودعم تقويم
 :ما أمكن[ ر]على التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصوت هم أساعد*
 في الحقل؟ كثرخذ الجد حفيدته؟ ما هي الحبوب التي تأإلى القرية؟ أين سي متى حضر الجد -
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 تسميع

من جاء إلى المزرعة؟ ماذا : بأن أسأل (يحيي ويرد التحية) أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 
 ...؟بم رد الجد؟ لجدها قالت وداد

 :متن الوضعية التواصلية

 ! صباح الخير حفيدتي: الجد .صباح الخير جدي :جدها تحيي وداد

 ! وعليكم السالم وداد ! السالم عليكم أستاذتي  :وداد تحيي أستاذتها

 ! أسعد عزيزتيمساؤك  ! مساؤك سعيد ماما: وداد تحيي أمها

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم * 
 .وعالمات الوقف

أرسم تخطيطا لها على السبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية، كلما هممت ام الحوار يدور بين عدة شخصيات، ما د -
 .بالكالم على لسانها

 ....ماذا قالت وداد لجدها؟ بماذا أجابها؟ بماذا حيت وداد أستاذتها؟ : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل
 
 
 
 
 
 

 الدجاجة
 والثعلب

 الباكر الصباح في: الزمان

 إلى الذهاب المزرعة، إلى الجد حضور: األحداث .. الديك، وداد، الجد،: الشخصيات

 ... الثعلب، هجوم الحقل،

 ....الخم، الحقل، القرية،: المكان



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  التحية ويرد يحيي: الوضعية التواصلية بالدجاجة والثعل: الحكاية

 الحل، األحداث، توالي المطروح، المشكل البداية،) السردية البنية تعرف( 2) .سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف

 .التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...يحمي،  رفة النوم، تسكن، زوج، حنون، يحب،ت، حفيدة، تعيش، أفراد أسرتي، غالجد، بي: المعجم المتعلق بمجال األسرة
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

   العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

 األحداث؟

 التسميع

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

أين تعيش  الحكاية التي سيحكيها الجد البنته؟ ماذا طلبت وداد من جدها؟ بماذا وعدها الجد؟ ماهي: أختبر الفهم السماعي

 الدجاجة؟ لماذا توجهت الدجاجة إلى الحقل؟ ماذا تتناول الفراخ والدجاجة؟ من هجم على الدجاجة وفراخها؟ أين وقف الديك ؟
 ....ولماذا؟ 

 استثمار

 بنية

 الحكاية

 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 
ما : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (فما هي هذه الحكاية؟: إلى...  البداية: من) بالبداية الخاصأقرأ المقطع السردي  *

 جملة قرأتها؟/الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ ماذا قالت وداد لجدها؟ ماهي آخر كلمة

ما هي الجملة التي ابتدأ بها المقطع؟ أين : ثم أسأل( خهاوتقدمه لفرا... قال الجد: من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 
 جملة قرأتها؟/تعيش الدجاجة وأسرتها؟ ماذا تتناول الدجاجة وفراخها في الحقل؟ ماهي آخر كلمة

ماذا رأى الديك بين : ثم أسأل( وغطت جميع الفراخ: إلى...  وقف الديك: من) بالمشكل المطروح الخاصأقرأ المقطع * 
 جملة قرأتها؟/كيف حمت الدجاجة فراخا؟ ماهي آخر كلمة األعشاب؟

فعل الديك لحماية أسرته؟ ماذا : ثم أسأل( بسالم إلى الخم: إلى...  جاء الديك مسرعا: من) بحل المشكل الخاص قطعالمأقرأ * 
 جملة قرأتها؟/الدجاجة؟ ماهي آخر كلمة ترعبماذا ش

ماذا قالت وداد لجدها : ثم أسأل( النهاية: إلى ... لقد اقتربنا: قال الجد :من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 
  جملة قرأتها؟/بعد أن سألها عن الحكاية؟ ماهي آخر كلمة

 تقويم

 ودعم

نتدب عددا من التالميذ أأكتفي بنطق الجمل غير مرتبة شفهيا و) أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
وأحمل كل واحد منهم على ترديد جملة واحدة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيبها تبعا لتواليها في بعدد الجمل 

 .(الحكاية
 :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -
 (نقر الديك الثعلب   –اتجهت إلى الحقل  –حضر الجد باكرا  -فرأى ثعلبا ماكرا يتسلل)

 [.ر] صوتالللتعبير عن بعض أحداث الحكاية تتضمن  -
حضر، رد، خرج، ) :، وتدوين الكلمات التي حروفها مدروسة مثلحرف الراء[ ر]الصوتالستخراج الكلمات التي تتضمن  -

بالنسبة  لحرف الراءواالكتفاء بتدوين المقاطع المتضمنة  ...(يكثر، يحفر، ينقر، رأى، يريد، ارتمى، يحذر، فر، فرح، رفع، 
 / ...ـــر/: حضر: للكلمات التي حروفها غير مدروسة بعد

 .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 ترجيع

 .أسمع متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة* 
وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا  ،جواب كل سؤال جزءا من الوضعيةالأطرح أسئلة متدرجة، يكون * 

 .منه
 ! صباح الخير حفيدتي: الجد .صباح الخير جدي :جدها تحيي وداد

 ! وعليكم السالم وداد ! السالم عليكم أستاذتي  :وداد تحيي أستاذتها

 ! عزيزتيمساؤك أسعد  ! مساؤك سعيد ماما: وداد تحيي أمها

 صباح الخير جدي حّيت وداد جدها، ماذا قالت؟
 صباح الخير حفيدتي بم رد الجد ؟

 السالم عليكم أستاذتي حّيت وداد أستاذتها، ماذا قالت ؟
......... ..... 

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
 ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -
 (.الحروف) غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة ما دامواالشفهية  أجوبتهمبتلقي  كتفيأو
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  البنية السردية للحكاية -

 إعداد
أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف  -

 ...التعبير الجسدي،
 ...أين ذهبت وداد رفقة جدها؟ ماهي الحكاية التي رواها الجد لوداد؟: مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 ... الحب، التراب، الذرة، الشعير، البيض،: أشياء
 ..الخم الحقل، الطريق، المزرعة،: أمكنة
 .... نفش، أحكي، يأخذ،: أفعال

 ثعلب فراخ، ديك، دجاجة،: حيوانية شخصيات
 حفيدة، جد،: آدمية شخصيات

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ...مزرعة، خم، : ر لمثلالصو -
 :شبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 .،سكنى مسكن مسكون، ساكن، تسكن، سكن،: لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -
في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 أب األب؟ أبناء االبن بالنسبة لجدهم؟ بنات االبن بالنسبة لجدهم؟ :ماذا نسمي (:الجد)، مثال كلمة لترويجهابينهم 

تقويم 
 ودعم

 :أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 مسرعا ......جاء  -            .         جميلة......... سأحكي لك  -

 .كلما أمكن ذلك حرف الراء/ [ر] الصوتكيب معجم الدرس في جمل تتضمن أوجههم إلى تر* 
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 متن الوضعية

.جدي الخير صباح: جدها تحيي وداد حفيدتي الخير صباح: الجد   ! 
 ! وعليكم السالم وداد ! السالم عليكم أستاذتي  :وداد تحيي أستاذتها

 ! مساؤك أسعد عزيزتي ! مساؤك سعيد ماما :وداد تحيي أمها

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 قالت؟ ماذا أستاذتها، وداد حيت -   قال؟ ماذا التحية، الجد رد -    قالت؟ ماذا. جدها وداد حيت -
 األم؟ أجابت بم-    قالت؟ ماذا أمها، وداد حيت -    األستاذة؟ أجابت بم -

 .الشخصيات وباقيوالجد  وداد شخصيتي تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث :المـــكون

 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  التحية ويرد يحيي: الوضعية التواصلية بالدجاجة والثعل: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...يحمي،  رفة النوم، تسكن، زوج، حنون، يحب،الجد، بيت، حفيدة، تعيش، أفراد أسرتي، غ: المعجم المتعلق بمجال األسرة

 غرفة
 سرير

 مكتبة مهد

 صوان

 ...ينجد، يدافع،: مرادفها يحمي

 يحمي الديك الفراخ من الثعلب: تركيب في جملة

 ...يخاذل، يتقاعس، يتخلى، : ضدها

 فعل: نوعها



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  التحية ويرد يحيي: الوضعية التواصلية بالدجاجة والثعل: الحكاية

 الوضعية محاكاة( 2. )(هذه هذا،) اإلشارة أسماء/ والمؤنث المذكر المفرد) االسمية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...، يحمي رفة النوم، تسكن، زوج، حنون، يحب،الجد، بيت، حفيدة، تعيش، أفراد أسرتي، غ: المعجم المتعلق بمجال األسرة

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية
 االنطالق

 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان بعائلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 
 .عيش، عائش، معاش، معيش، معيشةعاش، : تعيش 
 .كلمات من معجم الحكاية في جملأطلب منهم تركيب * 

حفيدة، جد، : أكتب بعض الكلمات في السبورة ثم أقرؤها وأنتدب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءتها، مثل
 ...غرفة،  ،أفراد أسرتيدجاجة، ديك، 

 سرد
 الحكاية

 االسمية الجملة) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 
  (. هذه هذا،) اإلشارة أسماء ( /والمؤنث المذكر المفرد)

 
 استثمار
 الظواهر
 اللغوية
 

 :ذكر والمؤنثمالمفرد ال: الجملة االسمية
المفرد ) عقب سردهم للمقاطع، أطرح عليهم أسئلة تفضي اإلجابات عنها إلى استخراج جمل اسمية من الحكاية* 

 :(المذكر والمؤنث
 ...ذا عرفت وداد؟ امكيف هي الحكاية التي سيحكيها الجد لوداد؟  -
 :أنطق جمال اسمية وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثل* 

 .......الحيوان ......... الجد ........... النقرة .........       الحكاية

 ....أطلب منهم اإلتيان بجمل اسمية مفردة، وأحفزهم وأوجههم * 

 :(هذه هذا،) اإلشارة أسماءاستثمار 
 :مثل ،أحفزهم على استعمال هذا، هذه في جمل* 
 :أنطق بجملة اسمية وأطلب منهم إدخال اسم اإلشارة المناسب عليها، مثل* 

 هذا الجد حنون. الجد حنون
 .......................الثعلب ماكر 

 .................... المزرعة واسعة 

 :التقنية يستعملون أسماء اإلشارة للمفرد المذكر والمؤنث باإلشارة إلى شيء معين والتعبير عنه، مثل بنفس* 
 .هذا عمر: يشير بسبابته لتلميذ -
 .هذه نافذة: يشير بسبابته إلى النافذة-
- .... 

 ودعم تقويم

 :يتكرر النشاط بجمل من الحكاية وبغيرها مثل -
 ..........................................هذه: الدجاجة حكيمة

 .............................................هذا: رصغي فرخال

 :مثل، يشخصون ويعبرون بجمل اسمية مفردة
 .هذا تلميذ نظيف -------تلميذ نظيف الهندام 

 .هذه تلميذة مهملة ---تلميذة لم تنجز واجباتها 
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 متن الوضعية

.جدي الخير صباح: جدها تحيي وداد حفيدتي الخير صباح: الجد   ! 
 ! وعليكم السالم وداد ! السالم عليكم أستاذتي  :وداد تحيي أستاذتها

 ! مساؤك أسعد عزيزتي ! مساؤك سعيد ماما: وداد تحيي أمها

 
الذي دار  وترديد الحوار ،وداد والجد واألستاذة واألمت تقمص شخصيا المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ* 

 .بينهم
 .أطلب منهم أن يحاكوا الشخصيات، على أن يتحدثوا عن أسرهم* 

 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 .تثبيت الوضعية التواصلية:  3الحصة  التحية ويرد يحيي: الوضعية التواصلية بالدجاجة والثعل :الحكاية

 .التحية أساليب واستعمال" التحية ويرد يحيي"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...، يحمي رفة النوم، تسكن، زوج، حنون، يحب،الجد، بيت، حفيدة، تعيش، أفراد أسرتي، غ: المعجم المتعلق بمجال األسرة

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثل"الدجاجة والثعلب"أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية المتعلمات والمتعلمين أطرح على * 
 متى حضر الجد؟ ماذا قالت وداد لجدها عند قدومه؟ 

ذهبت إلى المدرسة فحيت أستاذتها، وعادت في  بعدما زارت وداد المزرعة رفقة جدها،: أضيف مثل* 

 :المساء إلى البيت، فحيت امها، فتابعوا معي الحوار التالي

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 

 ! صباح الخير حفيدتي: الجد .صباح الخير جدي :جدها تحيي وداد

 ! وعليكم السالم وداد ! السالم عليكم أستاذتي  :وداد تحيي أستاذتها

 ! مساؤك أسعد عزيزتي ! مساؤك سعيد ماما: وداد تحيي أمها

 

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر *

 .والتنغيم وعالمات الوقف
 ،للشخصياتما دام الحوار يدور بين عدة شخصيات أرسم تخطيطا لها على السبورة، أو ألصق صويرات  -

 .ت بالكالم على لسانهاموأقف إلى جهة كل شخصية، كلما هم
من حيت وداد في المشهد األول؟ بم رد عليها الجد؟ كيف حيت وداد : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 بم حيت امها؟ بم ردت األم؟أستاذتها؟ بم ردت عليها األستاذة؟ 

 تشخيص
 .على تقمص الشخصيات، وترديد الحوار اليتناوبو أساعد المتعلمات والمتعلمين* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .أنفسهم وا الشخصيات، على أن يتحدثوا عنأطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 ودعم

 لين؟/حيت وداد جدها، إذا قمت بتحية جدك أو جدتك، ماذا ستقول -

 ستردين عليه؟/سترد السالم عليكم، بم: إذا حياك أحد وقال لك -

 صباح الورد يا صديقتي، كيف سترد عليها صديقتها ياسمين؟: قالت وداد لصديقتها -
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ر[ / ر]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وفي مواقع مختلفة من [ ر]نطق الصوت ( 2) .وفي مواقع مختلفة من الكلمة سمعا معزوال،[ ر]الصوت  وتمييز تعرف( 1: األهداف

 .برسمه الخطي[ ر]ربط الصوت ( 3) .الكلمة

عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، : الوسائل
 .....إلكترونية، موارد رقمية، التعبير الجسدي، اجهزة 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
  البصرية

 .أمام+ األحد، اكتوبر+ أسماء المتعلمين والمتعلمات ليها أعرض بطاقات ع *
 .من قبل الجميع وترديد ما تتضمنه البطاقات أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، *

وضعية 
 االنطالق

، مدار، رد، ) [.ر]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت *  دار، دور، رماد، مراد، رمى، رام، ردم، مردوم، ُمرٌّ
 ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ :وأسأل (.مر، مارد، ريم، دّمر

 : شيد الحرفلمتعلمين نأنشد مع المتعلمات وا* 

 حرف صغير رقيق*** أنا الراء، أنا الراء 
 وفي البداية بال رفيق*** في النهاية قد أتصل 
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 .الممارسة المستقلة، التطبيق التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة،: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
ما الصوت األول في كل : ثم أسأل ....رماد؛ رمان؛ رمال؛ رمى؛ رمح؛ رماح: ، مثل[ر]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

، ...(دار؛ دور؛ ردم؛ مدار؛ دم؛ مارد؛ مطبخ، ريم): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ر]يتضمن الصوت شفهيا كلمات بعضها أقدم *
 [.ر]ى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت طلب من المتعلمات والمتعلمين رفع اليد اليمنوأ
وبعد  ،...(دار؛ دور؛ رمى؛ دّمر؛ مراد؛ ردم؛ مّر؛ رد؛ مدار؛ مردوم؛ مارد؛ : )، مثل[ر]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *

وذلك برفع اليد )في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها [ ر]ن والمتعلمات تحديد موقع الصوت تقديم كل كلمة أطلب من المتعلمي
 (.اليمنى إذا كان الصوت في البداية، ورفع اليد اليسرى إذا كان في اآلخر، ووضع اليدين على الصدر إذا كان في وسط الكلمة

نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه في الجهاز الصوتي، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين [ ر]أنطق الصوت  *
 .والمتعلمات بشكل جيد

 .خرجه بشكل مضبوط في الجهاز الصوتي، وأصححه، ثم يرددونه، وأتحقق من نطقهم له من م[ر]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف  [. ر: الخطي ورسمه[ ر]الصوت الربط بين ]
 ...(ُرمان، درهم، سيارة، مدار،: ) في اول الكلمة ووسطها وآخرها،مثل حرف الراءت مقاطع أو كلمات تتضمن أعرض بطاقا*

وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة  بلون مختلف، الراءحرف  مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )

 .عليهاو المسطرة إلى الحرف وتمرير األصبع 
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي حرف الراءأرسم * 
 .مرة ثانية وعيونهم مغمضةأطلب منهم تمثيل رسم الحرف في الهواء * 

 التطبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتبارى شفهيا [: ر]تقديم كلمات تتضمن الصوت ري في أنظم لعبة التبا: شفهيا -1

 [.ر]د من الكلمات التي تتضمن الصوت في تقديم أكبر عد

 .على األلواح حرف الراءأطلب منهم رسم شكل  -2

 .المتعلقة بالراء المدرجة في الكراسة 3اللوحة وقراءة  ،2و  1النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -3

 تقويم ودعم
 .أشكاله في بداية الكلمة ووسطها وآخرهارسم ويتعرفون [ ر]والمتعلمات الصوت  ينطق المتعلمون-
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

أنشطة 
 منزلية

، مع مراعاة [ر]فواكه، تتضمن الصوت  وأخضر حيوانات أو  أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو
 .الخصوصيات المحلية

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحركات القصيرةالحرف مع :  2الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ر[ / ر]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )تعرف حرف الراء مع الحركات القصيرة( 2. )مع الحركات القصيرة[ ر]الصوت ونطق تمييز ( 1: األهداف

 .التحقيق الخطي لحرف الراء مع الحركات القصيرة( 4. )القصيرة الحركات مع الراء

المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .أمام+ األحد، اكتوبر+ أسماء المتعلمين والمتعلمات أعرض بطاقات عليها * 
 .من قبل الجميع أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات *

 االنطالق
 .لمتعلمات والمتعلمين نشيد الحرفأنشد مع ا -
رماد؛ ُرمح؛ ماِرد؛ )القصيرة، مثل مع الحركات [ ر]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ر]وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت ، ...(َردم؛ ُرمان؛ رمال؛ 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

؛ ُرماة؛ ِرمال؛)مع الحركات القصيرة مثل  ،[ر]الصوت أقدم شفهيا كلمات تتضمن * وأردد بعد كل كلمة المقطع المناسب  ،...(ردّ
 ...ِر : ِرمال/ ُر : ُرماة/ َر :رد: على غرار المثال
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لت
ا

 

وأطلب منهم تحديد الكلمة المختلفة في : مثلمع الحركات القصيرة، [ ر]الصوت مجموعات من كلمات تتضمن شفهيا ثالث  أقدم -
؛ َرمى؛ ماِرد): كل مجموعة دّ  (.ِرماح؛ َرماد؛ ماِرد؛ مدرب)؛ (ُرمح؛ ُرمان؛ ِرماح؛ ُرماة)؛ (َرماد؛ َر

 .ثم ينطقون بعدها المقطع المناسب مع الحركة القصيرة، [ر]الصوت يرددون كلمات تتضمن  -
 ....ِر : ماِرد/ ُر : ُرمح/ َر : مىر/ ِر : ِرماح/  ُر : ُرمان/ اد رم: رَ : مثال

ضا
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ا

فة
 :مع الحركات القصيرة، مثل حرف الراءكلمات تتضمن للحصول على ( َر، ُر، ِر )حد المقاطع أطلب شفهيا منهم إضافة أ*  

 جال... -ماة .... -باب ..
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باستعمال )في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا  [ر]الصوت أقدم كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

أنجز النشاط 
شفهيا دون 
كتابته على 
 السبورة

 [ر]المتضمن ل المقطع  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /رَ /  (تصفيقتين)  /مــى// ر/ مى -ر  رمى

 /رُ /  (تصفيقات 3)  /ة/ /ما/ / ر/ ة - ما -ر ُرماة

  /رِ /  (تصفيقات 3)  /د/ / ر/ /ما/ د -ر  –ما  ماِرد
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 :أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة* 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ــــــــــــــ  +ر  رَ 

 (ضمة)ــــــــــــــ + ر  رُ 

 (كسرة)ــــــــــــــ + ر  رِ 

 :مع حركات قصيرة متنوعة، مثل بلون مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة حرف الراءأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -
مع تمرير األصبع أو المسطرة ( َر؛ ُر؛ رِ )ثم أنطق كل مقطع بوضوح  وأقرؤها، ،(...رماد؛ مارد؛ دّمر؛ رمان؛ يدور؛ يرد؛ رمال)

 .عليه

قة
ال
ط
ال

 

، مع تمرير األصبع على كل مقطع (في الكلمات التي كتبتها على السبورة) (َر؛ ُر؛ رِ ): يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أثناء قراءته

 .ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة أكتب المقاطع على اللوحة القرائية،* 

 التطبيق

وأوزع على { َر؛ ُر؛ رِ }منهم ألواحا مكتوبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعبة المقاطع:واأللواح البطاقات باستعمال -1

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى  (ة)الباقين بطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجود لديه

 / ......ر/ /دا/ /مـ: /مدار: ، مثلحرف الراءيجزئون كتابيا كلمة تتضمن  -

 .المدرج في الكراسة 4النشاط ينجزون (: ة(باستعمال كراسة المتعلم -2

 تقويم ودعم
 .ويحيطونها بخط مغلق حرف الراءيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 .في كلمات يختارونها حرف الراءأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين  أنشطة منزلية

 
 
 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  3الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ر[ / ر]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )عرف حرف الراء مع الحركات الطويلةت( 2. )ةلطويلمع الحركات ا[ ر]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف

 .مع الحركات الطويلة التحقيق الخطي لحرف الراء( 4. )الطويلة الحركات مع الراء

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: العملصيغ 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .أمام حد،، اكتوبر،األ+ أسماء المتعلمين والمتعلمات أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

وضعية 
 االنطالق

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
رام؛ دروب؛ داري؛ مراد؛ )مع الحركات الطويلة، مثل [ ر]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ر]الصوت وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق ، ...(مرور؛ ريم
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ ر]وكلمة واحدة تتضمن الصوت  ، مع الحركات القصيرة،[ر]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : اكتشاف الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات، مثل

 (مارد؛ رماح؛ رمال؛ داري( )رمان؛ رمح؛ دروب؛ ركبة...( )رماد؛ رام؛ ردم؛ رد)
 .مع الحركات الطويلة باستعمال اإلشارات المقترحة في الدليل [ر]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -
وأطلب منهم محاكاة النطق   ،...(رام؛ دروب؛ داري؛ مراد؛ مرور؛ ريم)مع الحركات الطويلة [ ر]أنطق بكلمات تتضمن الصوت *

 .النموذجي جماعيا وفرديا
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في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات الطويلة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا باستعمال التصفيق،  [ر]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.ر]وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت 

 [ر]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة
 /را/ /م/  /را/ رام

 /رو/ /ب/ /رو// د/ دروب

  /ري/ /ري/ /دا/ داري

 الدمج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ ر]مقاطع، واطلب منهم دمجها للحصول على كلمات تتضمن الصوت أقدم شفهيا  *
 /د/ /ـرا/ /مـ/  -/    ر/ /ـرو/ /مـ -/  ر/ /ريـ/ /سـ/

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

 :مع الحركات الطويلة -ر -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةكة الالحر+ الحرف  المقطع
 (مد باأللف)ا   + ر  را

 (مد بالواو)و   + ر  رو

 (مد بالياء)يـ   + ر  ري

مراد؛ ) :مع حركات طويلة متنوعة، مثل مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة بلون حرف الراءأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -
مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ( را؛ رو؛ ريـ)ثم أنطق كل مقطع بوضوح  ، وأقرؤها،(... مريد؛ مرور؛ مرارة؛ دروس؛ ريم 

 .ويردده المتعلمون والمتعلمات جماعة

 الطالقة
 .مع استعمال اإلشارات المقترحة للمدود( /ري/؛ /رو/؛ /را)يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع *
 .ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة أغني اللوحة القرائية بالمقاطع الجديدة،-

 التطبيق

مع الحركات الطويلة، ويكتبه على اللوحة، ثم  حرف الراء... بالعجين أو الرمل( ة)يشكل كل متعلم :باستعمال البطاقات واأللواح -1

 .يقرؤه
وأوزع على الباقين بطاقات تتضمن { رو؛ ريـرا؛ }متعلمين ألواحا مكتوبا عليها ( 3)أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  -

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل ( ة)المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .للمقطع الموجود لديه

 4النشاط )ويلة، بدءا من اليمين، ثم من اليسار مع الحركات الطحرف الراء يقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 (.المدرج في الكراسةبالراء  المتعلق

 تقويم ودعم
 .مع الحركات الطويلة ويحيطونها بخط مغلق حرف الراءيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة -

 .مع الحركات الطويلة حرف الراء بتلوينأكلف المتعلمات والمتعلمين - أنشطة منزلية
 

 

 

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  4الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ر[ / ر]الحرف / الصوت: الموضوع

. التنوين مع الراء حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3) .عرف حرف الراء مع التنوينت( 2. )مع التنوين[ ر]تمييز ونطق الصوت  (1: األهداف

 .مع التنوين التحقيق الخطي لحرف الراء( 4)

ذوات األشياء،  سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية،: الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .األحد،، اكتوبر، أمام+ أسماء المتعلمين والمتعلمات أعرض بطاقات عليها * 
 .بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع أنتدب* 

وضعية 
 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيد الحرفأنشد مع ا*
 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرائية -
إلثارة انتباههم إلى التغيرات التي تطرأ على مع حركات قصيرة وحركات طويلة وتنوين  [ر]الصوت أقدم كلمات تتضمن *

 ...دار ،ار؛ رمح؛ ورود؛ نمر؛ مارد؛ ريمرمى؛ مراد؛ د: ، مثل[ر]نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

مع التنوين، وأطلب منهم تحديد [ ر]، مع الحركات، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ر]أقدم شفهيا كلمات تتضمن بالصوت *
 (ِرماح، ريم، ِرجل، جار  ( ) رسم، داراً، مراد، رد( )؛ دار  ُرمح؛ ُركبة؛ ورود):الكلمة المختلفة، مثل

؛ دارا؛ دار  : )مع التنوين[ ر]يرددون كلمات تتضمن الصوت  - ؛ جاراً؛ جار  / دار  ؛ سريراً؛ سرير  / جار   ...(.سرير 
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 [:ر]، وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت (باستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات السابقة -

 [ر]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

 /ر  /  /ر  /  /دا/ دار

 /راً /  /ـــراً //ــريــ//سـ سريرا

 /ر  /  /ر  / /جا/ جار  
 :مع التنوين -ر -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع

 (تنوين الفتح)اً   +  ر  راً 

ـ   + ر  ر   ـ   (تنوين الضم)ــ

ـ    +ر  ر     (تنوين الكسر)ـــ 

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

؛ مداراً؛ مدار  )بلون مختلف مع التنوين  حرف الراءأكتب على السبورة كلمات تتضمن * ؛ دماراً؛ دمار  ؛مدار   ،...(دمار 
جماعة مع إثارة يه، ويرددونه مع تمرير األصبع أو المسطرة عل( /ر  /؛ /راً /؛ /ر  /)وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح 

؛ سورا؛ بئر  : االنتباه إلى أن التنوين يأتي في آخر الكلمة وليس في أولها أو وسطها، مثل  (.دور 

 الطالقة
  (./ر  /؛ /ر  /؛ /راً /)يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أغني اللوحة القرائية بمقاطع تتضمن التنوين، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة*

 التطبيق

 :باستعمال البطاقات واأللواح -1

 .مع التنوين على األلواح وقراءته حرف الراءأدربهم على رسم *
مع تنوين الضم، ثم  بحرف الراءأشكل مجموعات أو صفوف، وأطلب من كل مجموعة أن تقدم أكبر عدد من الكلمات تنتهي *

؛ مسماراً؛ دما: تنوين الفتح وتنوين الكسر على غرار  ر  مدار 

 .مع التنوين والحركات، المدرجين في الكراسة بالراءالمتعلقين  6و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -1

 تقويم ودعم
 (نشاط سبوري. )مع التنوين بالترتيب وبدونه حرف الراءيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة حرف الراءأكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن كلمات تتضمن * منزلية أنشطة
 

 

 

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  الدجاجة والثعلب :الحكاية ر[ / ر]الحرف / الصوت: الموضوع

التحقيق الخطي لحرف الراء مع جميع ( 2. )مع جميع الحركات والتنوين[ ر]التحقيق النطقي للصوت ( 1: األهداف

 .قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن حرف الراء مع جميع الحركات والتنوين( 3. )الحركات والتنوين

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية،  :الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أعرض بطاقة عليها اسم معين، وأطلب من صاحبه الوقوف، وتكرر العملية مع أسماء أخرى*

وضعية 
 االنطالق

 :أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 حرف صغير رقيق*** أنا الراء، أنا الراء 
 وفي البداية بال رفيق*** في النهاية قد أتصل 

 .المنزليةأراقب األعمال *

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة  حرف الراءيقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية ، بطاقات : أدوات تقويمية نحووالتنوين، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 .وأساسا كراسة المتعلم والمتعلمة ،ورةبة ، السسالحروف ، الكرا
 (.المدرجة في الكراسة بالراءالمتعلقة  8،9، 7 اللوحات)

ومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 
 :مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم راءحرف ال

 ،/ر  /، /ر  /، /راً / -/ِر /،/رُ /،/رَ / - /ري /،/ور/،/ار/ 
 رورو، رارا، ريري، مراد، مدار 

 دعم وإغناء

 . على استثمار نتائج التقويم  ءإلغناء بنااعد أنشطة للدعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأتي. 
 .مع جميع الحركات [ر]للصوت التحقيق النطقي - 
 مع جميع الحركات راءلحرف الالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين راءحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفردات والطالقة، والتطابق الصوتي الخطي طة لتعزيز الوعي الصوتي،شأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
رى أو تعاون ثنائي أو عمل غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ

 :فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .، موارد رقمية بطاقات، عجين)ئل والمعينات التربوية ساتنويع الو~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 الحرف مع الحركات القصيرة:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية حرف الراء: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف حرف الراءرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -1

 .متعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم وال: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  الراءللقراءة، تتضمن 
،ُر، يدم  ماد، ر    ...مِرض 

 إعداد

كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر
:، مثلالراءيتضمن 

 /ِرـ: /مرض/        ــرُ : /يدمرُ       /  ر  : /مادر  

غيرها والحركات القصيرة؛ وأهمل راءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.
 /ِر /    /ــــرُ /   /ر  /

 علمينتعض المتعلمات والمبالمقاطع، ثم يقرؤها أقرأ.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأالسبورة، في الكتابة على  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التي الكف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم  ،(/ِر/،/ـرُ /،/ر  /)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي،-

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،/ِر/،/ـرُ /،/ر  /يكتبون سطرا من كل مقطع -

صفحة (. ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم الراءالنموذج الخطي لحرف 
 .الراءالكتابة لحرف 

 
 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية حرف الراء: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف حرف الراءرسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -1

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة
: ، مثلوالتنوين ووسطها وآخرهافي أول الكلمة مع الحركات الطويلة  الراءللقراءة، تتضمن 

 ...مراد، رامي، ورود، داراٌ،سرير، 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
:، مثلالراءيتضمن 

 /را  : /دارا  /        رو: /ورود/        را/ :رامي

طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  راءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك
.مدار: ، مثلالراءتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك  ،(مدار،/را  /،/رو/،/را/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف  تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم،
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
المنزلي، استنادا على دفاتر العمل  ،(مدار،/را  /،/رو/،/را/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  الراءإلى النموذج الخطي لحرف 
 .الراءصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم

 
 
 
 

 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى



 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية حرف الراء :الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال الراء حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصلأط 
.، الحصة السالفة للقراءة الراء لحرف

الحركات مع و ،(، رمالردم، رمان: ) مثل، يرةالقص الحركات مع الراء منتتض كلمات 
 (.مرادا  ) مثل، وين،والتن(رامي، مرور، ريم: ) مثل، الطويلة

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 
 .زار رامي مرادا  

 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةالأقرأ. 

 دب نتأوحركته؛ و الراءحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت راءالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالإن دعت  التصحيح، يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 : ملحوظة
.متفرقة كلمات بدل قصيرة، بسيطة جملة المنقول سيصير الراء؛ حرف من ابتداء-
 لبدءا نقطتا) الجملة في ترد التي رقيمالت لعالمات حيحالص الرسم إلى والمتعلمين اتالمتعلم هيبنت يتم اكم-

 (.اتهاومواصف وقياسها رقيمالت عالمة كتابة عند القلم سارمو ءواالنتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون



 إمــــالء:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية حرف الراء: الموضوع

 .الراء حرف تتضمن وكلمات مقاطع من والمتعلمة المتعلم ىعل يملىكتابة ما  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحركات مع حرف الراء تتضمنأطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات 

.لحرف الراء السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة

شفهيا للراء المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل للراءأكتب على السبورة مقاطع:
 /ر  / /رٌ / /را  / /ري/ /رو/ /را/ /رِ / /رُ / /ر  /

 (مدار)ص الخط والنقل مثل صح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف
 .هم قراءة جهرية مستقلةضبعأقرأ المقاطع والكلمة، ثم يقرؤها * 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللواالمتعلمون والمتعلمات على  يكتب -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون



 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية حرف الراء: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال الراء حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
 :كالتالي

 التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال ا  كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

 .بالمجال مرتبطا   موضوعا   بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم وأوجههم اعدهمأسس يبأنن أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض. 

 تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 : مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :كلمة، مثل ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-
 دٌ ... مــــا 

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -1-      
 /                 ............رٌ /    *             *  /ر  /
 /                 .............م  /   *             *  /دو/
 /               ............مى*             *  /  /را/

 : يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-    
 /ريـ/   /رو/  / ــرٌ /  / ر  /

ـــ ْرم   ــــمٌ .....  -...     م 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو يكتب كل فريق  -
 .صورة مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو  -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  7الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 .سرد الحكاية واستثمار القيم:  7الحصة  .يشكر: الوضعية التواصلية والثعلب الدجاجة: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 7: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات عمل فردي،)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... يحمي، يحب، حنون، زوج، تسكن، النوم، غرفة أسرتي، أفراد تعيش، حفيدة، بيت، الجد،: األسرة بمجال المتعلق المعجم: المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
 فراخه عن الديك دافع كيف ؟ وداد الجد سيأخذ أين إلى ؟ قالت ماذا ،جدها وداد حيت ؟ الجد حضر أين إلى: يجيبون عن أسئلة -

 ...؟

 ... الطريق ، المزرعة ، وداد ، الجدالمزرعة، الحيوان،  :مثلالحكاية،  من يركبون جمال تبدأ بأسماء -

  :مثل ، اإلشارة أسماء استعمال مع المؤنث المفرد إلى المذكر المفرد من بسيطة اسمية جمل يحولون ـ
 مجدة تلميذة هذه ــــــــــ مجد تلميذ هذا
 ... نشيط معلم هذا ــــــــ نشيطة معلمة هذه
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 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال * 

رة إلى بعض الصور والرسوم كلما المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشا
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات
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، ...التراث، حب، الحماية، رعاية الصغار، المحافظة على ال: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 :بتوجيههم إلى

 .هماخالديك والدجاجة لفرااستخراج ما يبين حب  -

 ...(حب الوالدين، حب اإلخوة، حب األصدقاء،) حبإعطاء أمثلة لقيمة ال -
من يرعى إخوتك في المنزل؟ هل يحكي لك جدك حكايات تراثية عن الحيوانات تغفل عن حماية فراخك؟ ، فهل الديكلو كنت مكان  -

 ....والغيالن؟ 
 ...تلميذ يساعد زميله، . / رضيعاترضع  أم: مثل، حبا كان الموقف يعبر عن قيمة اليصفقون إذ -
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 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، أسئلةيعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن  -

لو كنت مكانها، ماذا . خبأت الدجاجة فراخها خلفها، ونفشت ريش جناحيها، وغطت جميع الفراخ،ما الذي أعجبك في الحكاية؟ 
 ...؟ ستفعل

 .....حب، الرعاية، الحماية،لمواقف تجسد اليأتون بأمثلة  -
ية

صل
وا

لت
 ا
ية

ضع
لو

ا
 :

5
1

 
قة

قي
د

 

يع
سم

ت
 

 ؟حكى لوداد حكاية مشوقةمن : بأن أسأل( يشكر) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 :الحوار التاليتابعوا معي  حينما انتهى الجد من سرد الحكاية، شكرته وداد، فماذا قالت؟ : أضيف مثل

.نعم جدي، شكرا جزيال: وداد الحكاية؟ أعجبتك هل: الجد .وداد تشكر جدها

 .مع خالص شكري أستاذتي :وداد .خذي هذه القصة: األستاذة .وداد تشكر أستاذتها

 .أشكرك ماما: وداد.خذي اللمجة التي طلبت مني: األم.وداد تشكر أمها

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم * 
 .وعالمات الوقف

 هممت كلما شخصية، كل جهة إلى وأقف السبورة، على لها تخطيطا أرسم شخصيات، عدة بين يدور الحوار دام ما -* 
 .لسانها على بالكالم

 مها؟داد حينما شكرت جدها؟ أستاذتها؟ أماذا قالت و: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  7الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 قراءة وتشخيص الحكاية:  2الحصة  .يشكر: التواصلية الوضعية والثعلب الدجاجة: الحكاية

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 7: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... يحمي، يحب، حنون، زوج، تسكن، النوم، غرفة أسرتي، أفراد تعيش، حفيدة، بيت، الجد،: األسرة بمجال المتعلق المعجم: المعجم
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 .(أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب بعض هذه الكلمات في جمل بسيطة* 

 .(األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) خريطة الحكاية مركزين على العناصر أطلب استحضار* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال * 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
ع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاط* 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم) أكتب جمال كتابة مختلطة* 

 .وداد حفيدته( وداد بيت صورة) إلى باكرا( الجد رةوص) حضر

 ( .فراخها صورة) تتبعها(  حقل صورة) إلى الدجاجة خرجت

عتمدهذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة أ. )ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية نموذجية،أقرأ الجمل قراءة * 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

، تبع، راقب، انتبه، خبأ، اقترب، أعجب، يحب بدأ، بنى: )مثل، حرف الباء[ ب]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -

على ( باب: )وأدون التي حروفها مدروسة، مثل ،...(بين،  حبوب، تراب، حب ، باب، أعشاب، ثعلب، بعيدا،بباب،  ، باكرا، صباح،

بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير  الراء  والباءالسبورة، وأكتفي بتدوين المقاطع المتضمنة لحرفي 

 ...(، /ب/، بعيدا، /با: /، باب/ب: /بدأ): مدروسة، مثل

 .ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة ، على السبورةما تجمع  أقرأ

 تشخيص

 .بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم والمتعلمات يقوم المتعلمون -
 .ء الفضاء وإعداد الوسائلأشركهم في تهيي -

 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 .متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة أسمع* 
.نعم جدي، شكرا جزيال: وداد الحكاية؟ أعجبتك هل: الجد .وداد تشكر جدها

 .مع خالص شكري أستاذتي: وداد .خذي هذه القصة: األستاذة .وداد تشكر أستاذتها

 .أشكرك ماما: وداد.التي طلبت مني خذي اللمجة: األم.وداد تشكر أمها

أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا * 

 .ليتمكنوا منه
 ؟  الحكاية أعجبتك هل                                                   ؟ قال فماذا وداد، الجد سأل
 !  جزيال شكرا ، جدي نعم                                                      ؟ وداد أجابت بماذا
 !  المشوقة القصة هذه خذي                ؟ قالتماذا ف. مشوقة قصة لوداد األستاذة قدمت

 !  أستاذتي شكري خالص مع                                                  ؟ قالت فماذا وداد شكرتها
 ! مني طلبت التي اللمجة خذي       ؟ قالتماذا ف. منها طلبتها التي الّلمجة لوداد األم أعطت
 ! ماما أشكرك                           ؟ فقالت اللمجة عن أمها وداد شكرت

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد :المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  7الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم
 اج وتشخيص حكاية جديدةتإن:  3الحصة  .يشكر: التواصلية الوضعية والثعلب الدجاجة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (7: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... يحمي، يحب، حنون، زوج، تسكن، النوم، غرفة أسرتي، أفراد تعيش، حفيدة، بيت، الجد،: األسرة بمجال المتعلق المعجم: المعجم
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 وضعية
 االنطالق

ما داموا غير ) مضمون الحكاية األصلية شفهياالمتعلمات والمتعلمين على استحضار  أساعد* 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 (.للحكايات الموالية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) األولىأشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة * 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
 .....،الضيعةتغيير المزرعة ب: المكان -
 ...،بالذئب والثعلببالماعزة،  الدجاجة تغيير بالجدة، الجد تغيير بمراد، وداد تغيير: الشخصيات -
 ....مساء بذات (هذا الصباحباكرا ) تغيير: الزمان -
 .........ها،صغار رفقة لترعى الماعزة خرجت: األحداث -

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
.إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  ترديد -

. ، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسة بالنسبة للحكايات الالحقةالقراءة
.حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعداد

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةكاية الجديدة شفهيا فقطبناء خريطة الح -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدةهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -
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 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 ؟  الحكاية أعجبتك هل                                                   ؟ قال فماذا وداد، الجد سأل
 !  جزيال شكرا ، جدي نعم                                                      ؟ وداد أجابت بماذا
 !  المشوقة القصة هذه خذي                ؟ قالتماذا ف. مشوقة قصة لوداد األستاذة قدمت

 !  أستاذتي شكري خالص مع                                                  ؟ قالت فماذا وداد شكرتها
 ! مني طلبت التي اللمجة خذي       ؟ قالتماذا ف. منها طلبتها التي الّلمجة لوداد األم أعطت
 ! ماما أشكرك                           ؟ فقالت اللمجة عن أمها وداد شكرت

 .الحوار وترديد ،شخصيات متن الوضعية على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  7الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 تثبيت الظواهر اللغوية:  4الحصة  .يشكر: التواصلية الوضعية والثعلب الدجاجة: الحكاية

 محاكاة( 2. )أمساء اإلشارة للمفرد المذكر والمؤنث ،االسمية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (7: األهداف

 .التواصلية الوضعية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)أشكال التنشيط  استثمار مختلف: صيغ العمل

 ... يحمي، يحب، حنون، زوج، تسكن، النوم، غرفة أسرتي، أفراد تعيش، حفيدة، بيت، الجد،: األسرة بمجال المتعلق المعجم: المعجم
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 وضعية

 االنطالق

 المتعلمين خريطتهاالمتعلمات وثم أطلب من ، أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
الدجاجة،  : ، مثلمنهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم من الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما* 

 ... الَحب،  الجد، الحكاية،
 .أخرى النشاط الثاني بأسماءأكرر * 

تثبيت

الظواهر

 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

الجملة االسمية تثبيت:
 :، مثلتكملتها، واطلب منهم أ نطق بجمل اسمية* 

حنونة.................                                         حنون الجد

.  ........ 
ماكر

..............الحقل                                         
..

 

 .                                           شجاع..............                         ................  الحكاية

 ...،د،الخم، الحيوان، الج: ، مثلأطلب منهم تركيب جمل تبدأ بأسماء *

 أسماء اإلشارة للمفرد المذكر والمؤنثتثبيت: 

 :اآلتي المنوال على جمال يركبون ثم ،الجمل على (هذه هذا،) يدخلون* 

..... 
ديك

 .ذكية الغزالة.                             ..... قوي 
......

األستاذة

 .مجتهد طفل.                        ..... رائعة 
.                            . هذا  ....................... هذه.............

 :، مثللب منهم تحويلها إلى المذكر او المؤنثوأط ،اسمية بجمل أنطق* 
 .............هذه  –      .هذا الديك شجاع -
 ...........هذا  -هذه الجدة جميلة         -
 .الحفيد شاكر......  -.    الحفيدة شاكرة......  -
- ....... 

 ودعم تقويم

، الوضعيات  أو األشخاص بعض تجاه من ومواقفهم شعورهمليعبروا عن  ؛يركبون جمال -

 ...(.، الجد، األب ) أساعدهم بما يحفزهم على ذلك ؛وإن دعت الضرورة

 : يحولون مثل -
 ...................هذه    ..................    هذا :    الجد حنون  -

- .............  

 الوضعية

: التواصلية

 د 73

 محاكاة
 .، وترديد الحوارتقمص شخصيات الوضعية التواصلية أطلب منهم* 
 .، على أن يتحاوروا حول أسرهمشخصيات الوضعيةأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 32: المدة 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  7الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 .الوضعية التواصليةتثبيت :  3الحصة  .يشكر: التواصلية الوضعية والثعلب الدجاجة: الحكاية

 .الشكر أساليب واستعمال " يشكر " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... يحمي، يحب، حنون، زوج، تسكن، النوم، غرفة أسرتي، أفراد تعيش، حفيدة، بيت، الجد،: األسرة بمجال المتعلق المعجم: المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

 وضعية االنطالق

 الجد سأل: بأسئلة مثل" يشكر" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 لها؟ قال ماذاف الحكاية، من موقفها عن حفيدته
 له؟ قالت ماذاف جدها، وداد أجابت
 لها؟ قالت ماذا لوداد، قصة األستاذة قدمت

 وداد؟ قالت التي الجملة ماهي أستاذتها، وداد شكرت
 ؟لها الوجبة تعطي وهي األم لها قالت ماذا لها، وقدمتها وداد لمجة األم أعدت

 لها؟ قالت ماذا أمها، وداد شكرت

 .ن الحواروويردد ،وداد والجد واألستاذة واألمأربعة تالميذ يشخص  -
ستاذة قصة فشكرتها، لها األبعدما أنهى  الجد الحكاية، شكرته وداد، ثم ذهبت إلى المدرسة، فقدمت : أضيف مثل* 

 ثم عادت إلى المنزل، فقدمت لها أمها لمجة، فشكرتها أيضا،
 :الحوار التالي فتابعوا معي

 تسميع

 :الوضعية التواصليةمتن 
.نعم جدي، شكرا جزيال: وداد الحكاية؟ أعجبتك هل: الجد .وداد تشكر جدها

 .مع خالص شكري أستاذتي: وداد .خذي هذه القصة: األستاذة .وداد تشكر أستاذتها

 .أشكرك ماما: وداد.خذي اللمجة التي طلبت مني: األم.وداد تشكر أمها

باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد  أسمع الحوار مرتين* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
أرسم تخطيطا لهما على السبورة، وأقف إلى جهة كل عدة شخصيات ما دام الحوار يدور بين 

 .ت بالكالم على لسانهامشخصية، كلما هم
 لها قدمت عندما ألستاذتها وداد قالت ماذا ؟ قالت فماذا جدها، وداد شكرت :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 .... ؟ القصة

 .ليتناوبو على تقمص شخصيتي وداد وياسمين، وترديد الحوارأساعدهم *  تشخيص

 .أطلب منهم أن يحاكوا وداد وياسمين، على أن يتحاوروا حول أسرهم*  محاكاة

 تقويم ودعم

؟ ، فماذا قالوداد الجد سأل-
                                                     ؟ وداد أجابت بماذا-
 ؟ فماذا قالت. مشوقة قصة لوداد األستاذة قدمت-
                                                 ؟ فماذا قالت وداد، شكرتها-
      ؟ قالتماذا ف. منها طلبتها التي اللّمجة لوداد األم أعطت-

                           ؟ قالتماذا ف ،اللمجة عن أمها وداد شكرت-
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 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ب[ / ب]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وفي مواقع مختلفة من [ ب]نطق الصوت ( 2) .وفي مواقع مختلفة من الكلمة سمعا معزوال،[ ب]الصوت  وتمييز تعرف( 1: األهداف

 .برسمه الخطي[ ب]ربط الصوت ( 3) .الكلمة

عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، : الوسائل
 ....إلكترونية، موارد رقمية، التعبير الجسدي، اجهزة 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
  البصرية

 .االثنين، َصَفر  + أسماء المتعلمين والمتعلمات ليها أعرض بطاقات ع *
 .من قبل الجميع أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات *

وضعية 
 االنطالق

ر؛ برد؛ بارد؛ درب؛ دب؛ ربي؛ رباب؛ ِمبرد؛ بادر؛ ) [.ب]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت *  باب؛ َبر؛ ب 
 ...بدر؛ باب؛

 ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ :وأسأل
 : شيد الحرفلمتعلمين نأنشد مع المتعلمات وا* 

، أَنا ْحَبةَ //  اْلباءْ  أَنا اْلباء   // أَسيرْ  ن ْقَطتي ص 
ءِ  في دْ نْ  اْلَب  اأْلَخيرْ  في َكَتْبَتني أَوْ // َكَتْبَتني إِ
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 .الممارسة المستقلة، التطبيق التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة،: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر-

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل،(؛ باردَبر؛ب ر؛بِر؛ باب؛ بنات): ، مثل[ب]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

باب؛ مارد؛  َبر؛ ب ر؛ مراد؛ برد؛ بارد؛ عماد؛ ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ب]الصوت شفهيا كلمات بعضها يتضمن أقدم *
ى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت رفع اليد اليمنطلب منهم وأ ،...(دمية؛ بدر؛ باب؛ درب؛ دب؛ ربي؛ دمار؛ رباب؛ ِمبرد؛ بادر؛

 [.ب]
 ،(..برد؛ بارد؛ درب؛ دب؛ ربي؛ رباب؛ براد؛ بادر؛ بدر؛ باب؛ باب؛ َبر؛ ب ر؛): ، مثل[ب]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *

وذلك )في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها [ ب]ن والمتعلمات تحديد موقع الصوت وبعد تقديم كل كلمة أطلب من المتعلمي
على الصدر إذا كان في وسط  برفع اليد اليمنى إذا كان الصوت في البداية، ورفع اليد اليسرى إذا كان في اآلخر، ووضع اليدين

 (.الكلمة
نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه في الجهاز الصوتي، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين [ ب]أنطق الصوت  *

 .والمتعلمات بشكل جيد
 .خرجه بشكل مضبوط في الجهاز الصوتي، وأصححه، ثم يرددونه، وأتحقق من نطقهم له من م[ب]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف  [. ب: الخطي ورسمه[ ب]الربط بين الصوت ]
براد، مبرد، مركب، : ) مثل في اول الكلمة ووسطها وآخرها، اءحرف البت مقاطع أو كلمات تتضمن أعرض بطاقا*

مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق بلون  اءالبحرف  مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) ...(،دبدوب

 .عليهاو المسطرة الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع 
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي اءحرف البأرسم * 
 .مرة ثانية وعيونهم مغمضةأطلب منهم تمثيل رسم الحرف في الهواء * 

 التطبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتبارى شفهيا [: ب]ري في تقديم كلمات تتضمن الصوت أنظم لعبة التبا: شفهيا -1

 [.ب]د من الكلمات التي تتضمن الصوت في تقديم أكبر عد

 .على األلواح اءحرف البأطلب منهم رسم شكل  -2

 .المدرجة في الكراسة بالباءالمتعلقة  3اللوحة وقراءة  ،2و  1النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -3

 تقويم ودعم
 .أشكاله في بداية الكلمة ووسطها وآخرهارسم ويتعرفون [ ب]والمتعلمات الصوت  ينطق المتعلمون-
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

أنشطة 
 منزلية

، مع مراعاة [ب]تتضمن الصوت  فواكه، وأخضر حيوانات أو  أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو* 
 .الخصوصيات المحلية

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .القصيرةالحرف مع الحركات :  2الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ب[ / ب]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )اء مع الحركات القصيرةتعرف حرف الب( 2. )مع الحركات القصيرة[ ب]الصوت ونطق تمييز ( 1: األهداف

 .اء مع الحركات القصيرةلحرف البالتحقيق الخطي ( 4. )القصيرة الحركات مع اءالب

صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .َصَفر   االثنين،+ أسماء المتعلمين والمتعلمات أعرض بطاقات عليها * 
 .من قبل الجميع أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات *

 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيد الحرفأنشد مع ا -
، أَنا ةَ //  اْلباءْ  أَنا اْلباء  بَ ْح ءِ  في//  أَسيرْ  ن ْقَطتي ص  دْ بَ نْ  اْل  اأْلَخيرْ  في َكَتْبَتني أَوْ //  َكَتْبَتني إِ

 َبدر؛ باِلد؛ ب رعم؛ َبرد؛)مع الحركات القصيرة، مثل [ ب]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

؛  [.ب]وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت ، ...(بِئر يهرب 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

وأردد بعد كل كلمة المقطع المناسب على  ،...(؛بِر  ب ر؛ َبر؛)مع الحركات القصيرة مثل  ،[ب]الصوت أقدم شفهيا كلمات تتضمن *
 ...بِ : بِر/  ب  : ب ر/  ب  : َبر: غرار المثال
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وأطلب منهم تحديد الكلمة المختلفة : مثلمع الحركات القصيرة، [ ب]الصوت مجموعات من كلمات تتضمن أقدم شفهيا ثالث  -
 (. َبنات بِساط؛ بِحار؛ بِركة؛) ؛(يهرب   ب ندقية؛ َبدر؛ سب ع؛) ؛(برد ؛ب رعم َبراد؛ بدر؛) :في كل مجموعة

 .مع الحركة القصيرة، ثم ينطقون بعدها المقطع المناسب [ب]الصوت يرددون كلمات تتضمن  -
 بِ : باِلد/  ب  : ب لبل/ بَ : بدر/  بِ : بِرميل/  ب  : ب ستان/  بَ : براد: مثال

ضا
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، بِ )حد المقاطع أطلب شفهيا منهم إضافة أ*   :مع الحركات القصيرة، مثل اءحرف البكلمات تتضمن للحصول على (  َب، ب 
 ـحار... -ـدر ... -... ربا
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باستعمال )في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا  [ب]الصوت أقدم كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

أنجز النشاط 
 شفهيا دون
كتابته على 
 السبورة

 [ب]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة
 /بَ /  (تصفيقتين/ )ر /  /بد/ َبدر

 /ب  /  (تصفيقات 3/  )ب  / / ر/ /يهـ/ يهرب  

  /ِب /  (تصفيقات 3/  )د/ /ـال/ /بـ/ بِالد
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 :المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة أكتب على السبورة المقاطع* 
 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ـــــــــَـــــ + ب  بَ 

ـــــ + ب  ب   ـ   (ضمة)ــــــــ

ِــــــــ + ب  بِ   (كسرة)ــــــ

 :متنوعة، مثلمع حركات قصيرة  بلون مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة اءحرف البأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -
؛ َببر؛) دٌّ ؛ َبدر؛ بِركة؛ ب  ؛ بِ )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح  ،(باِلد يهرب   .مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه (َب؛ ب 

قة
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ط
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؛ َب؛): يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع - مع تمرير األصبع على كل مقطع  ،(في الكلمات التي كتبتها على السبورة) (بِ  ب 
.أثناء قراءته

 .أكتب المقاطع على اللوحة القرائية، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة* 

 التطبيق

؛ َب؛ }منهم ألواحا مكتوبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعبة المقاطع :واأللواح البطاقات باستعمال -1 وأوزع  {ِب  ب 

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى ( ة)على الباقين بطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجود لديه

 /د/ /بر: /برد: ، مثلاءحرف البيجزئون كتابيا كلمة تتضمن  -

 .المدرج في الكراسة 4النشاط ينجزون (: ة(مباستعمال كراسة المتعل -2

 تقويم ودعم
.ويحيطونها بخط مغلق اءحرف البيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 .في كلمات يختارونها اءحرف البأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين *  أنشطة منزلية



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي :المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  3الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ب[ / ب]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )عرف حرف الباء مع الحركات الطويلةت( 2. )ةلطويلمع الحركات ا[ ب]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف

 .مع الحركات الطويلة اءالتحقيق الخطي لحرف الب( 4. )الطويلة الحركات مع اءالب

األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .َصَفر   االثنين،+ أسماء المتعلمين والمتعلمات أعرض بطاقات عليها * 
 .أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميعأنتدب بعضهم لتعرف * 

وضعية 
 االنطالق

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف *
، أَنا ْحَبةَ //  اْلباءْ  أَنا اْلباء  ءِ  في//  أَسيرْ  ن ْقَطتي ص  دْ نْ  اْلَب اأْلَخيرْ  في َكَتْبَتني أَوْ //  َكَتْبَتني إِ

 بوبي؛ بابا؛ ربي؛ بوم؛ بارد؛)مع الحركات الطويلة، مثل [ ب]ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت المنزلية، أستثمر حصيلة األنشطة  *
 [.ب]الصوت وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق ، ...(دربي
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ ب]، مع الحركات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ب]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : مستعمال كلمات، مثل اكتشاف الكلمة المختلفة،

 (دربي بساط؛ بِرميل؛ باِلد؛( )ب قعة بوم؛ ب ستان؛ ب رعم؛...( )َبر برد؛ بارد؛ بدر؛)
 .مع الحركات الطويلة باستعمال اإلشارات المقترحة في الدليل[ ب]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -
 .وأطلب منهم محاكاة النطق النموذجي جماعيا وفرديا  ،(ربي بوبي؛ بادر؛)مع الحركات الطويلة [ ب]أنطق بكلمات تتضمن الصوت *
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في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات الطويلة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا باستعمال التصفيق، [ ب]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.ب]وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت 

 [ب]الصوتي المتضمن ل  المقطع التجزيء المقطعي الكلمة
 /اب/ /ر/ /د/با / بادر

 /وب/ /م/ /بو/ بوم

  /يب/ /بـي/ /در/ دربـي

 الدمج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ ب]للحصول على كلمات تتضمن الصوت  مقاطع، واطلب منهم دمجهاأقدم شفهيا * 

 /بي/ /َرْبـ/ -/  بي/ /بو/ -/  د/ /ر/ /با/

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

 :مع الحركات الطويلة -ب -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةالحركة ال+ الحرف  المقطع
 (مد باأللف)ا   + ب  با

 (مد بالواو)و   + ب  بو

 (مد بالياء)يـ   + ب  بي

 بادر؛) :مع حركات طويلة متنوعة، مثل مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة بلون اءحرف البأكتب على السبورة كلمات تتضمن  *
مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ويردده ( يبا؛ بو؛ ب)وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح ، (ربي بور؛ باب؛ بوبي؛ سبورة؛

 .المتعلمون والمتعلمات جماعة

 الطالقة
.مع استعمال اإلشارات المقترحة للمدود (/بي/؛ /بو/؛ /با/)المتعلمون والمتعلمات المقاطع يقرأ *
 .أغني اللوحة القرائية بالمقاطع الجديدة، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة-

 التطبيق

.مع الحركات الطويلة، ويكتبه على اللوحة، ثم يقرؤه اءحرف الب... بالعجين أو الرمل( ة)يشكل كل متعلم :باستعمال البطاقات واأللواح -1

وأوزع على الباقين بطاقات تتضمن { با؛ بو؛ بي}متعلمين ألواحا مكتوبا عليها ( 3)أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  *

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل ( ة)المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .ود لديهللمقطع الموج

 4النشاط )مع الحركات الطويلة، بدءا من اليمين، ثم من اليسار اء حرف البيقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 (.المدرج في الكراسةاء بالب المتعلق

 تقويم ودعم
.مغلق مع الحركات الطويلة ويحيطونها بخط اءحرف البيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة اءحرف الب بتلوينأكلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  1الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  4الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية ب[ / ب]الحرف  /الصوت: الموضوع

( 4. )التنوين مع اءالب حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3) .مع التنوين اءحرف البعرف ت( 2. )مع التنوين[ ب]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف
 .مع التنوين اءلحرف البالتحقيق الخطي 

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء،  :الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .َصَفر   االثنين،+  والمتعلمات المتعلمين أسماءأعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لتعرف أسمائهم، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

وضعية 
 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيد الحرفأنشد مع ا*
، أَنا ْحَبةَ //  اْلباءْ  أَنا اْلباء  ءِ  في// أَسيْر  ن ْقَطتي ص  دْ نْ  اْلَب  اأْلَخيرْ  في َكَتْبَتني أَوْ //  َكَتْبَتني إِ

 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرائية -
مع حركات قصيرة وحركات طويلة وتنوين إلثارة انتباههم إلى التغيرات التي تطرأ على  [ب]الصوت أقدم كلمات تتضمن *

ب   ربي؛ بِنت؛ درٌب؛ بومة؛ ب ن؛ دّباً؛ بارد؛ َبدر؛: ، مثل[ب]نطق الصوت   ....مدّر
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

مع التنوين، وأطلب منهم تحديد [ ب]، مع الحركات، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ب]أقدم شفهيا كلمات تتضمن بالصوت *
 (بنت، دابر، ربي، جاب  ( )برد، خبر، باب، كتاباً ( )دربٌ  بوم؛ ب ستان؛ ب رعم؛ ):الكلمة المختلفة، مثل

، ) :مع التنوين[ ب]يرددون كلمات تتضمن الصوت  - ، دٌب، دباً، دبٍّ ، باب   ...(باٌب، باباً

ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
ا

 

 [:ب]، وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت (باستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات السابقة -

 [ب]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

رْ / دربٌ   /ٌب /  /بٌ / /دَ

 /باً /  /باً / /با/ باباً 

 /ب  /  /ب  / /ـبي/ /د/ دبيب  
 :مع التنوين -ب -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع
 (تنوين الفتح)اً   +  ب   /باً /

 (تنوين الضم)ــٌــ   + ب  /بٌ /

ـ   + ب  / ب/   (تنوين الكسر)ـــ 

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

؛)بلون مختلف مع التنوين  اءحرف البأكتب على السبورة كلمات تتضمن * ؛ دّباً؛ دبٌّ ، وأقرؤها ،...(مدرب   مدرباً؛ مدرٌب؛ دبٍّ
جماعة مع إثارة االنتباه إلى يه، ويرددونه مع تمرير األصبع أو المسطرة عل( /ب  /؛ /اً ب/؛ /بٌ /)ثم أنطق كل مقطع بوضوح 

 (.كلب   قلباً؛ باٌب؛): أن التنوين يأتي في آخر الكلمة وليس في أولها أو وسطها، مثل

 الطالقة
/(ب  / ؛/باً / ؛/بٌ )/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أغني اللوحة القرائية بمقاطع تتضمن التنوين، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة*

 التطبيق

 :باستعمال البطاقات واأللواح -1

.مع التنوين على األلواح وقراءته اءحرف البأدربهم على رسم *
مع تنوين الضم، ثم  اءبحرف البأشكل مجموعات أو صفوف، وأطلب من كل مجموعة أن تقدم أكبر عدد من الكلمات تنتهي *

؛: تنوين الفتح وتنوين الكسر على غرار  .رباب   دّباً؛ ربُّ

 .مع التنوين والحركات، المدرجين في الكراسة اءبالبالمتعلقين  6و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -1

 تقويم ودعم
(نشاط سبوري. )مع التنوين بالترتيب وبدونه اءحرف البيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة اءحرف البأكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن كلمات تتضمن * منزلية أنشطة

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األسرة:  2الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  الدجاجة والثعلب :الحكاية ب[ / ب]الحرف / الصوت: الموضوع

مع جميع  اءلحرف البالتحقيق الخطي ( 1. )نوينمع جميع الحركات والت [ب]التحقيق النطقي للصوت ( 2: هدافاأل
 .مع جميع الحركات والتنوين اءحرف البمقاطع وكلمات وجمل تتضمن  قراءة( 3. )الحركات والتنوين

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية،  :الوسائل
 ....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أعرض بطاقة عليها اسم معين، وأطلب من صاحبه الوقوف، وتكرر العملية مع أسماء أخرى*

وضعية 
 االنطالق

 :أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
، أَنا ْحَبةَ ***  اْلباءْ  أَنا اْلباء   أَسيرْ  ن ْقَطتي ص 
ءِ  في دْ نْ  اْلَب  اأْلَخيرْ  في َكَتْبَتني أَوْ ***  َكَتْبَتني إِ

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة  اءحرف البيقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية ، بطاقات : أدوات تقويمية نحووالتنوين، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 .، وأساسا كراسة المتعلم والمتعلمةورةبة ، السسالكرا الحروف ،
 (.المدرجة في الكراسة اءبالبالمتعلقة  1،1، 7 اللوحات)

حرف ومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 

 :مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم اءبال
 ،/ب  /، /بٌ /، /اً ب/ -/بِ / ،/ب  /،/بَ / - /يب /،/وب/،/اب/ 

 ...-بوبو  -بابا – ربي - بوم - بارد -رب  

 دعم وإغناء

 . على استثمار نتائج التقويم  ءإلغناء بنااعد أنشطة للدعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأتي. 
 .مع جميع الحركات [ب]للصوت التحقيق النطقي - 
 مع جميع الحركات اءبلحرف الالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين اءبحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
رى أو تعاون ثنائي أو عمل غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ

 :فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .الفردي  نرإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .، موارد رقمية بطاقات، عجين)سائل والمعينات التربوية تنويع الو~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 الحرف مع الحركات القصيرة:  1الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية بـــاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف باءحرف الرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -2

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  باءالللقراءة، تتضمن 
 ...بالمركبسبل، براد، برد، مبرد، ُدبدوب، مركب، دب، 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلالراءيتضمن 

ـ: /اد  ر  ب    /بِ ـ: /... بالمركِب /        ـُبـ: /  ُسُبل      /  ب 

غيرها وأهمل والحركات القصيرة؛ راءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.

ـــ/   /ــبِ /    /ــُبــ/   /ب 
 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأفي الكتابة على السبورة،  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التي الكف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ـ/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي - ويسبق ذلك ، (/ـبِ  /،/ُبــ /،/ب 

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
ـ/يكتبون سطرا من كل مقطع - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا  ،/ـبِ / ،/ـُبـ/ ،/ب 

صفحة (. ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم باءالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .باءالالكتابة لحرف 

 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية اءـبـحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف اءبحرف الرسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة
: ، مثلوالتنوين في أول الكلمة ووسطها وآخرهامع الحركات الطويلة  اءبالللقراءة، تتضمن 

اً، باب، بارد، بوم  ...، دب 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
:، مثلاءباليتضمن 

اً /        وب: /بوم/        با/ : بارد  /اً ب: /ُدب 

طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  راءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك

.باب: ، مثلالراءتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

وكل  رف؛حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.هاطورسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم  ،(باب ،/اًب/،/وب/،/اب/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه بالجلسة 
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا  ،(باب ،/باً /،/بو/،/با/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  الراءإلى النموذج الخطي لحرف 
 .اءبالصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم

 
 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية اءبحرف ال: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال اءالب حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صأطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحص 
.، الحصة السالفة للقراءة اءبال لحرف

مع و ،(دابِر، رد، ربابُ ب  : ) مثل، يرةالقص الحركات مع اءحرف الب منتتض كلمات 

 (.درب) مثل، وين،والتن(ربي بوبي، باب،: ) مثل، الطويلة الحركات

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 

 .بات بوبـي بباب داري
 .الشبكة السبوريةالجملة على كلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةالأقرأ ،. 

 دب نتأوحركته؛ و اءبالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت اءبالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالالتصحيح، إن دعت  يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية اءبحرف ال: الموضوع

 .اءالب حرف تتضمن وكلمات مقاطع من والمتعلمة المتعلم ىعل يملىكتابة ما  :فهدال

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
الحركات مع اءحرف الب تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

.اءلحرف الب السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة

شفهيا اءللب المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل اءبللأكتب على السبورة مقاطع:

 /ب  / /ب  / /باً / /بي/ /بو/ /با/ /بِ / /بُ / /ب  /
 .(ر  ب  ب  )ص الخط والنقل مثل صح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف     

 .هم قراءة جهرية مستقلةضبعثم يقرؤها  أقرأ المقاطع والكلمة،* 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللوايكتب المتعلمون والمتعلمات على  -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

 هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: ترتيب األسبوع في الوحدة األســرة:  1الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (التفاعليةباستعمال الكتابة )تعبير كتابي :  5الحصة  الدجاجة والثعلب: الحكاية اءبحرف ال: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال اءالب حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
:كالتالي

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال اً كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

.بالمجال مرتبطاً  موضوعاً  بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم وأوجههم اعدهمأسس يبأنن أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحياً  نموذجاً  أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض.

تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 :مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :، مثل(رباب) كلمة ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-

 بُ .... ر  
 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -2-      

د  /  * /ب 

 

 ......................... /م  / *

ر  / د   ...................... /ر  / * * /ُم

 ....................... /ب  / * * /بو/
 

 :يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-

ــ/ /ـبِ /  /ب  /  /بو/  /ب 

ر  مُ  ر  ... ...د   ـد 

والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

.يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها-

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل.
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة-

 العرض

منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو يكتب كل فريق -
.صورة مناسبين

.يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه-
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

/ باتهم المرتبطة باألصواتسالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءالمالحظة اليومية ألداباإلضافة إلى *
، للوقوف على مدى تحقق أهداف األسابيع األربعة، ([ب]و [ر]، [م]، [د])الحروف األربعة المدروسة 

 : ويتم ذلك وفق ما يأتي. ولتحديد الفئة غير المتمكنة ونوع التعثر 
 (الحروف المدروسة فقط ضمنتالكلمات ت). ضمن الحروف المدروسةتة كلمات تءويم قراقت* 
 . ة مقاطع صوتية للحروف المدروسةءعلى قرا( ة)ملويم قدرة كل متعقت*

قراءة  -1

 .كلمات

 :كة التفريغ بي شفة بدقة ءروقتية، وأدون عدد الكلمات المم ومتعلمة الكلمات اآللرأ كل متعقي*

د   بابا م   َبْر را   باِردا   دَ دْ  َرباب   َب

ماد   بدوب   َر ْرب   ماما د   َبَرمَ  َبدا دَ

ب   دور   داري ر   ِمرارا   بوم   دَ دْ   َب

قراءة مقاطع  -2

 صوتية

 :م ومتعلمة الئحة المقاطع اآلتية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغلرأ كل متعقي *

 م   د   د   دَ  بي بو ر   ما رَ 

 بَ  را ب   رِ  ب   ما   مو بِ  د  

 م   دو مَ  دا ديـ ر   دا   را   مي

 ريـ مـ   با   رو ب   دِ  مـِ  ب   ر  

 :ملحوظة
.ويم قراءة جميع المتعلمات والمتعلمين بشكل فرديقيتم ت

 .يمه في قراءة المقاطع الصوتيةقومن قراءة الكلمات فال داعي لت( ة)إذا تمكن المتعلم

تدوين  -3

 .النتائج

 .متمكن: ( 1.  )غير متمكن:  ( 0)(: ة)أداء كل متعلم ن النتائج مباشرة بعدوأد *

 مالحظات قراءة المقاطع قراءة الكلمات (ة)اسم المتعلم 

 1 0  

 0 1  

 0 0   

تفييء  -4

 المتعلمين

 :أفيئ المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى* 
 .واإلغناءطة التثبيت أنشن من وتفيدسسي، اءة الكلماتومتعلمون يتحكمون في قر متعلمات:  1فئة 
اءة لقرن أنشطة داعمة من ، سيستفيدوطفقالمقاطع ومتعلمون يتحكمون في قراءة متعلمات :  2فئة 

 .الكلمات
في المحور شامل  دعمن من سيستفيدو ،المقاطعومتعلمون ال يتحكمون في قراءة متعلمات :    3فئة

  .الصوتي
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول : المستوى

 5: األسبوع األسرة:  1الوحدة  استماع وتحدث وقراءة: المـــكون

 تحديد الفئة غير المتمكنة وتحديد نوع التعثر:  1الحصة  (1) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .الدجاجة والثعلب+ أحب أخي  :الوحدةحكايتا  .ب[/ ب]ر؛ [/ ر]م؛ [/ م]د؛ [/ د]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب، قصص،   الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين، نصا

 . . . وإيماءات جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير أنشطة الدعم الخاصة بالفئة غير المتمكنة من قراءة المقاطع
تدبير أنشطة اإلغناء الخاصة 

 بالفئة المتمكنة

 :التمييز السمعي -أ

دمج بطاقات  -
كلمات لتركيب 

وقراءتها ، جمل
ي فالتدرج )

 .(عدد البطاقات
 
 
استخراج  -

كلمات من 
ضمن تالحكاية ت
األصوات 
 .المدروسة

 
 
قراءة جمل  - 
سيطة قراءة ب

موجهة ثم 
 .مستقلة

 

 .أسمع كلمات لتحديد ما إذا كان الصوت المعني موجودا أو غير موجود في الكلمة*
 .(نهاية؛ وسط ء؛ بداية)أسمع كلمات لتحديد مواقع الصوت المعني في الكلمات *
 .المتعلمون والمتعلمات أناشيد الحروف المدروسة ديرد - 

 :التحقيق النطقي -ب

مخارجها في الجهاز  سمعزولة مع تلم ،[ب] و [ر] و [م]و  [د]المتعلمون والمتعلمات األصوات  ديرد -
 .الصوتي

 :ونهاقضمن أحد األصوات األربعة ويعزلون المقاطع المتضمنة لألصوات ثم ينطتدون كلمات تدير -
 / . . .ر : خرج/ دي : ديك/ ما : مال/ ب  :كتب

  .متعلما ينطق المقطع دوأحد ،أنطق بصوت معين مع حركة جسدية معينة خاصة بالحركات*
 ...، (بو)و [ + ب] ( /را)ا [ + ر( / ]مِ ]ــِــ [ + م( / ]دَ )ــَــ [ + د]

 ( . . . فهياش)والتجزيء المقطعي  التقطيعوالتفييء : أساعد المتعلمات والمتعلمين على إنجاز أنشطة*
/  اناتحيو) ينمجال مع نم والحكاية أ نم نيالصامت المع نكلمات تتضم نالبحث ع فيمسابقة : ةعبل*  

 .(نهاية؛ وسط؛ بداية)ط معينة وحسب شر (مأعال

 :التطابق الصوتي الخطي -ج

 :ومثال ذلك، ألعاب لربط الصوت برسمه الخطي/ أنشطة
 ...بارد، رماد، ريم، درب، : ، مثلبخط مغلق المقطع المتضمن للصوت المعني( ة)يحيط المتعلم/يلون  -
 .الكلمة بالحرف الذي تتضمنه( ة)يصل المتعلم  - 

 باب   بدر    درب    مبرد     دمار
 ر         ب      د        مـ       دا

قراءة نموذجية ( لوحة قرائية خاصة بالحروف المعنية)قراءة لوحة قرائية من مقاطع وكلمات  - 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)، مثل لوحتي المقاطع والكلمات المدرجة بالكراسة وموجهة ثم مستقلة

 : بقات وألعابمسا -

 . يتسابق المتعلمون في إيجاد المقطع المطلوب . المتعلمين/ على المجموعات  أوزع بطاقات مقاطع -1 

والمجموعة الفائزة هي من تكون أكبر عدد من الكلمات من المقاطع . أوزع بطاقات مقاطع -2

 . الموزعة
 : لعبة المقاطع المتماثلة - 

للمتعثرين بطاقات كلمات بعضها وأسلم ، (رو -دِ  -ب  )بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة  3ق ألص* 

ف في الركن قطع المعني أن يقعلى البطاقة المتضمنة للم رثم أطلب ممن يتوف، ن هذه المقاطعميتض
 .المناسب 

 
 
 

 : الجذاذة المفيد :المرجع األول ابتدائي: المستوى

 5: األسبوع األسرة:  1 الوحدة وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 دعم وتثبيت: 3و 2الحصة  (1) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .الدجاجة والثعلب+ أحب أخي  :حكايتا الوحدة .ب[/ ب]ر؛ [/ ر]م؛ [/ م]د؛ [/ د]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب، قصص،   الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين، نصا

 . . . وإيماءات جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

  :الخطي التحقيق-د

 . . . فى بطاقات / يلون المتعلمون والمتعلمات الحروف على السبورة  -
 . ررا يده فوق الحرف ممقاطع م( ة)رأ المتعلمقي -
 يءثم المقطع المتضمن للصوت بعد تجز، يكتب المتعلمون والمتعلمات الحروف األربعة على األلواح -

 .الكلمة شفهيا

 :أنشطة خاصة بالفئة غير المتمكنة من قراءة الكلمات

 .تقطيع وتجزيء كلمات شفهيا وكتابيا - 
م   =م  + دَ ): دمج مقطعين لتكوين كلمة، مثل -   ( دَ
  (بحور  -حور / مال  -رمال )إضافة مقطع وقراءة الكلمات المحصل عليها / حذف  - 
 .أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات لتكوين أكبر عدد من الكلمات من المقاطع الموزعة: مسإبقة - 
ت خاصة األولى تضم بطاقا: أضع فوق طاولة مجموعتين من البطائق مقلوبة: لعبة بطاقة الذاكرة - 

يقوم المتسابق بأخذ بطاقة من المقاطع ويقرؤها، . بالمقاطع ،والثانية تضم كلمات تتضمن تلك المقاطع
إذا توفق يستمر في اللعب وإال أعاد البطاقة . ثم يبحث في المجموعة الثانية عن الكلمة المناسبة لها

 .حصل على أكبر عدد من البطاقاتويعتبر فائزا من ي. آخر( ة)ليحل محله في اللعب تلميذ. إلى مكانها
 درب  بارد  ببر  مدار  رمال  بطاقات الكلمات

 

 ب    ر    َمـ  رِ   د    بطاقات المقاطع

، مثل لوحتي المقاطع فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة وكلمات مقاطع تتضمن قرائية لوحة قراءة -
 (.والدعمصفحة أسبوع التقويم )والكلمات المدرجتين في الكراسة 

 :المتمكنة بالفئة خاصة أنشطة

 (.البطاقات عدد في التدرج)   وقراءتها جمل، لتركيب كلمات بطاقات دمج -
 .المدروسة األصوات تتضمن الحكاية من كلمات استخراج -
 : ، مثلمستقلة  وقراءة موجهة قراءة بسيطة جمل قراءة -

ـــراد   أَمـــامَ  ريـــــــم   -رسم بدر دبا  –ماما في داري   هذه دار رباب –م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 استراتيجية التقويم
 : أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول* 
 .أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل، ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا*  

 الثالثة الفئة
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة المقاطع السابقة * 
 (.للمقارنة بين النتائج)أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها *
 . الذين يحتاجون للمعالجة المركزة أحدد المتعلمات والمتعلمين* 

 الفئة الثانية
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة* 

 األولى الفئة
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة* 

 :توجيه - 
كلمات لتمرير الرائز، يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع وال( ة)في انتظار المناداة على المتعلم

 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم) (ة)والجمل في كتاب التلميذ
 [التعلم بالقرين. ]تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 5: األسبوع األسرة:  1 الوحدة وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 .نشطة الداعمةتقويم أثر األ: 4الحصة  (1) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .الدجاجة والثعلب+ أحب أخي  :حكايتا الوحدة .ب[/ ب]ر؛ [/ ر]م؛ [/ م]د؛ [/ د]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين، نصا

 . . . وإيماءات جسدية حركات 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : يفطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأنأقترح  ،ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهسومعالجتها حسب نوع التعثر وأ( غير المتمكنين)تصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين * 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 :، بمثلطة الوعي الصوتي وخصوصا العزل والتقطيع والتجزيء والدمجشاعتماد أن*

 ....دب؛ : ما الصوت األول في كلمة :لتمارين العز -

 .....؛ (تصفيقات 3/ )م/ /د/ /ر: /ردم : تمارين رصد المقطع -

 .....؛ /د/ /را/ /م: /مراد : ما المقاطع التي تتكون منها كلمة: تمارين التجزيء -

 ....رباب؛ / : ب/ /با/ /ر/: ادمج المقاطع التالية لتكوين كلمة: تمارين الدمج -

 اإلغناءأنشطة 

 (: المتفوقين)إغناء مكتسبات المتمكنين * 

 :، بمثل. . .قراءة جمل قصيرة، التعليق على صورة، تحويل جملة إلى رسم 
 ...الدرب بارد  –بابا في الباب  –ماما في داري  –دمدم مراد : الجمل -
 [....الدجاجة والثعلب]و [ أحب اخي]ليق على صور حكاية التع -

 ....دب  –بدر  –دار  –ماما : تحويل الكلمات إلى رسم -
 ...مار : دمار –رد : برد –ماء  :سماء: تمارين الحذف -
 ...مراد : راد –رمال / كمال: مال: تمارين اإلضافة -
 / ......دار؛ مدار؛ مداد: ما الصوت المشترك في الكلمات: تمارين التعرف- 
 ....مدير / : ر/ /دي/ /م/: ون من المقاطعما الكلمة التي تتك: تمارين الدمج -
 /......م/بـــ / ك/ثم اعد نطقها بعد تغيير الوحدة الصوتية ( كالم: )قل: تمارين -
 ...[سعيد؛ جديد؛ فريد؛]مديد : كلمات تشترك في القافية مع كلمة( ي)اذكر: تمارين رصد القافية -

 أنشطة التثبيت

 :بمثل. يخهاسوتر ،(رائيقهم الفالمحور الصوتي ومحور ال)ي المحورين فالمرتبطة بالوحدة  تثبيت التعلمات* 
 :خريطة الكلمة -

  : ..........نوع الكلمة 

 : ....................ضدها .....: .......الكلمة : ...........مرادفها
  

 ................................................................:تركيبها في جملة

 :شبكة الكلمة -

  أبي 

 جدي
 داري

 جدتي
  

 اختي اخي

  أمي 

 : عائلة الكلمة -
 ...ردم؛ يردم؛ مردوم؛ رادم؛ ردم/        ...دار؛ يدور؛ مدار؛ دوار؛ دائرة؛ دورة؛ دور؛ مدير -
؛-  ...............................مرمى؛ رماة؛ مرامي رمى؛ يرمي؛ رام؛ مرميٌّ

 توجيه

 .حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة( ة)تترك لألستاذ -
  .(رينقم بالعلالت)ي معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة المتعثرة فإشراك المتعلمين المتمكنين  -
 .م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
 مإنجاز مها؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقألعاب ) على العمل الفردي  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛بشكل فردي
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 5: األسبوع األسرة:  1 الوحدة وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 .معالجة مركزة: 5الحصة  (1) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .الدجاجة والثعلب +أحب أخي  :حكايتا الوحدة .ب[/ ب]ر؛ [/ ر]م؛ [/ م]د؛ [/ د]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 5: األسبوع األســرة:  1 الوحدة الكتابة: المكـــــون

  .خــط:  1الحصة  (د، م)الحرفين   تقويم ودعم: الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة

 .الدال والميمحرفي للقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع: 

 ـدي دو ـدا د   ـد   د  

ـ ـ م   ـمي مو ما م   ـم 
 .يقرأ بعضهم اللوحة-
ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 .الطبشورة او القلم مسار احترامه حيث من إنجازه
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةبسال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق

 .مـمدد: مثل

وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
(.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
.لكذالخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى يقارنون ما كتبوه بالنموذج -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 5: األسبوع األســرة:  1 الوحدة الكتابة: المكـــــون

  خــط :  2الحصة  (.ر، ب)تقويم ودعم  الحرفين : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 أطب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة

 .حرفي الراء والباءللقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع: 

 يـر ور اـر ر   ر  ـ ر  

 يب وبـ اب ب  ـ ـب  ـ ب  
 .يقرأ بعضهم اللوحة-
ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 .الطبشورة او القلم مسار احترامه حيث من إنجازه
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق

 .رباب: مثل

وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
(.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 5: األسبوع األســرة:  1 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقــــــل :  2الحصة  (.د، م، ر، ب)تقويم ودعم  الحروف : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط 

 .والراء والباء والميم الدال: المدروسة وفحرال منتتض بقة،السا ابيعألسل القراءة

 تقـــويم

ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 :مثل إليها، اتوالمتعلم

 .داري بباب بدر مر
 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني-

مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر عمليابذلك  مللقيا همبعض

المعنية المتضمنة في الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن 
 .دعت الضرورة إليه

 على المتعثرين،  ركزام طويلةاًستفسرهم عن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة
 .إليه الضرورة دعت إنويشاركون في تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما -

هيالمساعدة والتوج أتتبع تصحيحهم بهدف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 5: األسبوع األســرة:  1 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .إمـــــــــــالء:  2الحصة  (.د، م، ر، ب)تقويم ودعم  الحروف : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب 

 .والباء والراء والميم الدال: المدروسة الحروف تتضمن السابقة، لألسابيع القراءة

 تقــويم

والمتعلمات المتعلمون ويكتب والتنوين، الحركات مع المعينة للحروف مقاطع بتدرج أملى 
: مثل ،يصححون ثم ؛األلواح على

 ،/ر  /، /ر  /، /ر  /، /مي/، /مو/، /ما/، /د  /، /د  /، /د  /
/باً /، /ر  /، /ماً /، /د  /، /بي/بو، /، /با/

ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب الوحدة، حروف منتتض كلمات أملى 

 ...مدرب، مراد، : ، مثلحونيصح

 دعــــــم

والتنوين؛ الحركات تنويع مع المعينة للحروف مقاطع منتتض لوحة السبورة على أكتب 
 وأضيف كتابتها، في اتوالمتعلم نياالمتعلم جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا
.والمتعلمات المتعلمين مستوى لتطور عابت أكثر أو كلمتين إليها

همبعض يقرؤها ثم الكلمات، /والكلمتين المقاطع أقرأ.

اللوحة أحجب.

رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم.
:يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون-

 .لما أنطقهاإلصغاء  حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أو المقطع أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نيالمتعلم أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس عالجهأو الموالي المقطع إلى أنتقل .

أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
 .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
.، ويصححونالدفاتر بما هو مكتوب على السبورة علىيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية  البصرية

 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح : 

 التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم 
 به البأس كما يكسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف وهادرس
 .بالمجال مرتبطا موضوعاً  بمعيتهم أحدد الحروف،من 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم يبأنن ؛رهمأخب. 

إنجاز 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحاً  نموذجاً  أقدم. 

 ذلك طبيعته فرضت إذا السبورة على إنجازه المطلوب معطيات رضأع. 

 الحصة زمن حجم و والمتعلمات، المتعلمين مستوى يناسب ما ترحةالمق األنشطة من أختار. 

 رتيببالت أو بالوصل أو كمالباإل كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 .سابقاً  المدروسة الحروف عمقاط تتضمن

 .أكتبها ثم ،كلمات ألبني ؛التالية المقاطع أرتب - 1 -
   

 :أكتب الكلمات التي تتكون من المقاطع التالية - 2 -
 /د/ /ر/ /با/ -/ د/ /ـر/ /ـب/ /مـ/ -/ ب/ /ر/ /ـد/ /مـ/

 :أكتب تحت كل مقطع كلمة تتضمنه كما في المثال -2-

 بو را م   دا د  

     دود

  ،المساعدةو التوجيه لهم وأقدم ،والمتعلمات المتعلمين زإنجا وأتتبعأشجع المحاوالت األولية ،
 .الحاجة عند الكتابة في أشاركهمو

 المراجعة

 .أنجزها التي ةالمسود قفري كل يقرأ -

 والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ. 

 لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح. 

 العرض

 .مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو على مقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يكتب -
 .عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
 
 

 
 
 

 5: األسبوع األســرة:  1 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  (.د، م، ر، ب) تقويم ودعم  الحروف : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من والمتعلمات المتعلمين مكتسبات ودعم تقويم

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل

ّرا َبـ  

 ذ

 د  

ـ د   ـبْ  

ِمـ  

ـرْ   د   

 َبـ

 ـرَ 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 05: الماة 1: األستبوع المارسة:  2الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  يقام نفسه: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحااث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهااف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

تبالحكاية، المشاها المارجة ف  الكراسة المتعلقة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

مارسة؛ أستاذة؛ كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ أنشا؛ أاوات مارسية؛ مكتب؛ ماير؛ كتاب؛ افتر؛ : المعجم 
 ...؛ لوح؛ أقالم؛ محفظة
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الارس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقايم الحكاية * 
تباعتماا إحاى { يلتحق}و{ سمسم}قراءة نموذجية ومشتركة، وأشرح كلمت  { سمسم يلتحق تبالمارسة}: أقرأ عنوان الحكاية* 

 .استراتيجيات المفراات
 .كراسةالالصور المصاحتبة للحكاية والمارجة ف  / مالحظة الصورةهم إلى أاعو* 
 .(الحروف)ما ااموا غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 
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 الحكاية مرتين تباحترام أسلوب السرا، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف التعتبير الجساي،نص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعا النتبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 : أختتبر الفهم السماع *
 ...هل سجله أتبوه ف  المارسة؟  أين يعيش سمسم؟ ماذا فعل؟ كيف عاا إلى التبيت؟

 .أتحقق تبمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
ما اسم أتب  ؟ من كانت تكتب؟ قفز إلى النافذة ما الذي...(:  صوال؛ فوفو؛ الماير؛سمسم؛ األستاذة؛ التالميذ؛ ) شخصيات الحكاية.

 ...سمسم وأمه؟ من صاح؟ من سجل سمسم؟ 

 (لساحةالغاتبة؛ حقل؛ تبستان؛ القرية؛ المارسة؛ حجرة الارس؛ التبيت؛ ا)األمكنة المذكورة ف  الحكاية؟  ما: األمكنة.

 ( ؛ التبارحة؛ المساء؛ صتباح اليوم التال الصتباحهذا ) اث الحكاية؟متى وقعت أحا: الزمان.

 ....؟ ماذا حكى سمسم ألمه وأتبيه؟ ماذا طلتبت منه األستاذة؟ فعل سمسمماذا : األحااث.

 :الحكاية عناصرأتبن  مع المتعلمات والمتعلمين  *
 
 
 
 

 

تقويم 
 واعم

 :ما أمكن[ س]على التعتبير عن تبعض أحااث الحكاية تبجمل تبسيطة تتضمن الصوت هم أساعا*
 ...ما اسم القرا الصغير؟ مع من يعيش؟ ماذا فعل لوجهه؟ أين وجا التفاح؟ ماذا وجا مفتوحا؟ ماذا فعل من النافذة؟ أين جلس؟  -
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 ؟تبم را الماير؟ ل؟ ماذا قاقام التحية للمايرمن : تبأن أسأل( يقام نفسه) أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 .....ماذا طلب منه سمسم؟ 
 :متن الوضعية التواصلية

ماذا تريا؟ ! أهال سمسم .أنا سمسم ! صتباح الخير

 أين تسكن؟ .أريا أن أتعلم القراءة والكتاتبة

 ! أنت جارنا، مرحتبا تبك.أسكن مع أسرت  ف  الغاتبة

وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبمراعاة قواعا النتبر والتنغيم  أسمع الحوار مرتين تباحترام أسلوب الحوار،* 
 .وعالمات الوقف

ا على الستبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية، كلما هممت تبالكالم مأرسم تخطيطا له، تينام الحوار ياور تبين شخصيما ا -
 .على لسانها

الماير؟ ماذا التمس منه سمسم؟ عم سأله الماير؟ هل سجله الماير تبم را عليه ؟ كيف قام سمسم نفسه: أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة مثل

 تبالمارسة؟

سمسم 
يلتحق 
تبالمارسة

.

 التال ؛ اليوم صتباح الصتباح؛ هذا: الزمان

المساء التبارحة؛

 صوال؛ التالميذ؛ األستاذة؛ سمسم؛ :الشخصيات

الماير فوفو؛

يعيش؛ أفاق؛ غسل؛ تناول؛ خرج؛ ليلعب؛ تبحث؛ : األحااث

...تكتب؛ فتسلل؛ 

 حجرة المارسة؛ القرية؛ تبستان؛ حقل؛ الغاتبة؛: المكان

الساحة التبيت؛ الارس؛
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 وضعية

 االنطالق

المكان؟  الزمان؟   العنوان؟   الشخصيات؟   :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

 األحداث؟

 التسميع

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

ماذا وجا؟ وماذا رأى؟ ماذا فعل ؟ ماذا طلتبت األستاذة من التالميذ؟ من  أين يعيش سمسم؟ ماذا فعل ف  الصتباح؟: أختبر الفهم السماعي

 ....أجاتبها؟ ماذا طلتبت األستاذة من سمسم؟ كيف قام سمسم نفسه؟ تبماذا طالتبته؟ كيف استقتبل والااه الختبر؟ هل سجاله تبالمارسة؟ 

 استثمار

 بنية

 الحكاية

 :أساعاهم على استكشاف التبنية السراية للحكاية* 
ما الجملة الت  : قراءة نموذجية معتبرة، ثم أسأل (ليتبحث عنه هناك: إلى...  التبااية: من) تبالتبااية الخاصأقرأ المقطع السراي  *

 جملة قرأتها؟/؟ ماه  آخر كلمةفعل سمسماتبتاأت تبها الحكاية؟ ماذا 

الجملة الت  اتبتاأ تبها  ما ه : ثم أسأل( والكتاتبةأتعلم القراءة ... وجا تباب المارسة: من) تبالتحول الخاصأقرأ المقطع السراي * 
 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمةأين جلس؟  من قام الجواب؟ ؟ ماذا فعل سمسم من النافذةالمقطع؟ 

ماذا قالت له : ثم أسأل( إلى مكتب الماير :إلى...  القراة ! يا سمسم: قالت األستاذة: من) تبالمشكل المطروح الخاصأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة... ماذا فعل سمسم؟ هل احب التالميذ سمسم؟  ؟ األستاذة

ماذا ؟ حكى ألتبويهماذا : ثم أسأل( فالتحق تبحجرة الارس: إلى...  عاا سمسم إلى تبيته مسرورا: من) تبحل المشكل الخاص قطعالمأقرأ * 
 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة... فعل ف  اليوم التال ؟ 

؟ ماه  اذا تمنت األم صوال لسمسمم: ثم أسأل( النهاية: إلى ... وف  المساء عاا: من) تبالنهاية الخاصأقرأ المقطع السراي  *

  جملة قرأتها؟/آخر كلمة

 تقويم

 ودعم

تبعاا الجمل نتاب عااا من التالميذ أأكتف  تبنطق الجمل غير مرتتبة شفهيا و) أنظم مساتبقة تبين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
 .(وأحمل كل واحا منهم على ترايا جملة واحاة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيتبها تتبعا لتواليها ف  الحكاية

 :لترتيب جمل حسب أحااث الحكاية، مثل -
 (وجا تباب المارسة مفتوحا –فتسلل من النافذة إلى حجرة الارس  –سجل الماير سمسم  –قفز سمسم فوق كتف أمه )

 [.س] الصوتير عن تبعض أحااث الحكاية تتضمن للتعتب -
سمسم؛ مارسة؛ تبستان؛ ) :، وتاوين الكلمات الت  حروفها ماروسة مثلسينحرف ال[ س]الصوتالستخراج الكلمات الت  تتضمن  -

واالكتفاء تبتاوين المقاطع  ...(أسرة؛ ستبورة؛ تسلل؛ كرس ؛ أساتذة؛ سين؛ نفس؛ ست سنوات؛ يسكن؛ توسل؛ يرسم؛ يارس؛ مسرور؛ ساحة
 ...؛ /سم: /؛ سمسم/ مسـ/: مسرور: تبالنستبة للكلمات الت  حروفها غير ماروسة تبعا سينلحرف الالمتضمنة 

 .أقرأ ما تجمع على الستبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 .متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة أسمع* 
وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا  ،جواب كل سؤال جزءا من الوضعيةالأطرح أسئلة متدرجة، يكون * 

 .منه
 .أنا سمسم  ! صتباح الخير ؟، فماذا قالح  سمسم الماير

 ماذا تريا؟ ! سمسمأهال  ؟ تبم را الماير

 .أريا أن أتعلم القراءة والكتاتبة ؟ سمسم ماذا قال

.......... ...... 
 .أحفز تبعضهم على ترجيع المتن كله* 

 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 1: األستبوع المارسة:  2الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 .تعرف التبنية السراية للحكاية:  2الحصة  يقام نفسه :الوضعية التواصلية سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3(. )النهاية الحل، األحااث، توال  المطروح، المشكل التبااية،) السراية التبنية تعرف( 2) .سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهااف

 .المشاها المارجة ف  الكراسة المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية –األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، : الوسايل

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ...كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ أنشا؛ أاوات مارسية؛ مكتب؛ ماير؛ كتاب؛ افتر؛ لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ مارسة؛ أستاذة؛ كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ : المعجم 
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 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعا* 
 ...الحكاية؟ ما األماكن المذكورة ف  الحكاية؟ما ه  شخصيات : أسيلة تتمحور حولها، مثل  تبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة ما اامواالشفهية  أجوتبتهمتبتلق   كتف أو
 (التبااية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحايا المقاطع)  التبنية السراية للحكاية -

 إعااا

أسمع الحكاية مرتين تباحترام أسلوب السرا وعالمات الترقيم، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف  -
 ...التعتبير الجساي،

أين يعيش سمسم؟ ماذا فعل ف  الصتباح؟ ماذا وجا؟ وماذا رأى؟ ماذا فعل ؟ ماذا طلتبت األستاذة : مثل، تبأسيلة أختتبر الفهم السماع 

ماذا طلتبت األستاذة من سمسم؟ كيف قام سمسم نفسه؟ تبماذا طالتبته؟ كيف استقتبل والااه الختبر؟ هل سجاله  من التالميذ؟ من أجاتبها؟
 ....تبالمارسة؟ 

استثمار
 المعجم

 .واكتساتبه ترويجه المراا المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرا علىهم أساعا* 
 ...لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ فولة؛ تفاحة؛ تباب؛ النافذة؛ كرس ؛ كتاب؛ افتر؛ : أشياء
 ...؛ الساحة التبيت؛ الارس؛ حجرة المارسة؛ القرية؛ تبستان؛ حقل؛ الغاتبة؛: أمكنة
 .... ،يعيش؛ أفاق؛ غسل؛ تناول؛ خرج: أفعال

 سمسم؛ الفيل الصغير؛ فوفو؛ صوال؛ فلفلة: حيوانية شخصيات
 األستاذة؛ التالميذ؛ الماير: آامية شخصيات

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  شرح كل كلمة، تباعتماا استراتيجية المفراات* 
 ...، مارسة، الغاتبة: ر لمثلالصو -
 :شتبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 ...جلس؛ يجلس؛ جلوس؛ جالس؛ مجلس؛ جلسة؛ : لمثل( االشتقاق) الكلمة عايلة -
ف  جمل متنوعة، تبأن أطرح أسيلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ...ماذا سيفعل سمسم ف  المارسة؟  :ماذا نسم (: يارس)مثال كلمة  ،لترويجهاتبينهم 

تقويم 
 واعم

 :أنطق تبجملة تنقصها كلمة من معجم الارس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 ...معكم سمسم؟  .....هل تحتبون –            .         النافذة.........  فقفز -

 .كلما أمكن ذلك حرف السين/ [س] الصوتأوجههم إلى تركيب معجم الارس ف  جمل تتضمن * 
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 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية تبأسيلة مثلهم أحفز* 
 ماذا قال له الماير؟ عم سأله تبعا ذلك؟ تبم أجاب سمسم؟ ؟ ماذا قال سمسم ؟ تبم را الماير ؟، فماذا قالح  سمسم الماير -

 .والمايرسمسم  شخصيت  تقمصليتناوتبوا على  أساعاهم* 

 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 1: األستبوع المارسة:  2الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  يقام نفسه: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –وسايل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث،: الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

أنشا؛ أاوات مارسية؛ مكتب؛ مارسة؛ أستاذة؛ كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ : المعجم 
 ...ماير؛ كتاب؛ افتر؛ لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ 

المارسة
حجرة الارس

ستبورةمكتب الماير

نافذة

توسل ...،؛ استعطف؛ تضرع: مراافها

توسل إليها سمسم: تركيب ف  جملة

...تجنب؛ تكتبر؛ جافى؛ : ضاها

فعل: نوعها



 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 1: األستبوع المارسة:  2الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  يقام نفسه :الوضعية التواصلية سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 2. )لفعلية المثتبتة وضماير التثنيةا الجملة: اللغوية للظواهر الضمن  االستعمال( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

؛ مارسة؛ أستاذة؛ كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ أنشا؛ أاوات مارسية؛ مكتب: المعجم 
 ...ماير؛ كتاب؛ افتر؛ لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ 

 األنشطة التعليمية التعلميةتاتبير  المراحل المحور
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 وضعية
 االنطالق

 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان تبعايلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجاياة* 
 .مرسوم يرسم؛ رْسٌم؛ راسم؛: رسم 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية ف  جمل* 

مارسة؛ أستاذة؛ : أكتب تبعض الكلمات ف  الستبورة ثم أقرؤها وأنتاب تبعض المتعلمات والمتعلمين لقراءتها، مثل
كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ أنشا؛ أاوات مارسية؛ مكتب؛ ماير؛ كتاب؛ افتر؛ 

 ...لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ 

 سرا
 الحكاية

 الفعلية الجملة) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهافة أساعاهم على سرا مقاطع* 
 ...(غسل وجهه؛ تناول فطوره؛ خرج ليلعب مع صايقه الفيل الصغير: مثل( التثنية وضماير المثتبتة

استثمار
 الظواهر
 اللغوية
 

 :الفعلية المثتبتة الجملة
  من الحكايةمثتبتة  فعليةجاتبات عنها إلى استخراج جمل عقب سراهم للمقاطع، أطرح عليهم أسيلة تفض  اإل* 
 ....ماذا فعل سمسم؛ ماذا تناول؛  -
 :وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثل فعلية،أنطق جمال * 

 ......أن أريا  –........ أتب  فوفو  –.... صاح  -...تبحث –..... وجا
 ...، وأحفزهم وأوجههم فعلية مثتبتةلب منهم اإلتيان تبجمل أط* 

 :ضماير التثنيةاستثمار 
 :مثل ،ف  جمل نحن؛ انتما؛ هماأحفزهم على استعمال * 
 :، مثل(نحن؛ انتما؛ هما)تحويلها إلى ضماير التثنية وأطلب منهم  من الحكاية، أنطق تبجمل* 

. هما  –......... أنتما  –.......  .نحن : تسلل من النافذة  .......هما  –.........
 / .....قفز سمسم فوق كتف امه / عاا سمسم إلى التبيت مسرورا 

 :، مثلضماير التثنية؛ والتعتبير عن وضعيات ف  الفصلتبنفس التقنية يستعملون * 
 ....هما تشاركان ف  الارس /هما ينتتبهان / انتما تتكلمان / نحن رسمنا  -

 واعم تقويم

 :يتكرر النشاط تبجمل من الحكاية وتبغيرها مثل -
 .طلتبت األستاذة من سمسم ان يات  تباألاوات المارسية

 .....معكم سمسم؟ ...... هل تحتبون أن / اتبن  ف  المارسة.... أريا أن 
 :مثل، مع ضماير التثنية فعليةيشخصون ويعتبرون تبجمل 

 .......؛ هما ......؛ هما ........؛ انتما .......نحن: فرحت االم صوال  
 .......؛ هما .......؛ هما .......؛ انتما .......نحن: حكى لهما ما جرى له

...... 

 الوضعية
: التواصلية
 ا53

 محاكاة
 .االذي اار تبينهم وترايا الحوار ،سمسم و الماير ت تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من تبعضأ* 
 .نفسهم، على أن يتحاثوا عن أتينأطلب منهم أن يحاكوا الشخصي* 

 
 

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 1: األستبوع المارسة:  2الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 .تثتبيت الوضعية التواصلية:  0الحصة  يقام نفسه: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق تبالمارسة :الحكاية

 .التأاب وألفاظه أساليب واستعمال" يقام نفسه"  التواصلية الوضعية تثتبيت( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

مكتب؛ مارسة؛ أستاذة؛ كتب؛ ستبورة؛ حجرة الارس؛ تالميذ؛ قراءة؛ كتاتبة؛ رسم؛ لون؛ أنشا؛ أاوات مارسية؛ : المعجم 
 ...ماير؛ كتاب؛ افتر؛ لوح؛ أقالم؛ محفظة؛ 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثل" سمسم يلتحق تبالمارسة "أسيلة لرتبط الوضعية التواصلية تبحكاية المتعلمات والمتعلمين أطرح على * 
 .أرجوِك أستاذت  فماذا قال؟. توسل سمسم إلى األستاذة

 .من فضلك فماذا تقول؟. أرات أن تتوسل لشخص ماإذا 

 .مرحتبا تبسمسم ؟ ماذا قال الماير لصوال لما طلتبت منه تسجيل سمسم؟

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

 :فتاتبعوا مع  الحوار التال  ...،ف  صتباح اليوم التال ، ذهب سمسم إلى مكتب الماير، فحياه: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
ماذا تريا؟ ! أهال سمسم .أنا سمسم ! الخير صتباح

 أين تسكن؟ .أريا أن أتعلم القراءة والكتاتبة

 ! أنت جارنا، مرحتبا تبك.أسكن مع أسرت  ف  الغاتبة

أسمع الحوار مرتين تباحترام أسلوب الحوار، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبمراعاة قواعا النتبر *

 .والتنغيم وعالمات الوقف
 ،الستبورة، أو ألصق صويرات للشخصيتينا على مأرسم تخطيطا له الحوار ياور تبين شخصيتين، اامما  -

 .ت تبالكالم على لسانهام، كلما هموأقف إلى جهة كل منهما
ح  سمسم الماير، فماذا قال؟ تبم را الماير ؟ ماذا قال سمسم ؟ عم سأله تبعا ذلك؟ : أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة مثل* 

 مسم؟ ماذا قال له الماير؟تبم أجاب س

 تشخيص
 .على تقمص الشخصيات، وترايا الحوار اأساعا المتعلمات والمتعلمين ليتناوتبو* 
 .أشرك الجميع ف  تقويم التعثرات* 

 .أنفسهم ، على أن يتحاثوا عنوا الشخصيتينأطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 واعم

 لين؟/تك، ماذا ستقولإذا قمت نفسك ألستاذك أو ألستاذ. نفسه الماير قام سمسم -

 ستراين عليه؟/سترا ، تبمانا محما: وقال لك نفسه أحاإذا قام  -



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 1:  األستبوع ةالمارس:  6 الوحاة القراءة : المـــكون

 تقايـــم:  1الحصة  سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية س[ / س]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وف  مواقع مختلفة [ س]نطق الصوت ( 6) .وف  مواقع مختلفة من الكلمة سمعا معزوال،[ س]الصوت  وتمييز تعرف( 1: األهااف

 .تبرسمه الخط [ س]رتبط الصوت ( 3) .من الكلمة

عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، : الوسايل
 ....إلكترونية، موارا رقمية، التعتبير الجساي، اجهزة 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
  التبصرية

 ..الثالثاء؛ أنا؛ ما ه +  الكلمات التبصرية الساتبقةليها أعرض تبطاقات ع *
 .من قتبل الجميع وترايا ما تتضمنه التبطاقات ،تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية أنتاب *

وضعية 
 االنطالق

 سار؛ارس؛ اارس؛ سرب؛ سور؛ رسام؛ رسم؛ سمر؛ سامر؛ سمير؛ ) [.س]أقام أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 
؛ مسرور؛ مستبب؛ تباسم؛ سرورمسير رسب؛ اروس؛  ؛؛ ستبب؛ مستبب؛ سرا؛ سارا؛ تبسم؛ ُسمٌّ ؛ رسوب؛ سماا؛ سا؛ سر؛ سارٌّ

 ما الصوت المشترك ف  هذه الكلمات؟ :وأسأل(. ...سمسم؛
 : شيا الحرفلمتعلمين نأنشا مع المتعلمات وا* 

 .كالسلسلة أستاير***  أنا السين، أنا السين
 .وأتصل ف  المسير*** أنفصل ف  الاروس 
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 .التهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطتبيق: ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية ف  المقامة الكلمات أستثمر-

 ما الصوت األول ف  كل كلمة؟: ثم أسأل...؛سرب سمر؛ سرور؛ سمير؛: ، مثل[س]أقام شفهيا كلمات تتبتائ تبالصوت * العزل

 ء
في
لت
ا

 

ارس؛ سرب؛ مارس؛ اام؛ سور؛ سماا؛ ): ، وتبعضها ال يتضمنه، مثل[س]شفهيا كلمات تبعضها يتضمن الصوت أقام *
 [.س]ى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت رفع اليا اليمنطلب منهم وأ، ...(مقص؛ رسام؛ صوت؛ رسول؛

 ؛فرس سرا؛ مستبب؛ ستبب؛ سرور؛ تباسم؛ مستبب؛ مسرور؛ ؛اس سر؛: )، مثل[س]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *
ف  تبااية  [س]ن والمتعلمات تحايا موقع الصوت وتبعا تقايم كل كلمة أطلب من المتعلمي ،...(؛ اروس  رسب؛ سار؛ تبسم؛

وذلك تبرفع اليا اليمنى إذا كان الصوت ف  التبااية، ورفع اليا اليسرى إذا كان ف  اآلخر، ووضع )الكلمة أو وسطها أو آخرها 
 (.الياين على الصار إذا كان ف  وسط الكلمة

مع الحرص على إسماعه للمتعلمين  نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه ف  الجهاز الصوت ،[ س]أنطق الصوت  *
 .والمتعلمات تبشكل جيا

 .خرجه تبشكل مضتبوط ف  الجهاز الصوت ، وأصححه، ثم يرااونه، وأتحقق من نطقهم له من م[س]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف  [. س: الخط  ورسمه[ س]الرتبط تبين الصوت ]
ستباتبة؛ سا؛ مسمار؛ رسم؛ : )مثل ول الكلمة ووسطها وآخرها،ف  أ حرف السينت مقاطع أو كلمات تتضمن أعرض تبطاقا*

تبلون مختلف، وأقرؤها مركزا على رتبط نطق  السينحرف  مع تمييز ،((ة)ف  كراسة المتعلم 6كلمات النشاط ) (؛ ارسرمس

 .عليهاو المسطرة الصوت تباإلشارة إلى الحرف وتمرير األصتبع 
 .ف  الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه مع  حرف السينسم أر* 
 .مرة ثانية وعيونهم مغمضةأطلب منهم تمثيل رسم الحرف ف  الهواء * 

 التطتبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتتبارى شفهيا  [:س]ري ف  تقايم كلمات تتضمن الصوت أنظم لعتبة التتبا: شفهيا -1

 [.س]ا من الكلمات الت  تتضمن الصوت ف  تقايم أكتبر عا

 .على األلواح حرف السينأطلب منهم رسم شكل  -6

 .المارجة ف  الكراسة تبالسينالمتعلقة  3اللوحة وقراءة  ،6و  1النشاطين أطلب منهم إنجاز : تباستعمال الكراسة -3

 واعم تقويم
 .أشكاله ف  تبااية الكلمة ووسطها وآخرهارسم ويتعرفون [ س]والمتعلمات الصوت  ينطق المتعلمون-
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة *

أنشطة 
 منزلية

مع مراعاة  ،[س]فواكه، تتضمن الصوت  وأخضر حيوانات أو  أكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن أسماء أشخاص أو
 .الخصوصيات المحلية

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 1:  األستبوع المارسة:  6 الوحاة القراءة : المـــكون

 .القصيرةالحرف مع الحركات :  6الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية س[ / س]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )مع الحركات القصيرة حرف السينتعرف ( 6. )مع الحركات القصيرة[ س]الصوت ونطق تمييز ( 1: األهااف

 .مع الحركات القصيرة لحرف السينالتحقيق الخط  ( 4. )القصيرة الحركات مع السين

صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، : الوسايل
 ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 .الثالثاء؛ أنا؛ ما ه + الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

 االنطالق
 .لمتعلمات والمتعلمين نشيا الحرفأنشا مع ا -
ِسرب؛ رَسم؛ ُستبل؛ )مع الحركات القصيرة، مثل  [س]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.س]وذلك إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق الصوت ، ...(؛ تباِسم؛ َسرير؛ ُسرور
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة جميع ف 

؛ ُساوا)مع الحركات القصيرة مثل  ،[س]الصوت أقام شفهيا كلمات تتضمن * وأراا تبعا كل كلمة المقطع المناسب  ،...(؛سمير؛ سرٌّ
 /.سُ : /؛ ساوا/ سِ : /؛ ِسرٌّ /  سَ : /سمير: على غرار المثال

 ء
في
لت
ا

 

وأطلب منهم تحايا الكلمة المختلفة : مثلمع الحركات القصيرة، [ س]الصوت مجموعات من كلمات تتضمن أقام شفهيا ثالث *
 (كت؛ سَ ربسِ ؛ ح؛ َسمكنسَ ( ) عااسُ ؛ سر؛ تباسم؛ اِسم( )ترة سُ ؛ لحفاة؛ سُ عاا؛ سُ يرَسم): ف  كل مجموعة

 .مع الحركة القصيرة، ثم ينطقون تبعاها المقطع المناسب [س]الصوت يرااون كلمات تتضمن  -
 /...ِسـ/: ِسرب؛ / ُسـ/: ُسعاا ؛ / َسـ/ :َسمير: مثال

ضا
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فة
 :مع الحركات القصيرة، مثل حرف السينكلمات تتضمن للحصول على (  َس؛ ُس؛ سِ )حا المقاطع أطلب شفهيا منهم إضافة أ*  

 ...ـم؛ .....ـتُبـــلٌ؛ تبــا......ــمــاٌا؛ .....
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تباستعمال )مقرونا تبالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزييها شفهيا  ؛ف  مواقع مختلفة [س]الصوت أقام كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

أنجز النشاط 
شفهيا اون 
كتاتبته على 
 الستبورة

 [س]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة
ــاٌّ  اْ  َس  /َسـ/  (تصفيقتين)ُا  / َس

 /ُسـ/  (تصفيقات 3)ٌر  / ـُر / ُسـ  ُسُررٌ 

  /ِسـ /  (تصفيقتين)  بٌ / ِسرْ  ِسربٌ 
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ص
 ال
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 :أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة* 
 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ـــــــــَـــــ + س  سَ 

 (ضمة)ــــــــُــــــ + س  سُ 

ِــــــــ + س  سِ   (كسرة)ــــــ

 :مع حركات قصيرة متنوعة، مثل تبلون مختلف ف  مواقع مختلفة من الكلمة حرف السينأكتب على الستبورة كلمات تتضمن  -
رٌ ) را؛ ِساْ  .مع تمرير األصتبع أو المسطرة عليه (َس؛ ُس؛ سِ )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع تبوضوح  ،(...ُسمٌّ؛ َس

قة
ال
ط
ال

 

، مع تمرير األصتبع على كل مقطع (ف  الكلمات الت  كتتبتها على الستبورة) (َس؛ ُس؛ سِ ): يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
.أثناء قراءته

 .أكتب المقاطع على اللوحة القرايية، ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة* 

 التطتبيق

وأوزع {  َس؛ ُس؛ سِ  }منهم ألواحا مكتوتبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعتبة المقاطع:واأللواح التبطاقات تباستعمال -1

ليسرع إلى  معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه،( ة)على التباقين تبطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .االلتحاق تبحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجوا لايه

ِسمٌ : ، مثلحرف السينيجزيون كتاتبيا كلمة تتضمن  -  .ـمٌ /ـِسـ/ِسـْمـ: ِسْم

 .المارج ف  الكراسة 4النشاط ينجزون (: ة(تباستعمال كراسة المتعلم -6

 تقويم واعم
.ويحيطونها تبخط مغلق حرف السينيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة *

 .ف  كلمات يختارونها حرف السينأكلف المتعلمات والمتعلمين تبتلوين  أنشطة منزلية



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 1:  األستبوع المارسة:  6 الوحاة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  3الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية س[ / س]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )مع الحركات الطويلة حرف السينعرف ت( 6. )ةلطويلمع الحركات ا[ س]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهااف

 .مع الحركات الطويلة لحرف السينالتحقيق الخط  ( 4. )الطويلة الحركات مع السين

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، : الوسايل
 ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .ف  مجموعات، جماع  فراي، ثناي ،: صيغ العمل

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 ..الثالثاء؛ أنا؛ ما ه + الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

وضعية 
 االنطالق

: أنشا مع المتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف -
مسير؛  سور؛ رسام؛ سامر؛ سار؛)مع الحركات الطويلة، مثل [ س]ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية،  -

؛ تباسم؛ سارا؛؛ مسيا؛ رسوم؛  وذلك إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق ، ...(موسى؛ مرسى؛ رسوب؛ سارٌّ
 [.س]الصوت 
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 .المستقلة، التطتبيقالتهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة : ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ س]، مع الحركات القصيرة، وكلمة واحاة تتضمن الصوت [س]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : اكتشاف الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات، مثل

 (سير؛ ِسرك؛ ِسارم( )سور؛ ُسفن؛ ُسحب...( )ساا؛ عسل؛ سمع)

 .مع الحركات الطويلة تباستعمال اإلشارات المقترحة ف  الاليل[ س]الصوت  يرااون كلمات تتضمن -
وأطلب منهم محاكاة النطق   ،(...مسير؛ساا؛ سور؛ عسير؛ رسول؛ سال؛ )مع الحركات الطويلة [ س]أنطق تبكلمات تتضمن الصوت *

 .النموذج  جماعيا وفرايا
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ف  مواقع مختلفة مقرونا تبالحركات الطويلة، وأطلب منهم تجزييها شفهيا تباستعمال التصفيق،  [س]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.س]وعزل المقطع الصوت  المتضمن للصوت 

 [س]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة
 /اس/ ا/ سا  ساا

 /وس/ ر/ سو  سور

  /ـيـس / ر/ ـسيـ / مـ مسير

 الامج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ س]للحصول على كلمات تتضمن الصوت  مقاطع، واطلب منهم امجهاأقام شفهيا  *

 .ـا/ـسيـ/م؛ مـ/سو/ـر؛ ر/ـريـ/سـ

التطاتبق 
الصوت  
 الخط 

 :مع الحركات الطويلة -س -أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةال اتالحرك+ الحرف  المقطع
 (ما تباأللف)ا    +سـ  سا

 (ما تبالواو)و   + سـ  سو

 (ما تبالياء)ـ    + سـ  س / سيـ 

سامر؛ ) :مع حركات طويلة متنوعة، مثل مختلف ف  مواقع مختلفة من الكلمة تبلون حرف السينأكتب على الستبورة كلمات تتضمن  -

مع تمرير األصتبع أو المسطرة عليه، ( سا؛ سو؛ س )ثم أنطق كل مقطع تبوضوح  وأقرؤها،، ( ...؛ موسى؛ مرسى؛ مرسوم؛ارس رسوم؛ 
 .ويرااه المتعلمون والمتعلمات جماعة

 الطالقة
.مع استعمال اإلشارات المقترحة للماوا /(س /؛ /سو/؛ /سا)/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع *
 .ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة أغن  اللوحة القرايية تبالمقاطع الجاياة،-

 التطتبيق

.مع الحركات الطويلة، ويكتتبه على اللوحة، ثم يقرؤه حرف السينتبالعجين أو الرمل؛ ( ة)كل متعلميشكل  :تباستعمال التبطاقات واأللواح -1

وأوزع على التباقين تبطاقات تتضمن المقاطع {  سا؛ سو؛ س  }متعلمين ألواحا مكتوتبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعتبة المقاطع -
معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق تبحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع ( ة)نفسها، وأطلب من كل متعلم

 .الموجوا لايه
 4النشاط ) .تباءا من اليمين، ثم من اليسار مع الحركات الطويلة، حرف السينيقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)تباستعمال كراسة المتعلم -6

 (.المارج ف  الكراسة تبالسين المتعلق

 تقويم واعم
.مع الحركات الطويلة ويحيطونها تبخط مغلق حرف السينيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة -

 .مع الحركات الطويلة حرف السين تبتلوينأكلف المتعلمات والمتعلمين - أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 1:  األستبوع المارسة:  6 الوحاة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  4الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية س[ / س]الحرف / الصوت: الموضوع

. التنوين مع السين حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3) .مع التنوين حرف السينعرف ت( 6. )مع التنوين[ س]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهااف

 .مع التنوين لحرف السينالتحقيق الخط  ( 4)

ألعاب قرايية، ذوات األشياء،  سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل،: الوسايل
 ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 ..الثالثاء؛ أنا؛ ما ه + الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

وضعية 
 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيا الحرفأنشا مع ا*
 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرايية -
طويلة وتنوين إلثارة انتتباههم إلى التغيرات الت  تطرأ على مع حركات قصيرة وحركات  [س]الصوت أقام كلمات تتضمن *

رور؛ ِستَسا: ، مثل[س]نطق الصوت   .؛ فرسٌ ؛ مرسومر؛ ساا؛ يسيرا؛ ُس
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة جميع ف 

مع التنوين، وأطلب منهم [ س]، مع الحركات، وكلمة واحاة تتضمن الصوت [س]أقام شفهيا كلمات تتضمن تبالصوت *
 (سرب؛ مسير؛ راس  ( ) سمكة؛ مسامير؛ فرسا  ( )سور؛ ارسٌ  رور؛سُ ):تحايا الكلمة المختلفة، مثل

؛/ ارسا ؛ ارٌس؛ ارس  : )مع التنوين[ س]يرااون كلمات تتضمن الصوت  -  ...شمسا ؛ شمٌس؛ شمس 
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 [:س]، وعزل المقطع الصوت  المتضمن للصوت (تباستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات الساتبقة -

 [س]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة
 /ٌس /  سٌ / رو / ُا  اروسٌ 

ْر  ارسا    /سا  /  سا  / اَ

س   رِّ اَ ْر / ُمـ  ُم  /س  /  سِ / ِر / ـاَ

 :مع التنوين -س -أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع
 (تنوين الفتح)ا    +  سـ   سا  

 (تنوين الضم)ــٌــ   + س  سٌ 

ـ    +س  سِ    (تنوين الكسر)ـــ 

 ...اوا عيا؛ ماء؛: أخرى كلمات على األول للحصول المقطع طالتبهم تبحذفوأ ساوا، سماء؛ سعيا؛: اآلتية الكلمات أقام* الحذف

التطاتبق 
الصوت  
 الخط 

؛ رمسا ؛ ) تبلون مختلفمع التنوين  حرف السينأكتب على الستبورة كلمات تتضمن * ؛اارسا ؛ اارٌس؛ اارس   ،...(رمٌس؛ رمس 
جماعة مع إثارة يه، ويرااونه مع تمرير األصتبع أو المسطرة عل/( س  /؛ /سٌ /؛ /سا  )/وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع تبوضوح 

 (.عرسا ؛ فرٌس؛ رأس  ): االنتتباه إلى أن التنوين يأت  ف  آخر الكلمة وليس ف  أولها أو وسطها، مثل

 الطالقة
/(.س  /؛ /سٌ /؛ /سا  )/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أغن  اللوحة القرايية تبمقاطع تتضمن التنوين، ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة*

 التطتبيق

.مع التنوين على األلواح وقراءته حرف السينأارتبهم على رسم  :تباستعمال التبطاقات واأللواح -1

مع تنوين الضم، ثم تنوين  تبحرف السينة أن تقام أكتبر عاا من الكلمات تنته  وأطلب من كل مجموع أشكل مجموعات أو صفوف،*
 ...؛مساسا ؛ ممسوس  مـماٌس؛ : الفتح وتنوين الكسر على غرار

 .مع التنوين والحركات، المارجين ف  الكراسة تبالراءالمتعلقين  2و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : تباستعمال الكراسة -1

 تقويم واعم
(نشاط ستبوري. )مع التنوين تبالترتيب وتباونه حرف السينيقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة حرف السينأكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن كلمات تتضمن * أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 1: األستبوع  المارسة:  6 الوحاة القراءة : المـــكون

 .تقويم واعم:  5الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية س[ / س]الحرف / الصوت: الموضوع

مع جميع  سينلحرف الالتحقيق الخط  ( 2). ينمع جميع الحركات والتنو[ س]التحقيق النطق  للصوت ( 1: هاافاأل
 .مع جميع الحركات والتنوين سينحرف القاطع وكلمات وجمل تتضمن قراءة م( 3. )الحركات والتنوين

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، : الوسايل
 ....الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، ذوات األشياء، التعتبير 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية 

 ..الثالثاء؛ أنا؛ ما ه + الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها * 
 .وترايا ما تتضمنه التبطاقات من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية،* 

وضعية 
 االنطالق

 :أنشا مع المتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف* 
 .كالسلسلة أستاير***  أنا السين، أنا السين
 .وأتصل ف  المسير*** أنفصل ف  الاروس 

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيص 

مع الحركات القصيرة والطويلة  حرف السينيقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرايية ، تبطاقات : أاوات تقويمية نحووالتنوين، مع التركيز على نطقها تبشكل جيا، تباستعمال 

 .، وأساسا كراسة المتعلم والمتعلمةورةتبة ، السسالحروف ، الكرا
 (.المارجة ف  الكراسة تبالسينالمتعلقة  2،2، 2 اللوحات)

ومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات تباون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 
 :مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم سينحرف ال

سوس؛ سمر؛ مساس؛  ؛ ساس؛ سيس؛/؛ سى/سا/؛ /سٌ /؛ /سا  /؛ /س /؛ /سو/؛ /س  /؛ /سِ /؛ /سُ /؛ /سَ /) 
 ...موسى؛ 

 اعم وإغناء

 . على استثمار نتايج التقويم  ءإلغناء تبنااعا أنشطة للاعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأت . 
 .مع جميع الحركات [س]للصوت التحقيق النطق  - 
 مع جميع الحركات راءالتحقيق الخط  لحرف ال -
 .مع جميع الحركات والتنوين سينحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الاعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأت تبتبالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفراات والطالقة، طة لتعزيز الوع  الصوت ، والتطاتبق الصوت  الخط شأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
رى أو تعاون ثناي  أو عمل غمجموعة ص  ف  صيغة عمل فخص هذه الفية تبرعاية خاصة لاعمها أ

 :فراي، لتمكين أفرااها من تجاوز صعوتباتهم، من خالل 
 .ن الفراي رإعطاء فرص أكثر للترايا والتم~ 
 . . . ( .ة ، موارا رقميتبطاقات، عجين)سايل والمعينات الترتبوية تنويع الو~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماا تبيااغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م تبالقرينعلالت) اعاة زماليهم سالمتمكنين من األهااف تبمتكليف ~ 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 1: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  7 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات القصيرة]خـــط  :  1الحصة  سينحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف سينحرف الرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -7

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  سينالللقراءة، تتضمن 
م؛ ِسرب؛ باِسم؛ ُسموم؛ ؛ ميرس   ِسم  رس   ...،يلمُس؛ ب 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلسيناليتضمن 

مير: / ـس  ِسم    ؛/س   /سُ ـ: /يلمسُ ؛ /ـِسـ: /ب 
غيرها والحركات القصيرة؛ وأهمل سينالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.

ـ/  / ـسُ  /    /ـِسـ /   /س 
 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأفي الكتابة على السبورة،  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التي الكف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ـ/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي - ويسبق ذلك تذكيرهم  (/ـسُ /؛ /ـِسـ/؛ /س 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي،-

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
ـ/)يكتبون سطرا من كل مقطع - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا  (/ـسُ /؛ /ـِسـ/؛ /س 

 (.ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم سينالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .سينالصفحة الكتابة لحرف 

 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 1: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  7الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين]خط :  7الحصة  سينحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف سينالحرف رسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -7

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
، والتنوين ووسطها وآخرهافي أول الكلمة مع الحركات الطويلة  سينالللقراءة، تتضمن 

: مثل
 ...ساد؛ مسامير؛ رسوم؛ مسير؛ راٍس؛ درسي؛ سور؛

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلسيناليتضمن 

 /سٍ : /راسٍ /    وس: /؛ رسوم/ سا/ :ساد
طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  سينالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك

.رسم: ، مثلالسينتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك  ،(رسم،/سٍ /،/وس/،/اس/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف  تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم،
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
 على دفاتر العمل المنزلي،( رسم،/سٍ /،/سو/،/سا/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  سينالاستنادا إلى النموذج الخطي لحرف 
 .سينالصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم

 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33 :المدة 1: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  7الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  سينحرف ال: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال السين حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصلأط 
.، الحصة السالفة للقراءة سينال لحرف

ِسر  : ) مثل، يرةالقص الحركات مع السين منتتض كلمات ،  الحركات مع و ،(سمير؛ رسم؛ ُسرَّ
 (.مدرسا  ) مثل، وين،والتن(سار؛ رسوم؛ مسير: ) مثل، الطويلة

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 

ْسروٌر بِ  ميٌر م  م  س  س   .ما ر 
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةالأقرأ. 

 دب نتأوحركته؛ و سينالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت سينالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالإن دعت  التصحيح، يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 1: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  7الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  سينحرف ال: الموضوع

 .السين حرف تتضمنممالة؛  وكلمات مقاطعكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
مع حرف السين تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

.لحرف السين السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة الحركات

شفهيا للسين المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل سينللأكتب على السبورة مقاطع:

 /سٍ / /سٌ / /سا  / /سي/ /سو/ /سا/ /سِ / /سُ / /س  /
 :مثل، ص الخط والنقلصح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف

 (دروس)
 .هم قراءة جهرية مستقلةضبعأقرأ المقاطع والكلمة، ثم يقرؤها * 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللواالمتعلمون والمتعلمات على  يكتب -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 1: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  7الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  سينحرف ال: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال السين حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
:كالتالي

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال ا  كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

.بالمجال مرتبطا   موضوعا   بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛اعدهمأسس يبأنن ؛أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض.

تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 :مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :كلمة، مثل ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-
 مير.... مـ

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -7-      
 

ـ/  * /س 

 

 ................................ /رٌ / *

 .................................. /مي/ * * /سو/

  .................................. /رٌ / /ـمي/ * * /اس/

 :يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-    
 

ـ/  /سو/   /ُسـ/  / سا/  / س 
رم   مٌ  ....رُ   -     ـةٌ ...دْ

والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

.أنجزهايقرأ كل فريق المسودة التي -

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل.
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة-

 العرض

خط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية ب-
.صورة مناسبين

.يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه-
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 3: األسبوع المدرسة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 .سرد الحكاية واستثمار القيم:  1الحصة  أصدقاءهيقدم : الوضعية التواصلية سمسم يلتحق بالمدرسة: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 2. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 3. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات عمل فردي،)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 دفتر؛ كتاب؛ مدير؛ مكتب؛ مدرسية؛ أدوات أنشد؛ لون؛ رسم؛ كتابة؛ قراءة؛ تالميذ؛ الدرس؛ حجرة سبورة؛ كتب؛ أستاذة؛ مدرسة؛:  المعجم
 ... محفظة؛ أقالم؛ لوح؛
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
ماذا طلبت األستاذة من التالميذ؟ من أجابها؟  أين يعيش سمسم؟ ماذا فعل في الصباح؟ ماذا وجد؟ وماذا رأى؟ ماذا فعل ؟: يجيبون عن أسئلة -

 ....ماذا طلبت األستاذة من سمسم؟ كيف قدم سمسم نفسه؟ بماذا طالبته؟ كيف استقبل والداه الخبر؟ هل سجاله بالمدرسة؟ 

 ... األستاذة؛ المدرسة؛ محفظة؛ المدير؛ :مثلمن الحكاية،  يركبون جمال تبدأ بأسماء -

 ... فوفو أبي –....  صاح -...بحث –..... وجد :مثل شفهيا، تكملتها منهم وأطلب فعلية، جمال أنطق ـ

 :، مثل(نحن؛ انتما؛ هما)تحويلها إلى ضمائر التثنية وأطلب منهم  من الحكاية، أنطق بجمل* 
 .......هما  –........... هما  –......... أنتما  –........  نحن : دخل الساحة

رد
س
ال

 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية *
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال * 

ة إلى بعض الصور والرسوم كلما المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشار
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات
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 :، بتوجيههم إلى... التأدب؛ التعلم؛ الحب؛ : القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 ...؛ حب التعلم؛ الحب؛ تأدب سمسم :استخراج ما يبين -

 ...(،أرجوك؛ من فضلك؛ مرحبا؛ صباح الخير) تادبإعطاء أمثلة لقيمة ال -
مثل ..... تحب ان تقرأ وترسم وتلون؟ هل سجلك بالمدرسةمن ؟ تتسلل من النافذة إلى حجرة الدرس، فهل سمسملو كنت مكان  -

 ....؟ سمسم
 ...، من فضلك ناولني الممسحة/  ناولني الممحاة: مثل، تأدبا كان الموقف يعبر عن قيمة اليصفقون إذ -
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 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

 ...؟ ، ماذا ستفعللو كنت مكانه. القردة ال تأتي إلى المدرسة، ! يا سمسم: قالت األستاذةما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 .....،حب، التأدب، حب التعلملمواقف تجسد اليأتون بأمثلة  -
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 ؟رافق سمسم إلى المدرسة لتسجيله من :بأن أسأل( قدم أصدقاءهي) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
تابعوا . شكر سمسم أصدقاءه، وقدمهم ألمه!   بسمسم   مرحبا  ! مرحبا بسمسم  : لما دخال الساحة؛ بدأ التالميذ يصيحون: أضيف مثل

 :الحوار التاليمعي 

شرفني معرفتهمت .هؤالء أصدقائي في المدرسة ! ماما

 ! وسهالأهال  د الذي يجلس بجانبياهذا محم  

 ! مرحبا وداد.هي أيضا تلميذة جديدة ! هذه وداد

أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم * 
 .وعالمات الوقف

 هممت كلما شخصية، كل جهة إلى وأقف السبورة، على امله تخطيطا أرسم ،شخصيتين بين يدور الحوار دام ما -* 
 .لسانها على بالكالم

 ... ؟ماذا قال سمسم ألمه؟ بم ردت؟ ماذا قدم لها: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05:المدة 3: األسبوع المدرسة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 قراءة وتشخيص الحكاية:  3الحصة  أصدقاءهيقدم : الوضعية التواصلية سمسم يلتحق بالمدرسة: الحكاية

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 2. )األصلية الحكاية تشخيص( 3. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 دفتر؛ كتاب؛ مدير؛ مكتب؛ مدرسية؛ أدوات أنشد؛ لون؛ رسم؛ كتابة؛ قراءة؛ تالميذ؛ الدرس؛ حجرة سبورة؛ كتب؛ أستاذة؛ مدرسة؛:  المعجم
 ... محفظة؛ أقالم؛ لوح؛
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 االنطالق

 .(أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب بعض هذه الكلمات في جمل بسيطة* 

 .(األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) خريطة الحكاية مركزين على العناصر أطلب استحضار* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم * 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
خصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الش* 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 

 .(النافذة صورة) فقفز إلى( المدرسة رةوص) وجد باب
 ( ...دفتر؛ لوح؛ كتاب؛  صورة) وطلبت من فوفو أن يشتري له

هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة  عتمدأ. )ويقرؤون قراءة موجهة ثم فرديةأقرأ الجمل قراءة نموذجية، * 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

 فولة؛  أفاق؛ فطور؛ فيل؛ فول؛ تفاح؛: )مثل، اءحرف الف[ ف]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
( فوفو: )وأدون التي حروفها مدروسة، مثل ،(تفاحة؛ مفتوح؛ نافذة؛ فوفو؛ فلفلة؛ يفعل؛ يفرح؛ دفتر؛ فوق؛ كتف

بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير  اءالسين  والفعلى السبورة، وأكتفي بتدوين المقاطع المتضمنة لحرفي 

 ...(/ل: /؛ فيل/ـلـ/ :؛ فلفلة/مف: /؛ مفتوح/فو: /فول): مدروسة، مثل

 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية أوجههم لتشكيل مجموعات،* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 .متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة أسمع* 
أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل * 

 .جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا منه
 .المدرسة في أصدقائي هؤالء!  ماما                                                   ؟ ماذا قال سمسم المه

 .معرفتهم تشرفني                                                      ؟ ردت األم بماذا
اد هذا                ؟ ماذا قال حينما قدم محمادا  بجانبي يجلس الذي محم 

 ! وسهال أهال                                                  ؟ ماذا قالت 
  ؟ وداد قدم حينما قال ماذا
                                                  ؟  قالت ماذا

 .جديدة تلميذة أيضا هي!  وداد هذه
 ! وداد مرحبا

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 3: األسبوع المدرسة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 اج وتشخيص حكاية جديدةتإن:  2الحصة  صدقاءهيقدم أ: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق بالمدرسة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2. )الجديدة الحكاية تشخيص( 3. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 دفتر؛ كتاب؛ مدير؛ مكتب؛ مدرسية؛ أدوات أنشد؛ لون؛ رسم؛ كتابة؛ قراءة؛ تالميذ؛ الدرس؛ حجرة سبورة؛ كتب؛ أستاذة؛ مدرسة؛:  المعجم
 ... محفظة؛ أقالم؛ لوح؛
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 وضعية
 االنطالق

ما داموا غير ) مضمون الحكاية األصلية شفهياالمتعلمات والمتعلمين على استحضار  أساعد* 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 (.للحكايات الموالية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) األولىأشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة * 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
الحكاية 
 األصلية

 فطوره الصباح فلفلة فوفو صوال سمسم الغابة المدرسة

الحكاية 
 الجديدة

ن ب  ف   فرفر الحديقة الروض ْرص   فرفور ْر  غذاءه الزوال د 
 

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
.إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ترديد ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  -

. ة بالنسبة للحكايات الالحقة، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسالقراءة
.حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعداد

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةبناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .الجديدة أو مقاطع منهاالتناوب على سرد الحكاية  -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدة أسئلة حولأطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدةهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -
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 تشخيص

 : متن الوضعية بأسئلة مثلعلى ترجيع هم أحفز* 
 .المدرسة في أصدقائي هؤالء!  ماما                                                   ؟ ماذا قال سمسم المه

 .معرفتهم تشرفني                                                      ؟ ردت األم بماذا
اد هذا                ؟ ماذا قال حينما قدم محمادا  بجانبي يجلس الذي محم 

 ! وسهال أهال                                                  ؟ ماذا قالت 
  ؟ وداد قدم حينما قال ماذا
                                                  ؟  قالت ماذا

 .جديدة تلميذة أيضا هي!  وداد هذه
 ! وداد مرحبا

 .الحوار وترديد ،شخصيات متن الوضعية على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 
 
 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 3: األسبوع المدرسة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 تثبيت الظواهر اللغوية:  4الحصة  صدقاءهيقدم أ: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق بالمدرسة: الحكاية

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 3. )التثنية وضمائر المثبتة الفعلية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 دفتر؛ كتاب؛ مدير؛ مكتب؛ مدرسية؛ أدوات أنشد؛ لون؛ رسم؛ كتابة؛ قراءة؛ تالميذ؛ الدرس؛ حجرة سبورة؛ كتب؛ أستاذة؛ مدرسة؛:  المعجم
 ... محفظة؛ أقالم؛ لوح؛

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 المتعلمين خريطتهاالمتعلمات وثم أطلب من ، أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
؛ فرفر: ، مثلمنهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم من الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما *

؛    األستاذة؛ المدير؛ ْرص  ؛ د  ن ب   ...ف ْر
 .أخرى أكرر النشاط الثاني بأسماء* 

تثبيت

الظواهر

 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

المثبتة الفعلية الجملة تثبيت:
 :، مثلتكملتها، واطلب منهم أ نطق بجمل فعلية مثبتة* 

 .......سجل ...........                          وجد 
.................. 

 ....كتب؛ رسم؛ قفز؛ : ، مثلأطلب منهم تركيب جمل تبدأ بأفعال *

 ضمائر التثنيةتثبيت: 

 :اآلتي المنوال على جمال يركبون ثم ،الجمل على (انتما؛ هما؛ همانحن؛ ) يدخلون* 
 [.نحن؛ انتما؛ هما؛ هما.    ]قفز سمسم فوق كتف أمه 

 [.هما هما؛ انتما؛ نحن؛].   أريد أن أسجل ابني في المدرسة

............... 
 :، مثلضمائر التثنيةلب منهم تحويلها إلى وأط ،فعلية مثبتة بجمل أنطق* 
 ألون الرسم  –.            مسحت السبورة -
- ....... 

 ودعم تقويم

، الوضعيات  أو األشخاص بعض تجاه  ومواقفهم شعورهمليعبروا عن  ؛يركبون جمال -

 ...(.صوال؛، سمسم، األستاذة ) أساعدهم بما يحفزهم على ذلك ؛وإن دعت الضرورة

 : يحولون مثل -
 [.هما هما؛ انتما؛ نحن؛].     بحث عنه في حقل الفول -

- .............  

 الوضعية

: التواصلية

 د 10

 محاكاة
 .، وترديد الحوارالوضعية التواصلية تقمص شخصيتي أطلب منهم* 
 .، على أن يتحاوروا حول أصدقائهمالوضعية شخصيتيأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد :المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 3: األسبوع المدرسة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم

 .تثبيت الوضعية التواصلية:  0الحصة  صدقاءهيقدم أ: الوضعية التواصلية سمسم يلتحق بالمدرسة: الحكاية

 .التأدب وألفاظه أساليب واستعمال "  صدقاءهيقدم أ " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 دفتر؛ كتاب؛ مدير؛ مكتب؛ مدرسية؛ أدوات أنشد؛ لون؛ رسم؛ كتابة؛ قراءة؛ تالميذ؛ الدرس؛ حجرة سبورة؛ كتب؛ أستاذة؛ مدرسة؛:  المعجم
 ... محفظة؛ أقالم؛ لوح؛

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

 وضعية االنطالق

 : بأسئلة مثل"  صدقاءهيقدم أ" التواصليةأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية * 
 لها؟ قال ماذاف ،توجه سمسم بالخطاب إلى أمه

 له؟ قالت ماذاف ،صوال ابنها أجابت
 لها؟ قال ماذا ،ألمه صوال اقدم سمسم محماد

 ؟صوال قالت التي العبارة ماهي ،رحبت صوال بمحماد
 لها؟ قال ماذا ،قدم سمسم وداد ألمه صوال

 ؟صوال قالت التي العبارة ماهي ،رحبت صوال بوداد

 .ن الحواراويردد ،القرد سمسم وأمه صوال تلميذانيشخص  -
 مرحبا: يصيحون التالميذ بدأ الساحة؛ دخال لمالتسجيله، و المدرسة إلى سمسم م صوالت األرافق: أضيف مثل* 

 :التالي الحوار معي تابعوا. ألمه وقدمهم أصدقاءه، سمسم شكر!   بسمسم   مرحبا!   بسمسم  

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
تشرفني معرفتهم .هؤالء أصدقائي في المدرسة ! ماما

اد الذي يجلس بجانبي  ! أهال وسهال هذا محم 

 ! مرحبا وداد.هي أيضا تلميذة جديدة ! هذه وداد

وبمراعاة قواعد  أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
أرسم تخطيطا لهما على السبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية،  شخصيتينما دام الحوار يدور بين 

 .ت بالكالم على لسانهامكلما هم
 ...... ما عبارات وألفاظ التأدب التي ذكرتها األم؟ماذا قدم سمسم ألمه؟  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 .وترديد الحوار، سمسم وصوالعلى تقمص شخصيتي  اليتناوبوأساعدهم *  تشخيص

 .، على أن يتحاوروا حول أسرهم سمسم وصوالأطلب منهم أن يحاكوا *  محاكاة

 تقويم ودعم
قدم سمسم أصدقاءه ألمه، فماذا قال؟-

                           دب التي ذكرتها؟،، فما ألفاظ التأرحبت األم صوال بأصدقاء سمسم-
 
 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 2:  األستبوع ةالمارس:  2 الوحاة القراءة : المـــكون

 تقايـــم:  3الحصة  سمسم يلتحق تبالمارسة: الحكاية ف[ / ف]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وف  مواقع مختلفة [ ف]نطق الصوت ( 2) .وف  مواقع مختلفة من الكلمة سمعا معزوال،[ ف]الصوت  وتمييز تعرف( 3: األهااف

 .تبرسمه الخط [ ف]رتبط الصوت ( 1) .من الكلمة

عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، : الوسايل
 ....إلكترونية، موارا رقمية، التعتبير الجساي، اجهزة 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
  التبصرية

 األرتبعاء؛ نونتبر + الكلمات التبصرية الساتبقةليها أعرض تبطاقات ع *
 .من قتبل الجميع وترايا ما تتضمنه التبطاقات ،تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية أنتاب *

وضعية 
 االنطالق

؛ رفوف؛ مفرا؛ فارس؛ فرس؛ فم؛) [.ف]أقام أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت *   ف ؛ سفر؛ مسافر؛ رافا؛ ِفرار؛ فرَّ

 المشترك ف  هذه الكلمات؟ما الصوت  :وأسأل ،(...؛رفرف فاَر؛ َرَفا؛ سافر؛ رايف؛ فريا؛ مفروم؛ فرا؛ مفسر؛ فّسر؛
 : شيا الحرفلمتعلمين نأنشا مع المتعلمات وا* 

 .حرف ظريف ملتف***  أنا الفاء، أنا الفاء
 .وتجان  ف  الخلف*** تجان  ف  الصف 
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 .التهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطتبيق: ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية ف  المقامة الكلمات أستثمر-

 ما الصوت األول ف  كل كلمة؟: ثم أسأل...؛...فلفل؛ فرار؛  فم؛: ، مثل[ف]أقام شفهيا كلمات تتبتائ تبالصوت * العزل

 ء
في
لت
ا

 

فرا؛ فيل؛ قرا؛ فرس؛ لفافة؛ فاية؛ نفس؛ سلة؛ ): ، وتبعضها ال يتضمنه، مثل[ف]شفهيا كلمات تبعضها يتضمن الصوت أقام *
 [.ف]ى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت رفع اليا اليمنطلب منهم وأ، ...(
وتبعا تقايم كل كلمة  ،...(؛ نفس؛ فرا؛ رف؛ فريا؛ عفريت؛ عفاف؛ فول: )، مثل[ف]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *

وذلك تبرفع اليا اليمنى إذا )ف  تبااية الكلمة أو وسطها أو آخرها [ ف]ن والمتعلمات تحايا موقع الصوت أطلب من المتعلمي
 (.كان الصوت ف  التبااية، ورفع اليا اليسرى إذا كان ف  اآلخر، ووضع الياين على الصار إذا كان ف  وسط الكلمة

سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه ف  الجهاز الصوت ، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين نطقا [ ف]أنطق الصوت  *
 .والمتعلمات تبشكل جيا

 .خرجه تبشكل مضتبوط ف  الجهاز الصوت ، وأصححه، ثم يرااونه، وأتحقق من نطقهم له من م[ف]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف  [. ف: الخط  ورسمه[ ف]الرتبط تبين الصوت ]
 (فم؛ فر؛ افتر؛ فرس؛ ملف؛ اف: )مثل ول الكلمة ووسطها وآخرها،ف  أ فاءحرف الت مقاطع أو كلمات تتضمن أعرض تبطاقا*

وأقرؤها مركزا على رتبط نطق الصوت تباإلشارة  تبلون مختلف، فاءالحرف  مع تمييز ،((ة)ف  كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )

 .عليهاو المسطرة إلى الحرف وتمرير األصتبع 
 .ف  الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه مع  فاءحرف الأرسم * 
 .مرة ثانية وعيونهم مغمضةأطلب منهم تمثيل رسم الحرف ف  الهواء * 

 التطتبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتتبارى شفهيا [: ف]تقايم كلمات تتضمن الصوت ري ف  أنظم لعتبة التتبا: شفهيا -3

 [.ف]ا من الكلمات الت  تتضمن الصوت ف  تقايم أكتبر عا

 .على األلواح فاءحرف الأطلب منهم رسم شكل  -2

 .المارجة ف  الكراسة فاءتبالالمتعلقة  1اللوحة وقراءة  ،2و  3النشاطين أطلب منهم إنجاز : تباستعمال الكراسة -1

 تقويم واعم
 .أشكاله ف  تبااية الكلمة ووسطها وآخرهارسم ويتعرفون [ ف]والمتعلمات الصوت  ينطق المتعلمون-
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة *

أنشطة 
 منزلية

، مع مراعاة [ف]تتضمن الصوت  فواكه، وأخضر حيوانات أو  أكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن أسماء أشخاص أو
 .الخصوصيات المحلية

 

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 2:  األستبوع المارسة:  2 الوحاة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات القصيرة:  2الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية ف[ / ف]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 1. )مع الحركات القصيرة فاءحرف التعرف ( 2. )مع الحركات القصيرة[ ف]الصوت ونطق تمييز ( 3: األهااف

 .مع الحركات القصيرة فاءلحرف الالتحقيق الخط  ( 4. )القصيرة الحركات مع فاءال

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء،  :الوسايل
 ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 األرتبعاء؛ نونتبر+ الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

 االنطالق
 .لمتعلمات والمتعلمين نشيا الحرفأنشا مع ا -
فرس؛ فرار؛ سفر؛ فلفل؛ )مع الحركات القصيرة، مثل  [ف]ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، -

 [.ف]وذلك إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق الصوت ، ...(؛ فريا؛ فِاية؛ فية؛ فسحة؛ فرات 
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة جميع ف 

وأراا تبعا كل كلمة المقطع المناسب  ،...( ؛فم؛ فِرار؛ فرن)مع الحركات القصيرة مثل  ،[ف]الصوت أقام شفهيا كلمات تتضمن *
 ...؛ (/ف  /: فرن)؛ (/فِ /: فرار)؛ (/فَ /: فم): المثالعلى غرار 

 ء
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وأطلب منهم تحايا الكلمة المختلفة : مثلمع الحركات القصيرة، [ ف]الصوت مجموعات من كلمات تتضمن أقام شفهيا ثالث *
سحة؛ ِفرار؛ ِفية ( ) َفريا ف لفل؛ ف رات؛( )َفرا؛ مسافر؛ َفأر): ف  كل مجموعة  (ف 

 : ثم ينطقون تبعاها المقطع المناسب، مثل مع الحركة القصيرة، [ف]الصوت يرااون كلمات تتضمن  -
ر  ...؛ /فِ : /؛ فرار/ف  : /؛  فلفل/فَ :/َفسَّ

ضا
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فة
؛ فِ )حا المقاطع أطلب شفهيا منهم إضافة أ*    :مع الحركات القصيرة، مثل فاءحرف الكلمات تتضمن للحصول على (  َف؛ ف 

 ...؛ ـــرات....ــــراش؛ .... ـرس؛....
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تباستعمال )مقرونا تبالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزييها شفهيا  ؛ف  مواقع مختلفة [ف]الصوت أقام كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

 [ف]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة

رَ   /فَ /  (تصفيقات 1)ـَر   /ـَسـ / َفْسـ  َفسَّ

 /فـ /  (تصفيقات 1)ـلٌ  / ـفـ  / ف ْلـ   فلفل

  /ِف /  (تصفيقات 1)ٌر   / ـرا / فِـ  فرار
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 :أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة* 
 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ـــــــــَـــــ + ف  فَ 

ـــــ + ف  ف   ـ   (ضمة)ــــــــ

ِــــــــ + ف  فِ   (كسرة)ــــــ

 :مع حركات قصيرة متنوعة، مثل تبلون مختلف ف  مواقع مختلفة من الكلمة فاءحرف الأكتب على الستبورة كلمات تتضمن  -
رَ ) ؛ فِ )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع تبوضوح  ،(...سفر؛ رفرف؛ رافا؛ ف سِّ  .مع تمرير األصتبع أو المسطرة عليه (َف؛ ف 

قة
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؛ فِ ): يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع - ، مع تمرير األصتبع على كل مقطع (ف  الكلمات الت  كتتبتها على الستبورة) (َف؛ ف 
.أثناء قراءته

 .أكتب المقاطع على اللوحة القرايية، ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة* 

 التطتبيق

؛ فِ  }منهم ألواحا مكتوتبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعتبة المقاطع:واأللواح التبطاقات تباستعمال -3 وأوزع  ،{ َف؛ ف 

ليسرع إلى  معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه،( ة)على التباقين تبطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .االلتحاق تبحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجوا لايه

ـ: مسافر: ، مثلفاءحرف اليجزيون كتاتبيا كلمة تتضمن  -  .ـر/فـ/ـسا/م 

 .المارج ف  الكراسة 4النشاط ينجزون (: ة(تباستعمال كراسة المتعلم -2

 تقويم واعم
.ويحيطونها تبخط مغلق فاءحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة *

 .ف  كلمات يختارونها فاءحرف الأكلف المتعلمات والمتعلمين تبتلوين  أنشطة منزلية



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 2:  األستبوع المارسة:  2 الوحاة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  1الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية ف[ / ف]الحرف / الصوت: الموضوع

 فاءال حرف تتضمن مقاطع قراءة( 1. )مع الحركات الطويلة فاءحرف العرف ت( 2. )ةلطويلمع الحركات ا[ ف]تمييز ونطق الصوت ( 3: األهااف

 .مع الحركات الطويلة فاءلحرف الالتحقيق الخط  ( 4. )الطويلة الحركات مع

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، : الوسايل
 ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .مجموعات، جماع فراي، ثناي ، ف  : صيغ العمل

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 األرتبعاء؛ نونتبر+ الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

وضعية 
 االنطالق

: أنشا مع المتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف -
، ...( ؛فول؛ فيلسفير؛  فارس؛)مع الحركات الطويلة، مثل [ ف]ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية،  -

 [.ف]الصوت وذلك إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق 
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 .التهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطتبيق: ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ ف]وكلمة واحاة تتضمن الصوت  ، مع الحركات القصيرة،[ف]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : اكتشاف الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات، مثل
اَ )  (ِفرار؛ ِفية؛ فيل( )ف لفل؛ فستان؛ فول...( )سفر؛ فاَر؛ رَف

 .مع الحركات الطويلة تباستعمال اإلشارات المقترحة ف  الاليل[ ف]يرااون كلمات تتضمن الصوت  -
وأطلب منهم محاكاة النطق ،  ...(يفور؛ مفيا؛ فاَر؛ فول؛ نفير؛ فارس؛)مع الحركات الطويلة [ ف]تبكلمات تتضمن الصوت أنطق *

 .النموذج  جماعيا وفرايا
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وأطلب منهم تجزييها شفهيا تباستعمال التصفيق،  ف  مواقع مختلفة مقرونا تبالحركات الطويلة،[ ف]أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.ف]وعزل المقطع الصوت  المتضمن للصوت 

 [ف]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة
 /اف/ س/ ر / فا  فارس

 /وف/ ف/ فو /ر  رفوف

  /ـيـف / ـا/ ـفيـ / مـ مفيا

 الامج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ ف]للحصول على كلمات تتضمن الصوت  مقاطع، واطلب منهم امجهاأقام شفهيا * 

 ـر/ـفيـ/ستف؛ /فو/ـر؛ صـ/ـفيـ/صـ

التطاتبق 
الصوت  
 الخط 

 :مع الحركات الطويلة -ف -أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةال اتالحرك+ الحرف  المقطع
 (ما تباأللف)ا   +  فـ اف

 (ما تبالواو)و    + فـ وف

 (ما تبالياء)ـ    + ـ ف  ف/ فيـ 

افوف؛ ؛ فار) :مع حركات طويلة متنوعة، مثل مختلف ف  مواقع مختلفة من الكلمة تبلون فاءحرف الأكتب على الستبورة كلمات تتضمن  -

ويرااه المتعلمون والمتعلمات  مع تمرير األصتبع أو المسطرة عليه،( فا؛ فو؛ ف )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع تبوضوح ، ( ...؛سفير
 .جماعة

 الطالقة
.مع استعمال اإلشارات المقترحة للماوا /( ف/؛ /فو/؛ /فا)/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع *
 .أغن  اللوحة القرايية تبالمقاطع الجاياة، ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة-

 التطتبيق

.مع الحركات الطويلة، ويكتتبه على اللوحة، ثم يقرؤه فاءحرف التبالعجين أو الرمل؛ ( ة)كل متعلميشكل  :تباستعمال التبطاقات واأللواح -3

وأوزع على التباقين تبطاقات تتضمن المقاطع {  فا؛ فو؛ ف  }متعلمين ألواحا مكتوتبا عليها المتماثلة، حيث أسلم لثالثة  أنظم لعتبة المقاطع -
معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق تبحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع  (ة)نفسها، وأطلب من كل متعلم

 .الموجوا لايه
 المتعلق 4النشاط ) .مع الحركات الطويلة، تباءا من اليمين، ثم من اليسار حرف الفاءيقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)تباستعمال كراسة المتعلم -2

 (.اسةالمارج ف  الكر تبالفاء

 تقويم واعم
.مع الحركات الطويلة ويحيطونها تبخط مغلق فاءحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة -

 .مع الحركات الطويلة فاءحرف ال تبتلوينأكلف المتعلمات والمتعلمين - أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5:النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 2:  األستبوع المارسة:  2 الوحاة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  4الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية ف[ / ف]الحرف / الصوت: الموضوع

( 4. )التنوين مع فاءال حرف تتضمن مقاطع قراءة( 1) .التنوينمع  فاءحرف العرف ت( 2. )مع التنوين[ ف]تمييز ونطق الصوت ( 3: األهااف
 .مع التنوين فاءلحرف الالتحقيق الخط  

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، : الوسايل
 ....رقمية، التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 األرتبعاء؛ نونتبر+ الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

وضعية 
 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيا الحرفأنشا مع ا*
 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرايية -
مع حركات قصيرة وحركات طويلة وتنوين إلثارة انتتباههم إلى التغيرات الت  تطرأ على  [ف]الصوت أقام كلمات تتضمن *

؛ ف ؤاا؛ مفيا؛ فستان؛ فرار؛ فول؛ فريا؛: ، مثل[ف]الصوت نطق   ...رفوفٌ  افٌّ
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة جميع ف 

مع التنوين، وأطلب منهم [ ف]، مع الحركات، وكلمة واحاة تتضمن الصوت [ف]أقام شفهيا كلمات تتضمن تبالصوت *
 ...(فرار؛ مفيا؛ صاف  )، ...(فلفل؛ فول؛ ريفٌ )، ...(فَرس؛ فارس؛ خوفاً؛) :تحايا الكلمة المختلفة، مثل

؛  ؛مسرفاً؛ مسرفٌ ): مع التنوين[ ف]يرااون كلمات تتضمن الصوت  -  ...(.مسرف 
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 [:ف]، وعزل المقطع الصوت  المتضمن للصوت (تباستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات الساتبقة -
 [ف]المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  الكلمة

فٌّ  ْف  اَ  /ٌف /  ف  / اَ

 /فاً /  ـفاً / ايـ / َر  َرايفاً 

ف   ـْسـ  م ْسِر  /ف  /  ـف  / ـِر / م 

 :مع التنوين -ف -أكتب على الستبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع
 (تنوين الفتح)اً   +  فـ   فاً 

 (تنوين الضم)ــٌــ   + ف  فٌ 

ـ   + ف  ف     (تنوين الكسر)ـــ 

فيٌا؛ رفوف: اآلتية الكلمات أقام* الحذف  رف ؛ما ؛عفا: أخرى كلمات على للحصول مقطع طالتبهم تبحذفوأ، عفاٌف؛ م 

التطاتبق 
الصوت  
 الخط 

وأقرؤها، ثم أنطق كل ، (رفوف  مرفرٌف؛ رفوفاً؛ ) تبلون مختلفمع التنوين  فاءحرف الأكتب على الستبورة كلمات تتضمن *
جماعة مع إثارة االنتتباه إلى أن التنوين يه، ويرااونه مع تمرير األصتبع أو المسطرة عل/( ف  /؛ /فٌ /؛ /اً ف)/مقطع تبوضوح 

؛ صوف  ): يأت  ف  آخر الكلمة وليس ف  أولها أو وسطها، مثل  (.صوفاً؛ صوٌف

 الطالقة
/(.ف  /؛ /فٌ /؛ /اً ف)/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أغن  اللوحة القرايية تبمقاطع تتضمن التنوين، ثم أارتبهم على قراءتها تباقة وسرعة*

 التطتبيق

.مع التنوين على األلواح وقراءته فاءحرف الأارتبهم على رسم  :تباستعمال التبطاقات واأللواح -3

مع تنوين الضم، ثم تنوين  فاءتبحرف الة أن تقام أكتبر عاا من الكلمات تنته  أشكل مجموعات أو صفوف، وأطلب من كل مجموع*
 ...؛رٌف؛ رفاً؛ رف  : الفتح وتنوين الكسر على غرار

 .مع التنوين والحركات، المارجين ف  الكراسة اءتبالفالمتعلقين  6و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : تباستعمال الكراسة -3

 تقويم واعم
(نشاط ستبوري. )مع التنوين تبالترتيب وتباونه فاءحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقام الاعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة فاءحرف الأكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن كلمات تتضمن * منزلية أنشطة
 

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 5: النموذج تبتااي االاألول : المستوى

 ا 50: الماة 2: األستبوع  المارسة:  2 الوحاة القراءة : المـــكون

 .تقويم واعم:  5الحصة  تبالمارسة يلتحق سمسم: الحكاية ف[ / ف]الحرف / الصوت: الموضوع

مع جميع  فاءلحرف الالتحقيق الخط  ( 2. )ينمع جميع الحركات والتنو[ ف]التحقيق النطق  للصوت ( 1: هاافاأل
 .مع جميع الحركات والتنوين فاءحرف القاطع وكلمات وجمل تتضمن قراءة م( 3. )الحركات والتنوين

سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية،  :الوسايل
 ....ذوات األشياء، التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، 

 .فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع : صيغ العمل
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية 

 األرتبعاء؛ نونتبر+ الكلمات التبصرية الساتبقة أعرض تبطاقات عليها  *
 .من قتبل الجميع أنتاب تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية، وترايا ما تتضمنه التبطاقات *

وضعية 
 االنطالق

 :أنشا مع المتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف* 
 .حرف ظريف ملتف***  أنا الفاء، أنا الفاء
 .وتجان  ف  الخلف*** تجان  ف  الصف 

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيص 

مع الحركات القصيرة والطويلة  فاءحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
تبطاقات  اللوحة القرايية ،: أاوات تقويمية نحووالتنوين، مع التركيز على نطقها تبشكل جيا، تباستعمال 

 .، وأساسا كراسة المتعلم والمتعلمةورةتبة ، السسالحروف ، الكرا
 (.المارجة ف  الكراسة فاءتبالالمتعلقة  8،9، 7 اللوحات)

ومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات تباون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 
 :مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم فاءحرف ال

 ...؛ /فٌ /؛ /فاً /؛ /ف /؛ /فو/؛ /فا/؛ /فِ /؛ /ف  /؛ /فَ / 
 ...فوفو؛ فيف ؛ فاف؛ رفوف؛ مفيا؛ سفير؛

 اعم وإغناء

 . على استثمار نتايج التقويم  ءإلغناء تبنااعا أنشطة للاعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأت . 
 .مع جميع الحركات [ف]للصوت التحقيق النطق  - 
 مع جميع الحركات اءفلحرف الالتحقيق الخط   -
 .مع جميع الحركات والتنوين فاءحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأت  ة للمحتاجين إلى الاعم الخاص،تبتبالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفراات والطالقة، طة لتعزيز الوع  الصوت ، والتطاتبق الصوت  الخط شأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
رى أو تعاون ثناي  أو عمل غمجموعة ص  ف  صيغة عمل فخص هذه الفية تبرعاية خاصة لاعمها أ

 :ن تجاوز صعوتباتهم، من خالل فراي، لتمكين أفرااها م
 .ن الفراي رإعطاء فرص أكثر للترايا والتم~ 
 . . . ( .، موارا رقمية تبطاقات، عجين)سايل والمعينات الترتبوية تنويع الو~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماا تبيااغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م تبالقرينعلالت) اعاة زماليهم سالمتمكنين من األهااف تبمتكليف ~ 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات القصيرة]خـــط  :  1الحصة  فاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف فاءحرف الرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -2

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  فاءالللقراءة، تتضمن 
ٌن؛رار؛ ف ؛  َفرس؛ سَفر؛ رفرفَ   ...ُسفُ

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلفاءاليتضمن 

نٌ   ؛/َفـ: /َفَرسٌ   /ف  ـ: /سلف  ؛ /ـفُ ـ: /ُسفُ
غيرها والحركات القصيرة؛ وأهمل فاءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.

 / ف  ـ /    /ـفُ ـ /   /ـفَ /
 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأالسبورة، في الكتابة على  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التي الكف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم  (/ـف  /؛ /ــفُ /؛ /ـفَ /)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي،-

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا  (/ـف  /؛ /ــفُ /؛ /ـفَ /)يكتبون سطرا من كل مقطع -

صفحة  (.ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم فاءالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .فاءالالكتابة لحرف 

 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين]خط :  2الحصة  فاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف فاءالحرف رسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -2

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
: ، مثلوالتنوين ووسطها وآخرهافي أول الكلمة مع الحركات الطويلة  فاءالللقراءة، تتضمن 

 ...دفوف؛ فارس؛ مفيد؛ رفوفاً؛ 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلفاءاليتضمن 

 /فاً : /فوفاً ر/    وف: /دفوف؛ / اف/ :فارس
طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  فاءالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك

.فارسٌ : ، مثلالفاءتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

وأشرك اآلخرين في التصحيح تمرير األصبع على كل مقطع، فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.والخصوصياتالقياس )ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك  ،(فارسٌ  ،/فاً /،/وف/،/اف/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف  تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم،
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
المنزلي، استنادا على دفاتر العمل  (فارسٌ  ،/فاً /،/فو/،/فا/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  فاءالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .فاءالصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  فاءحرف ال: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال الفاء حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصلأط 
.، الحصة السالفة للقراءة فاءال لحرف

الحركات مع و ،(فرس؛ فرار؛ فرفر؛: ) مثل، يرةالقص الحركات مع الفاء منتتض كلمات 
 (.فرساً ) مثل، وين،والتن(سفير؛ فارس؛ رفوف: ) مثل، الطويلة

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 

ساً َوَفَرساً  ريٌد فار   .َرَسَم َف
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةالأقرأ. 

 دب نتأوحركته؛ و فاءالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت فاءالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالإن دعت  التصحيح، يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  3الحصة  فاءحرف ال: الموضوع

 .الفاء حرف تتضمنممالة؛  وكلمات مقاطعكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
الحركات مع حرف الفاء تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

.لحرف الفاء السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة

شفهيا للفاء المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل سينللأكتب على السبورة مقاطع:

 /ف  / /فٌ / /فاً / /في/ /فو/ /فا/ /ف  / /فُ / /فَ /
 :مثل، ص الخط والنقلصح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف

 (دروس)
 .هم قراءة جهرية مستقلةضبعأقرأ المقاطع والكلمة، ثم يقرؤها * 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللواالمتعلمون والمتعلمات على  يكتب -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 2: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  3الحصة  فاءحرف ال: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال الفاء حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
:كالتالي

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال اً كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

.بالمجال مرتبطاً  موضوعاً  بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛اعدهمأسس يبأنن ؛أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحياً  نموذجاً  أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض.

تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 :مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :كلمة، مثل ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-
 ـدٌ ....ُمـ

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -2-      
 

 * /ـفَ /

 

 ................................ /رٌ // را/ *

 .................................. /ـرَ //َفـ/ * * /فـ /

  .................................. /ـمٌ / * * /اس/

 :يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-    
 

 /وف/   /فـ /  / اف/  / ـفَ /
ُ ....دَ   -     ـرٌ ...سامُ 

ت ر والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

.يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها-

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل.
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة-

 العرض

منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو يكتب كل فريق -
.صورة مناسبين

.يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه-
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف
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 ا 05: الماة 2: األستبوع المارسة:  3الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون

 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .يحي  ويرا التحية: الوضعية التواصلية (1) مـّمـــــــاس: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحااث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 3).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهااف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 2)

المشاها المارجة ف  الكراسة المتعلقة تبالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .قلم الرصاص؛ أاوات مارسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم 

 التعليمية التعلميةتاتبير األنشطة  المراحل المحور

ـة
ـــ
اي
ـك
حـ
ال

 :
5
3

 
قة
قي
ا

 

ة 
عي
ض
و

ق
ال
ط
الن
ا

 

 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الارس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقايم الحكاية * 
تباعتماا إحاى {  مـّمـــــــاس } ةاءة نموذجية ومشتركة، وأشرح كلمقر{  مـّمـــــــاس }: أقرأ عنوان الحكاية* 

 .استراتيجيات المفراات
 .كراسةالالصور المصاحتبة للحكاية والمارجة ف  / مالحظة الصورةهم إلى أاعو* 
 (.الحروف)ما ااموا غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 
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 تباحترام أسلوب السرا، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف التعتبير الجساي، الحكاية مرتيننص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعا النتبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 : أختتبر الفهم السماع *
 ...؟ ماذا حاث تبعا ذلك؟ ماذا نس ؟ ماذا فعل؟ متى عاا سمسم من المارسة

 .متعلمين من توقعاتهم ونناقشهاأتحقق تبمعية المتعلمات وال* 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 ؟ ما الذيساء؟ ماذا سمعمن عاا م...(: قلم الرصاص؛ األقالم الملونة؛أختها؛ ؛ (مماس) سمسم؛ ورقة تبيضاء) شخصيات الحكاية.

 ستنااي األقالم المونة الورقة المزينة؟ ؟ تبمزينتها ما الت الورقة التبيضاء؟  ساعا

 (الحجرة؛ الجاارالمارسة؛ )األمكنة المذكورة ف  الحكاية؟  ما: األمكنة.

 ( ...؛ تبعا اليوم؛ ساءم) اث الحكاية؟متى وقعت أحا: الزمان.

 ....الملونة؟ماذا فعلت األقالم ؟ فعل قلم الرصاصماذا ؟ ماذا فعلت الورقة التبيضاء؟ فعل سمسمماذا : األحااث.

 :الحكاية عناصرأتبن  مع المتعلمات والمتعلمين  *
 
 
 
 

 

تقويم 
 واعم

 :ما أمكن[ ل]على التعتبير عن تبعض أحااث الحكاية تبجمل تبسيطة تتضمن الصوت هم أساعا*
 ...التبيضاء؟ كيف صارت الورقة؟ ما الذي زينها؟  فعلت الورقةماذا فعل سمسم لَعشايه؟ ماذا سمع؟ ماذا  -
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 ؟تبم را األب؟ ل؟ ماذا قاقام التحية لألبمن : تبأن أسأل( التحية ويرا يحي ) أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

..... 
 :متن الوضعية التواصلية

.وعليكم السالم سمسم: األب .السالم عليكم تباتبا: سمسم يحي  أتباه

 .تصتبح على خير عزيزي .مساؤك ماماطاب : سمسم يحي  أمه قتبل النوم

 .أسعا هللا نهارك أخ .نهارك سعيا: سمسم يحي  أخته ف  الصتباح

أسمع الحوار مرتين تباحترام أسلوب الحوار، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبمراعاة قواعا النتبر والتنغيم * 
 .وعالمات الوقف

ا على الستبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية، كلما هممت تبالكالم مله أرسم تخطيطا، تينام الحوار ياور تبين شخصيما ا -
 .على لسانها

تبم رات عليه؟ تبم  تبم حيى أمه قتبل أن ينام؟؟ ليه تبم را ع؟ ماذا قال سمسم عناما حيى أتباه: أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة مثل
 خته صتباحا؟ تبم رات عليه؟حيى أ

 
 
 

مـّمـاس

...؛ تبعا اليوم؛ مساء: الزمان

 ؛(مماس) تبيضاء ورقة سمسم؛ :الشخصيات

الملونة األقالم الرصاص؛ قلم أختها؛

عاا؛ تناول؛ أنجز؛ نظف؛ ذهب لينام؛ تذكر؛ : األحااث

...سمع؛ تشتك ؛ تقول؛ تميزها؛ 

.الحجرة؛ الجاارالمارسة؛ : المكان



 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟    :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

 األحداث؟

ع
مي

س
لت

ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

ما الحوار الذي اار تبين الورقتين؟ من ساعا  ذلك؟ تبعا حاث ماذا نس ؟ ماذا فعل؟ ماذا المارسة؟ من سمسم عاا متى: أختبر الفهم السماعي

لى نظرت إالورقة التبيضاء؟ وكيف؟ ومن زينها؟ كيف أصتبحت الورقة التبيضاء؟ تبماذا ستناايها األقالم الملونة؟ تبم شعرت الورقة التبيضاء عناما 
 وجهها؟ ماذا قالت لألقالم الملونة؟ ماذا فعل سمسم تبها؟
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 :على استكشاف التبنية السراية للحكايةأساعاهم * 

ما الجملة : قراءة نموذجية معتبرة، ثم أسأل (وذهب لينام: إلى...  التبااية: من)الخاص تبالتبااية أقرأ المقطع السراي * 
 جملة قرأتها؟/؟ ماه  آخر كلمةفعل سمسمالت  اتبتاأت تبها الحكاية؟ ماذا 

ما ه  الجملة الت  اتبتاأ : ثم أسأل( ألختها وتقول: إلى... تذكر انه لم يضع :من) تبالتحول الخاصأقرأ المقطع السراي * 
 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمةماذا سمع؟ تبها المقطع؟ 

مم اشتكت الورقة : ثم أسأل( لعله يساعاه: إلى... لماذا نحن األوراق التبيضاء: من) الخاص تبالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة... التبيضاء؟ ماذا اقترحت عليها أختها؟ 
ماذا : ثم أسأل( تبفضلكم صار منظري أحسن ولون  أجمل: إلى...  ذهتبت الورقة: من) تبحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة... ماذا فعلت األقالم الملونة؟ كيف صار منظر وشكل الورقة التبيضاء؟ ؟ فعل قلم الرصاص

اذا سيفعل سمسم تبالورقة؟ م: ثم أسأل( النهاية: إلى ... سمع سمسم حايث: من) تبالنهاية الخاصأقرأ المقطع السراي * 
  جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة
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نتاب عااا من التالميذ أأكتف  تبنطق الجمل غير مرتتبة شفهيا و) تبين مجموعات المتعلمين والمتعلماتأنظم مساتبقة * 
تبعاا الجمل وأحمل كل واحا منهم على ترايا جملة واحاة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيتبها تتبعا لتواليها ف  

 .(الحكاية
 :لترتيب جمل حسب أحااث الحكاية، مثل -
شكرا جزيال   –تناول عشاءه وانجز واجتباته المارسية   –اذهتب  عنا زميلنا قلم الرصاص واسأليه   –وجهها  نظرت الورقة إلى)

 (.أيتها األقالم الملونة

 [.ل] الصوتللتعتبير عن تبعض أحااث الحكاية تتضمن  -
، ( جميلة؛ اللون؛ لّون؛ تتبالتناول؛ تقول؛ شكل؛ لون؛ كل؛ ): مثل، المحرف ال[ ل]الصوتالستخراج الكلمات الت  تتضمن  -

تبالنستبة للكلمات الت   الملحرف الواالكتفاء تبتاوين المقاطع المتضمنة  (تتبال) :وتاوين الكلمات الت  حروفها ماروسة مثل
 ...؛ /ل: /؛ تناول/ـل: /شكل: حروفها غير ماروسة تبعا

 .أقرأ ما تجمع على الستبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 .أسمع متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة* 
أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا * 

 .منه
.وعليكم السالم سمسم :األب .السالم عليكم تباتبا: سمسم يحي  أتباه

 .تصتبح على خير عزيزي .طاب مساؤك ماما: سمسم يحي  أمه قتبل النوم

 .أسعا هللا نهارك أخ .نهارك سعيا: سمسم يحي  أخته ف  الصتباح

 .أحفز تبعضهم على ترجيع المتن كله* 

 

 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 2: األستبوع المارسة:  3الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون
 .تعرف التبنية السراية للحكاية:  3الحصة  يحي  ويرا التحية: الوضعية التواصلية (1) مـّمـــــــاس: الحكاية

التبااية، المشكل المطروح، )تعرف التبنية السراية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 5: األهااف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 5(. )توال  األحااث، الحل، النهاية

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .قلم الرصاص؛ أاوات مارسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم  : المعجم 
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعا* 
 ...الحكاية؟ ما األماكن المذكورة ف  الحكاية؟ما ه  شخصيات : أسيلة تتمحور حولها، مثل  تبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة ما اامواالشفهية أجوتبتهم تبتلق   كتف أو
 (التبااية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحايا المقاطع)  التبنية السراية للحكاية -

 إعااا

أسلوب السرا وعالمات الترقيم، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف أسمع الحكاية مرتين تباحترام  -
 ...التعتبير الجساي،

ما الحوار الذي اار  ذلك؟ تبعا حاث ماذا نس ؟ ماذا فعل؟ ماذا المارسة؟ من سمسم عاا متى: مثل، تبأسيلة أختتبر الفهم السماع 

ينها؟ كيف أصتبحت الورقة التبيضاء؟ تبماذا ستناايها األقالم الملونة؟ تبم ز ن ساعا الورقة التبيضاء؟ وكيف؟ وما الذيتبين الورقتين؟ م
 لى وجهها؟ ماذا قالت لألقالم الملونة؟ ماذا فعل سمسم تبها؟نظرت إشعرت الورقة التبيضاء عناما 

استثمار
 المعجم

 .واكتساتبه ترويجه المراا المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرا علىهم أساعا* 
 ...عشاءه؛ ااواته؛ محفظته؛ مكتتبه؛ ورقة؛ قلم الرصاص؛ أقالم ملونة؛ إطار؛ : أشياء
 الجاار الحجرة؛ المارسة؛: أمكنة
 ...عاا؛ تناول؛ أنجز؛ نظف؛ ذهب لينام؛ تذكر؛ سمع؛ تشتك ؛ تقول؛ تميزها؛ : أفعال

 .سمسم: حيوانية شخصيات
 .ملونةورقة تبيضاء واختها؛ قلم الرصاص؛ أقالم : شييية شخصيات

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  شرح كل كلمة، تباعتماا استراتيجية المفراات* 
 ...مارسة، الغاتبة، : ر لمثلالصو -
 :شتبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 ....يلون؛ ملِون؛ ملَون؛ لون؛ تلوين؛ ملونة؛ : لّون: لمثل( االشتقاق) الكلمة عايلة -
ف  جمل متنوعة، تبأن أطرح أسيلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ...؟  لماذا كانت الورقة تتذمر: ماذا نسم (: تتذمر: تشتك )، مثال كلمة لترويجهاتبينهم 

تقويم 
 واعم

 :أنطق تبجملة تنقصها كلمة من معجم الارس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 ... نه لمتذكر أهل  –.                     .........زميلنا اذهتب  عنا  -

 .كلما أمكن ذلك المحرف ال/ [ل] الصوتأوجههم إلى تركيب معجم الارس ف  جمل تتضمن * 
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 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية تبأسيلة مثلهم أحفز* 
تبم رات عليه؟ حيى سمسم أخته ف   ؟ سمسم أمه قتبل النوم؛ فماذا قال حيى ؟ تبم را األب ؟، فماذا قالح  سمسم أتباه -

 الصتباح؛ فماذا قال؟

 .ب والم واألختواألسمسم  :شخصيات تقمصليتناوتبوا على  أساعاهم* 

 

 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 2: األستبوع المارسة:  3الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  2الحصة  يحي  ويرا التحية: الوضعية التواصلية (1) مـّمـــــــاس: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .لّون مكتب؛ ملون؛ قلم ورقة؛ محفظة؛ مارسية؛ أاوات الرصاص؛ قلم:  المعجم : المعجم 

مكتب
قلم الرصاص

...كتب أقالم ملونة

أوراق

ميزهات ...،تفرقها؛ تصنفها؛ تفرزها؛ تعزلها: مراافها

لألاوات ألوان وأشكال تميزها: تركيب ف  جملة

...؛ تجمعها؛ توحاها: ضاها

فعل: نوعها



 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 2: األستبوع المارسة:  3الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  يحي  ويرا التحية: الوضعية التواصلية (1) مـّمـــــــاس: الحكاية

المثنى تبنوعيه؛ أسماء : والجملة االسميةستفهام والجواب تباإلثتبات؛ اال: اللغوية للظواهر الضمن  االستعمال( 1: األهااف

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 3. )للمثنى تبنوعيهاإلشارة 

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.لعاب ومساتبقاتعمل فراي، عمل ف  مجموعات، أ)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .لّون مكتب؛ ملون؛ قلم ورقة؛ محفظة؛ مارسية؛ أاوات الرصاص؛ قلم:  المعجم: المعجم 
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان تبعايلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجاياة* 
 ...كتب؛ يكتب؛ كتاتبة؛ كتاب؛ كاتب؛ مكتوب؛ : مكتب 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية ف  جمل* 

 : أكتب تبعض الكلمات ف  الستبورة ثم أقرؤها وأنتاب تبعض المتعلمات والمتعلمين لقراءتها، مثل
 .لّون مكتب؛ ملون؛ قلم ورقة؛ محفظة؛ مارسية؛ أاوات الرصاص؛ قلم
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 والجواب االستفهام) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهافة أساعاهم على سرا مقاطع* 
 : مثل( تبنوعيه للمثنى اإلشارة أسماء تبنوعيه؛ المثنى: االسمية والجملة ؛تباإلثتبات

  .هاتان ورقتان. هذان قلمان. العينان واسعتان. القلمان ظريفان. يمكن أن أغير شكلكهل يمكن أن تغير شكل ؟ نعم، 
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ثتباتاالستفهام والجواب تباإل: 

مثلون الجواب عنها تباإلثتبات، أوجههم لطرح أسيلة يكللمقاطع  سراهم عقب ، :
 ....................... - .ن تغير شكل ؟ نعم، يمكن أن أغير شكلكأهل يمكن 

تبنوعيه المثنى: االسمية الجملة:

 اسمية مع المثنى  فعليةعقب سراهم للمقاطع، أطرح عليهم أسيلة تفض  اإلجاتبات عنها إلى استخراج جمل
. من الحكايةتبنوعيه 

 .... -الورقتان تبيضاوان  –القلمان ظريفان  –له عينان واسعتان 

 وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثل ،اسمية مع المثنى تبنوعيه أنطق جمال:
 .... -صغيران ........  –جميلتان....   -...األذنان  –..... الكتاتبان

 وأحفزهم وأوجههم اسمية مع المثنى تبنوعيهأطلب منهم اإلتيان تبجمل ،.... 

 :تبنوعيه للمثنى اإلشارة أسماء* 
 .هاتان ورقتان. هذان قلمان :مثل ،ف  جمل تبنوعيه للمثنى اإلشارة أسماءأحفزهم على استعمال * 
 :مثلالمثنى،تحويلها إلى وأطلب منهم  ، أنطق تبجمل* 

 ........هذان مقصان : هذا مقص 
 ...... هاتان مسطرتان : هذه مسطرة

 :مثل؛ والتعتبير عن وضعيات ف  الفصل، تبنوعيه  للمثنى اإلشارة أسماءتبنفس التقنية يستعملون * 
 ... -هاتان تلميذتان  –هذان تلميذان 

يم
قو
ت

 
عم
وا

 

 :يتكرر النشاط تبجمل من الحكاية وتبغيرها مثل -
 .      ..........اواته المارسيةأهل أحضر : اسأل صايقك

 ......كيف هما الورقاتان؟ 
 .....ما هذان؟ ما هاتان؟ 

 :مثل، اسماء اإلشارة للمثنىمع  اسميةيشخصون ويعتبرون تبجمل 
 .هاتان القصتان جميلتان، وهذان الكتاتبان مفياان 

...... 

 الوضعية
: التواصلية
اة ا53

اك
ح
م

 

 .االذي اار تبينهم وترايا الحوار ،م واألختواألب واألسمسم ات تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من تبعضأ* 
 .نفسهم، على أن يتحاثوا عن أتينأطلب منهم أن يحاكوا الشخصي* 



 : الجذاذة المفيا: المرجع 4: النموذج األول اتبتااي : المستوى

 ا 05: الماة 2: األستبوع المارسة:  3الوحاة  االستماع والتحاث: المـــكون
 .تثتبيت الوضعية التواصلية:  0الحصة  يحي  ويرا التحية: الوضعية التواصلية (1) مـّمـــــــاس: الحكاية

 .االستفهام والجواب تباإلثتبات أساليب واستعمال"  يحي  ويرا التحية"  التواصلية الوضعية تثتبيت( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)ل التنشيط استثمار مختلف أشكا: صيغ العمل

 .لّون مكتب؛ ملون؛ قلم ورقة؛ محفظة؛ مارسية؛ أاوات الرصاص؛ قلم:  المعجم: المعجم 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثل"مـّمـــــــاس  "أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسيلة لرتبط الوضعية التواصلية تبحكاية * 
 هل ساعا قلم الرصاص الورقة التبيضاء؟ -
 هل وافقت األقالم الملونة على تزيين الورقة التبيضاء؟ -
- ...... 

 :فتاتبعوا مع  الحوار التال ... ،سمسم يحيى أفراا أسرته، وهؤالء يراون التحية: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
.وعليكم السالم سمسم: األب .السالم عليكم تباتبا: سمسم يحي  أتباه

 .تصتبح على خير عزيزي .طاب مساؤك ماما: سمسم يحي  أمه قتبل النوم

 .أسعا هللا نهارك أخ .نهارك سعيا: سمسم يحي  أخته ف  الصتباح

النتبر أسمع الحوار مرتين تباحترام أسلوب الحوار، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبمراعاة قواعا *

 .والتنغيم وعالمات الوقف
وأقف  ،الستبورة، أو ألصق صويرات لهاأرسم تخطيطا لها على  ،عاة شخصياتالحوار ياور تبين  ما اام -

 .، كلما هممت تبالكالم على لسانهااإلى جهة كل منه
تبم رات عليه؟ تبم  قتبل أن ينام؟؟ تبم حيى أمه ليه ماذا قال سمسم عناما حيى أتباه؟ تبم را ع: أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة مثل* 

 خته صتباحا؟ تبم رات عليه؟حيى أ

 تشخيص
 .أساعا المتعلمات والمتعلمين ليتناوتبوا على تقمص الشخصيات، وترايا الحوار* 
 .أشرك الجميع ف  تقويم التعثرات* 

 .، على أن يتحاثوا عن أنفسهموا الشخصياتأطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 واعم

 لين؟/أستاذتك، ماذا ستقولحييت  أستاذك أو إذا . أتباهسمسم  حيى -
 ستراين عليه؟/تبم سترا . أسِعات مساء: وقال لك؛ أحا إذا حياك -
 ستراين عليه؟/تبم سترا.  طاب صتباحك: إذا حياك صايقك؛ وقال لك -



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 6:  األسبوع المدرسة:  2الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم:  1الحصة  (1)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ل[ / ل]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وفي [ ل]نطق الصوت ( 2. )معزوال، وفي مواقع مختلفة من الكلمةسمعا [ ل]تعرف وتمييز الصوت ( 1: األهداف

 .برسمه الخطي[ ل]ربط الصوت ( 6. )مواقع مختلفة من الكلمة

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 ....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية،  ذوات األشياء، التعبير الجسدي،

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .الخميس؛ ربيع األول؛ فتح+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية،* 

وضعية 
 االنطالق

 سالم؛ سليم؛ سالم؛ دليل؛ بالد؛ بلد؛ مالبس؛ فلفل؛ بلبل؛ لباس؛ لبس؛) [.ل]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ :وأسأل، ...(؛ فل رسول؛ رمال؛ رمل؛ سبيل؛ فول؛ فيل؛ مسالم؛
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 .صوت سهل جميل*** أنا الالم، أنا الالم 
 .وأنفصل في القليل*** أتصل في الكثير 
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: الخمسةفي جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات  

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر-

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل...؛...لِباس؛ لُباب؛  لَبس؛: ، مثل[ل]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

 فيل؛ سليم؛ سالم؛ دار؛ دليل؛ بالد؛ دب؛ بلد؛): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ل]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن ، ...(سمح؛  ملل؛ سبيل؛ فول؛ مدرس؛ مال؛ سال؛ باب؛ مسالم؛ سالم؛

 [.ل]الصوت 
وبعد تقديم كل كلمة أطلب  ،...(لبيب؛ سلم؛ سال؛ فول؛ بالل؛ ملمس؛ فول؛ : )، مثل[ل]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *

وذلك برفع اليد اليمنى إذا كان )في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها [ ل]من المتعلمين والمتعلمات تحديد موقع الصوت 
 (.ا كان في اآلخر، ووضع اليدين على الصدر إذا كان في وسط الكلمةالصوت في البداية، ورفع اليد اليسرى إذ

نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه في الجهاز الصوتي، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين [ ل]أنطق الصوت * 
 .والمتعلمات بشكل جيد

 .صوتي، وأصححه، ثم يرددونه، وأتحقق من نطقهم له من مخرجه بشكل مضبوط في الجهاز ال[ل]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف [.  ل: ورسمه الخطي[ ل]الربط بين الصوت ]
لسان؛ لبِس؛ ُسلَّم؛ سالم؛ بلبل؛ : )في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل حرف الالمأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت  حرف الالم مع تمييز ،((ة)المتعلمفي كراسة  2كلمات النشاط )( رمال

 .باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي حرف الالمأرسم * 
 .ةأطلب منهم تمثيل رسم الحرف في الهواء مرة ثانية وعيونهم مغمض* 

 التطبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتبارى شفهيا [: ل]أنظم لعبة التباري في تقديم كلمات تتضمن الصوت : شفهيا -1

 [.ل]في تقديم أكبر عدد من الكلمات التي تتضمن الصوت 

 .على األلواح حرف الالمأطلب منهم رسم شكل  -2

 .المدرجة في الكراسة بالالمالمتعلقة  2اللوحة وقراءة  ؛1النشاط أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -6

 تقويم ودعم
 .ويتعرفون رسم أشكاله في بداية الكلمة ووسطها وآخرها[ ل]ينطق المتعلمون والمتعلمات الصوت -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

أنشطة 
 منزلية

، مع مراعاة [ل]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 
 .الخصوصيات المحلية

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 6:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات القصيرة:  2الحصة  (1)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ل[ / ل]الحرف / الصوت: الموضوع

 الالم حرف تتضمن مقاطع قراءة( 6. )مع الحركات القصيرة حرف الالمتعرف ( 2. )مع الحركات القصيرة[ ل]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف

 .مع الحركات القصيرة لحرف الالمالتحقيق الخطي  (4. )القصيرة الحركات مع

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .جماعي فردي، ثنائي، في مجموعات،: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .فتح األول؛ ربيع الخميس؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 االنطالق
 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 لقمة؛ لبيب؛ لباس؛ لبس؛)مع الحركات القصيرة، مثل  [ل]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ل] وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت، ...(لجام؛  لؤلؤ؛ لمس؛
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

وأردد بعد كل كلمة المقطع المناسب  ،...(لِجام؛  لُعبة؛ لَبيب؛)مع الحركات القصيرة مثل  [ل]الصوت أقدم شفهيا كلمات تتضمن *
 ...؛ /(لِ : /لجام)؛ /(لُ : /لعبة)؛ /(لَ : /لبيب): على غرار المثال
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وأطلب منهم تحديد الكلمة المختلفة في : مع الحركات القصيرة، مثل[ ل]الصوت أقدم شفهيا ثالث مجموعات من كلمات تتضمن *
 .(لَبيب لُب؛ لُفافة؛( ) لسان لباس؛ َلبِس؛( )مسلم لمس؛ بلَد؛): كل مجموعة

 : مع الحركة القصيرة، ثم ينطقون بعدها المقطع المناسب، مثل [ل]الصوت يرددون كلمات تتضمن  -
ّ  /لَـ/: لَبِسَ  ّّ  ...؛ /لِـ/: لِباس ؛/لُـ/: ؛ لُبٌّ

ضا
إل
ا

فة
: مع الحركات القصيرة، مثل حرف الالمللحصول على كلمات تتضمن ( لَ؛ لُ؛ ِل )أطلب شفهيا منهم إضافة أحد المقاطع *  

 ...ـمس؛ ....ـحوم؛ ....ـسان؛ ....
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باستعمال )في مواقع مختلفة؛ مقرونا بالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا  [ل]الصوت أقدم كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

 [ل]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

 /لَ /  (تصفيقات 6)ـَس  / ـَمـ / لَـ لمس

 /لُ /  (تصفيقات 4)ـة   / َفـ / فا /لُـ  لُفافة

  /ِل /  (تصفيقات 6)س   / ـبا / لِـ  لِباس
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 :أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة* 
 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ـــــــــَـــــ + ل  لَ 

 (ضمة)ــــــــُــــــ + ل  لُ 

ِــــــــ + ل  لِ   (كسرة)ــــــ

: بلون مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة مع حركات قصيرة متنوعة، مثل حرف الالمأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -
 .مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه( لَ؛ لُ؛ لِ )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح  ،..(.لُباب؛ بلّلَ؛  سلِم؛ سالَ؛ بلَد؛)
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، مع تمرير األصبع على كل مقطع (في الكلمات التي كتبتها على السبورة)( لِ  لُ؛ لَ؛: )يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
.أثناء قراءته

 .القرائية، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعةأكتب المقاطع على اللوحة * 

 التطبيق

، وأوزع {ِل  لُ؛ لَ؛ }أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة منهم ألواحا مكتوبا عليها  :واأللواح البطاقات باستعمال -1

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى  (ة)على الباقين بطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجود لديه

 .ــم/ لـــ / سا : سالم: ، مثلحرف الالميجزئون كتابيا كلمة تتضمن  -

 .المدرج في الكراسة 6النشاط ينجزون (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 تقويم ودعم
.ويحيطونها بخط مغلق حرف الالميقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .في كلمات يختارونها حرف الالمأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 6:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  6الحصة  (1)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ل[ / ل]الحرف / الصوت: الموضوع

 الالم حرف تتضمن مقاطع قراءة( 6. )مع الحركات الطويلة حرف الالمتعرف ( 2. )مع الحركات الطويلة[ ل]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف

 .مع الحركات الطويلة لحرف الالمالتحقيق الخطي ( 4. )الطويلة الحركات مع

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....د رقمية، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موار

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .فتح األول؛ ربيع الخميس؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية،* 

وضعية 
 االنطالق

: أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
سالل؛ سليل؛  ؛مسلوب دليل؛ بالد؛)مع الحركات الطويلة، مثل [ ل]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ل]الصوت وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق ، ...(سالم
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 .المستقلة، التطبيقالتهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ ل]، مع الحركات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ل]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : اكتشاف الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات، مثل

 (لسان سليم؛ لباس؛( )مسلوب لُفافة؛ لُباب؛...( )لبيب بالد؛ لمس؛)
 ...(.بالل؛ مدلول؛ دليل؛): مع الحركات الطويلة باستعمال اإلشارات المقترحة في الدليل، مثل[ ل]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -
وأطلب منهم محاكاة   ،...(بليد؛ فلول؛ سالم سالل؛ ملوم؛ سليل؛ الم؛ مسلول؛ دليل ؛)مع الحركات الطويلة [ ل]أنطق بكلمات تتضمن الصوت *

 .النطق النموذجي جماعيا وفرديا
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في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات الطويلة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا باستعمال التصفيق، [ ل]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.ل]وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت 

 [ل]الصوتي المتضمن ل  المقطع التجزيء المقطعي الكلمة
 /ال/ م/ ال  الم

 /ول/ ب  / ـلو / مْسـ  مسلوب

 /ـيـل / ـم/ ـليـ / َسـ  سليم

  /ـلى/  ـلى/ ليـ  ليلى

 الدمج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ ل]أقدم شفهيا مقاطع، واطلب منهم دمجها للحصول على كلمات تتضمن الصوت * 

 ـل /ـليـ/ م؛ قـ/فو/ ل؛ عـ/ ـال/ حـ

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

 :مع الحركات الطويلة -ل -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةال اتالحرك+ الحرف  المقطع
 (مد باأللف الممدودة)ا   + ل  ال

 (مد بالواو)و   + لـ  لو

 (مد بالياء)ـي   + لـ  لي/ ليـ 

 (مد باأللف المقصورة)ى + لـ  لى

 بالل؛): مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة مع حركات طويلة متنوعة، مثل بلون حرف الالمأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -

مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ويردده المتعلمون ( ؛ لىال؛ لو؛ لي)وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح ، (... دليل ؛ مسلول؛
 .والمتعلمات جماعة

 الطالقة
.مع استعمال اإلشارات المقترحة للمدود /(لي/؛ /لو/؛ /لى/؛ /ال)/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع *
 .أغني اللوحة القرائية بالمقاطع الجديدة، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة-

 التطبيق

.مع الحركات الطويلة، ويكتبه على اللوحة، ثم يقرؤه حرف الالمبالعجين أو الرمل؛ ( ة)يشكل كل متعلم: باستعمال البطاقات واأللواح -1

وأوزع على الباقين بطاقات تتضمن { لى  لي؛ لو؛ ال؛ }أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة متعلمين ألواحا مكتوبا عليها  -
تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي ( ة)المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم

 .للمقطع الموجود لديه

 المتعلق 4النشاط ) .مع الحركات الطويلة، بدءا من اليمين، ثم من اليسار حرف الالميقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 (.المدرج في الكراسة بالالم

 تقويم ودعم
.مع الحركات الطويلة ويحيطونها بخط مغلق حرف الالميقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة -

 .مع الحركات الطويلة حرف الالمأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين - أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 6:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  4الحصة  (1)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ل[ / ل]الحرف / الصوت: الموضوع

( 4. )التنوين مع الالم حرف تتضمن مقاطع قراءة( 6. )مع التنوين حرف الالمتعرف ( 2. )مع التنوين[ ل]تمييز ونطق الصوت ( 1: األهداف
 .مع التنوين لحرف الالمالتحقيق الخطي 

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: العملصيغ 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .فتح األول؛ ربيع الخميس؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية
 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف*
 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرائية -
مع حركات قصيرة وحركات طويلة وتنوين إلثارة انتباههم إلى التغيرات التي تطرأ على  [ل]الصوت أقدم كلمات تتضمن *

 سال؛ فيل؛ مسالم؛ سالم؛ سليم؛ سالم؛ دليل؛ بالد؛ بلد؛ ميالد؛ مالبس؛ فلفل؛ بلبل؛ لمس؛ ملمس؛ لبيب؛ لباس؛ لبس؛): ، مثل[ل]نطق الصوت 

 ،...( فل الم؛ رسول؛ رمال؛ رمل؛ ملل؛ سبيل؛ فول؛ مال؛
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

مع التنوين، وأطلب منهم تحديد [ ل]، مع الحركات، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ل]أقدم شفهيا كلمات تتضمن بالصوت *
 ...(رسول   بليد؛ لباس؛) ،...(رمل   مسلوب؛ لُب؛) ،...(ماالً؛ ميالد؛ بلد؛) :الكلمة المختلفة، مثل

؛ رماالً؛ رمال ؛): مع التنوين[ ل]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -  ...(. رمال 
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 [:ل]، وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت (باستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات السابقة -
 [ل]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

 /ل  /  ل  / فو  فول  

 /الً /  الً / ـفُـ / فلـ  فلفالً 

 /لِ /  ـل  / ـُبـ / بْلـ  بلبل  

 :مع التنوين -ل -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع

 (تنوين الفتح)اً   +  ل  الً 

ـ   + ل  ل   ـ   (تنوين الضم)ــ

ـ   + ل  ل     (تنوين الكسر)ـــ 

 ... مّس؛ فول؛ سام؛: أخرى كلمات على مقطع للحصول وأطالبهم بحذف، ...لمسّ  فلول؛ سالم؛: اآلتية الكلمات أقدم* الحذف

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

؛) مع التنوين بلون مختلف حرف الالمأكتب على السبورة كلمات تتضمن * وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع ، (مبلول   بالالً؛ سليل 
مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ويرددونه جماعة مع إثارة االنتباه إلى أن التنوين يأتي في /( ل  /؛ /ل  /؛ /الً )/بوضوح 

 (.بلبالً؛ بلبل ؛ بلبل  ): آخر الكلمة وليس في أولها أو وسطها، مثل

 الطالقة
/(.ل  /؛ /ل  / ؛/الً )/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .أغني اللوحة القرائية بمقاطع تتضمن التنوين، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة*

 التطبيق

.مع التنوين على األلواح وقراءته حرف الالمأدربهم على رسم : باستعمال البطاقات واأللواح -1

مع تنوين الضم، ثم تنوين  بحرف الالمة أن تقدم أكبر عدد من الكلمات تنتهي أشكل مجموعات أو صفوف، وأطلب من كل مجموع*
؛: الفتح وتنوين الكسر على غرار  ...فلفل ؛ فلفالً؛ فلفل 

 .مع التنوين والحركات، المدرجين في الكراسة بالالمالمتعلقين  3و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -1

 تقويم ودعم
.(نشاط سبوري ). مع التنوين بالترتيب وبدونه حرف الالميقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة حرف الالمأكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن كلمات تتضمن * أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 6: األسبوع  المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  (1)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ل[ / ل]الحرف / الصوت: الموضوع

مع جميع  الملحرف الالتحقيق الخطي  (2. )مع جميع الحركات والتنوين[ ل]التحقيق النطقي للصوت ( 1: األهداف
 .مع جميع الحركات والتنوين المحرف القراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 3. )الحركات والتنوين

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 ....الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، ذوات األشياء، التعبير 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .فتح األول؛ ربيع الخميس؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميعأنتدب بعضهم لقراءة الكلمات * 

وضعية 
 االنطالق

 :أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 .صوت سهل جميل*** أنا الالم، أنا الالم 
 .وأنفصل في القليل*** أتصل في الكثير 

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة  حرف الالميقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية ، بطاقات : أدوات تقويمية نحووالتنوين، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 .، وأساسا كراسة المتعلم والمتعلمةورةبة ، السسالحروف ، الكرا
 (.المدرجة في الكراسة المتعلقة بالالم 3،3، 3اللوحات )

حرف ومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 

 :مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم المال
 /ل  /؛ /ل  /؛ /الً /؛ /لى/؛ /لي/؛ /لو/؛ /ال/؛ /لِ /؛ /لُ /؛ /لَ / 

 ...؛لوال؛ لوالً؛ الل؛ ملل ؛ الم؛ سليم؛ ملوملولو؛ 

 دعم وإغناء

 . على استثمار نتائج التقويم  ءإلغناء بنااعد أنشطة للدعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأتي. 
 .مع جميع الحركات [ل]للصوت التحقيق النطقي - 
 مع جميع الحركات الملحرف الالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين المحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

ملمس؛ بلبل؛ فلفل؛ مالبس؛ ميالد؛ بلد؛ بالد؛ دليل؛ سالم؛ سليم؛ سالم؛  -لبس؛ لباس؛ لبيب؛ لمس؛: كلمات للدعم واإلغناء
 ...رسول؛ الم؛ فل مسالم؛ فيل؛ سال؛ مال؛ فول؛ سبيل؛ ملل؛ رمل؛ رمال؛ 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
رى أو تعاون ثنائي أو عمل غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ

 :فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحفاعتماد بي~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات القصيرة]خـــط  :  1الحصة  المحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف المحرف الرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -2

 .متعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم وال: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  المالللقراءة، تتضمن 

؛ لِباس؛   ...لَبس؛ مسلم؛ بالبلُ

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلالماليتضمن 

ِ ْفُل؛ /ـلُ ـ: /َيلُف    ؛/ـلَ : /َلِبسَ   /ِلـ: /ِبالفُل
غيرها والحركات القصيرة؛ وأهمل المالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.

 / لِ ـ /    /ـلُ ـ /   /ـلَ /
 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأالسبورة، في الكتابة على  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التي الكف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم  (/ـلِ /؛ /ــلُ/؛ /ـلَ/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي،-

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  (/ـلِ /؛ /ــلُ/؛ /ـلَ/)يكتبون سطرا من كل مقطع -

صفحة  (.ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم المالالنموذج الخطي لحرف 
 .المالالكتابة لحرف 

 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين]خط :  2الحصة  المحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف المالحرف رسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -2

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
: ، مثلوالتنوين ووسطها وآخرهافي أول الكلمة مع الحركات الطويلة  المالللقراءة، تتضمن 

لوٌد؛ رسوالً؛ باللٌ   الَم؛ َو

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلالماليتضمن 

 /الً : /سوالً ر ؛/ ول: /ولود؛ / ال/ :المَ 
طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  المالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك

.باِللٌ : ، مثلالالمتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

وأشرك اآلخرين في التصحيح تمرير األصبع على كل مقطع، فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.لخصوصياتالقياس وا)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم  ،(باِللٌ  ،/الً/،/ول/،/ال/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه  بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم،
 .والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
المنزلي، استنادا على دفاتر العمل ( باِللٌ  ،/الً/،/لو/،/ال/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  المالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .المالصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  المحرف ال: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال الالم حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصلأط 
.، الحصة السالفة للقراءة المال لحرف

الحركات مع و ،(؛ فرارلفافةسلّم؛ : ) مثل، يرةالقص الحركات مع الفاء منتتض كلمات 
 (.فلفالً ) مثل، وين،والتن(فولدالل؛ دليل؛ : ) مثل، الطويلة

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 

اللَ فُْلفاُلً   .َسلََّم ِباللٌ لِدَ
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةالأقرأ. 

 دب نتأوحركته؛ و المالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت المالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالإن دعت  التصحيح، يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  المحرف ال: الموضوع

 .الالم حرف تتضمنممالة؛  وكلمات مقاطعكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
الحركات مع حرف الالم تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

.لحرف الالم السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة

شفهيا لحرف الالم المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل حرف الالملأكتب على السبورة مقاطع:

 /ل  / /لٌ / /الً / /يل/ /ول/ /ال/ /لِ / /لُ / /لَ /
 :مثل، ص الخط والنقلصح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف

 (ِرمالٌ )
 .مستقلة هم قراءة جهريةضبعأقرأ المقاطع والكلمة، ثم يقرؤها * 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللوايكتب المتعلمون والمتعلمات على  -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  المحرف ال: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال الالم حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
:كالتالي

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال اً كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

.بالمجال مرتبطاً  موضوعاً  بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛اعدهمأسس يبأنن ؛أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحياً  نموذجاً  أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض.

تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 :مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :كلمة، مثل ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-
 بِسي...َمـ

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -2-      
 

 * /ما/

 

 ................................ /سٌ // اب/ *

 .................................. /لَ / * * /لِـ/

  .................................. /ـسَ / /ـمَ / * * /لَـ/

 :يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-    
 

 /ول/   /ـلِ /  / ـلُ /  / ـلَ /
ـمٌ ...سا  -     ...َبالبِـ

والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

.يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها-

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل.
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة-

 العرض

منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو يكتب كل فريق -
.صورة مناسبين

.يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه-
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 4: األسبوع المدرسة:  2الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون
 .سرد الحكاية واستثمار القيم:  1الحصة  يشكــر: الوضعية التواصلية (2) مـّمـــــــاس: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 7. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .قلم الرصاص؛ أدوات مدرسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم 
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ة 
ـــ

اي
ـــ

حك
ال

 :
7

0
 

قة
قي

د
 

ق
ال
ط
الن

 ا
ية

ضع
و

 

 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
ما الحوار الذي دار بين الورقتين؟ من ساعد  ذلك؟ بعد حدث ماذا نسي؟ ماذا فعل؟ ماذا المدرسة؟ من سمسم عاد متى :يجيبون عن أسئلة -

البيضاء؟ بماذا ستناديها األقالم الملونة؟ بم شعرت الورقة البيضاء عندما نظرت إلى الورقة البيضاء؟ وكيف؟ ومن زينها؟ كيف أصبحت الورقة 
 وجهها؟ ماذا قالت لألقالم الملونة؟ ماذا فعل سمسم بها؟

 ... الورقة؛ القلم؛ المدرسة؛ :مثلمن الحكاية،  يركبون جمال تبدأ بأسماء -

 ... الكتابان -...القلمان –..... الورقتان :مثل شفهيا، تكملتها منهم وأطلب ،اسمية جمال أنطق ـ

 :، مثلتحويلها إلى المثنى بنوعيه مع أسماء اإلشارةوأطلب منهم  من الحكاية، أنطق بجمل* 
 .هاتان الورقتان بيضاوان –الورقتان بيضاوان  -.         هذان القلمان ظريفان –القلمان ظريفان  -
 ............................... -.............  األختان  –................................           -............ اللونان  -

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات * 

المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما 
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات

يم
لق

 ا
ار

ثم
ست

ا
 

 :، بتوجيههم إلى... المساعدة؛ الشكر؛ : القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 ...؛ ؛ الشكرمساعدة الورقة البيضاء :استخراج ما يبين -

 ...(،أساعد صديقي المتعثر؛ أساعد أمي) مساعدةإعطاء أمثلة لقيمة ال -
تساعد الورقة البيضاء؟ هل تحب تسعد غيرك إذا كان حزينا؟ كيف تعاملت األقالم الملونة مع فهل  ،قلم الرصاصلو كنت مكان  -

 .....الورقة؟ 
ن أشكر لي أامتنع عن التعاون معك؛ ال يحق / يمكن لي مساعدتك : مثل، مساعدة والشكرال تيا كان الموقف يعبر عن قيميصفقون إذ -

 ....صديقي، 
م 

وي
تق

عم
ود

 
 .مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصييسردون  -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

 ...؟ لو كنت مكان الورقة البيضاء، فهل ستشتكي من لونك او شكلكما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 .....لمساعدة، الشكر،لمواقف تجسد ايأتون بأمثلة  -
ية
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 ؟من ساعد الورقة البيضاء: بأن أسأل( شكري) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 :الحوار التاليفتابعوا معي . نة وسمسم من قلم الرصاص واألقالم الملوبعدما صار لون وشكل الورقة البيضاء جميلين، شكرت كال: أضيف مثل

.ال شكرا على واجب .شكرا لك أيها القلم، لقد جعلت لي شكال

 .العفو صديقتي الورقة .لقد منحتني لونا. مع خالص شكري أيها القلم الملون

 .ال داعي لشكري؛ هذا واجب ! شكرا جزيال؛ يا سمسم

وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،* 
 .وعالمات الوقف

 هممت كلما شخصية، كل جهة إلى وأقف السبورة، على لها تخطيطا أرسم ،ثالث شخصيات بين يدور الحوار دام ما -* 
 .لسانها على بالكالم

وماذا قالت للقلم الملون؟  ماذا قالت الورقة البيضاء لقلم الرصاص؟ بم رد؟: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
....

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 4: األسبوع المدرسة:  2الوحدة  االستماع والتحدث: المـــكون

 قراءة وتشخيص الحكاية:  2الحصة  يشكــر: الوضعية التواصلية (2) مـّمـــــــاس: الحكاية

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 7. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .قلم الرصاص؛ أدوات مدرسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم 

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 االنطالق

 .(أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب بعض هذه الكلمات في جمل بسيطة* 

 .(األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) خريطة الحكاية مركزين على العناصر أطلب استحضار* 

 السرد

 .لتعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتيةأسرد الحكاية باستعمال ا* 

أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم * 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .كلما تعثرواوالرسوم 
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 .(المحفظة صورة) في( أدوات صورة)تذكر انه لم يضع -

 (.صورة دائرة)وجها على شكل ( صورة ورقة)على  ( قلم الرصاص صورة) رسم  -
- ................................................................ 

أعتمد هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة . )أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

صديقة؛ الرصاص؛ صاحت؛ : )مثل، صادحرف ال[ ص]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
على السبورة، ( الرصاص؛ صار: )وأدون التي حروفها مدروسة، مثل ،(قصة؛ الصيف؛ األصفر؛ صار؛ صاحت

: بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير مدروسة، مثل صادوال  الالمي وأكتفي بتدوين المقاطع المتضمنة لحرف

 ...(؛/ص/ /اص: /؛ الصيف/أص//ال: / األصفر)

 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .شجيع كل مجموعة قدمت العرضمع ت. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 .أسمع متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت اإلشارة إليه في حصة مماثلة سالفة* 
يكون الجواب كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل  أطرح أسئلة متدرجة،* 

 .جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا منه
 .شكرا لك أيها القلم، لقد جعلت لي شكال                                                   ؟ ماذا قالت الورقة للقلم

 .ال شكرا على واجب                                                      ؟ رد عليها بماذا

 .لقد منحتني لونا. مع خالص شكري أيها القلم الملون                ؟ للقلم الملون تماذا قال

 .العفو صديقتي الورقة                                                  ؟  بم رد عليها

             ؟ شكرت سمسم حينما تلقا ماذا
                           بم رد عليها؟

 ! شكرا جزيال؛ يا سمسم
 .ال داعي لشكري؛ هذا واجب

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 4: األسبوع المدرسة:  2الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم
 إنتاج وتشخيص حكاية جديدة:  7الحصة  يشكــر: الوضعية التواصلية (2) مـّمـــــــاس: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 7. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف
المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، : الوسائل

 .والوضعية التواصلية
 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .لّون قلم الرصاص؛ أدوات مدرسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛: المعجم 
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 وضعية
 االنطالق

ما داموا غير ) مضمون الحكاية األصلية شفهياأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا وباستعمال الخطاطة الشمسية متمكنين من مفاتيح القراءة،

 (.للحكايات الموالية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
 .....والحجرة بالخزانة ،تغيير المدرسة بالمكتبة: المكان -
 ...سمسم بدبدوب؛  تغيير: الشخصيات -
 ....بالزوال (المساء) تغيير: الزمان -
 .........لم يضع أدواته في الخزانة؛ اشتكت اللوحة؛ ،عاد من المكتبة: األحداث -

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
.إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ترديد ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  -

. ، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسة بالنسبة للحكايات الالحقةالقراءة
.عتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعدادحيث يتم ذلك ا

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةبناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة ليعبرواهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -
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 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 .شكرا لك أيها القلم، لقد جعلت لي شكال                                                   ؟ ماذا قالت الورقة للقلم

 .ال شكرا على واجب                                                      ؟ رد عليها بماذا
 .منحتني لونالقد . مع خالص شكري أيها القلم الملون                ؟ ماذا قالت للقلم الملون

 .العفو صديقتي الورقة                                                  ؟ بم رد عليها 
             ؟ شكرت سمسم حينما قالت ماذا

                           بم رد عليها؟
 ! شكرا جزيال؛ يا سمسم

 .ال داعي لشكري؛ هذا واجب

 .الحوار وترديد ،شخصيات متن الوضعية على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 
 
 
 
 

 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 05: المدة 4: األسبوع المدرسة:  2الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم
 تثبيت الظواهر اللغوية : 4الحصة  يشكــر: الوضعية التواصلية (2) مـّمـــــــاس: الحكاية

( 2. )المثنى بنوعيه؛ أسماء اإلشارة للمثنى بنوعيه: الجملة االسمية: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية الوضعية محاكاة

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .قلم الرصاص؛ أدوات مدرسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم 

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
في صيغة  منهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم من الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما* 

 ...األخت؛ الوجه؛ العين؛  الشكل؛ الدائرة؛ : المثنى، مثل
 .أخرى أكرر النشاط الثاني بأسماء* 

تثبيت

الظواهر

 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

:بنوعيه المثنى: االسمية تثبيت الجملة
 :تكملتها، مثلواطلب منهم  أ نطق بجمل اسمية،* 

 .كبيران...........                           ........ الورقتان
 جميلتان............                         ....... القلمان 

 ....القصتان؛ الكتابان؛ : أطلب منهم تركيب جمل تبدأ بأسماء في صيغة المثنى، مثل* 

 :بنوعيه للمثنى اإلشارة أسماء
 :اآلتي المنوال على جمال يركبون ثم الجمل، على (هذان وهاتان) يدخلون* 
 ..........القردان ..........  -..........         المكتبتان ..........  -

............... 
 :، مثللب منهم تحويلها إلى المثنىوأط ،اسمية تبتدئ اسم إشارة بجمل أنطق* 
 .هذه صورة كبيرة  –.            هذا رسم رائع -
- ...... 

 تقويم

 ودعم

، وإن الوضعيات  أو األشخاص بعض تجاه  ومواقفهم شعورهميركبون جمال؛ ليعبروا عن  -

 ...(.األقالم الملونة؛، سمسم، قلم الرصاص )دعت الضرورة؛ أساعدهم بما يحفزهم على ذلك 

 : يحولون مثل -
   [.بنوعيه إلى المثنى].     هذا قرد -

   [.إلى المثنى بنوعيه]هذه أستاذة   -
- .............  

 الوضعية

: التواصلية

 د 10

 محاكاة
 .، وترديد الحوارتقمص شخصيات الوضعية التواصلية أطلب منهم* 
 .شخصيات الوضعية، على أن يتحاوروا حول أصدقائهمأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 

 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 4: النموذج األول ابتدائي :المستوى

 د 05: المدة 4: األسبوع المدرسة:  2الوحدة  االستماع والتحدث: كونالم
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  0الحصة  يشكــر: الوضعية التواصلية (2) مـّمـــــــاس: الحكاية

 .االستفهام والجواب باإلثبات أساليب واستعمال "  يشكر " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عاب ومسابقاتعمل فردي، عمل في مجموعات، أل)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .قلم الرصاص؛ أدوات مدرسية؛ محفظة؛ ورقة؛ قلم ملون؛ مكتب؛ لّون: المعجم 

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : بأسئلة مثل"  يشكر" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 ؟له تقال ماذاف ،توجهت الورقة البيضاء بالشكر إلى قلم الرصاص
 ؟اله قال ماذاف ،رد عليها القلم

 ؟له قالت ماذاف ،شكرت الورقة القلم الملون
 ؟بم رد عليها

 ؟من شكرت أخيرا؟ وماذا قالت له
 بم رد عليها؟

 .ن الحواراويردد ،الورقة البيضاء وقلم الرصاص والقلم الملون وسمسمتالميذ / تلميذات( ة)أربعيشخص  -
. وسمسم نةالملو واألقالم الرصاص قلم من كال شكرت جميلين، البيضاء الورقة وشكل لون صار بعدما: أضيف مثل* 

 :التالي الحوار معي فتابعوا

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
.ال شكرا على واجب .لقد جعلت لي شكال شكرا لك أيها القلم،

 .العفو صديقتي الورقة .لقد منحتني لونا. مع خالص شكري أيها القلم الملون

 .ال داعي لشكري؛ هذا واجب ! شكرا جزيال؛ يا سمسم

وبمراعاة قواعد  أسمع الحوار مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
ا على السبورة، وأقف إلى جهة كل شخصية، أرسم تخطيطا لهعدة شخصيات، ما دام الحوار يدور بين 

 .ت بالكالم على لسانهامكلما هم
 رد بم   ؟ الملون للقلم قالت ماذا  ؟ عليها رد بماذا ؟ للقلم الورقة قالت ماذا :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

                                                                                                                                                عليها؟ رد بم  ؟ سمسم شكرت حينما تقال ماذا   ؟  عليها

 تشخيص
، وترديد وسمسم  الملون والقلم الرصاص وقلم البيضاء الورقةعلى تقمص شخصيتي  اليتناوبوأساعدهم * 

 .الحوار

 محاكاة
على أن يتحاوروا حول ، وسمسم الملون والقلم الرصاص وقلم البيضاء الورقةأطلب منهم أن يحاكوا * 

 .أنفسهم

 شكرت الورقة البيضاء أصدقاءها؛ فماذا قالت؟ وبم رد عليها كل واحد منهم؟- تقويم ودعم

 
 



 
 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 1:  األسبوع المدرسة:  2الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم:  4الحصة  (2)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ص[ / ص]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، وفي مواقع مختلفة [ ص]نطق الصوت ( 2. )معزوال، وفي مواقع مختلفة من الكلمةسمعا [ ص]تعرف وتمييز الصوت ( 4: األهداف

 .برسمه الخطي[ ص]ربط الصوت ( 3. )من الكلمة

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية،  التعبير الجسدي،

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .جمعة؛ السبتال+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .تتضمنه البطاقات من قبل الجميعأنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما * 

وضعية 
 االنطالق

 صلى؛ صام؛ صاد؛ لصوص؛ لص؛ بصل؛ صدور؛ صدر؛) [.ص]تتضمن الصوت  و أفعال؛؛ أأقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور* 
 مْصل؛ صلب؛ َصفََّر؛ ِصفر؛ بصم؛ صرير؛ مصرف؛ صرف؛ صراصير؛ صفوف؛ صف؛ فصول؛ فصل؛ صبور؛ صابِر؛ صبر؛ صب؛

 ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، ...(بصيص؛
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 .صحبة الحروف أنتقل*** أنا الصاد، أنا الصاد 
 .ومع القناص أنفصل*** متصال في الصباح 
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: يتم توظيف اإلجراءات الخمسةفي جميع انشطة بناء التعلمات  

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر-

فوف ِصمام؛ َصدر؛: ، مثل[ص]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل  في كل كلمة؟ ما الصوت األول: ثم أسأل، ...؛ ُص

يء
في
لت
ا

 

 مْصل؛ سالم؛ صلى؛ ؛فرس ِصفر؛ صام؛)): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ص]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن ، ...( ؛ مسلم؛ مصلح؛صّرار لصوص؛ ؛ممسوس فصل؛ صرير؛ ؛سماء

 [.ص]الصوت 
وبعد تقديم كل  ،...( صف؛ مص؛ بصل؛ صلى؛ مصرف؛ صبر؛ فصوص؛: )، مثل[ص]تتضمن الصوت أقدم شفهيا كلمات * 

وذلك برفع اليد اليمنى )في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها [ ص]كلمة أطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديد موقع الصوت 
 (.اليدين على الصدر إذا كان في وسط الكلمةإذا كان الصوت في البداية، ورفع اليد اليسرى إذا كان في اآلخر، ووضع 

نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه في الجهاز الصوتي، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين [ ص]أنطق الصوت * 
 .والمتعلمات بشكل جيد

 .يرددونه، وأتحقق من نطقهم له من مخرجه بشكل مضبوط في الجهاز الصوتي، وأصححه، ثم [ص]ينطقون الصوت  -
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 :تعرف أشكال الحرف . ص: ورسمه الخطي[ ص]الربط بين الصوت ]
ِصْفٌر؛ َصفََّر؛ صراصير؛ بصل؛ : )في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل صادحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  صادحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (صوص؛ قفص

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي صادحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم تمثيل رسم الحرف في الهواء مرة ثانية وعيونهم مغمضة* 

 التطبيق

يشكل المتعلمون والمتعلمات مجموعات لتتبارى شفهيا [: ص]أنظم لعبة التباري في تقديم كلمات تتضمن الصوت  :شفهيا -4

 [.ص]في تقديم أكبر عدد من الكلمات التي تتضمن الصوت 

 .على األلواح صادحرف الأطلب منهم رسم شكل  -2

 .المدرجة في الكراسة صادبالالمتعلقة  2اللوحة وقراءة  ، 4 النشاطأطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -3

 تقويم ودعم
 .ويتعرفون رسم أشكاله في بداية الكلمة ووسطها وآخرها[ ص]ينطق المتعلمون والمتعلمات الصوت -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

أنشطة 
 منزلية

، مع مراعاة [ص]فواكه، تتضمن الصوت أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو 
 .الخصوصيات المحلية

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 1:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات القصيرة:  2الحصة  (2)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ص[ / ص]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )مع الحركات القصيرة صادحرف التعرف ( 2. )مع الحركات القصيرة[ ص]تمييز ونطق الصوت ( 4: األهداف

 .مع الحركات القصيرة صادلحرف الالتحقيق الخطي ( 1. )القصيرة الحركات مع صادال

الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .السبت الجمعة؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 االنطالق
 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 ِصمام؛ ُصلب؛ َصبر؛)مع الحركات القصيرة، مثل  [ص]أستثمر حصيلة األنشطة المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ص]وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت ، ...(ِصفر؛ ُصفوف؛ َصرف؛
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

وأردد بعد كل كلمة المقطع  ،...( ِصفر؛ صفوف؛ صرف؛) :مع الحركات القصيرة مثل [ص]الصوت أقدم شفهيا كلمات تتضمن *
 ... ؛(/ِصـ/: ِصفر) ؛(/ُصـ/: صفوف) ؛(/َصـ/: صرف): المناسب على غرار المثال

يء
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وأطلب منهم تحديد الكلمة المختلفة : مع الحركات القصيرة، مثل[ ص]الصوت أقدم شفهيا ثالث مجموعات من كلمات تتضمن *
 (ُصدور ِصلٌّ؛ ِصمام؛( ) ُصمود ُصفوف؛ صرير؛( )ِصفر بَصم؛ صرير؛): في كل مجموعة

 : مع الحركة القصيرة، ثم ينطقون بعدها المقطع المناسب، مثل [ص]الصوت يرددون كلمات تتضمن  -
ةٌ / ص: /َصّرارٌ  ـ ؛ ِصمام: ؛ ُصرَّ  . ..ِصـ ؛ : ُص

ضا
إل
ا

فة
 :مع الحركات القصيرة، مثل صادحرف الللحصول على كلمات تتضمن ( لَ؛ لُ؛ ِل )أطلب شفهيا منهم إضافة أحد المقاطع *  

ٌ ....ـمود؛ ُمْبـ...ـرير؛ ... 
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 ...؛ 
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باستعمال )في مواقع مختلفة؛ مقرونا بالحركات القصيرة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا  [ص]الصوت أقدم كلمات تتضمن *
 :، مثل(التصفيق

 [ص]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

 /ـَصـ/  (تصفيقات 3)ـَم  / ـَصـ / َبـ َبَصمَ 

 /ُصـ/  (تصفيقات 3)ف  / ـفو / ُصـ  ُصفوفٌ 

  /ـِصـ/  (تصفيقان)ــٌر  / ِصْفـ  ِصْفرٌ 
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 :أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف مع الحركات القصيرة* 
 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 (فتحة)ـــــــــَـــــ + ص  صَ 

 (ضمة)ــــــــُــــــ + ص  صُ 

ِــــــــ + ص ِص   (كسرة)ــــــ

: بلون مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة مع حركات قصيرة متنوعة، مثل صادحرف الأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -
؛ ِص )وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح  ،...(؛ صدر؛ صفوف؛ صمام؛ صراصير؛ صلب) مع تمرير األصبع أو المسطرة ( َص؛ ُص

 .عليه

قة
ال
ط
ال

 

، مع تمرير األصبع على كل (في الكلمات التي كتبتها على السبورة)( ِص  ُص؛ َص؛: )يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
.مقطع أثناء قراءته

 .أكتب المقاطع على اللوحة القرائية، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة* 

 التطبيق

، {ِص  ُص؛ َص؛ }أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة منهم ألواحا مكتوبا عليها  :واأللواح البطاقات باستعمال -4

معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ( ة)وأوزع على الباقين بطاقات تتضمن المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم
 .لديهليسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل للمقطع الموجود 

 .ر/ ـبو / صـ : صبور: ، مثلصادحرف اليجزئون كتابيا كلمة تتضمن  -

 .المدرج في الكراسة 3النشاط ينجزون (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 تقويم ودعم
.ويحيطونها بخط مغلق صادحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .في كلمات يختارونها صادحرف الأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين  منزليةأنشطة 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 1:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة:  3الحصة  (2)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ص[ / ص]الحرف / الصوت: الموضوع

 حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )مع الحركات الطويلة صادحرف التعرف ( 2. )مع الحركات الطويلة[ ص]تمييز ونطق الصوت ( 4: األهداف

 .مع الحركات الطويلة صادلحرف الالتحقيق الخطي ( 1. )الطويلة الحركات مع صادال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .السبت الجمعة؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

وضعية 
 االنطالق

: أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
؛ بصيص لصوص؛ صام؛))مع الحركات الطويلة، مثل [ ص]المنزلية، ثم أنطلق من كلمات تتضمن الصوت أستثمر حصيلة األنشطة  -

 [.ص]الصوت وذلك إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق ، ...(صابر؛ فصول؛ بصير؛ 
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

مع حركة طويلة، وأطلب منهم [ ص]، مع الحركات القصيرة، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ص]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 : اكتشاف الكلمة المختلفة، مستعمال كلمات، مثل

 (ِصمام بصير؛ ِصفر؛( )ُصفوف ُصدفة؛ صوف؛...( )صف؛ صابر؛ صلى؛)
 .(...صورة؛ صار؛ مصير؛ ): مع الحركات الطويلة باستعمال اإلشارات المقترحة في الدليل، مثل[ ص]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -
وأطلب منهم  ...(.؛صراصير  فصول؛ صابر؛ صاد؛ بصيص؛ لصوص؛) مع الحركات الطويلة [ ص]بكلمات تتضمن الصوت أنطق *

 .محاكاة النطق النموذجي جماعيا وفرديا
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يء

جز
لت
ا

 

باستعمال التصفيق، في مواقع مختلفة مقرونا بالحركات الطويلة، وأطلب منهم تجزيئها شفهيا [ ص]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت *
 [.ص]وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت 

 [ص]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة
 /صا/ م/ صا  صام

 /وـص/ لٌ / ـصو / فُـ  فصول

 /ـيـص / ـرٌ / ـصيـ / َمـ  مصير

  /ـصى/ ـصى/ أقـ  أقصى

 الدمج
 :مع الحركات الطويلة، مثل[ ل]للحصول على كلمات تتضمن الصوت أقدم شفهيا مقاطع، واطلب منهم دمجها * 

 ل/ـصو/مفــل؛ /ـصيـ/فـف؛ /ـصا/صفـ

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

 :مع الحركات الطويلة -ص -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 طويلةال اتالحرك+ الحرف  المقطع
 (مد باأللف)ا   + ص  صى/  صا

 (بالواو مد)و   + ص  صو

 (مد بالياء)ـي   + ص  صي/ صيـ 

 صامد؛): مختلف في مواقع مختلفة من الكلمة مع حركات طويلة متنوعة، مثل بلون صادحرف الأكتب على السبورة كلمات تتضمن  -

ويردده مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ( ؛ صىصا؛ صو؛ صي)وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع بوضوح ، (... ؛بصير  مرصود؛
 .المتعلمون والمتعلمات جماعة

 الطالقة
.مع استعمال اإلشارات المقترحة للمدود /(يص/؛ /صو/؛ /صى/؛ /صا)/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع *
 .أغني اللوحة القرائية بالمقاطع الجديدة، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعة-

 التطبيق

.مع الحركات الطويلة، ويكتبه على اللوحة، ثم يقرؤه صادحرف البالعجين أو الرمل؛ ( ة)يشكل كل متعلم: باستعمال البطاقات واأللواح -4

وأوزع على الباقين بطاقات تتضمن { صى  صي؛ صو؛ صا؛ }أنظم لعبة المقاطع المتماثلة، حيث أسلم لثالثة متعلمين ألواحا مكتوبا عليها  -
معاينة مقاطع األلواح والمقطع الذي تسلمه، ليسرع إلى االلتحاق بحامل لوحة المقطع المماثل ( ة)المقاطع نفسها، وأطلب من كل متعلم

 .للمقطع الموجود لديه
 المتعلق 4النشاط ) .مع الحركات الطويلة، بدءا من اليمين، ثم من اليسار صادحرف اليقرؤون مقاطع تتضمن (: ة)باستعمال كراسة المتعلم -2

 (.المدرج في الكراسة بالصاد

 تقويم ودعم
.مع الحركات الطويلة ويحيطونها بخط مغلق صادحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة -

 .مع الحركات الطويلة صادحرف الأكلف المتعلمات والمتعلمين بتلوين - أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 1:  األسبوع المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع التنوين:  1الحصة  (2)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ص[ / ص]الحرف / الصوت: الموضوع

. التنوين مع صادال حرف تتضمن مقاطع قراءة( 3. )مع التنوين صادحرف التعرف ( 2. )مع التنوين[ ص]تمييز ونطق الصوت ( 4: األهداف

 .مع التنوين صادلحرف الالتحقيق الخطي ( 1)

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .السبت الجمعة؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميعأنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، * 

وضعية 
 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف*
 .أراقب األعمال المنزلية*
 .يقرأ المتعلمون والمتعلمات اللوحة القرائية -
التغيرات التي تطرأ على مع حركات قصيرة وحركات طويلة وتنوين إلثارة انتباههم إلى  [ص]الصوت أقدم كلمات تتضمن *

 صفوف؛ صف؛ فصول؛ فصل؛ صبور؛ صابِر؛ صبر؛ صب؛ صلى؛ صام؛ صاد؛ لصوص؛ لص؛ بصل؛ صدور؛ صدر؛): ، مثل[ص]نطق الصوت 

 ...(بصيص؛رصاص؛  مْصل؛ صلب؛ َصفَر؛ ِصفر؛ بصم؛ صرير؛ مصرف؛ صرف؛ صراصير؛
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

مع التنوين، وأطلب منهم [ ص]، مع الحركات، وكلمة واحدة تتضمن الصوت [ص]أقدم شفهيا كلمات تتضمن بالصوت *
؛ لّصاً؛) ،...(برٌص؛ فصول؛ ُصْلٌب؛) :مثلتحديد الكلمة المختلفة،   ...(مصير رصاٍص؛ ِصفر؛) ،...(صادَ  َصفٌّ

 ...(.فصوِص؛ فصوصا؛ فصوٌص؛): مع التنوين[ ص]يرددون كلمات تتضمن الصوت  -
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 [:ص]، وعزل المقطع الصوتي المتضمن للصوت (باستعمال التصفيق)يجزئ المتعلمون والمتعلمات شفهيا الكلمات السابقة -
 [ص]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي الكلمة

 /صٌ /  ص/ صا / ر  رصاصٌ 

 /صاً /  صاً / ـصيـ / َبـ  بصيصاً 

 /ٍص /  ٍص / صو  صوٍص 

 :مع التنوين -ص -أكتب على السبورة المقاطع المتضمنة للحرف * 

 التنوين+ الحرف  المقطع

 (تنوين الفتح)اً   +  صـ  صاً 

 (تنوين الضم)ــٌــ   + ص  صٌ 

  (تنوين الكسر)ــٍــ   + ص  ٍص 

 ميم؛ بور؛ دور: أخرى كلمات على مقطع للحصول وأطالبهم بحذف ...صميم؛ صبور؛ ُصدور؛ : اآلتية الكلمات أقدم* الحذف

التطابق 
الصوتي 
 الخطي

، وأقرؤها، ثم أنطق كل مقطع (مبلولٌ  بالالً؛ سليٍل؛) مع التنوين بلون مختلف صادحرف الأكتب على السبورة كلمات تتضمن *
مع تمرير األصبع أو المسطرة عليه، ويرددونه جماعة مع إثارة االنتباه إلى أن التنوين يأتي في  /(ٍص /؛ /صٌ /؛ /صاً )/بوضوح 

 ...فَُرصاً؛ فرٌص؛ فرٍص؛ : آخر الكلمة وليس في أولها أو وسطها، مثل

 الطالقة
./(ٍص / ؛/صٌ / ؛/صاً )/يقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع -
 .التنوين، ثم أدربهم على قراءتها بدقة وسرعةأغني اللوحة القرائية بمقاطع تتضمن *

 التطبيق

.مع التنوين على األلواح وقراءته صادحرف الأدربهم على رسم : باستعمال البطاقات واأللواح -4

مع تنوين الضم، ثم  صادبحرف الة أن تقدم أكبر عدد من الكلمات تنتهي أشكل مجموعات أو صفوف، وأطلب من كل مجموع*
 ...؛لص   صوصاً؛ل مصاٌص؛: تنوين الفتح وتنوين الكسر على غرار

 .مع التنوين والحركات، المدرجين في الكراسة صادبالالمتعلقين  6و  5النشاطين أطلب منهم إنجاز : باستعمال الكراسة -4

 تقويم ودعم
.(نشاط سبوري ). مع التنوين بالترتيب وبدونه صادحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات مقاطع تتضمن  -
 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة* 

 .مع الحركات الطويلة صادحرف الأكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن كلمات تتضمن * أنشطة منزلية

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 5: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 55: المدة 1: األسبوع  المدرسة:  2 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  (2)َمـــّمــــــــاس : الحكاية ص[ / ص]الحرف / الصوت: الموضوع

( 3. )مع جميع الحركات والتنوين صادلحرف الالتحقيق الخطي ( 2. )مع جميع الحركات والتنوين[ ص]التحقيق النطقي للصوت ( 1: األهداف
 .مع جميع الحركات والتنوين صادحرف القراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 ....قمية، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد ر

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 البصرية 

 .السبت الجمعة؛+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 

 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

وضعية 
 االنطالق

 :أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 .أنتقل الحروف صحبة***  الصاد أنا الصاد، أنا

 .أنفصل القناص ومع***  الصباح في متصال

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين، مع التركيز  صادحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات كلمات ومقاطع تتشكل من  -
، وأساسا ورةبة ، السساللوحة القرائية ، بطاقات الحروف ، الكرا: أدوات تقويمية نحوعلى نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 .كراسة المتعلم والمتعلمة
 (.المدرجة في الكراسة صادالمتعلقة بال 8،9، 7اللوحات )

مع  صادحرف الومقاطع مكونة من ( أو كلمات مخترعة أي كلمات بدون معنى)يكتب المتعلمون والمتعلمات كلمات  - 
 :الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين على ألواحهم

 /ٍص /؛ /صٌ /؛ /صاً /؛ /صى/؛ /صي/؛ /صو/؛ /صا/؛ /ِص /؛ /صُ /؛ /صَ / 
 ...ام؛صوصو؛ صاصي؛ صوصاً؛ صاص؛ ص

 دعم وإغناء

 . على استثمار نتائج التقويم  ءإلغناء بنااعد أنشطة للدعم وأأفيئ المتعلمات والمتعلمين، و* 
 :يمكن أن تتمحور هذه األنشطة حول ما يأتي. 
 .مع جميع الحركات [ص]للصوت التحقيق النطقي - 
 مع جميع الحركات صادلحرف الالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين صادحرف الضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

 : كلمات للدعم واإلغناء
 صراصير؛ صفوف؛ صف؛ فصول؛ فصل؛ صبور؛ صابِر؛ صبر؛ صب؛ صلى؛ صام؛ صاد؛ لصوص؛ لص؛ بصل؛ صدور؛ صدر؛
 ... صار؛ مصل؛ برص؛ بصيص؛ صلٌّ؛ مْصل؛ صلب؛ َصفََّر؛ ِصفر؛ بصم؛ صرير؛ مصرف؛ صرف؛

المعالجة 
 المركزة

 :للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتية ببالنس* 
 : طةشى األنتوعلى مس -
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأن
 : ى صيغ العملوستمعلى  - 
عمل فردي، لتمكين أفرادها رى أو تعاون ثنائي أو غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ

 :من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 3: النموذج 1: المستــوى

 د 33: المدة 4: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 [.الحرف مع الحركات القصيرة]خـــط  :  1الحصة  صادحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة ، مع الحركات القصيرة( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف صادحرف الرسم  -1

.مواصفاته وقياساته
 .لكه القلم عند كتابة الحرف والحركةسواالنتهاء والمسار الذي ينقطتي البدء ط ضب -2

 .متعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم وال: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

:في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  صادالللقراءة، تتضمن 
؛  َصَبَر؛  ...بِالفصوِص؛ ِصْفٌر؛ َبَصلٌ؛ ُصْلٌب؛ َيُصبُّ

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلالماليتضمن 

 /ِص ـ: /ِبالفُصوِص ؛ /ـصُ ـ: /َيُصبُّ   ؛/ـصَ : /َصَبرَ 
غيرها والحركات القصيرة؛ وأهمل صادالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى العب تأك.

 / ِص ـ /    /ـصُ ـ /   /ـصَ /
 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

 رف؛ وكل حالابة تار كسمبوالبدء واالنتهاء،  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تلمحاكاهم ضبعدب نتأ.

 لتصحيحارك اآلخرين في شوأفي الكتابة على السبورة،  تيلمحاكاعض اآلخر البأنتدب.
.ءالهواي فمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون للى السبورة؛ بلون مغاير علب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

 ةبورسابة على التالكي ف تيلمحاكاهم ضبعأنتدب.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك  (/ـِص /؛ /ــصُ /؛ /ـصَ /)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا  (/ـِص /؛ /ــصُ /؛ /ـصَ /)يكتبون سطرا من كل مقطع -

(. ة)مع الحركات القصيرة المدرج في كراسة المتعلم صادالإلى النموذج الخطي لحرف 
 .صادالصفحة الكتابة لحرف 
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 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 [.مع الحركات الطويلة والتنوينالحرف ]خط :  2الحصة  صادحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، لطويلة والتنوينامع الحركات ( المنفصل والمتصل)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف صادحرف الرسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 .ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
، والتنوين في أول الكلمة ووسطها وآخرهامع الحركات الطويلة  صادالللقراءة، تتضمن 

: مثل
 ...صاد؛ صوص؛ بصيص؛ لصوص؛ صابر؛ 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلصاداليتضمن 

 /ا  ص: /ا  لصوص ؛/ وص: /صوص؛ / اص/ :صاد
طويلة والتنوين وكلمة الوالحركات  صادالورة المقاطع المعزولة المركبة من بسلى الب عتأك

.صوص: ، مثلالصادتتضمن حرف 

 علمينتعض المتعلمات والمبأقرأ المقاطع، ثم يقرؤها.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب.
.ءي الهواف الحرفمون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييلمتعلقة بمعاأقدم التوضيحات ا

ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع.
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب-

 إنجاز
ويسبق ذلك  ،(صوصٌ  ،/صا  /،/وص/،/اص/)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف  تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم،
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
المنزلي، على دفاتر العمل ( صوصٌ  ،/صا  /،/صو/،/صا/) وكلمة يكتبون سطرا من كل مقطع-

المدرج في كراسة  والتنوين ةطويلالمع الحركات  صادالاستنادا إلى النموذج الخطي لحرف 
 .صادالصفحة الكتابة لحرف (. ة)المتعلم
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 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  3الحصة  صادحرف ال: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ما؛سلي نقال الصاد حرف منتتض كلمات نقل :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

أراقب العمل المنزلي.

ةئيلقراا صب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصلأط 
.، الحصة السالفة للقراءة صادال لحرف

الحركات مع و ،(ِصفرصلى؛ صفوف؛ : ) مثل، يرةالقص الحركات مع الصاد منتتض كلمات 
 (.صوصا  ) مثل، وين،والتن(صابر؛ بصيص؛ صرصور: ) مثل، الطويلة

 إعداد

كتب على السبورة جملة بسيطة قصيرة، مثلأستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأ: 

 .َرَسَم صاِبٌر صوصا  َوُصْرصورا  
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةالأقرأ. 

 دب نتأوحركته؛ و صادالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت صادالحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هإليرورة ضالإن دعت  التصحيح، يفين األخررك شوأبورة؛ سال

اركون في تصحيح شويقياس ومواصفات كل حرف أو حركة طويلة، م عن رهسفتسأ
 .رورة إليهضالإن دعت  األجوبة،

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  3الحصة  صادحرف ال: الموضوع

 .الصاد حرف تتضمنممالة؛  وكلمات مقاطعكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
مع حرف الصاد تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

.لحرف الصاد السالفة ص القرائيةمما راج في الحص والتنوين الطويلة الحركات

شفهيا لحرف الصاد المتضمن المقطع عزل منهم وأطلب الكلمات، تلك بعض أنطق. 

 إعداد

 مع الحركات والتنوين، مثل صادللأكتب على السبورة مقاطع:

 /ص  / /صٌ / /ا  ص/ /يص/ /وص/ /اص/ /ِص / /صُ / /صَ /
 :مثل، ص الخط والنقلصح يولم تستثمر كتابيا ف ؛حصص القراءة يوكلمة مما راج ف

 .(َصْفصافٌ )
 .مستقلة هم قراءة جهريةضبعأقرأ المقاطع والكلمة، ثم يقرؤها * 
 ليأمثم يصححون؛ بحيث  ،مليه عليهمأما  حاأللوايكتب المتعلمون والمتعلمات على  -

 .أو الكلمة بعد حجبهما، ثم أكشف عما أمليته ليصححوا المقطع الواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ عرج  يُ  مسموع؛ بصوت سليما نطقا أو الكلمة المقطع
 قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم إشارة
 .التقنية بنفس وأعالجه الموالي المقطع إلى أنتقل

 متعلماتلل ليتاح، تؤدةءة بالقرا يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ لختاما في -
 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 د 33: المدة 3: ترتيب األسبوع في الوحدة ةمدرسال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  4الحصة  صادحرف ال: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) والوصل باإلكمال الصاد حرف تتضن كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح 
:كالتالي

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ،مجموعات عدة كلونسيش أنهم أخبرهم 
 ال ا  كم يكتسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف درسوها

.بالمجال مرتبطا   موضوعا   بمعيتهم أحدد الحروف، من به بأس

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم يف والمتعلمين المتعلمات أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛اعدهمأسس يبأنن ؛أخبرهم. 

 نجاز المسودةإ

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب تعليمات أعرض.

تتضمن بالوصل أو باإلكمال كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 :مثل المدروسة، الحروف مقاطع

 :كلمة، مثل ألبني مناسبا مقطعا النقط مكان أكتب:  باإلكمال كلمة بناء -1-
 .لٌ ... فُـ –ـّفاَرةٌ ...

 .الكلمة أكتب ثم المقابلة، المقاطع من يناسبه بما مقطع كل أصل :بالوصل كلمات اءبن -2-      
 

 * /اص/

 

 ................................ /فٌ // ـرِ / *

 .................................. /رٌ / /ـدو/ * * /َمْصـ/

  .................................. /مَ / * * /ُصـ/

 :يلي فيما النقط مكان المناسب المقطع أكتب : باإلكمال كلمتين بناء -3-    
 

 /ُصـ/   /ـِصـ/  / ـصو/  / صا/
رَ ....  -لٌ ... فُـ  -    ـفوفٌ ...

والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

والمساعدة التوجيه لهم وأقدم إنجازهم، أتتبع. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

.يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها-

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل.
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة-

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو -
.صورة مناسبين

.يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه-
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو -

 .سبورة النشر

 الكتابة، لمهارة اكتسابهم ومدى والمتعلمين، المتعلمات مستوى ضوء في يتحدد إنجازه، المطلوب حجم: ملحوظة
 .التفاعلية للكتابة المخصص الزمني والغالف



 

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

الحروف األربعة / باتهم المرتبطة باألصواتسالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءباإلضافة إلى المالحظة اليومية ألدا*
ولتحديد الفئة غير المتمكنة  للوقوف على مدى تحقق أهداف األسابيع األربعة، ،([ص]و [ل]، [ف]، [س])المدروسة 

 : ويتم ذلك وفق ما يأتي. ونوع التعثر 
 (الحروف المدروسة فقط ضمنتالكلمات ت). ضمن الحروف المدروسةتة كلمات تءويم قراقت* 
 . ة مقاطع صوتية للحروف المدروسةءعلى قرا( ة)ملويم قدرة كل متعقت*

قراءة  -1

 .كلمات

 :كة التفريغ بي شفة بدقة ءروقتية، وأدون عدد الكلمات الماآلم ومتعلمة الكلمات لرأ كل متعقي*

 لبس لصوصاا  بلبالا  سبيل رفوف سماد

 صرف صلى فرس فارس صراصير رسول

  مسالم فول مصل سال   سبيل سفر  

قراءة مقاطع  -2

 صوتية

 :م ومتعلمة الئحة المقاطع اآلتية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغلرأ كل متعقي *

ـ يص وص ـلُـ سا ف ـ  ف   س   ُسـ س 

 ِسـ ال ص   ـلِـ ص   اا ف وف ِصـ س  

 ف   وس ف ـ اف يـس ل   اا س الا  يف

 يـل فُـ اا ص ول صُ  ِسـ فِـ ص   ل  

 :ملحوظة
.ويم قراءة جميع المتعلمات والمتعلمين بشكل فرديقيتم ت-

 .المقاطع الصوتيةيمه في قراءة قومن قراءة الكلمات فال داعي لت( ة)إذا تمكن المتعلم-

تدوين  -3

 .النتائج

 .متمكن: ( 1.  )غير متمكن:  ( 0)(: ة)ن النتائج مباشرة بعد أداء كل متعلموأد *
 مالحظات قراءة المقاطع قراءة الكلمات (ة)اسم المتعلم 

 1 0  

 0 1  

 0 0   

تفييء  -4

 المتعلمين

 :أفيئ المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى* 
 .واإلغناءطة التثبيت أنشن من وتفيدسسي، اءة الكلماتومتعلمون يتحكمون في قر متعلمات:  1فئة 
 .الكلماتاءة لقرن أنشطة داعمة من ، سيستفيدوطفقالمقاطع ومتعلمون يتحكمون في قراءة متعلمات :  2فئة 
  .في المحور الصوتيشامل  دعمن من سيستفيدو ،المقاطعومتعلمون ال يتحكمون في قراءة متعلمات :    3فئة

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 7: النموذج األول االبتدائي: المستوى

 د 70: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة المدرسة:  2الوحدة  .استماع وتحدث وقراءة: المـــكون

 تحديد الفئة غير المتمكنة وتحديد نوع التعثر:  1الحصة  (.2)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 مماس+ سمسم يلتحق بالمدرسة: حكايتا الوحدة .ص[/ ص]ل؛ [/ ل]ف؛ [/ ف]س؛ [/ س]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



 

تدبير أنشطة اإلغناء الخاصة  بالفئة غير المتمكنة من قراءة المقاطعتدبير أنشطة الدعم الخاصة 
 بالفئة المتمكنة

 :التمييز السمعي -أ

دمج بطاقات  -
كلمات لتركيب 

وقراءتها ، جمل
ي فالتدرج )

 .(عدد البطاقات
 
 
استخراج  -

كلمات من 
ضمن تالحكاية ت
األصوات 
 .المدروسة

 
 
قراءة جمل  - 
سيطة قراءة ب

موجهة ثم 
 .مستقلة

 

 .أسمع كلمات لتحديد ما إذا كان الصوت المعني موجودا أو غير موجود في الكلمة*
 .(نهاية؛ وسط ء؛ بداية)أسمع كلمات لتحديد مواقع الصوت المعني في الكلمات *
 .المتعلمون والمتعلمات أناشيد الحروف المدروسة ديرد - 

 :التحقيق النطقي -ب

مخارجها في الجهاز  سمعزولة مع تلم ،[(ص]و[ ل] ،[ف] ،[س)]والمتعلمات األصوات المتعلمون  ديرد -
 .الصوتي

 :ونهاقضمن أحد األصوات األربعة ويعزلون المقاطع المتضمنة لألصوات ثم ينطتدون كلمات تدير -
 / . . . ص: صرير/  سو: رسول/  فا: فارس/  ل: لباس

  .متعلما ينطق المقطع دوأحد ،أنطق بصوت معين مع حركة جسدية معينة خاصة بالحركات*
ـ[ + س  ]  ... ،[صو] و[ + ص/ ] [ال] ا[ + ل( / ]مِ ) ــِــ[ + مِ ( / ]س  ) ـــ 

 ( . . . فهياش)والتجزيء المقطعي  التقطيعوالتفييء : أساعد المتعلمات والمتعلمين على إنجاز أنشطة*
/  اناتحيو) ينمجال مع نم والحكاية أ نم نيالصامت المع نكلمات تتضم نالبحث ع فيمسابقة  :ةعبل*  

 .(نهاية؛ وسط؛ بداية)ط معينة وحسب شر (مأعال

 :التطابق الصوتي الخطي -ج

 :ومثال ذلك، ألعاب لربط الصوت برسمه الخطي/ أنشطة
 ...، صارم، سمر، لسان، دفوف: ، مثلبخط مغلق المقطع المتضمن للصوت المعني (ة)يحيط المتعلم/يلون  -
 .الكلمة بالحرف الذي تتضمنه( ة)يصل المتعلم  - 

 صار   فرد       سرير     مالبس
 ال      فـــس         صا      سـ        

قراءة نموذجية ( لوحة قرائية خاصة بالحروف المعنية)قراءة لوحة قرائية من مقاطع وكلمات  - 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)، مثل لوحتي المقاطع والكلمات المدرجة بالكراسة وموجهة ثم مستقلة

 : بقات وألعابمسا -

 . مون في إيجاد المقطع المطلوب يتسابق المتعل. المتعلمين/ أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات  -1 

والمجموعة الفائزة هي من تكون أكبر عدد من الكلمات من المقاطع . أوزع بطاقات مقاطع -2

 . الموزعة
 : لعبة المقاطع المتماثلة - 

وأسلم للمتعثرين بطاقات كلمات بعضها ، (وـص -فُـ -ل  )بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة  3ق ألص* 

ف في الركن قطع المعني أن يقعلى البطاقة المتضمنة للم رثم أطلب ممن يتوف، المقاطعن هذه ميتض
 .المناسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 7: النموذج بتدائياالاألول : المستوى

 2×د 70: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة المدرسة : 2الوحدة  وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 دعم وتثبيت: 3و 2الحصة  (2)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 مماس+ سمسم يلتحق بالمدرسة: حكايتا الوحدة .ص[/ ص]ل؛ [/ ل]ف؛ [/ ف]س؛ [/ س]: الحروف /األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات بصرية، –  سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



  :الخطي التحقيق-د

 . . . بطاقات  يف/ لمتعلمات الحروف على السبورة يلون المتعلمون وا -
 . ررا يده فوق الحرف ممقاطع م( ة)رأ المتعلمقي -
 يءثم المقطع المتضمن للصوت بعد تجز، يكتب المتعلمون والمتعلمات الحروف األربعة على األلواح -

 .الكلمة شفهيا

 :أنشطة خاصة بالفئة غير المتمكنة من قراءة الكلمات

 .تقطيع وتجزيء كلمات شفهيا وكتابيا - 
  ( سار=  راء مع الفتحة +سين مع المد باأللف ): مثل، ن لتكوين كلمةيدمج مقطع - 
 ( سالم  - الم  /  صوص -لصوص)طع وقراءة الكلمات المحصل عليها قإضافة م/ حذف  - 
 .أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات لتكوين أكبر عدد من الكلمات من المقاطع الموزعة: مسإبقة - 
األولى تضم بطاقات خاصة  :أضع فوق طاولة مجموعتين من البطائق مقلوبة: لعبة بطاقة الذاكرة - 

يقوم المتسابق بأخذ بطاقة من المقاطع ويقرؤها، . بالمقاطع ،والثانية تضم كلمات تتضمن تلك المقاطع
إذا توفق يستمر في اللعب وإال أعاد البطاقة . ثم يبحث في المجموعة الثانية عن الكلمة المناسبة لها

 .ويعتبر فائزا من يحصل على أكبر عدد من البطاقات. آخر( ة)ليحل محله في اللعب تلميذ. إلى مكانها
 رصاص  سالل  سفير  مصير  رسوب  بطاقات الكلمات

 

 ـصيـ  ـفيـ  ـال  سو  ص    بطاقات المقاطع

، مثل لوحتي المقاطع فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة وكلمات مقاطع تتضمن قرائية لوحة قراءة -
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)والكلمات المدرجتين في الكراسة 

 :المتمكنة بالفئة خاصة أنشطة

 (.البطاقات عدد في التدرج)   وقراءتها جمل، لتركيب كلمات بطاقات دمج -
 .المدروسة األصوات تتضمن الحكاية من كلمات استخراج -
 : ، مثلمستقلة  وقراءة موجهة قراءة بسيطة جمل قراءة -

 رسم رسام دبا –رسم بدر دبا  –بابا مدرس في المدرسة  –درس دارس دروسا 
 الفارس مسافر -سافر فريد -سافر المسافر -رسم فريد فرسا

 الفول مفروم –لباسي بارد  -لبس فريد لباس سالم -رفرف البلبل
 الفصل بارد -الفيل صبور –رسم صابر ِصال  -صر الباب صريرا –صام سالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التقويماستراتيجية 
 : أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول* 
 .أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل، ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا*  

 الثالثة الفئة
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة المقاطع السابقة * 
 (.للمقارنة بين النتائج)السابقة وأدرسها  أفرغ النتائج في الشبكة*
 . الذين يحتاجون للمعالجة المركزة أحدد المتعلمات والمتعلمين* 

 الفئة الثانية
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .ن الذين يحتاجون للمعالجة المركزةأحدد المتعلمات والمتعلمي* 

 األولى الفئة
 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة* 

:توجيه - 
كلمات لتمرير الرائز، يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع وال( ة)المتعلمفي انتظار المناداة على 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم) (ة)والجمل في كتاب التلميذ

 [التعلم بالقرين. ]تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 7: النموذج األول ابتدائي: المستوى

 د 70: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة المدرسة:  2الوحدة  وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 .تقويم أثر األنشطة الداعمة: 4الحصة  (.2)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 مماس+ سمسم يلتحق بالمدرسة: حكايتا الوحدة .ص[/ ص]ل؛ [/ ل] ف؛[/ ف]س؛ [/ س]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات بصرية،  – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : يفطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأنأقترح  ،ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهسومعالجتها حسب نوع التعثر وأ( غير المتمكنين)تصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين * 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 :، بمثلطة الوعي الصوتي وخصوصا العزل والتقطيع والتجزيء والدمجشاعتماد أن*

 ...؛ سمير: ما الصوت األول في كلمة :تمارين العزل -

 ....؛ (تصفيقات 3/ )ر  / /دو/ /صُ : /صدور : تمارين رصد المقطع -

 ....؛ /م/ /ال/ /س: /سالم : ما المقاطع التي تتكون منها كلمة: تمارين التجزيء -

؛ / : تد  / /ِسـ/ /فا/: دمج المقاطع التالية لتكوين كلمةأ: تمارين الدمج -  ....فاِسد 

 أنشطة اإلغناء

 (: المتفوقين)إغناء مكتسبات المتمكنين * 

 :، بمثل. . .قراءة جمل قصيرة، التعليق على صورة، تحويل جملة إلى رسم 
 ...الفيل صبور  –صر الباب صريرا  –لبس فريد لباس سالم  –الفارس مسافر : الجمل-
 [...مـمـاس]و [ سمسم يلتحق بالمدرسة]التعليق على صور حكاية -
 ...فول، مسمار، بلبل، بصل، : تحويل الكلمات إلى رسم-
 ...هام، : دور، سهام: صدور/ صوص: لصوص: تمارين الحذف-
ك  / سالم  :الم: تمارين اإلضافة-  صدود: دود/ مْسلك : مل 

 / ......صديد؛ صفير؛ صدر: ما الصوت المشترك في الكلمات: تمارين التعرف-

 ...سبيل / : ل/ /بي/ /س/: الكلمة التي تتكون من المقاطع ما: تمارين الدمج -

 /.....ص/بـــ / د/ثم أعد نطقها بعد تغيير الوحدة الصوتية ( دفوف: )قل: تمارين-

 ...[فول؛ رسول؛]فصول : كلمات تشترك في القافية مع كلمة( ي)اذكر: تمارين رصد القافية -

 أنشطة التثبيت

 :بمثل. يخهاسوتر ،(رائيقهم الفالمحور الصوتي ومحور ال)ي المحورين فالمرتبطة بالوحدة  تثبيت التعلمات* 
 :خريطة الكلمة -

  : ..........نوع الكلمة 

 : ....................ضدها .....: .......الكلمة : ...........مرادفها
  

 ................................................................:تركيبها في جملة

 :شبكة الكلمة -

  كتابة 

 قراءة
 دراسة

 رسم
  

 قرآن كريم أستاذ

  مدرسة 

 : عائلة الكلمة -
 ...لبس، يلبس، البس، ملبوس، لباس،  -
 ...لتمس، لمس، يلمس، المس، ملموس، ُمالمس، م المس، لْمس، التمس، التماس، مُ -

 توجيه

.حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة( ة)تترك لألستاذ -
 .(رينقم بالعلالت)ي معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة المتعثرة فإشراك المتعلمين المتمكنين  -
.م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
 مإنجاز مها؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقألعاب ) على العمل الفردي  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛بشكل فردي
 

 

 

 

 : الجذاذة المفيد: المرجع 7: النموذج بتدائياالاألول : المستوى

 د 70: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  .وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 .معالجة مركزة: 5الحصة  (2) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 مماس+ سمسم يلتحق بالمدرسة: حكايتا الوحدة .ص[/ ص]ل؛ [/ ل]ف؛ [/ ف]س؛ [/ س]: الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات بصرية،  – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



 : الجذاذة المفيد: المرجع 8: النموذج 1: المستــوى

 د 03: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2 الوحدة الكتابة: المكـــــون

  .خــط:  1الحصة  (س، ف)الحرفين   تقويم ودعم: الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 .حرفي السين والفاءللقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع: 

 يـس وس اـس س   ـس   س  

 يـف وف اف ف   ــف   ـف  

 .يقرأ بعضهم اللوحة-
ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 .و القلمالطبشورة أ مسار احترامه حيث من إنجازه
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةبسال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
: مثل

 .سافر

وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
(.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 8: النموذج 1: المستــوى

 د 03: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

  خــط :  2الحصة  (.ل، ص)تقويم ودعم  الحرفين : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 .حرفي الالم والصادللقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع: 

 يـل ول ـال ل   ل  ـ ل  

 يص وصـ اص ص  ـ ـص  ـ ص  

 .يقرأ بعضهم اللوحة-
ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 .الطبشورة او القلم مسار احترامه حيث من إنجازه
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
: مثل

ْرصور    .ص 

وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
(.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
.لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 د 03: المدة 5: ترتيب األسبوع في الوحدة مدرسةال:  2الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقــــــل :  0الحصة  (.س، ف، ل، ص)تقويم ودعم  الحروف : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط 

 .السين والفاء والالم والصاد: المدروسة وفحرال منتتض بقة،السا ابيعألسل القراءة

 تقـــويم

ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 :مثل إليها، اتوالمتعلم

باً ل ف ْصل   ناس  د  ٱل ب س  صاب ر  ل باساً م  ْر  .ْلب 
 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني-

مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا همبعض

المعنية المتضمنة في الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن 
 .دعت الضرورة إليه

 على المتعثرين،  ركزام طويلةاًستفسرهم عن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة
 .إليه الضرورة دعت إنويشاركون في تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
.لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما -

هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 .إمـــــــــــالء:  8الحصة  (.س، ف، ل، ص)الحروف تقويم ودعم  : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب 

 .السين والفاء والالم والصاد: المدروسة الحروف تتضمن السابقة، لألسابيع القراءة

 تقــويم

 والمتعلمات المتعلمون ويكتب والتنوين، الحركات مع المعينة للحروف مقاطع بتدرج أملى 
 : مثل ،يصححون ثم ؛األلواح على

 ،/ل  /، /ل  /، /ل  /، /في/، /فو/، /فا/، /س  /، /س  /، /س  /
 /اً ص/، /ل  /، /فاً /، /س  /، /صي/صو، /، /صا/

 ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب الوحدة، حروف منتتض كلمات أملى 
 : ، مثلحونيصح

ف ر   ل ، س  ؛ ، فاص  ؛ ل صٌّ  ...فيل 

 دعــــــم

 والتنوين؛ الحركات تنويع مع المعينة للحروف مقاطع منتتض لوحة السبورة على أكتب 
 وأضيف كتابتها، في اتوالمتعلم نياالمتعلم جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا
 .والمتعلمات المتعلمين مستوى لتطور عابت أكثر أو كلمتين إليها

 همبعض يقرؤها ثم الكلمات، /والكلمتين المقاطع أقرأ. 

 اللوحة أحجب. 

 رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم. 
 :يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 .لما أنطقهاإلصغاء  حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أو المقطع أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نيالمتعلم أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس عالجهأو الموالي المقطع إلى أنتقل .

 أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
 .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية البصرية

 التخطيط

كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

التي الكلمات من أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم 
 به البأس كما يكسبون عندما الدراسية السنة أسابيع من الالحق وفي القراءة، حصص يف وهادرس
 .بالمجال مرتبطا موضوعاً  بمعيتهم أحدد الحروف،من 

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم يبأنن ؛رهمأخب. 

إنجاز 
 المسودة

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحاً  نموذجاً  أقدم. 

ذلك طبيعته فرضت إذا السبورة على إنجازه المطلوب معطيات رضأع. 

الحصة زمن حجم و والمتعلمات، المتعلمين مستوى يناسب ما ترحةالمق األنشطة من أختار. 

رتيببالت أو بالوصل أو كمالباإل كلمات أو كلمة لكتابة بمحاوالت القيام على فريق كل أعضاء أحفز 
 .سابقاً  المدروسة الحروف عمقاط تتضمن

.أكتبها ثم ،كلمات ألبني ؛التالية المقاطع أرتب - 1 -
   

 :أكتب الكلمات التي تتكون من المقاطع التالية - 2 -
 /ـر/ /ـصيـ/ /ارـ/ /صـ/ -/ س/ /ر/ /فا/ -/ل/ /ـبيـ/ /سـ/

 :أكتب تحت كل مقطع كلمة تتضمنه كما في المثال -0-

 ف ـ ال فو اص س  

     فرس

 ،المساعدةو التوجيه لهم وأقدم ،والمتعلمات المتعلمين زإنجا وأتتبعأشجع المحاوالت األولية ،
 .الحاجة عند الكتابة في أشاركهمو

 المراجعة

 .أنجزها التي ةالمسود قفري كل يقرأ-

والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ. 

لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح. 

 العرض

.مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو علىمقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يكتب -
.عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
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 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  (.س، ف، ل، ص)تقويم ودعم  الحروف   : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من والمتعلمات المتعلمين مكتسبات ودعم تقويم

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل

ـس    ـبيـ 

 ذ

 ـل  

 ـرا ر

ـص

س   ر  

 فا

 ـصيـ



 

 :الجذاذة المفيا: المرجع تبتااي االاألول : المستوى

 1: األستبوع والنظافة الهناام:  3 الوحاة االستماع والتحاث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .تنصح/يـ: الوضعية التواصلية (1)تبين نحلة وذتباتبة : الحكاية

 .سماعها خالل من( األحااث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهااف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

 المشاها المارجة ف  الكراسة المتعلقة تبالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
القذرة، النظيفة، تتختبطن األلم، المزاتبل، الصراصير، الذتباب، الحشرات، غطاء، األطعمة، متبيا الحشرات، رش، وجع شايا، شفاء، : المعجم 

 ...المكروتبات،  تسعف، تؤذي، الجراثيم،
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الارس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقايم الحكاية * 
 .تباعتماا إحاى استراتيجيات المفراات "ذتباتبة"و " نحلة" ت وأشرح كلم ،"تبين نحلة وذتباتبة" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحتبة للحكاية والمارجة ف  / مالحظة الصورةهم إلى أاعو* 
 (.الحروف)ما ااموا غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 

يع
سم
لت
ا

 

 الحكاية مرتين تباحترام أسلوب السرا، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف التعتبير الجساي،نص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعا النتبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 كانت الذتباتبة تتبحث عن ماذا؟ إلى أين اخلت؟ : ، تبطرح أسيلة، مثلأختتبر الفهم السماع *
 .والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها أتحقق تبمعية المتعلمات* 

ار
ثم
ست
ا

: 
ية
كا
ح
 ال
صر
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
ما الت  كانت تتبحث عن الطعام؟ ماذا وجات ف  مطتبخ : تبأسيلة، مثل (الذتباتبة، الصرصور، النحلة، الفراشة) :الحكاية شخصيات.

 الت  رأت النحلة تسعف الذتباتبة؟منزل؟ ما الت  تجمع رحيق األزهار؟ ما 

أين كانت الذتباتبة؟ إلى أين اخلت، أين غنى الصرصور؟ أين  :تبأسيلة مثل( ااخل مطتبخ، خارج المطتبخ، قرب المنزل): األمكنة.
 كانت الذتباتبة ترقص؟ من أين خرجت الذتباتبة؟

 متى اخلت الذتباتبة إلى المطتبخ؟: تبأسيلة مثل، (ظهرا): الزمان.

 ...قال الصرصور للذتباتبة؟ ماذا نس  أصحاب المنزل؟ ماذا : األحااث.

 :الحكاية عناصرأتبن  مع المتعلمات والمتعلمين  *
 
 
 
 

 
 

 .عناصر الحكاية شفهيا فقطءة؛ أتبن  معهم جميعها ما ااموا غير متمكنين تبعا من مفاتيح القرا: ملحوظة

تقويم 
 واعم

، تبان أطرح أسيلة تفض  أمكنما [ ذ]على التعتبير عن تبعض أحااث الحكاية تبجمل تبسيطة تتضمن الصوت هم أساعا*
 من ذهب إلى المزتبلة؟ : أجوتبتهم إلى جمل مثل
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قامت : ماذا قالت النحلة للذتباتبة؟ ثم أضيف: تبأن أسأل( تنصح/ـي) التواصلية أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 :النحلة نصايح لغيرها، فقالت لهم
 :متن الوضعية التواصلية
 (ما قالته للذتباتبة) .إنه مفيا ! ذوق  عسل 

 (ما قالته لسياة) ! احفظ  الطعام من الحشرات
 (ما قالته لطفل) ! ة، ال ف  الشوارعيارم النفايات ف  القمام

وتبمراعاة قواعا النتبر والتنغيم وعالمات  ، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة،مرمرتين تباحترام أسلوب األ نصايحأسمع ال* 
 .الوقف

 .أتقمص اور النحلة، وأقام النصايح -
 لتنصح الطفل؟.....لتنصح السياة؟ ....ماذا قالت النحلة لتنصح الذتباتبة؟ : مثل ،أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة

 
 

 تبين
 نحلة
 وذتباتبة

 ظهيرة يوم من األيام: الزمان

طعام، إصاتبة التقاء ذتباتبة تبصرصور، التبحث عن : األحااث ذتباتبة، صرصور، نحلة، فراشة :الشخصيات

 الصرصور وإصاتبة الذتباتبة، لقاء النحلة والذتباتبة، تاخل الفراشة

 .ااخل مطتبخ منزل: المكان
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 وضعية

 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

ع
مي

س
لت

ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 ....اخلت الذتباتبة إلى مطتبخ منزل؟  متى: أختبر الفهم السماعي

ية
كا

ح
 ال

ية
بن

ر 
ما

تث
س

ا
 

 :أساعاهم على استكشاف التبنية السراية للحكاية* 

ما : قراءة نموذجية معتبرة، ثم أسأل (ما تشتهين: إلى.. . كانت ذتباتبة تتبحث: من)الخاص تبالتبااية أقرأ المقطع السراي * 
 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة ... ؟هنا أطعمة لذيذة: ما الذي قالالجملة الت  اتبتاأت تبها الحكاية؟ 

تبها الجملة الت  اتبتاأ  ما: ثم أسأل( وفرت من النافذة: إلى... أكلت الذتباتبة :من) تبالتحول الخاصأقرأ المقطع السراي * 
 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة؟ لماذا ااخ الصرصورالمقطع؟ 

ماذا ؟ ما الجملة الت  تباأ تبها المقطع: ثم أسأل( أنقذين : إلى... كانت نحلة نشيطة: من) الخاص تبالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/ماه  آخر كلمة... رأت النحلة؟ ماذا حاث للصرصور؟ لماذا فرت الذتباتبة؟
ما الجملة الت  تباأ تبها المقطع؟ : ثم أسأل( ستصيرين تبخير: إلى...  قطرت النحلة: من) تبحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

جملة /ماه  آخر كلمة... ؟ ماذا قطرت النحلة ف  فم الذتباتبة؟ من أين جمعت النحلة رحيقها؟ من قال هذا رحيق فيه شفاء لك
 قرأتها؟

اذا قالت الفراشة للنحلة؟ ماذا تنقل م: ثم أسأل( النهاية: إلى ... رات فراشة: من) تبالنهاية الخاصأقرأ المقطع السراي * 

  ما الجملة األخيرة ف  الحكاية؟الذتباتبة إلى األطعمة؟ ماذا يرم  تبعض الناس ف  الشوارع؟ وأنتم، هل تحافظون على النظافة؟ كيف؟ 

يم
و
تق

 
عم

ود
 

نتاب عااا من التالميذ تبعاا أأكتف  تبنطق الجمل غير مرتتبة شفهيا و) مساتبقة تبين مجموعات المتعلمين والمتعلمات أنظم* 
 .(الجمل وأحمل كل واحا منهم على ترايا جملة واحاة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيتبها تتبعا لتواليها ف  الحكاية

 :لترتيب جمل حسب أحااث الحكاية، مثل -
 (.(اخلت ظهرا إلى مطتبخ منزل -وجات أغذية لذيذة تباون غطاء -تباتبة تتبحث عن غذاءكانت ذ))

 [.ذ] الصوتتتضمن تبجمل تبسيطة للتعتبير عن تبعض أحااث الحكاية  -
على  (ذتباتبة، لذيذة) :، وتاوين الكلمات الت  حروفها ماروسة مثلذال حرف ال[ ذ] الصوتالستخراج الكلمات الت  تتضمن  -

، / ذ: /قذرة :تبالنستبة للكلمات الت  حروفها غير ماروسة تبعا ذاللحرف الواالكتفاء تبتاوين المقاطع المتضمنة الستبورة، 
  ...، / ذ: /، أغذية/ ذي: /ذا، خذي: /، غذاء/ذ: /ذهتبت
 .أقرأ ما تجمع على الستبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 

ية
ضع
لو
ا

 
ية
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 وعالمات والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال األمر، أسلوب باحترام مرتين النصائح أسمع* 

 .الوقف

أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا * 

 .منه
 (للذتباتبةما قالته ) .إنه مفيا ! ذوق  عسل 

 (ما قالته لسياة) ! احفظ  الطعام من الحشرات
 (ما قالته لطفل) ! ة، ال ف  الشوارعيارم النفايات ف  القمام

 .أحفز تبعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيا: المرجع األول اتبتااي : المستوى

 1: األستبوع والنظافة الهناام:  3 الوحاة .االستماع والتحاث :المـــكون
 .تعرف التبنية السراية للحكاية:  2الحصة  .تنصح/يـ: الوضعية التواصلية (1)تبين نحلة وذتباتبة : الحكاية

المطروح، التبااية، المشكل )تعرف التبنية السراية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 5: األهااف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 5(. )توال  األحااث، الحل، النهاية

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 رش، الحشرات، متبيا األطعمة، غطاء، الحشرات، الذتباب، الصراصير، المزاتبل، األلم، تتختبطن النظيفة، القذرة،:  المعجم
 ... المكروتبات، الجراثيم، تؤذي، تسعف، شفاء، شايا، وجع
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعا* 
 ...ما ه  شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة ف  الحكاية؟: حولها، مثلأسيلة تتمحور   تبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين تبعا من مفاتيح القراءة ما اامواالشفهية  أجوتبتهمتبتلق   كتف أو
 (التبااية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحايا المقاطع)  التبنية السراية للحكاية -

 إعااا
أسمع الحكاية مرتين تباحترام أسلوب السرا وعالمات الترقيم، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبتوظيف  -

 ...التعتبير الجساي،
 من أين تنقل الذتباتبة المكروتبات؟ ماذا تمتص النحلة؟ :مثل، تبأسيلة أختتبر الفهم السماع 

 استثمار
 المعجم

 .واكتساتبه ترويجه المراا المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرا علىهم أساعا* 
 ...أغذية؛ خضر؛ فواكه؛ غطاء؛ صحون؛ مشروتبات؛ : أشياء
 .مطتبخ؛ مزتبلة؛ شوارع؛ أحياء؛ مراحيض؛ النافذة: أمكنة
 ...ذهتبت؛ أخذ؛ خذ؛ فزعت؛ تصنع؛ سألت؛ يمرض؛ انظف؛ : أفعال

 .ذتباتبة؛ نحلة؛ فراشة؛ صرصور: حيوانية شخصيات
 ( ...صورة)األزهار ( صورة)على ظهره انقلب : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين ف  شرح كل كلمة، تباعتماا استراتيجية المفراات* 
 .خضر؛ فواكه؛ غطاء؛ صحون: ر لمثلالصو -

  ...ترقص؛ تغن ؛ تسعف: التشخيص لمثل -
 :شتبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 ...نزل؛ نازل؛ ينزل؛ نزول؛: منزل... / لذ؛ لذة؛ تلذذ؛ ملذة؛ ملذات؛ : لذيذ: لمثل( االشتقاق) الكلمة عايلة -
متنوعة، تبأن أطرح أسيلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما ف  جمل تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ....اذكر طعاما لذيذا (: لذيذ)، مثال لكلمة لترويجهاتبينهم 

تقويم 
 واعم

 :أنطق تبجملة تنقصها كلمة من معجم الارس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 ......ف  فم ..... قطرت النحلة قليال من  –                     .تنقل المكروتبات.... الذتباتبة  -

 .كلما أمكن ذلك حرف  الذال والزاي[/ ز]، [ذ] ينالصوتأوجههم إلى تركيب معجم الارس ف  جمل تتضمن * 
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 :
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 تشخيص

 الطفل؟...السياة؟ ....ماذا قالت النحلة للذتباتبة؟ : تبأسيلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 .وترايا ما قالته لكل من الذتباتبة والسياة والطفلية النحلة، شخص تقمصليتناوتبوا على  أساعاهم* 

 
 
 
 

 : الجذاذة المفيا: المرجع األول اتبتااي : المستوى

 1: األستبوع والنظافة الهناام:  3 الوحاة االستماع والتحاث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .تنصح/يـ: الوضعية التواصلية (1)تبين نحلة وذتباتبة : الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –األحااث، وسايل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 رش، الحشرات، متبيا األطعمة، غطاء، الحشرات، الذتباب، الصراصير، المزاتبل، األلم، تتختبطن النظيفة، القذرة،:  المعجم
 ... المكروتبات، الجراثيم، تؤذي، تسعف، شفاء، شايا، وجع

 فواكه
 موز

 ....تين  توت

 عنب

 نقية: مراافها نظيفة

 مالتبس  نظيفة: تركيب ف  جملة

 قذرة: ضاها

 فعل :نوعها



 : الجذاذة المفيا: المرجع األول اتبتااي : المستوى

 1: األستبوع والنظافة الهناام:  3 الوحاة االستماع والتحاث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  .تنصح/يـ: الوضعية التواصلية (1) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 2. )الجملة الفعلية المنفية، ضماير الجمع :اللغوية للظواهر الضمن  االستعمال( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، : الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 رش، الحشرات، متبيا األطعمة، غطاء، الحشرات، اب،الذتب الصراصير، المزاتبل، األلم، تتختبطن النظيفة، القذرة،:  المعجم
 ... المكروتبات، الجراثيم، تؤذي، تسعف، شفاء، شايا، وجع
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان تبعايلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجاياة* 
 .نزل، ينزل، نزول، نازل، منزل 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية ف  جمل* 

، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة ،أقرؤهو ،معجم الحكاية المتضمن للحروف الماروسة تبعض الستبورة علىأكتب 
 .ستبب ذتباتبة، صرصور، متبيا، فر، فم،: مثل

 سرا
 الحكاية

 .من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهافة أساعاهم على سرا مقاطع* 

ار
ثم
ست
ا

ا 
هر
وا
ظ
ل

ا 
ية
غو
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 :استثمار الجملة الفعلية المنفية* 
أطرح عليهم أسيلة تفض  إجاتبتهم عنها إلى استخراج جمل من الحكاية متضمنة الجملة  عقب سراهم للمقاطع،* 

 .الفعلية المنفية
 .ال أستطيع.....هل ترقص مع ؟ تبم اجاب الصرصور؟ : قالت الذتباتبة للصرصور -
 .ال يحافظون على النظافة..... ما ه  أخر جملة ف  الحكاية؟  -
 :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، "ال: "أنطق تبجملة فعلية منفية تبـ* 
 .ال أرم  األزتبال ف  الشوارع –.                         ال آكل طعاما لوثته الحشرات -
 :أنطق تبجملة فعلية منفية ناقصة، وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثل* 
 (استطاع. )الصرصور الهرب.... ما  –(      غطى. )أصحاب المنزل األغذية.......... ما  -
 (تسعف. )الفراشة الذتباتبة...... لم  -(                   يمت. )الصرصور تبالمتبيا.... لم  -

 :أحفزهم على استعمال ضماير الجمع تبأنشطة، مثل: استثمار ضماير الجمع* 
 :مثل، وأطلب تحويلها مع ضماير الجمع، (أنا)أسمع جملة تتباأ تبضمير المفرا المتكلم * 
 [نحن، انتم، انتن، هم، هن.                       ]أنا احافظ على النظافة -
 [نحن، انتم، انتن، هم، هن.           ]انا أنظف الياين قتبل األكل -

يم
قو
ت

 
عم
وا

 

 (.ال، ما، لم): اطلب تباء الجمل التلية تبـ* 
 .الصرصور من متبيا الحشراتنجا ......  -.                   ألعب وسط الطريق.....  -
 .نسيت تنظيف ياي قتبل األكل......  -.           تساعا الفراشة الذتباتبة.....  -
 (.ال، ما، لم): يركتبون جمال فعلية منفية تتباأ ب -
 [نحن، أنتم، أنتن، هم، هن] .أنظف أسنان  تبالفرشاة والسنون: يحولون مثل -

 الوضعية
: التواصلية
اة ا53

اك
ح
م

 

 .لكل من الذتباتبة والسياة والطفلما قالته وترايا  ،النحلةة تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين من تبعض طلبأ* 
 .او إنسان، ويقاموا نصيحة ،النحلة او أي حيوان آخرأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيا: المرجع األول اتبتااي : المستوى

 1: األستبوع والنظافة الهناام:  3 الوحاة االستماع والتحاث :المـــكون
 .تثتبيت الوضعية التواصلية:  3الحصة  .تنصح/يـ: الوضعية التواصلية (1) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية

 .األمر والنه : التوجيه أساليب واستعمال"  تنصح/يـ"  التواصلية الوضعية تثتبيت( 1: األهااف

المشاها المارجة ف  الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحااث، وسايل التشخيص المتاحة  :الوسايل
 .المتعلقة تبالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فراي، عمل ف  مجموعات، ألعاب ومساتبقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 رش، الحشرات، متبيا األطعمة، غطاء، الحشرات، الذتباب، الصراصير، المزاتبل، األلم، تتختبطن النظيفة، القذرة،:  المعجم
 ... المكروتبات، الجراثيم، تؤذي، تسعف، شفاء، شايا، وجع

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلتبأسيلة"تبين نحلة وذتباتبة"أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسيلة لرتبط الوضعية التواصلية تبحكاية * 
 أين وجات الذتباتبة الصرصور؟  -
 ماذا قالت النحلة للذتباتبة؟  -
 ماذا قالت الذتباتبة؟  -
 ماذا قالت النحلة؟  -
 وماذا قالت الفراشة للنحلة؟ -

 :قامت النحلة نصايح لغيرها، فقالت لهم: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 (ما قالته للذتباتبة) .إنه مفيا ! ذوق  عسل 

 (ما قالته لسياة) ! احفظ  الطعام من الحشرات
 (ما قالته لطفل) ! ة، ال ف  الشوارعيارم النفايات ف  القمام

، وتباستعمال إيقاعات صوتية معتبرة، وتبمراعاة قواعا النتبر تباحترام أسلوب االمر مرتين أسمع النصايح*

 .والتنغيم وعالمات الوقف
 .اتقمص اور النحلة، وأقام النصايح *
 : أختتبر الفهم السماع  تبأسيلة مثل* 
 ماذا قالت النحلة لتنصح الذتباتبة؟  -
 ماذا قالت النحلة لتنصح السياة؟ -
 ماذا قالت النحلة لتنصح الطفل؟ -

 تشخيص

وترايا ما قالته لكل من الذتباتبة والسياة  لمين ليتناوتبوا على تقمص النحلة،أساعا المتعلمات والمتع* 
 .والطفل

 .أشرك الجميع ف  تقويم التعثرات* 

 .وا النحلة، او أي حيوان آخر، أو إنسان، ويقاموا نصيحةأطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 واعم

 ...ف  الطريق.... ف  حجرة الارس...وه  ف  ساحة اللعب/ صايقتك وهو / انصح صايقك -
 المكروتبات عاو لألطفال، لماذا؟ -
 تبماذا امرت النحلة الذتباتبة؟ -

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ذ[ / ذ]الحرف / الصوت: الموضوع
ومع الحركات القصيرة  ،معزوال [ذ]لصوت لي نطقالتحقيق ال( 2) .القصيرةومع الحركات معزوال،  [ذ]لصوت لالسمعي  تعرفال( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن  (4. )ومع الحركات القصيرة ،معزوال [ذ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3) .وفي كلمات

 .اطع وكلماتمعزوال، ثم في مق لحرف الذالالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة الذال

عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

  الكلمات البصرية
 .دجنبر؛ ما هذا؛ ماذا؛ زيت؛ جذب + الكلمات البصرية السابقةليها أعرض بطاقات ع *
 .، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميعبعضهم لقراءة الكلمات البصرية أنتدب *

 االنطالقوضعية 

رذاذ، َذَبلَ، ذابل، مذموم، ذليل، ذاب، بذل،  ،ذباب؛ بذور؛ لذيذ) [.ذ]أو صور تتضمن الصوت  أقدم أسماء أطفال أو أشياء* 
، ذرا، مذعور، ذراع   ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ :وأسأل ،( ذاد، ذرف، الذ، ذم، ذيل، َذرَّ

 : شيد الحرفلمتعلمين نأنشد مع المتعلمات وا* 
 .في الذرة لذيذ أدور***  أنا الذال، أنا الذال
 .وفي الذباب أستدير***  مع الذئب أعدو

اء
ـــ
نــ
ـــ
ب

 
ت
ــا
مــ
ـــ
ــل
عـ
ـــ
ـت
الـ

  

ي
وت
ص
 ال
ي
ع
لو
ا

 

 

 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسألذباب؛ ذراع؛ ذنب، : ، مثل[ذ]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

، (أنا ذراع؛ ذبل؛ بذور؛ ماذا؛ ماما؛ لذيذ؛): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ذ]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.ذ]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

، (ذليل؛ ذاب؛ بذلة؛ هذه؛ أخذ؛ تلميذ: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ذ]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)واحفزهم على تحديد موقعه 

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ذ]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ذ]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ذ  / /ذا// رَ /، / ـب  / /َنـ/ /ذَ /، / ـب  / /َنـ/ /ذَ /، / ب  / /با/ /ذ  /
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ذباب، َذب لَ؛ بذور؛ ماذا؛ : )في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل حرف الذالأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

وأقرؤها مركزا على ربط نطق  بلون مختلف، حرف الذال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (رذاذ؛ لذيذ

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي حرف الذالأرسم * 

ي
طع
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ء
ي
جز
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ا

 

القصيرة، وأحفزهم على مع الحركات  حرف الذالأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [ذ]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
باب    ذ 
 َذب لَ 
 َهِذهِ 

 ب   –با  –ذ  
 ـلَ  -ب ـ  –َذ 
 هِ  -ـِذ  -َهـ 

 /ب   / با / ذ  /
 /ـلَ /  ب ـ / ذَ /
 /هِ  / ـذِ  / َهـ/

 /ذ  / 
 /َذ /  
  /ـِذ / 

ع
طي
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ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة للذالأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ذ  
 ذَ 
 ـذِ 

 ضمة+ ذ 
 فتحة+ ذ 
  كسرة+ ـذ 

 

 

 

 

 

 



، ـِذ، ـذَ )أعرض على السبورة المقاطع *  الطالقة  ، ِذ، ـذ   .، وأحفزهم على قراءتها بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة(َذ، ذ 

ق
بي
ط
لت
ا

 

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة ،"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

ثم أكتب التي  أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات،* 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

، ـِذ، ـذَ  ، ِذ، ـذ   بوبي ب  نَ ذا ذَ هَ  هِ ذِ هَ  -ذبل  – باب  ذ   َذ، ذ 
 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة حرف الذاليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة بحرف الذالالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  لحرف الذاليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) حرف الذاليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع مراعاة [ذ]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد :المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  ذ[ / ذ]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ذ]للصوت التحقيق النطقي  (2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ذ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ذ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات الطويلة والتنوين

مع الحركات  لحرف الذالالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين حرف الذالمقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .كلماتفي و والتنوينالطويلة 

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .دجنبر؛ ما هذا؛ ماذا؛ زيت؛ جذب+ الكلمات البصرية السابقة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .لمتعلمات والمتعلمين نشيد الحرفأنشد مع ا -
 .في الذرة لذيذ أدور*** أنا الذال، أنا الذال 
 .وفي الذباب أستدير*** مع الذئب أعدو 

 .أراقب األنشطة المنزلية -
 ( ذرة؛ بذور ؛ ذبل؛ مذاق؛ ذئب؛ لذيذ) ، مثلوالطويلة مع الحركات القصيرة [ذ]كلمات تتضمن الصوت  أنطق -

 [.ذ]إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

؛ لَ ب  ذهب؛ ذكر؛ ذَ ): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ذ]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف مقطع الذالوأحفزهم الكتشاف  ،(ذابل
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ذ]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

؛ بذور)  (لذيذ ذئب؛ ذراع؛ هذه؛)  -(  ذرة؛ ذباب؛ نوافذ 

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ذ    أستاذ    هذا أستاذ
 ذ    أستاذ    سلمت على أستاذ  

 ذا    أستاذا    أحب أستاذا  

 .مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية المتوافق عليها [ذ]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
؛ رذاذ  ): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ذ]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  - ؛ تلميذ   (.ذابل؛ لذيذ؛ يذوب؛ لذيذا 

ض
وي
تع
 :بآخر ونطق الكلمة الجديدة، مثل ، وأحفزهم إلى تعويض مقطع[ذ]أقدم كلمات تتضمن الصوت *  ال

 طاب  /طا/ب / ذا/تعويض   ذاب

  م طيع  /طي/ب / ذي/تعويض   م ذيع
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 مع الحركات الطويلة والتنوين، حرف الذالأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ذ]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /ذا/ /بَ /ذا/ بَ  –ذا  ذابَ 
 /ذو/ /ر  /ـذو/ب ـ/ ر   –ـذو  -ب ـ  بذور
ـ  مذيب ـ/ ـب   -ـذيـ  -م   /ذي/ /ـب  /ـذيـ/م 
 /ذ  / /ـذ  /ـذيـ/لَـ/ ـذ   -ـذيـ  -لَـ  لذيذ
 /ذا  / /ـذا  /ـذيـ/لَـ/ ـذا   -ـذيـ  -لَـ  لذيذا  
  /ذ  / /ـذ  /ـذيـ/لَـ/ ـذ   -ـذيـ  -لَـ  لذيذ  

ع
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 .وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها،* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (مد باأللف)ا  + ذ  ذا
 (مد بالواو)و  + ذ  ذو
 (مد بالياء)ي  + ذ  ذي
 (تنوين الفتح)ا    + ذ  ا  ذ
 (تنوين الضم)ـــ   + ذ  ذ  

ـ + ذ  ذ     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [ذ]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة الذال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى  *

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويلبحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة  ،"الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة الذال حرفببطاقة عليها 
ال الحركات ، باستعمطويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
 ذ  -ذا   –ذ    -ذي  –ذو  –ذا 

 تلميذ   -لذيذا   –رذاذ   –ماذا  –بذور  
  مذاق هذا اللبِن لذيذ  

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع الذال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وبحرف الذالالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  لحرف الذالحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) حرف الذالعلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين حرف الذالبالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ز[ / ز]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ز]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ز]للصوت التعرف السمعي  (1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ز]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات زايلحرف الالتحقيق الخطي ( 5). مع الحركات القصيرة زايحرف ال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .في مجموعات، جماعي فردي، ثنائي،: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه - الكلمات البصرية 

 وضعية االنطالق

فاز،  مبارزة، زفير، زميل، زبدة، زفاف،ِزر؛ زبيب؛ مزمار؛ [. )ز]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

مرد، زمام، زرافة، زفر، زلزال، رزور، برز، زمزم، ز  ما الصوت المشترك في هذه : وأسأل ،( زمرة الزم، زلفى، زفت، ز 
  الكلمات؟

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 بالنقطة فوقي أزدهيأنا الزاي انا الزاي   

 .وقصة  جزيرة الكنز   بحرفي الممتاز تنتهي
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ،(زريبة؛ زبدة؛ زمام): ، مثل[ز]تبتدئ بالصوت أقدم شفهيا كلمات * العزل

يء
في
لت
ا

 

وأطلب ، (زر؛ قفز؛ زرزور؛ بذور؛ زبد؛ لذيذ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ز]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.ز]منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

زهرة؛ مزهرية؛ وز؛ زار؛ زيتون؛ مزمار؛ ): في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ز]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت  *
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)واحفزهم على تحديد موقعه ، (ماعز

 .والمتعلمات بشكل جيدمن مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين [ ز]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ز]ينطقون الصوت  -

 الدمج
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل* 

 / ز/ /فا/، / ف/ /فا/ /زِ /، / ل/ /ميـ/ /ز/
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زر؛ زبيب؛ مزمار؛ : )في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل زايالحرف أعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على  زايحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (زرزور؛ قفز؛ فاز

 .ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي في الهواء، ثم زايحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورق* 
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القصيرة، وأحفزهم على مع الحركات  زايحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [ز]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 َزبيب  
 ِزفاف  
 َيفوز  

 ـب   -بيـ  –َز 
 ف   –فا  -ِز 
 ز   -ـفو  -َيـ 

 /ـب  / بيـ/ َز /
 /ف  / فا / ِز /
 /ز  / ـفو / َيـ /

 /زَ / 
 /ِز /  
  /ز  / 

ع
طي
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة زايللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 زَ 
 زِ 
 ز  

 ةفتح+ ز 
 ةكسر+ ز 
  ةضم+ ز 

 

 

 

 

 



، ِز، ـِز، ـَز، ـز  )أعرض على السبورة المقاطع *  الطالقة   .وأحفزهم على قراءتها بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة ،(َز، ز 

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة عليها . بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة ،"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة  إلى أخرى الحرف بدون حركة

ثم أكتب التي  حفزهم على تركيبها في كلمات،اطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأأكتب على السبورة بتدرج ثالثة مق* 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 ـزِ  -ـز   -ـَز  -ِز  –ز   –َز 
الل   –زالَ   ِمْزمار   -ِزرٌّ  –َزراَفة   –ز 

 .َهذا ِمْزمار  َزميلي
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة زايحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة زايبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  زايلحرف الالمتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

ركات مقرونا بالح( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) زايحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن الصوت أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية ،[ز]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين : 4الحصة  ز[ / ز]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ز]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ز]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف وكلمات وجمل تتضمن  قراءة مقاطع( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ز]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .مع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلمات زايلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين زايال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، التعبير 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 أنا الزاي انا الزاي   بالنقطة فوقي أزدهي
 .وقصة  جزيرة الكنز   بحرفي الممتاز تنتهي

 .أراقب األنشطة المنزلية -
(  زبيب، زال، زر، عزيز، يزور) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ز]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ز]إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

نزل، زينب، زبيب، ): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ز]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف زايمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(زال
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ز]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن  *

نبور، يزور) ليفة، ز  ، يِزن، ِزحام،)  -(  ز  رٌّ  (يزيد ز 

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 ز    َعزيز    َض َعزيز  َمرِ 

ْرت  َعزيزا    زا    َعزيزا    ز 
َعْوت  لِعَ  فاءِ دَ  ز    َعزيز    زيز  ِبالشِّ

 .مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية المتوافق عليها [ز]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
، َجْوزا ، ق ّفاز  ): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ز]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  - ، َمْوز  زيد  ، َي  (.زالَ، َيزور 
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او حذف مقطع دون تعويض، أو ، من الكلمة وتعويضه بآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف ،[ز]الصوت أقدم كلمة تتضمن * 
 :مثلإضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، 

 مسامير  /سا/ب / زا/تعويض   مزامير
 بيت  /ب/ب / ز/تعويض   زيت

 الم    /زِ /حذف   الِزم

  َجّزار    /زا/إضافة   جار  
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  زايحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ز]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

ْرزور   ْر  ز  ْر / ر   -زو  –ز   /زو/ /زر/ /ر  / زو / ز 
 /ـز  / /زي/ /ـز  / ـزيـ / َعـ / ـز   -ـزيـ  -َعـ  َعزيز  
 /زا/ /ـر  / ميـ / ـزا / َمـ / ـر   -ميـ  –ـزا  -َمـ  َمزامير  
 /ز  / /ـز  / ِعـ / ما / ـز   -ِعـ  –ما  ماِعز  
 /ا  ز/ /ـزا  / ِعـ / ما / ا  ـز -ِعـ  –ما  ماِعزا  

  /ز  / /ـز  / ِعـ / ما / ـز   -ِعـ  –ما  ماِعز  

ع
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (مد باأللف)ا  +  ز از
 (مد بالواو)و  +  ز وز
 (مد بالياء)ي  +  ز يز
 (تنوين الفتح)ا    +  ز ا  ز
 (تنوين الضم)ـــ   +  ز ز  
ـ +  ز ز     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [ز]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة زايال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(زا، زو، ): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل الزايأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .المقطع، ويقرؤهكانت بطاقته تتضمن نفس 
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة زايال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينتتضمن الحرف مع الحركات الل يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
 ز  -زا   – ز    -ي ز –و ز –ا ز

، َزبيب  َزميل ،  ، فاَز، ِزرٌّ ، ِمْزمار  د  ْب  ز 
ريد  داري ةِ  – زاَر َف باَرَز د  لَذيذ   – فاَز باِسم  في اْلم  ْب   اَلزُّ

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع زايال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وزايبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  زايلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) زايحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين زايحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 1:  األسبوع والنظافة الهندام: 3 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ف، ز/ الحرفان / [ ز ف،]الصوتان : الموضوع

مع  [ز] و [ذ] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [ز] و[ ذ]التعرف السمعي للصوتين ( 1: هدافاأل
مع جميع الحركات [ ز]و [ ذ] للصوتينالخطي التطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات ينجميع الحركات والتنو

التحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين ذال والزايال يحرفقاطع وكلمات وجمل تتضمن قراءة م( 4. )والتنوين
 .لحرفي الذال والزاي مع جميع الحركات والتنوين

المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم الكلمات البصرية، لوحة لقراءة  والمتعلمين في ثنائياتأنتدب المتعلمات  *
 .أعكس األدوار

وضعية 
 االنطالق

 :ينالحرف ينشيد المتعلمون والمتعلماتنشد ي -

 .أدور لذيذ الذرة في // الذال أنا الذال، أنا
 .أستدير الذباب وفي // أعدو الذئب مع

 أزدهي فوقي بالنقطة//  الزاي انا الزاي أنا
 .تنتهي الممتاز بحرفي//  الكنز جزيرة وقصة  

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة  ذال والزايال يحرفومقاطع تتشكل من أكلمات جمال أو يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
: ، مثلأدوات تقويميةمع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال  ،والسكون والشدة والطويلة والتنوين

 .(ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةب، الساللوحة القرائية، بطاقات الحروف
 (.المدرجة في الكراسةبالحرفين معا،  المتعلقة 3، 2، 1 اللوحات)

مع الحركات الطويلة  ذال والزايال يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 
 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة والقصيرة والتنوين 

 زاَرني َزميلي َعزيز   َمذاق  َهذا اللََّبِن لَذيذ  

، َفْرز   ، زالَ، َزرازير  ، َرذاذ  باب  ، ذ   ِزفاف 

، ذ   ، ـِذ، ذا، ذى، ذو، ذي، ذا ، ذ  ، ِذ، ـَذ، ـذ   َذ، ذ 

، ِز، ـَز،  ، ز  َز، ز  ، ـِز، زا، زى، زو، زي، زا ، ز    ـز 

 دعم وإغناء

بناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل  أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاأنشطة للدعم و قترحأ، والحصص السابقة

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعتتيمكن أن . 
 .مع جميع الحركات [ز]و  [ذ] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات ذال والزايال يلحرفالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين ذال والزايال يحرفضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
والمفردات ، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشاألنى توعلى مس -

 .والطالقة
رى غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :أو تعاون ثنائي أو عمل فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رثر للترديد والتمإعطاء فرص أك~ 
 . . . ( .، موارد رقمية بطاقات، عجين)سائل والمعينات التربوية تنويع الو~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  ــذالحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف ذالحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  ذالالللقراءة، تتضمن 
؛ تِْلميٌذ؛ ذاَب؛ لَذيٌذ؛   ...ُذباٌب؛ ُبذوٌر

 إعداد

  االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي أستثمر كلمات وضعية
 :، مثلذالاليتضمن 

 ـذو : ُبذورٌ  –ُذ : ُذبابٌ 

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 .ذو، لَذيذٌ ـُذ ، 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم ، (.لَذيذٌ  ـذو، ، ذُ )يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى النموذج  ،(لَذيذٌ  ذو،ـ ، ذُ )يكتبون سطرا من كل مقطع  -

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم ذالالالخطي لحرف 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة الــذال حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما حرف الذالجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلذالال لحرف

ٌن،  ، َهذا لََب  ...َهذا، ُذباٌب، لَذيٌذ

 إعداد

  كتب على السبورة وضعية االنطالق، فأ المتعلمون والمتعلمات فيما استحضره أستثمر
 :، مثلجملة

 .َمذاُق َهذا اللََّبِن َلذيذٌ 
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

 دب نتأوحركته؛ و ذالالحرف عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة  أستفسرهم
ى علالمكتوبين ه وحركت لذالاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  ــزايحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف زايحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  زايالللقراءة، تتضمن 
؛ َزراَفٌة؛ ُزْرزوٌر؛ َعزيٌز؛ َمزاٌر؛   ...ِزرٌّ

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلزاياليتضمن 

  ـزا: َمزارٌ  – زُ : ُزْرزورٌ 

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 .َعزيزٌ ُز ، ـزا، 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلمقطع  ب كلتوأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم ، (.َعزيزٌ  ـزا، ، زُ )يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(.َعزيزٌ  ـزا، ، زُ )يكتبون سطرا من كل مقطع  -

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم زايالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1:  األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  ا الذال والزايحرف: الموضوع

 .حرفي الذال والزاي تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 مما والزاي  الذال حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص
 ...ذباب؛ ذبل؛ ذنب؛ لذيذ؛ زبيب؛ زرزور؛ مزمار؛ 

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في انشطة لحرفي الذال والزايحصص القراءة 

 :الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

؛ ِمْزماٌر؛ َزرازيُر؛ ُرموزٌ   َرذاٌذ؛ َبَذلَ؛ ُبذوٌر
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حتب المتعلمون والمتعلمات على األلوايك -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والزاي الذال حرفا: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) اإلكمالو الترتيبب الذال والزاي حرفي تتضنوإنتاج جملة قصيرة  كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .بمجال الهندام والنظافة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /با/، /ــةٌ /، /ذُ /، /َبـ: /وبجانبها مقاطع الكلمة غير مرتبة (صورة ذبابة)

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 ــزا  ، َعـ ، ـزيـ ٌر ، ِمـْز ، ما

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ذٌ ...رَ 
 با
 طا
 ذا

 ... ٌ  بِل
 ما
 رِ 
 ذا

 ـزا...َعـ 
 ـزيـ
 ـعلو
 سيـ

 أدعوهم إلى إكمال تركيب جملة قصيرة باختيار الكلمة المناسبة، مثل: 

 .............ُزْرُت 
 بابٌ 
ماِطمُ   َط
 َعزيزا  

 لَذيذٌ .......... َهذا  
 ُذَرةٌ 
 ُبذورٌ 
نٌ   لََب

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة يعرض المنتوج أو  -

 .النشر
 

 
 



 : الجذاذة المرجع: المفيد 22النموذج:  المستوى: األول ابتدائي

 د 05المدة:   2 األسبوع: والنظافة الهندام:  3الوحدة  المـــكون: االستماع والتحدث
 : سرد الحكاية واستثمار القيم. 2الحصة 2

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 2األهداف: 

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة الوسائل: 
 والوضعية التواصلية.

 استثمار مختلف أشكال التنشيط )عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات(.صيغ العمل: 
 شفاء، شديد، وجع رش، الحشرات، مبيد األطعمة، غطاء، الحشرات، الذباب، الصراصير، المزابل، األلم، تتخبطن النظيفة، القذرة،:  المعجم
 ... المكروبات، الجراثيم، تؤذي، تسعف،

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -

: يجيبون عن أسئلة -

 

 !:مثل، يركبون جمال تتضمن األمر والنهي -

يركبون جملة بسيطة مع ضمائر الجمع، مثل:  ـ

رد
س

ال
 

 * أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية.
* أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال 

اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما  المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو
 تعثروا.

* أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد 
 المجموعات.
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ثم
ست

ا
 

 ، بتوجيههم إلى:* أساعدهم على اكتشاف القيمة/القيم التي تعالجها الحكاية: 

-  

 النظافة.إعطاء أمثلة لقيمة  -

-  

مثل: ،  ةيصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيم -

 
عم

ود
م 

وي
تق

 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 مثل: ، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

 يأتون بأمثلة  -

 :
ية

صل
وا

لت
 ا
ية

ضع
لو

ا
5

1
 

قة
قي

د
 

يع
سم

ت
 

( بأن أسأل: ) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 

 

أضيف مثل:

!

!

!

مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  متنأسمع ال* 
 وعالمات الوقف.

 هممت كلما شخصية، كل جهة إلى وأقف السبورة، على لها تخطيطا شخصيات، أرسم عدة يدور الحوار دام ما -* 
 .لسانها على بالكالم

أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل: * 

 



 : الجذاذة المرجع: المفيد 22النموذج:  المستوى: األول ابتدائي

 د 05المدة:  2األسبوع:  والنظافة الهندام:  3 الوحدة المـــكون: االستماع والتحدث

 : قراءة وتشخيص الحكاية 2الحصة 2

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 2األهداف: 

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –الوسائل: صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة 
 والوضعية التواصلية.

 صيغ العمل: استثمار مختلف أشكال التنشيط )عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات(.

المعجم : القذرة، النظيفة، تتخبطن األلم، المزابل، الصراصير، الذباب، الحشرات، غطاء، األطعمة، مبيد الحشرات، رش، وجع شديد، شفاء، 
تسعف، تؤذي، الجراثيم، المكروبات، ...
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 وضعية

 االنطالق

 (.أكتفي ببضع كلمات ) * أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة
 .في جملمن معجم الحكاية كلمات أطلب منهم تركيب * 

 (.) العناصرأحد * أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على 

 السرد

 باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية.* أسرد الحكاية 
* أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم 

ر باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصو

 .والرسوم كلما تعثروا
* أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد 

 .المجموعات

 قراءة

 .* أقرأ الحكاية قراءة معبرة
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  * أكتب جمال كتابة مختلطة

* أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية. )أعتمد هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة 

 الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة(.
يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -

 التي وأدون

بالنسبة للكلمات  في بتدوين المقاطع المتضمنة لحرفعلى السبورة، وأكتمثل مدروسة، حروفها

 التي بها حروف أخرى غير مدروسة، مثل: 

 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 الفضاء وإعداد الوسائل. أشركهم في تهييء -

 .* أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات
أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا  أطرح* 

 .ليتمكنوا منه

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المرجع: المفيد 22النموذج:  المستوى: األول ابتدائي

 د 05المدة:  2: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة كون: االستماع والتحدثالم
 : إنتاج وتشخيص حكاية جديدة 3الحصة 2

 التواصلية. الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (2األهداف: 

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –الوسائل: صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة 
 والوضعية التواصلية.

 صيغ العمل: استثمار مختلف أشكال التنشيط )عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات(.
القذرة، النظيفة، تتخبطن األلم، المزابل، الصراصير، الذباب، الحشرات، غطاء، األطعمة، مبيد الحشرات، رش، وجع شديد، شفاء، المعجم : 

 تسعف، تؤذي، الجراثيم، المكروبات، ...
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 وضعية
 االنطالق

ما داموا غير  مضمون الحكاية األصلية شفهيا* أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 تلك الشهور.لحكايات بالنسبة 

 إعداد

) األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولىأشارك في استبدال عناصر الحكاية * 

 بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال:( 

 ، ....: المكان -

: الشخصيات -

 

 : الزمان -

: األحداث -

 

 إنتاج

 وأساعد المتعلمين على:أنظم العمل الجماعي * 
إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة. -
ترديد ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  -

، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسة بالنسبة للحكايات القراءة
حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعداد.الالحقة. 

 ، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءة.بناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 دية متتابعة للحكاية الجديدة.تكوين مقاطع سر -
 التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها. -

 تشخيص
 وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة. ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها. -

 تقويم
 ودعم

 عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدة. أسئلة حول* أطرح 
 ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة.هم أشجع -
 ومواقفهم تجاه أحداثها. ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
: ةالتواصلي

 د 51
 تشخيص

 متن الوضعية بأسئلة مثل: على ترجيع هم أحفز* 

 ، ويرددوا ما قالته. على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المرجع: المفيد 22النموذج:  المستوى: األول ابتدائي

 د 05المدة:  2األسبوع:  والنظافة الهندام:  3 الوحدة كون: االستماع والتحدثالم
 : تثبيت الظواهر اللغوية 2الحصة 2

 التواصلية. الوضعية محاكاة( 2)فعلية المنفية؛ ضمائر الجمع. الجملة ال: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (2األهداف: 

المشاهد المدرجة في الكراسة  –الوسائل: صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة 
 المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية.

 صيغ العمل: استثمار مختلف أشكال التنشيط )عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات(.
المعجم : القذرة، النظيفة، تتخبطن األلم، المزابل، الصراصير، الذباب، الحشرات، غطاء، األطعمة، مبيد الحشرات، رش، وجع شديد، شفاء، 

 تسعف، تؤذي، الجراثيم، المكروبات، ...
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 االنطالق

 * أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .جملةفي  هامنهم تركيب الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد كلمة من معجم* 

تثبيت

الظواهر

 اللغوية

 .أنشطة ترويج معجم المجال* أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة 
:فعلية المنفيةال تثبيت الجملة

 بـ:  هابدأطلب منهم أ نطق بجمل فعلية، وأ* 

وأحفزهم على تركيب جمل على أنطق بجملة فعلية منفية بـ: ال، مثل: * 

 منوالها.

 :تثبيت ضمائر الجمع
 أسمعهم جمال بضمائر اإلفراد، وأطلب منهم تحويلها مع ضمائر الجمع المناسبة، مثل:* 

 * أسمعهم جمال، وأطلب منهم تحويلها مع ضمائر الجمع، مثل: 

 

 تقويم

 ودعم

األعمال التي ال يقومون بها في البيت، او في الشارع أو في يركبون جمال؛ ليعبروا عن  -
 تبدأ بـ: الحديقة، 

: مثل ،يحولون -

 الوضعية

: التواصلية

 د 20
 محاكاة

 .ما قالته، وترديد تقمص  * أطلب منهم

 ويوجهوا أوامر لبعضهم.، * أطلب منهم أن يحاكوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المرجع: المفيد 22النموذج:  المستوى: األول ابتدائي

 د 05المدة:  2األسبوع:  والنظافة الهندام:  3 الوحدة كون: االستماع والتحدثالم
 : تثبيت الوضعية التواصلية. 0الحصة 2

  واستعمال "   " التواصلية الوضعية تثبيتالهدف: 

المشاهد المدرجة في الكراسة  –الوسائل: صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة 
 المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية.

 صيغ العمل: استثمار مختلف أشكال التنشيط )عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات(.
المعجم : القذرة، النظيفة، تتخبطن األلم، المزابل، الصراصير، الذباب، الحشرات، غطاء، األطعمة، مبيد الحشرات، رش، وجع شديد، شفاء، 

 تسعف، تؤذي، الجراثيم، المكروبات، ...
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

: بأسئلة مثل"  " أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 ما قالته للذبابة، والسيدة، والطفل.ن وويرددبعضهم النحلة، يشخص  -
: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
!

!

!

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر باحترام أسلوب األمر مرتين أسمع األوامر* 

 .والتنغيم وعالمات الوقف
 * أتقمص دور الفراشة، واوجه النصح.

 :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 تشخيص
 شخصية الفراشة، ويرددوا ما قالته.على تقمص  اليتناوبو* أساعدهم 

 أشرك الجميع في تقويم التعثرات.* 

 أن يحاكوا الفراشة، ويوجهوا أوامر لبعضهم. أطلب منهم أن يحاكوا*  محاكاة

 تقويم ودعم

 



 : الجذاذة المرجع: المفيا 01النموذج:  تبتااي االالمستوى: األول 

 ا 51الماة:  2:  األستبوع هناام والنظافةال: 3 الوحاة المـــكون: القراءة 

 مع الحركات القصيرة تقايـــم:  0الحصة  (.2) تبين نحلة وذتباتبةالحكاية:  الموضوع: 

ومع الحركات  ،معزوال   نطقالتحقيق ال( 2) .ومع الحركات القصيرةمعزوال،  لسمع  ا تعرفال( 0األهااف: 

قراءة مقاطع وكلمات وجمل  (4ومع الحركات القصيرة. ) ،معزوال تحقيق التطاتبق الصوت  الخط  ( 3) .القصيرة وف  كلمات

 معزوال، ثم ف  مقاطع وكلمات. يق الخط  ( التحق5مع الحركات القصيرة. ) تتضمن 

عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، الوسايل: 
 التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، ....

 جماع . صيغ العمل: فراي، ثناي ، ف  مجموعات،
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

  الكلمات التبصرية
 ليها أعرض تبطاقات ع *

 ، وترايا ما تتضمنه التبطاقات من قتبل الجميع.تبعضهم لقراءة الكلمات التبصرية أنتاب *

 االنطالقوضعية 

 ال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت أقام أسماء أطف* 

 ما الصوت المشترك ف  هذه الكلمات؟ :وأسأل

 شيا الحرف: لمتعلمين نأنشا مع المتعلمات وا* 
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 ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة: التهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطتبيق.

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية ف  المقامة اتالكلم أستثمر-

 ثم أسأل: ما الصوت األول ف  كل كلمة؟[، مثل: *أقام شفهيا كلمات تتبتائ تبالصوت ] العزل

 ء
في
لت
ا

 

[، وتبعضها ال يتضمنه، مثل: *أقام شفهيا كلمات تبعضها يتضمن الصوت ]

وأطلب منهم رفع اليا اليمنى إذا كانت الكلمة 

 [.]تتضمن الصوت 

[ ف  مواقع مختلفة من الكلمة، مثل: )* أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت ]

 ، أو األخير( تباستعمال اإلشارات المتفق عليها.واحفزهم على تحايا موقعه )ف  األول، أو الوسط

 [ من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات تبشكل جيا.* أنطق الصوت ]

 [، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرااونه.ينطقون الصوت  -

ج
ام
 * أطلب منهم امج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل: ال
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ف  أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل:  *أعرض تبطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن 

لون تب مع تمييز 2

 مختلف، وأقرؤها مركزا على رتبط نطق الصوت تباإلشارة إلى الحرف وتمرير األصتبع او المسطرة عليه.

 ف  الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه مع . * أرسم 
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ات القصيرة، وأحفزهم على مع الحرك * أعرض على الستبورة الجاول التال ، وأارج فيه كلمات تتضمن 

تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح. وتبعا التصحيح أارج األجوتبة ف  الجاول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على 
 الستبورة.

 المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطع  التقطيع الكلمة
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 مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة. * أقطع جماعيا على الستبورة المقاطع الت  تم عزلها المتضمنة 

 الحرف + الحركة القصيرة المقطع

 
 



 الطالقة 
، وأحفزهم على قراءتها تبالترتيب * أعرض على الستبورة المقاطع 

 وتباونه، تبسرعة مناستبة وتباقة.

ق
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1  

ت تحمل كل منها حركة قصيرة. وأتنقل تبتبطاقة عليها أنجز نشاط "الحرف المتحرك"، تبحيث أضع على الستبورة تبطاقا* 
، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضع.من حركة إلى أخرى الحرف تباون حركة

* أكتب على الستبورة تبتارج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيتبها ف  كلمات، ثم أكتب الت  
 الستبورة، وأحملهم على قراءتها. ارسوا حروفها من قتبل على

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، تباستعمال الحركات الجساية  -
 المتوافق عليها.

 

2  

 مع الحركات القصيرة. يكتتبون مقاطع تتضمن  -

3  

 (.2، ويقرؤون اللوحة )( المتعلقين 3، 1ينجزون النشاطين ) -

 تقويم واعم

ت القصيرة، مع تسجيل مقرونا تبالحركا يقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -

 مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوتبات األكثر ترااا.

)تباإلضافة إلى الحروف الماروسة ساتبقا( مقرونا  يكتتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -

 .اتراا األكثر الصعوتبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معتبالحركات القصيرة، 
 أقام الاعم المناسب حسب الحاجة. *

 أنشطة منزلية
[، مع أكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت ]

 مراعاة الخصوصيات المحلية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المرجع: المفيا 01النموذج:  تبتااي االالمستوى: األول 

 ا 51الماة:  2:  األستبوع : الهناام والنظافة3الوحاة  المـــكون: القراءة 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين الحرف:  2الحصة  (2) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية الموضوع: 

مع  ق النطق  ( التحقي2. )مع الحركات الطويلة والتنوين ( التعرف السمع  0األهااف: 

مع الحركات الطويلة  ( تحقيق التطاتبق الصوت  الخط  3وف  كلمات. ) الحركات الطويلة والتنوين

( التحقيق الخط  5. )مع الحركات الطويلة والتنوين ( قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن 4. )والتنوين

 كلمات.ف  و نمع الحركات الطويلة والتنوي 

الوسايل: سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، 
 ذوات األشياء، التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية، موارا رقمية، ....

 صيغ العمل: فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع .
 

 عليمية التعلميةتاتبير األنشطة الت المراحل

الكلمات 
 التبصرية

  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -

 يقرأ تبعضهم لوحة الكلمات التبصرية تباون ترتيب. -

 االنطالق

 لمتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف.أنشا مع ا -

 أراقب األنشطة المنزلية. -
، مثلوالطويلة مع الحركات القصيرة كلمات تتضمن الصوت  أنطق -

 إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق الصوت 
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة جميع ف 

مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل:  *أسمع كلمات تتضمن 

 المختلف. وأحفزهم الكتشاف  

 مع الحركتين األخريين، مثل: * أكرر هذا النشاط تبكلمات تتضمن 

زل
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ا

 
 يراا المتعلمون والمتعلمات من تبعاي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل: -

 مع الحركات الطويلة والتنوين تباستعمال الحركات الجساية المتوافق عليها. يرااون مقاطع مكونة من الصوت  -

مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل:  يحاكون نطق  لكلمات تتضمن الصوت  -

ض
وي
تع
 وأحفزهم إلى تعويض مقطع تبآخر ونطق الكلمة الجاياة، مثل: وت أقام كلمات تتضمن الص*  ال
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  ارج فيه كلمات تتضمن * أعرض على الستبورة الجاول التال ، وأ

وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح. وتبعا التصحيح أارج األجوتبة ف  الجاول، ثم أطلب منهم 
 قراءة ما تجمع على الستبورة.

 المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  التقطيع الكلمة

  / / / 

  / / / 

  / / / 

  / /  / 

  // / 

  // / 
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 الت  عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة. * أقطع جماعيا على الستبورة المقاطع

 و التنوينأالحرف + الحركة الطويلة  المقطع

 

 

 

 

 

 
 

 قةالطال
مع  مع الحركات القصيرة( تبالمقاطع الجاياة من الصوت  * أغن  اللوحة القرايية للحصة األولى )

 الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة تبالترتيب وتباونه، تبسرعة مناستبة وتباقة.

 التطتبيق

 :تباستعمال الستبورة والتبطاقات -1
. وأتنقل أو تنوينا ةطويليث أضع على الستبورة تبطاقات تحمل كل منها حركة أنجز نشاط "الحرف المتحرك"، تبح *

، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب من حركة إلى اخرى تباون حركة تبتبطاقة عليها 

 .الموضع
الحركات ، تباستعمال طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 الجساية المتوافق عليها.

 
 :األلواح استعمالتب -2

 .الطويلة والتنوين الحركات مع  تتضمن مقاطع يكتتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة التباستعم -3

 (.6، 5) النشاطين ينجزون، والمتعلقة  4 يقرؤون -

 تقويم واعم

مقرونا تبالحركات الطويلة  حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -

 ت األكثر ترااا.والتنوين، مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوتبا

)تباإلضافة إلى الحروف الماروسة ساتبقا( مقرونا  يكتتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -

 .ترااا األكثر الصعوتبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معتبالحركات الطويلة والتنوين، 

 مع الحركات الطويلة والتنوين. كلمات تتضمن تبالتبحث عن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المرجع: المفيا 01النموذج:  المستوى: األول االتبتااي 

 ا 51الماة:  2:  األستبوع : الهناام والنظافة3الوحاة  المـــكون: القراءة 

 ة.تقايم مع الحركات القصير:  3لحصة ا (2) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية الموضوع: 

معزوال، ومع  ( التحقيق النطق  2معزوال، ومع الحركات القصيرة. ) ( التعرف السمع  0األهااف: 

( قراءة مقاطع 4معزوال، ومع الحركات القصيرة. ) ( تحقيق التطاتبق الصوت  الخط  3الحركات القصيرة وف  كلمات. )

 معزوال، ثم ف  مقاطع وكلمات. ( التحقيق الخط  5مع الحركات القصيرة. ) كلمات وجمل تتضمن و

الوسايل: سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، 
 موارا رقمية، .... التعتبير الجساي، اجهزة إلكترونية،

 صيغ العمل: فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع .
 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يقرأ المتعلمون الكلمات التبصرية تبالترتيب وتباونه. - الكلمات التبصرية 

 وضعية االنطالق

* أقام أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت 

 وأسأل: ما الصوت المشترك ف  هذه الكلمات؟

 * أنشا مع المتعلمات والمتعلمين نشيا الحرف: 
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 ف  جميع انشطة تبناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة: التهيية، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطتبيق.

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية ف  المقامة الكلمات أستثمر-

 العزل
ثم أسأل: ما مثل:  *أقام شفهيا كلمات تتبتائ تبالصوت 

 الصوت األول ف  كل كلمة؟
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[، وتبعضها ال يتضمنه، مثل: *أقام شفهيا كلمات تبعضها يتضمن الصوت ]

 [.]وأطلب منهم رفع اليا اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

[ ف  مواقع مختلفة من الكلمة، مثل: * أقام شفهيا كلمات تتضمن الصوت ]

حفزهم على تحايا موقعه وأ

 األخير( تباستعمال اإلشارات المتفق عليها.)ف  األول، أو الوسط، أو 

 [ من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات تبشكل جيا.* أنطق الصوت ]

 [، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرااونه.ينطقون الصوت  -

ج
ام
 * أطلب منهم امج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل: ال
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ف  أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل: ) *أعرض تبطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن 

 مع تمييز 2) 

 ، وأقرؤها مركزا على رتبط نطق الصوت تباإلشارة إلى الحرف وتمرير األصتبع او المسطرة عليه.تبلون مختلف

 ف  الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه مع . * أرسم 

 * أطلب منهم رسمه مع  مرة ثانية ف  الهواء، وعيونهم مغمضة.
 تلوينه على الورق.* أطلب تشكيله تبالعجين، او رسمه على اللوح، أو 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  * أعرض على الستبورة الجاول التال ، وأارج فيه كلمات تتضمن 

تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح. وتبعا التصحيح أارج األجوتبة ف  الجاول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على 
 الستبورة.

 المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطع  التقطيع الكلمة
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 القراءة. مع الحركات القصيرة، واحفزهم على * أقطع جماعيا على الستبورة المقاطع الت  تم عزلها المتضمنة 

 الحرف + الحركة القصيرة المقطع

 
 

 الطالقة 
وأحفزهم على قراءتها  * أعرض على الستبورة المقاطع 

 تبالترتيب وتباونه، تبسرعة مناستبة وتباقة.

 التطتبيق

4  

أنجز نشاط "الحرف المتحرك"، تبحيث أضع على الستبورة تبطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة. وأتنقل تبتبطاقة عليها * 
، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضع.من حركة  إلى أخرى الحرف تباون حركة

م على تركيتبها ف  كلمات، ثم أكتب الت  حفزهاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأ* أكتب على الستبورة تبتارج ثالثة مق
 ارسوا حروفها من قتبل على الستبورة، وأحملهم على قراءتها.

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، تباستعمال الحركات الجساية  -
 المتوافق عليها.

 

5  

 مع الحركات القصيرة. يكتتبون مقاطع تتضمن  -

6  

 (.2، ويقرؤون اللوحة )( المتعلقين 3، 1ينجزون النشاطين ) -

 تقويم واعم

مقرونا تبالحركات القصيرة، مع  يقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -

 تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوتبات األكثر ترااا.

نا )تباإلضافة إلى الحروف الماروسة ساتبقا( مقرو يكتتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -

 .ترااا األكثر الصعوتبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معتبالحركات القصيرة، 
 أقام الاعم المناسب حسب الحاجة. *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن الصوت أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين تبالتبحث عن أسماء أشخاص أو 

 صيات المحلية.[، مع مراعاة الخصو]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المرجع: المفيا 01النموذج:  تبتااي االالمستوى: األول 

 ا 51الماة: 2:  األستبوع : الهناام والنظافة3الوحاة  المـــكون: القراءة 

 التنوين.لطويلة والحركات امع  الحرف:  4الحصة  (2) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية الموضوع: 

مع الحركات الطويلة  ( التحقيق النطق  2مع الحركات الطويلة والتنوين. ) ( التعرف السمع  0األهااف: 

( قراءة مقاطع وكلمات 4مع الحركات الطويلة والتنوين. ) ( تحقيق التطاتبق الصوت  الخط  3والتنوين وف  كلمات. )

مع الحركات الطويلة والتنوين وف   ( التحقيق الخط  5مع الحركات الطويلة والتنوين. ) وجمل تتضمن 

 كلمات.

الوسايل: سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، 
 ة، موارا رقمية، ....التعتبير الجساي، اجهزة إلكتروني

 صيغ العمل: فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع .

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية

 والمتعلمات الكلمات التبصرية.يقرأ المتعلمون  -
 يقرأ تبعضهم لوحة الكلمات التبصرية تبالترتيب وتباونه. -

 االنطالق

 تعلمين نشيا الحرف.أنشا مع المتعلمات والم -

 أراقب األنشطة المنزلية. -
مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 إلثارة انتتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات الت  تطرأ على نطق الصوت 
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 .التطتبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيية،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات تبناء انشطة ميعج ف 

مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل:  *أسمع كلمات تتضمن 

 .المختلف وأحفزهم الكتشاف  

 مع الحركتين األخريين، مثل: أكرر هذا النشاط تبكلمات تتضمن  *

زل
لع
ا

 
 يراا المتعلمون والمتعلمات من تبعاي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل: -

 مع الحركات الطويلة والتنوين تباستعمال الحركات الجساية المتوافق عليها. يرااون مقاطع مكونة من الصوت  -

مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل:  يحاكون نطق  لكلمات تتضمن الصوت  -

ض
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او حذف مقطع اون ، من الكلمة وتعويضه تبآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف أقام كلمة تتضمن * 

 مثل:تعويض، أو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجاياة، 
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  * أعرض على الستبورة الجاول التال ، وأارج فيه كلمات تتضمن 

وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح. وتبعا التصحيح أارج األجوتبة ف  الجاول، ثم أطلب منهم 
 ءة ما تجمع على الستبورة.قرا

 المقطع الصوت  المتضمن ل  التجزيء المقطع  التقطيع الكلمة

  / / / 

  / / / 

  / / / 

  / /  / 

  / / / 

  / / / 
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 * أقطع جماعيا على الستبورة المقاطع الت  عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة.

 و التنوينأالحرف + الحركة الطويلة  المقطع

 ) 

 ) 

 ) 

 ) 

 ) 

 ) 
 

 الطالقة
مع  مع الحركات القصيرة( تبالمقاطع الجاياة من الصوت  * أغن  اللوحة القرايية للحصة األولى )

 ب وتباونه، تبسرعة مناستبة وتباقة.الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة تبالترتي

 التطتبيق

 :تباستعمال الستبورة والتبطاقات -1

، مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل:  * أوزع عليهم تبطاقات تتضمن 

 فيرفع من كانت تبطاقته تتضمن نفس المقطع، ويقرؤه.
. وأتنقل أو تنوينا ةطويلتبطاقات تحمل كل منها حركة  أنجز نشاط "الحرف المتحرك"، تبحيث أضع على الستبورة *

، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب من حركة إلى اخرى تباون حركة تبتبطاقة عليها 

 .الموضع
، تباستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 متوافق عليها.الجساية ال

 

 :األلواح استعمالتب -2

 .الطويلة والتنوين الحركات مع  تتضمن مقاطع يكتتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة تباستعمال -3

 (.6، 5) النشاطين ينجزون، والمتعلقة  4 يقرؤون -

 تقويم واعم

مقرونا تبالحركات الطويلة  حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -

 والتنوين، مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوتبات األكثر ترااا.

)تباإلضافة إلى الحروف الماروسة ساتبقا( مقرونا  يكتتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -

 .ترااا األكثر الصعوتبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معتبالحركات الطويلة والتنوين، 

 مع الحركات الطويلة والتنوين. تبالتبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 

 

 



 : الجذاذة المرجع: المفيا 01النموذج:  تبتااي االالمستوى: األول 

 ا 51الماة:  2األستبوع :  والنظافة الهناام: 3 الوحاة المـــكون: القراءة 

 قويم واعم.: ت 5الحصة  (2) وذتباتبة نحلة تبين: الحكاية : الموضوع

مع جميع   ينالتحقيق النطق  للصوت( 2مع جميع الحركات والتنوين. ) التعرف السمع  للصوتين ( 1هااف: األ

قاطع ( قراءة م4مع جميع الحركات والتنوين. )للصوتينالخط  التطاتبق الصوت  حقيق ت( 3. )وف  كلمات ينالحركات والتنو

مع جميع  التحقيق الخط  لحرف   (5) .مع جميع الحركات والتنوين ل تتضمن وكلمات وجم

 الحركات والتنوين.

الوسايل: سنا تبصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، تبطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرايية، ذوات األشياء، 
 إلكترونية، موارا رقمية، .... التعتبير الجساي، اجهزة

 صيغ العمل: فراي، ثناي ، ف  مجموعات، جماع .

 

 تاتبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 التبصرية 

األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليراا اآلخرون، ثم الكلمات التبصرية، لوحة لقراءة  أنتاب المتعلمات والمتعلمين ف  ثناييات *
 ألاوار.أعكس ا

وضعية 
 االنطالق

 :ينالحرف ينشيا المتعلمون والمتعلماتنشا ي -

.

*أراقب األعمال المنزلية.

تقويم 
 تشخيص 

مع الحركات القصيرة ومقاطع تتشكل من أكلمات جمال أو يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -

اللوحة القرايية، : ، مثلأاوات تقويمية، مع التركيز على نطقها تبشكل جيا، تباستعمال والسكون والشاة والطويلة والتنوين
 .سة المتعلم)ة(، وأساسا كراورةتب، الستبطاقات الحروف

 المارجة ف  الكراسة(.تبالحرفين معا،  المتعلقة 3، 2، 0 )

مع الحركات الطويلة ومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشاة والقصيرة والتنوين 

 اعم وإغناء

، تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص الساتبقة تبناء على التقويم التشخيص  الساتبق وما أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاأنشطة للاعم و قترحأو
 ما يأت :كهذه األنشطة  وزعتتيمكن أن . 

 .مع جميع الحركات التحقيق النطق  - 

 .مع جميع الحركاتالتحقيق الخط   -

 .مع جميع الحركات والتنوينضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 ة للمحتاجين إلى الاعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأت :تبتبالنس* 
 .والمفراات والطالقة، طة لتعزيز الوع  الصوت ، والتطاتبق الصوت  الخط شأناعتماا : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثناي  أو غمجموعة ص  ف  صيغة عمل فية تبرعاية خاصة لاعمها خص هذه الفأ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 عمل فراي، لتمكين أفرااها من تجاوز صعوتباتهم، من خالل :
 ن الفراي .ر~ إعطاء فرص أكثر للترايا والتم

 ، موارا رقمية . . . ( .سايل والمعينات الترتبوية )تبطاقات، عجين~ تنويع الو
 المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط . زلعب لخلق المتعة وحف~ اعتماا تبيااغوجيا ال

 م تبالقرين( .علاعاة زماليهم ) التسالمتمكنين من األهااف تبمتكليف ~ 
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 د 23المدة:  3: األسبوع هندام والنظافة: ال 2الوحدة  المكـــــون: الكتابة
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 األهداف:

، والتنويننفصل والمتصل( مع الحركات أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه )الم يف رسم  -1

.بمراعاة مواصفاته وقياساته
 والتنوين. ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -3

 سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.الوسائل: السبورة؛ شبكة 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل : للقراءة، تتضمن 

 

 إعداد

 أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي

 ، مثل:يتضمن 

والكلمة: ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك

 طاِطُسَب -ـٌط  -طا  –ِط 

علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيح.رك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب
ء.ي الهوافمون جميعا الحرف سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.ابة كل مقطع )القياس والخصوصياتتر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ة.بورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع
 ون جميعا على ورقات التسويد.يكتب-

 إنجاز

يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

تتبع إنجازهم ويسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع 
 بهدف التوجيه والمساعدة.

 تصحيح
لك.ذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي،  يكتبون سطرا من كل مقطع -

 المدرج في كراسة المتعلم)ة(.  استنادا إلى النموذج الخطي لحرف 
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 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما جملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل ف:هدال

 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

 وضعية االنطالق

.أراقب العمل المنزلي

ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 

 ، مثل:

 إعداد

 كتب على السبورة وضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر
 ، مثل:جملة

 ْلِقَطَط.ٌة، ال َتْضِرُب ٱطامو ِطْفَلٌة َلطيَف

 الجملة على الشبكة السبورية.كلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني-

ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

 وحركته؛  أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة

ه وحركت  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضدب بعنتأو

 ه.رورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسى العلالمكتوبين 

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر. ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
لك.ذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 
 
 ٱ 
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.بمراعاة مواصفاته وقياساته
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 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل : للقراءة، تتضمن 

 إعداد

كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر

 ، مثل:يتضمن 

والكلمة: ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك

 َضـ، ـضو، ـٍض، َمريٌض.

علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق.

رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
.حركة

تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ.

 لتصحيح.رك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب
ء.ي الهوافالحرف مون جميعا سير-
.طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت-

(.ابة كل مقطع )القياس والخصوصياتتر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا

ة.بورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع
 ون جميعا على ورقات التسويد.يكتب-

 إنجاز

ويسبق يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي -

ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 التوجيه والمساعدة.

 تصحيح
لك.ذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي،  يكتبون سطرا من كل مقطع -

 المدرج في كراسة المتعلم)ة(.  استنادا إلى النموذج الخطي لحرف 
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 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط 

للحرفين، مثل: السالفة ص القرائيةمما راج في الحص

 إعداد

فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات

، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا حصص القراءة 

في انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب:

 َطماِطُم، ِبساٌط، َفطوٌر

 َفْضفاٌض ضاُن،َمرَ َضباٌب،

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 ليصححوا. نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 
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 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح:

وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
.

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك.

المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات.

مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو:

هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثل:أدعو

:أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل

:أدعوهم إلى إكمال تركيب جملة قصيرة باختيار الكلمة المناسبة، مثل

 

والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

الحاجة عند الكتابة في أشاركهم.

 المراجعة

يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها.-

 أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم.

.أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل
 يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة.-

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة -
مناسبين.

منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه.يعرض كل فريق -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة -

 النشر.
 

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .يـنهــى: الوضعية التواصلية (1)اغسلي يديك أوال : الحكاية
 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف

 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .أنيقة، نظافة، مالبس، هندام، خلع، علق، دوالب، ارتدى، منامة، غسل، أكل، جراثيم، ضرر، مغص، مريض، طبيب، وصفة: المعجم 
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
 .استراتيجيات المفرداتباعتماد إحدى  "يديك"و " اغسلي" تي، وأشرح كلم"اغسلي يديك أوال" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 (.الحروف)ما داموا غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 

يع
سم
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ا

 

 وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي، الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد،نص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

كيف تبدو صفاء؟ بم تهتم؟ كيف تبدو صفية؟ ماذا حدث لها؟ لماذا؟ هل ندمت : ، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*
 أمها؟بعدما تخلفت عن الرحلة؟ بم وعدت 

 .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 كانت تهتم بمظهرها؟ من التي كانت ال تهتم بنظافتها وهندامها؟ما : بأسئلة، مثل (صفاء، صفية، األم، الطبيب) :الحكاية شخصيات.

 من نصحتها بتنظيف يديها؟ من حضر وفحص صفية؟

 من أين عادت األختان؟ أين يوجد الدوالب والمائدة؟ :بأسئلة مثل( المدرسة، البيت): األمكنة.

متى ستنظم  متى تذهب صفاء إلى المدرسة؟ متى عادت األختان من المدرسة؟: بأسئلة مثل، (كل صباح، في يوم، غدا، في الصباح): الزمان.

 متى صحت صفاء مبكرة؟ الرحلة إلى حديقة الحيوانات؟

ماذا حدث لها؟ هل بم تهتم صفاء؟ من أين عادت األختان؟ ماذا خلعت صفاء؟ ماذا غسلت؟ ماذا فعلت صفية؟ ماذا طلبت منها أمها؟ : األحداث.
 ...ذهبت إلى الرحلة؟ هل ندمت على إهمالها للنظافة؟ 

 :الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 
 
 
 

 
 

 .عناصر الحكاية شفهيا فقطاءة؛ أبني معهم جميعهاما داموا غير متمكنين بعد من مفاتيح القر: ملحوظة

تقويم 
 ودعم

بان أطرح أسئلة تفضي  ،ما أمكن[ ن]على التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصوت هم أساعد*
 بم تهتم صفاء؟ : أجوبتهم إلى جمل مثل
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نهت : ماذا طلبت األم من صفية؟ ثم أضيف: بأن أسأل( ـنهـىي) التواصلية أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 :األم صفية، فقالت لها
 :متن الوضعية التواصلية

ِك على األرض  ! ال ترمي مالبَس
 ! ال تجلسي إلى المائدة قبل أن تغسلي يديك

 ! بهندامك ال تذهبي إلى المدرسة قبل أن تعتنيَ 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات مرمرتين باحترام أسلوب األ نواهيأسمع ال* 
 .الوقف

 .وأقدم النواهي أتقمص دور األم، -
ماذا قالت لها لما جلست إلى المائدة؟ ماذا قالت لها ؟ األم لصفية بعدما رمت مالبسهاماذا قالت : مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة

 قبل أن تذهب إلى المدرسة؟
 
 
 
 
 
 
 

اغسلي 
يديك 
 .أوال

 الصباح في غدا، يوم، في صباح، كل: الزمان

 الطبيب األم، صفية، صفاء، :الشخصيات

عودة األختين من المدرسة، إهمال لصفية لشروط : األحداث
بالجراثيم، تخلفها عن الرحلة، ندمها على النظافة، إصابتها 

 ...تفريطها في النظافة

 ...، البيت المدرسة،: المكان
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 وضعية

 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -
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 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 أمها؟ وعدت بم الرحلة؟ عن تخلفت بعدما ندمت هل لماذا؟ لها؟ حدث ماذا صفية؟ تبدو كيف تهتم؟ بم صفاء؟ تبدو كيف: أختبر الفهم السماعي
.... 
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

قراءة نموذجية معبرة، ثم  (وهندامها كثيرا: إلى...  صفاء وصفية توأم: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 
 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة ...وما صفات صفية؟  ؟ما صفات صفاءما الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ : أسأل

ثم  سأزودكما بما تحتاجان إليه: إلى... المدرسةفي يوم عادت األختان من  :من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 
جملة /ماهي آخر كلمةوما فعلت صفية؟ ؟ ما فعلت صفاء بعد عودتها من المدرسةالجملة التي ابتدأ بها المقطع؟  ما: أسأل

 قرأتها؟

: ثم أسأل( إلى الرحلةلتذهب مع صديقاتها : إلى... في الصباح، صحت صفاء مبكرة: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 
ماهي آخر ... ماذا فعلت صفاء في الصباح؟ بماذا احست صفية؟ بم شعرت بعدما تخلفت عن الرحلة؟؟ ما الجملة التي بدأ بها المقطع

 جملة قرأتها؟/كلمة
بها المقطع؟ ما الجملة التي بدأ : ثم أسأل (أكيد يا دكتور: إلى...  حضر الطبيب: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة... ؟ ماذا فعل الطبيب؟ وما سبب مرض صفية

ما ؟ اذا قالت صفية؟ بم وعدت أمهام: ثم أسأل( النهاية: إلى  ...قالت صفية: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 
  الجملة األخيرة في الحكاية؟

يم
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نتدب عددا من التالميذ بعدد أأكتفي بنطق الجمل غير مرتبة شفهيا و) مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات أنظم* 
 .(الجمل وأحمل كل واحد منهم على ترديد جملة واحدة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيبها تبعا لتواليها في الحكاية

سأحرص  –قد تكون عليهما جراثيم وأوساخ تتسبب في ضررك  –شعرت صفية بحزن شديد  :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .تهتم بنظافة جسمها ومالبسها –على نظافة بدني ولباسي واكلي وكل ما حولي 
 [.ن] الصوتتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
بطن، منامة، ) :وتدوين الكلمات التي حروفها مدروسة مثل ،نون حرف ال[ ن] الصوتالستخراج الكلمات التي تتضمن  -

 :بالنسبة للكلمات التي حروفها غير مدروسة بعد نونلحرف الواالكتفاء بتدوين المقاطع المتضمنة على السبورة،  (نظافة
  ...، / ن: /، حزن/ نيـ: /أنيقة
 .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 وعالمات والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال األمر، أسلوب باحترام مرتين النواهي أسمع* 

 .الوقف

أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا * 

 .منه
ِك على األرض  ! ال ترمي مالبَس

 ! ال تجلسي إلى المائدة قبل أن تغسلي يديك
 ! ال تذهبي إلى المدرسة قبل أن تعتنَي بهندامك

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  .ىيـنهـ: التواصلية الوضعية (1) أوال يديك اغسلي: الحكاية
الحل، البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، )تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.ت، ألعاب ومسابقاتعمل فردي، عمل في مجموعا)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم



 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور

اي
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
 ...ما األماكن المذكورة في الحكاية؟ ما هي شخصيات الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة ما دامواالشفهية  أجوبتهمبتلقي  كتفيأو
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  البنية السردية للحكاية -

 إعداد
أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف  -

 ...التعبير الجسدي،
 بم وعدت أمها؟  بم تهتم صفاء؟ هل تشبهها صفية؟ ما سبب مرض صفية؟ :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 مالبسها، بهندامها، الدوالب، منامتها، مائدة، طبق، ماء، أكال، قبعات، فراشها، وصفة، : أشياء
 المدرسة، البيت، حديقة الحيوانات، : أمكنة

 ....تهتم، تعتني، تذهب، عادت، خلعت، علقتها، ارتدت، لتغسل، فجلست، قالت، : أفعال
 ...الطبيب،  األم، صفية، صفاء،:  شخصيات
 ( ...صورة بطن)فأحست بمغص في ( صورة فتاة)أما : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ....فتاة نظيفة، فتاة متسخة، : ر لمثلالصو -

  ...ودعتها أختها،  مغص، حزن شديد،: التشخيص لمثل -
 :شبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 غسال، غاسل، مغسل، مغسلة، غسالةغسل، يغسل، : لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -
في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ....متى تغتسل؟ (: غسل)، مثال لكلمة لترويجهابينهم 

تقويم 
 ودعم

 :وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس،* 
 .أوال........... صفية  –                    .......بنظافة  .....صفاء فتاة أنيقة  -

 .كلما أمكن ذلك حرفي النون والعين[/ ع]، [ن] ينالصوتأوجههم إلى تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن * 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 ؟ عم نهت األم صفية: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 .لصفيةوترديد ما قالته ية األم، شخص تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .ىيـنهـ: التواصلية الوضعية (1) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم
 .وصفة طبيب،

 هندام
 لباس

 ....حمام  نظافة

 مظهر

 ألم: مرادفها مغص

 أحست صفية بمغص شديد: تركيب في جملة

 عافية، صحة: ضدها

 اسم: وعهان



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  .يـنهــى: التواصلية الوضعية (1) أوال يديك اغسلي: الحكاية

( 2. )الجمع بنوعيه، أسماء اإلشارة للجمع بنوعيه: الجملة االسمية :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف
 .التواصلية الوضعية محاكاة

المشاهد المدرجة في الكراسة  –الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم
 .وصفة طبيب،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان بعائلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 
 ...لبس، لباس، ملبوس، البس، : مالبس/ مريض  مرض، يمرض، مرٌض، 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

ثم أطلب منهم قراءته قراءة  ،أقرؤهو ،معجم الحكاية المتضمن للحروف المدروسة بعض السبورة علىأكتب 
 ...منامة، نظافة، مالبس، دوالب، ضرر، مريض، طبيب، : ، مثلمستقلة

 سرد
 الحكاية

 .من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 

ار
ثم
ست
ا

ا 
هر
وا
ظ
ل

ا 
ية
غو
لل

 

 :بنوعيه الجمع: االسمية الجملةاستثمار * 
ية متضمنة الجملة عقب سردهم للمقاطع، أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل من الحكا* 

 :االسمية ، مثل
 (األختان متشابهتان)كيف هما األختان؟  -
 ....كيف هن األخوات؟   كيف هم اإلخوان؟  -
 :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، أنطق بجملة اسمية مع الجمع بنوعيه *
 .الصديقات نظيفات –.                         الممرضون نظيفون -
 :ناقصة، وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثل أنطق بجملة اسمية* 
 .....المعلمات  –                               .....المعلمون   -
 .    مهتمات بهندامهن.........  -مهتمون بهندامهم     .........   -

 :بأنشطة، مثل أحفزهم على استعمال أسماء اإلشارة: بنوعيه للجمع اإلشارة أسماءاستثمار * 
 :الجمع، مثل أسمع جمال تبدأ باسم إشارة، وأطلب تحويلها إلى* 
 .هذا طبيب ماهر -.                     هذه فتاة مريضة -
 .هذه أم حريصة على النظافة –.                      هذا منظف مجد -

يم
قو
ت

 
عم
ود

 

 : اطلب إتمام الجمل التلية * 
 ........ األساتاذات–........  الطبيبات –..........  المستحمون –...... المصلون -
 .نظيفات..........     -                                  نظيفون...........  -
 نِظافٌ / َظفاءن  ......   –.          نظافتهن على حريصات .... -
 .ئكهؤالء، أول :اسم إشارةتبدأ ب يركبون جمال اسمية -
 [ئكهاتان، هؤالء، هذان، أول] .هذه تلميذة نظيفة: يحولون مثل -

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة
 .صفيةنهت به ما وترديد  ،ماألة تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ* 
 .نواه  ، ويقدموا األمأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  .يـنهــى: التواصلية الوضعية (1) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 .االستفهام والجواب بالنفي أساليب واستعمال"  يـنهـى"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم
 .وصفة طبيب،

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة" أوال يديك اغسلي "أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية * 
 ماذا طلبت منها أمها؟ - جلست صفية مباشرة إلى مائدة األكل، فماذا نسيت؟  -
 هل امتثلت صفية ألمها؟ -

 :مثل، [ال، ما، لم، لن] ويكون الجواب بالنفي، [هل، أ] أدعوهم إلى استفسار زمالئهم باستعمال* 
 ......أتنام دون تنظيف فمك؟    هل تنسى غسل يديك قبل األكل؟ -

 :قدمت األم نواهي لصفية، فقالت لها: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
ِك على األرض  ! ال ترمي مالبَس

 ! ال تجلسي إلى المائدة قبل أن تغسلي يديك
 ! ال تذهبي إلى المدرسة قبل أن تعتنَي بهندامك

 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر باحترام أسلوب االمر مرتين أسمع النواهي*

 .والتنغيم وعالمات الوقف
 .اتقمص دور األم، وأقدم النواهي *
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
  مالبسها؟ رمت بعدما لصفية األم قالت ماذا -
  المائدة؟ إلى جلست لما لها قالت ماذا -
 المدرسة؟ إلى تذهب أن قبل لها قالت ماذا -

 تشخيص
 .لمين ليتناوبوا على تقمص األم، وترديد ما قالته لصفيةأساعد المتعلمات والمتع* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .وا األم، ويقدموا نواهيأطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 ودعم

 ....-طويلة ومتسخة  أظفاره -ثيابه متسخة  –يداه ملوثتان  –يلعب في الغبار : وهو( صديقتك)انه صديقك  -
 ، لماذا؟األوساخ تسبب ضررا للصحة -
 ؟نهت األم صفيةبماذا  -

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ن[ / ن]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ن]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ن]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ن]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات نونلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة نونال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .يناير، يشرب، الذي، التي+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 نبيل، ندى، نفط، نفل، مَن، َنَفٌر، صان، َندم، َنمل، َنمر، نسر،) [.ن]أو صور تتضمن الصوت  أقدم أسماء أطفال أو أشياء* 
...( ،  ُنمور ُنصوص، ُنطفة، ُنفور، نِضال، ِنْصف، ،نِبراس، نِد   َنصيب، َنصل، َنضر، َنصب، َنسل، َنسب، َنَزف، نزل، ،َنرد، ،ندب

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 .في النرجس والليمون*** نا النون أنا النون أ
 .بالنقطة فوقي أكون*** وحين تطلبني 
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 .الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، النموذج، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، نمر، نقطة، نزال: ، مثل[ن]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

وأطلب منهم ، (...دفين، دار، نمور، نعال، ملل، ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ن]يتضمن الصوت أقدم شفهيا كلمات بعضها *
 [.ن]رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

واحفزهم على تحديد ، (...نار، باطن، منزل: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ن]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)موقعه 

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ن]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ن]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :للحصو ل على كلمات، مثل أطلب منهم دمج مقاطع*  ال

 /ـن/ /ـبـ/ /لـ/ ، /ر/ /نو/، / ـلٌ / /ـمـ/ /نـ/، / نٌ / /نو/ سـ/

ي
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نمل، نبال، سنون، رنين، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل نونحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  نونحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (لبن، رمان
 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي نونحرف الأرسم * 
ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
ا

 

مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  نونحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [ن]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
ِمرٌ   َن
 ُنفور
 ِنصف

 ـر -ـمـ -نـ
 ز -ـفو -تـ

 ـف -نصـ

 /ـر/ـمـ/ـن/
 /ز/وـف/ـت/
 /ـف/ـنص/

 /َنـ/
 /ُنـ/
  /نِـ/

ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة نونللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 نَ 
 نُ 
 نِ 

 (فتحة) ـــــــــَـــــ+  ن
 (ضمة) ــــــــُــــــ+  ن
ِــــــــ+  ن   (كسرة) ــــــ

 

 

 

 

 



 الطالقة 
ـ، ِن)أعرض على السبورة المقاطع *  ـ، ـِنـ، ـَن، ـُن، ـنِ َنـ، ُن ، وأحفزهم على قراءتها بالترتيب وبدونه، (، َن، ُن، نِ ـ، ـَنـ، ـُن

 .بسرعة مناسبة وبدقة

ق
بي
ط
لت
ا

 

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع * 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 نِ  ُن، َن، ـِن، ـُن، ـَن، ـنِـ، ـُنـ، ـَنـ، نِـ، ُنـ، َنـ،

 نصيب، نِد، نمور، منزل، بان، نضال، سنة، 

 ُنفورا   نِضالٌ  َنَفرَ  -الرمان لذيذ –طار النسر 
 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة نونحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة نونبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  نونلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) نونحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع مراعاة [ن]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع الهندام والنظافة: 3 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .ن[ / ن] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ن]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ن]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ن]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  نونلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين نونحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .التي الذي، يشرب، يناير،+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 .والليمون النرجس في***  النون أنا النون أنا

 .أكون فوقي بالنقطة***  تطلبني وحين
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 (نزل، نزال، نزول، نال، فنون، رنين) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ن]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ن]إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت 

ء 
ــا
ـــ
ــن
بـ

ت
ــا
مــ
ـــ
ــل
عـ
ـــ
ــت
ال

 

ي
وت
ص
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ي
ع
لو
ا

 

يء
في
لت
ا

 

 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 نمر،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ن]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف نونمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(نافذة َنسر، َنْرد،
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ن]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.منير نضال، نبراس، نبال،( ) نور نصوص، ُنباح، نسور،) 

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 نٌ   لبن  لبنٌ هذا 

 ن    لبن    أتغذى بلبن
 ا  ن  ا  لبن  ا  اشتريت لبن

مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية  [ن]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

نيران، طيٌن، نار، نور، ): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ن]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

 (.رصينا ، بطن  

ض
وي
تع
ال

 ،
فة
ضا

إل
وا
ف 

حذ
ال

 

مقطع بآخر ونطق الكلمة ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[ن]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل

 ارمس  /اس/ب / نا/تعويض   رامن
 رصين  /صي/ب / ني/تعويض   رنين

 نـمل  /ن/ب / ر/تعويض   رمل

 ماء  /ن/حذف   نـماء

  نسور  /ن/إضافة   سور
 



ت
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

ي 
ط
خ
 ال
ي
وت
ص
 ال
ق
اب
ط
لت
ا

 

ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
 ا

مع الحركات الطويلة والتنوين،  نونحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  وبعد. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ن]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /نا/ /ل / ـنا/مـ/ ل -ـنا  -مـ منال
 /نو/ /ر / نو/ ر -نو  نور
 /ـنيـ/ /ـر / ـنيـ/مـ/ ـر -ـنيـ -مـ  منير
 / نا   / /نا   / فر/ نا   -فر  فرنا  
 / ن   / /ن  /– فر/ ن   - فر فرن  
  / ن   / /ن   / فر/ ن   - فر فرن  

ع
طي
تق
ال

 

 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

ان  (مد باأللف)ا  +  ن 
ون  (مد بالواو)و  +  ن 
ين  (مد بالياء)ي  +  ن 
ا  ن  (تنوين الفتح)ا    +  ن 
نٌ   (تنوين الضم)ــٌـ  +  ن 

ـ +  ن ن     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [ن]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة نونال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة نونال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
 .         ن   نــــا ، ٌن، ــــني، ــــنو، ـــنا، نيــــ، نـــو، نــا،
 .     رنين نيران،  منير،/     .منار – منال - نار - نافذة
 .سفن   مدنا ، ميزاٌن،.     /منون فنون، مسنون، نور،
  .طين من منزال فنان بنى.    /  البستان في نضال نام

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع نونال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، ونونبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  نونلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) نونحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين نونحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع الهندام والنظافة: 3 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ع[ / ع]الحرف / الصوت: الموضوع

، ومع الحركات القصيرة معزوال [ع]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ع]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ع]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات عينلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة عينحرف ال

الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونهيقرأ  -

وضعية 
 االنطالق

 عّزام؛ عزيز؛ علف؛عصا؛  عدد؛ عصير؛ علم؛[. )ع]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 ُعصفور؛ سمَع؛ عنزة؛ عندليب؛ عمود؛ عصير؛ عدس؛ عسل؛ عروس؛ عريس؛ معلم؛ عشرة؛ عذب؛ عفاف؛ عدنان؛
 عادل؛ عامل؛ عالم؛ عابر؛ ِعمارة؛ ِعنب؛ الِعب؛ ِعطر؛ ِعنان؛ ِعصام؛ ِعماد؛ عدول؛ ُعش؛ ُعشب، ُعرس؛ ُعمر؛ ُعلب؛
 مربع؛ ؛شمع ضلع؛ مضلع؛ رضيع؛ شعاع؛ زرٌع؛ مصارع؛ ضفدع؛ منبع؛ مصنع؛ سبع؛ ضباع؛ فرع؛ ذراع؛ عود؛ سعيد؛

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، (... 
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 في الينبوع والمذياع***العين أنا العين أنا 
 .ورنين في األسماع*** لي نغمة في النطق 
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 .الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، النموذج، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
ما الصوت : ثم أسأل ،(عزيز، عرس، عطر، علب، عنب، عسل): مثل ،[ع]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 األول في كل كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

عصام، عصب، لعب، فرس، ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ع]كلمات بعضها يتضمن الصوت أقدم شفهيا *

 [.ع]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ، (...عروس، غرفة، عمود، 
عدس، صعد، سمع، عدنان، ) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ع]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال اإلشارات ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...فرع، لعب، عمر، 
 .المتفق عليها

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ع]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ع]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ر/ /صي/ /ع/ -/ س/ /ط/ /ع/ -/ س/ /ري/ /ع/ -/ ف/ /فا/ /ع/
ي
ط
خ
 ال
ي
وت
ص
 ال
ق
اب
ط
لت
ا

 

ف
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 ال
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شك

 أ
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عنب، علم، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل حرف العينأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها  عينحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )( مصعد، العب، سبع، باع
 .مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي حرف العينأرسم * 
 .لهواء، وعيونهم مغمضةأطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في ا* 
 .أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورق* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع العين حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ع]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 علم
 عمر
 عنب
 معمل

 ـم -ـلـ -عـ 
 ـر -ـمـ -عـ
 ـب -ـنـ -عـ
 ـل -ـمـ -معـ

 /ـم/ـلـ/عـ/
 /ـر/ـمـ/عـ/
 /ـب/ـنـ/عـ/
 /ـل/ـمـ/معـ/

 /َعـ/
 /ُعـ/
 /ِعـ/
  /معـ/



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة عينللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 َعـ
 ُعـ
 ِعـ

 ةفتح+ ع 
 ةكسر+ ع 
  ةضم+ ع 

 الطالقة
وأحفزهم على قراءتها  ،(ـعِ ـ ـُع، ـَع،ـ ِع، ُع، َع، ـ،ــِعـ ــ،ــعُ  ـَعــ،ـ ِعـ، ُعـ، َعـ،)أعرض على السبورة المقاطع * 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

بها في كلمات، ثم أكتب أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركي* 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 ــــعِ  ـــُع، ــَع،ـ ِع، ُع، َع، ــــِعــــ، ــــُعــــ، ـــَعــ، ِعـ، ُعـ، َعـ،
 عندليب عشنان،عدس، ُعرس، عصب، لمع، عطر، عفونة، باع،

 .عصرت عفاف رمانا – عماد مع عمر لعب
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة عينحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)ويقرؤون اللوحة  ،عينبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  عينلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) عينحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ع]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين : 4الحصة  ع[ / ع]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ع]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ع]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف وكلمات وجمل تتضمن  قراءة مقاطع( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ع]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .مع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلمات عينلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين عينال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....جسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، التعبير ال

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 في الينبوع والمذياع***أنا العين أنا العين 
 .ورنين في األسماع*** لي نغمة في النطق 

 .أراقب األنشطة المنزلية -
عمل، عماد، عمر، عاد، عود، عيد، عادل، عيدان، ): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ع]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ع] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة...( مسعود،

ت
ــا
مــ
ـــ
ــل
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ـــ
ــت
 ال
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ـــ
نــ
ـــ
ب

 

ي
وت
ص
 ال
ي
ع
لو
ا

 

يء
في
لت
ا

 

 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 عطش، علم، عديد،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ع]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال عينمقطع الوأحفزهم الكتشاف  (عابر

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ع]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن  *
 (.عمارة عيد، عنب، عفة،( ) عمر عش، عود، عصفور،)

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 عٌ   مصارعٌ   هذا مصارع

 عا    مصارعا    ُزْرُت مصارعا  
 ع  مصارع    ر ت بمصارع  مر

 .الحركات الجسدية المتوافق عليهالحركات الطويلة والتنوين باستعمال مع ا [ع]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
ضبٌع،  شارعاَ، سعيد، عامل، صعود،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ع]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

، معادن،  ، راع   (....ساع 

ض
وي
تع
ال

فة
ضا

إل
 ا
ف،

حذ
 ال
،

او حذف مقطع دون تعويض، أو ، من الكلمة وتعويضه بآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف ،[ع]الصوت أقدم كلمة تتضمن *  
 :مثلإضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، 

 سميد  /صو/ب / ضو/تعويض   سعيد
 عام  /عا/ب / صا/تعويض   صام

 راع  /ع/ب / م/تعويض   رام

 معاد  /عا/ب / را/تعويض   مراد

 عليل  /ع/ ب / ج/تعويض   جليل

 ريف  /ع/حذف   عريف

  عمال  /ُعـ/إضافة   الم
 



ت
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ب
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  عينحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  وبعد. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ع]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /ـعا/ //د /ـعا /مـ د -ـعا -مـ معاد
 /عو/ //د / عو د –عو  عود
 /ـعيـ/ /ـد / ـعيـ /سـ/ ـد -ـعيـ  -سـ سعيد
 / عا   / /عا   / زر/ عا   -زر  زرعا  
/عٌ  / زر/ عٌ  -زر  زرعٌ   / عٌ  / 
/ع   / زر ع   -زر  زرع     / ع   / /

ع
طي
تق
ال

 

 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  ع اع
 (بالواو مد)   و+  ع وع

 (بالياء مد)   ي+  ع يع
 (الضم تنوين)   ــٌــ+  ع عٌ 
ـ+  ع ع    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا ـ +  عـ ا  ع

 الطالقة
مع الحركات  [ع]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة عينال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، عا، ع): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل عينالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .نفس المقطع، ويقرؤه كانت بطاقته تتضمن
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة عينال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
ً   ٌع،عا ، ـعي، عو،ـ ـعا، عيـ، و،ع ا،ع ، ـعا   ، ـٌع، ـع  ع 

     ، صعود عود، ، معيد سعيد، ضعيف،، عار عادل، سعاد،
  .عنب عصير عادل عصر - الطبيب عماد زار - بارع صانع مسعود

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع عينال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وعينبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  عينلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) عينحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين عينحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع والنظافة الهندام: 3 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ن، ع/ الحرفان / [ ع]و [ ن]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات  [ع]و  [ن] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [ع]و [ ن]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ع]و [ ن] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين
 .مع جميع الحركات والتنوين نون والعينالالتحقيق الخطي لحرفي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين نون والعينال يحرفتتضمن 
المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه : الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوارأنتدب المتعلمات * 

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -
والليمون النرجس في***  النون أنا النون أنا . 

 .أكون فوقي بالنقطة***  تطلبني وحين

والمذياع الينبوع في*** العين أنا العين أنا  
 .األسماع في ورنين***  النطق في نغمة لي

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والعين النونحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالس
مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والعين النون يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 
  .النعناع مسعود العم باع  -بارع  صانع عمر

 . ضباع سباع، ساع،  زرعا، دمع، منال، فنون، مسعود، سعاد، سعيد، منير، نعبد، عيد، نعال،

 .ن   ٌن، نا ، نيـ، ني، نو، نا، ِن، ُن، َن، نِـ، ُنـ، َنـ،

،ع   ٌع، ـٌع، عا ، ـعا ، ـعي، عي، ـعو، عو، ـعا، عا، ـِع، ـُع، ـَع، ـِعـ، ـُعـ، ـَعـ، ِعـ، ُعـ، َعـ،   .ـع 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات [ع]و [ ن] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والعين النون يلحرفالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والعين النون يحرفضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 .والطالقةوالمفردات ، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو عمل فردي، غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .، موارد رقمية بطاقات، عجين)تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 

، مَن، َنفل، َنفط، َنبيل،ندى، ،َندب ،َنرد،  صل، نِد  ،نِبراس، َنسر، َنمر، َنمل، َندم، صان، َنَفٌر َنَزف،نزل، َنسب، َنسل، َنصب، َنضر، َنصيب،َن
مور، الصيُن، نور، فنون، بنون، مسنون، سنون، منون، نيران، رنين، منير، سنابل، فنان، نار، دن ف، نِضال، ُنفور، ُنطفة، ُنصوص، ُن ا، نِْص

ن، مرن، سن، لسان، مسن، ضن، مدفن، سمين، زمن، سمن، ضامن، الن، رنا، نادر، منار، نام، نار، ، مدن، فرن، لبن، رمان، ِمران، صابو
ن، زبون، مدفون، مصون، ممنون، بطون، رزين، رصين، رنين، طنين، طين، فِلّين، فطين، مدين، لَدين، باطن، دفين،  مدمن، ُبن، مسّن

 ...دلفين، سردين، سلطان، مصران، طن

صا؛ عض؛ عطس؛ عطف؛ عطل؛ عزم؛ عصب؛ علف؛ عزيز؛ عّزام؛ عدنان؛ عديد؛ عفا؛ علم؛ عن؛ طلع؛ صنَع؛ عطش؛ عصير؛ عدد؛ ع
عفاف؛ عذب؛ عشرة؛ معلم؛ عريس؛ عروس؛ عبس؛ عمي؛ عسل؛ عدس؛ عصير؛ عمود؛ عندليب؛ عنزة؛ سمَع؛ عرف؛ صعد؛ ُعصفور؛ 

ش؛ عدول؛ لِعب؛ ِعفة؛ ِعماد؛ ِعصام؛ ِعنان؛ ِعطر ؛ الِعب؛ ِعنب؛ ِعمارة؛ عابر؛ عار؛ ُعذر؛ ُعلب؛ ُعمر؛ ُعمرة؛ ُعرس؛ ُعشب، ُعفونة؛ ُع
عالم؛ عامل؛ عادل؛ عام؛ عاد؛ ضعيف؛ سعيد؛ عود؛ صعود؛ ذراع؛ فرع؛ سريع؛ رضاع؛ ضباع؛ لماع؛ صرع؛ سبع؛ مصنع؛ منبع؛ طبٌع؛ 
لع؛ ضفدع؛ مبدع؛ صدع؛ الذع؛ مصارع؛ زرٌع؛ سريع؛ شارع؛ مزعزع؛ نزع؛ فزع؛ شعاع؛ مرصع؛ رضيع؛ ساطع؛ مطيع؛ نافع؛ مضلع؛ ض

 ...المع؛ سمٌع؛ شمع؛ دموع؛ مربع؛ بعض
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  ـنـونحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف نونحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  نونالللقراءة، تتضمن 
 ...نمل، لبن، نزول، سنون، نور، رنين، رمان، 

 إعداد

  االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي أستثمر كلمات وضعية
 :، مثلنوناليتضمن 

 ـن  : رنين –ـنو : سنون -َنـ : نـمل

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، َنـ، ـنـو،  نون  ـن   َس
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبمقطع، ألعرفهم على كل  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
،  ـنـو، َنـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - نون  ـن  ويسبق ذلك ، (َس

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
،  ـنـو، َنـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - نون  ـن  على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َس

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم نونالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة الـنـون حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما نونحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلنونال لحرف

 ...سنونو، فنان، نيران، نبيل، نسر، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر ،
 :مثل

ان  ماِهر  . َرَسَم َنبيل  َنْسراً َوَسنونو  .َنبيل  َفّن
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةأقرأ ال. 

  دب نتأوحركته؛ و نونالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت لنوناحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضإن دعت ال التصحيح، يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

  هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .ـعـيـنحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف عينحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  عينالللقراءة، تتضمن 

 ...سعاد، معيد، مسعود، زرع، نافع، سعيد، َعلم، عصفور، عنب، 

 إعداد

  أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلعيناليتضمن 

 زرع   -ـعا : سعاد  -ُعـ : عصفور

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، ُعــ، ــعـــا،   َعَلُمناع 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشسبورة، وأفي الكتابة على ال تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
،  ــعـــا، ُعــ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك ، (َعلَُمناع 

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
،  ــعـــا، ُعــ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َعلَُمناع 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم عينالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1 :المستــوى

 3:  األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .ا النون والعينحرف: الموضوع

 .والعين النوني حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 مما  والعين النون حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص
 ...معلمون، نلعب، عيدان، نافع، نسمع، عندليب، نعال، نعمل،نعناع، 

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في والعين  النون حرفيحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 منبع، نعتمد، عندي، عنيد، عنان، منيع، نعود
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونالدفاتر بما هو مكتوب على السبورة علىيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والعين النون حرفا: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالعين  النون يحرف تتضنوإنتاج جملة قصيرة  كلمات اءبن :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .بمجال الهندام والنظافة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحياً  نموذجاً  أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /عــ/، /ف/، /ـفا: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير( صورة طفلة)

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 ـد، نيـ، عـ نعـ، عـنا، 

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ـدان...
 نيـ
 طيـ
 عيـ

 ...فـنـا 
 ع  
 ن  
 ط  

 ...ِسبا 
 ع  
 نُ 
 ض  

 أدعوهم إلى إكمال تركيب جملة قصيرة باختيار الكلمة المناسبة، مثل: 

 ............. زارنا
ِمر    َن
 َنبيل  
 َنْسر  

 ...َعَملُنا  
 َعَسل  
نين    َر
 نافِع  

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليهيعرض كل فريق  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 

 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى
 4: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون

 إرشادات ويقدم يـوجه: التواصلية الوضعية (2) اغسلي يديك أوال: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : العملصيغ 
 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور

ـة
يــ

ــا
كـ

ح
ال

 

ة 
عي

ض
و

ق
ال
ط
الن

ا
 

 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
 ..... أمها؟ وعدت بم صفية؟ مرض سبب ما صفية؟ تشبهها هل صفاء؟ تهتم بم: يجيبون عن أسئلة -

 .... - األخوات متشابهات -متشابهون اإلخوان  :مثل، بنوعيه الجمع مع اسميةيركبون جمال  -

 ...، اتالمنظفات مجد مجدون، المنظفون: ، مثلبنوعيه  للجمع اإلشارة أسماءيركبون جملة بسيطة مع  ـ

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير* 

المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما 
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد  *
 .المجموعات

يم
لق
 ا
ار

ثم
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ا
 

 :، بتوجيههم إلىالنظافة: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 .القيم المتعلقة بالنظافة استخراج ما يبين -
 .النظافةقيمة إعطاء أمثلة ل -
 ؟ لماذا؟صفية، هل تتناول طعامك قبل غسل يديك لو كنت مكان -
 – طفل يهتم بهندامه - (صورة او تشخيص. )طفل متسخ اليدين : مثل، نظافةال ةيصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيم -

 .طفل يتناول الفاكهة دون غسلها –طفل شعره أشعث أغبر  –طفلة تستحم مرتين في األسبوع 

عم
ود

م 
وي

تق
 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

 ؟هل أعجبتك لما نهت صفيةما الذي أعجبك في الحكاية؟ 
 .قيمة النظافةلمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -

ي
صل

وا
لت
 ا
ية

ضع
لو

ا
 ة

يع
سم

ت
 

هل ندمت صفية على ؟ ماذا قالت األم لصفية: بأن أسأل( إرشادات ويقدم يـوجه) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 تفريطها في النظافة؟

 : لهافتابعوا معي ما قاله . وجه الطبيب صفية وقدم لها إرشادات صحية :أضيف مثل

 .بالنظافة أوال من فضلك دكتور، كيف أحافظ على صحتي؟

 .ال تنسي أن تغسلي يديك قبل األكل وكيف أتنظف؟

 .وال تنامي قبل أن تغسلي أسنانك بالفرشاة والسنون ! شكرا دكتور

وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 هممت كلما شخصية، كل جهة إلى وأقف السبورة، على امله تخطيطا ، أرسمبين شخصيتين يدور الحوار دام ما -* 
 .لسانها على بالكالم

ا؟ ماذا قالت بم وجهه سألت صفية الدكتور، فماذا قالت؟ بم رد عليها؟ ثم ماذا قالت؟ :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 ؟له أخيرا؟ بم نهاها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 إرشادات ويقدم يـوجه: التواصلية الوضعية (2) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 التواصلية الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 (.أكتفي ببضع كلمات )  أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 

 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) مركزين على أحد العناصر أطلب استحضار خريطة الحكاية* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

وأساعدهم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة *
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 .وبدأت تأكل( صورة طبق الطعام)سحبت صفية  -
 (.صورة بطنها) صفية أحست بـمغص في  -

هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة  أعتمد. )أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

أختان، متشابهتان، تختلفان، فتاة، أنيقة، )، اء حرف الت[ ت]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
على السبورة، ( ...فتاة، تمنيت، تتسبب، : )مثل مدروسة، حروفها التي وأدون، (...تمنيت، تتسبب، تهتم، تعتني، 

: / اختان): بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير مدروسة، مثلاء التوأكتفي بتدوين المقاطع المتضمنة لحرف 
 ...(؛/ ت: /،  تعتني/تا

 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .شجيع كل مجموعة قدمت العرضمع ت. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم

ية
صل

وا
لت

 ا
ية

ضع
و
ال

 

 ترجيع

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات

يكون الجواب كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا  أطرح أسئلة متدرجة،* 

 .ليتمكنوا منه
 .بالنظافة أوال من فضلك دكتور، كيف أحافظ على صحتي؟

 .ال تنسي أن تغسلي يديك قبل األكل وكيف أتنظف؟

 .وال تنامي قبل أن تغسلي أسنانك بالفرشاة والسنون ! شكرا دكتور

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث: كونالم
 إرشادات ويقدم يـوجه: التواصلية الوضعية (2) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف
المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 .والوضعية التواصلية
 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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ما داموا غير  مضمون الحكاية األصلية شفهياأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 .بالنسبة لحكايات تلك الشهور

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى أشارك* 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
 ...الساحة، البيت، : المكان -
 .والطبيب بالطبيبة واألم باألب، ،تغيير صفاء بخالد، و صفية بعمر: الشخصيات -
 ....بعد الزوال، في الغد،: الزمان -
عاد األب من السوق يحمل سلة فواكه، استقبله خالد وعمر، تناول عمر فاكهة من السلة بيدين : األحداث -

 ....متسختين، اخذ يقضمها بشراهة، نبهه أبوه لخطورة ذلك، 

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ترديد ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  -

، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسة بالنسبة للحكايات القراءة
 .تمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعدادحيث يتم ذلك اع. الالحقة

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةبناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة ليعبرواهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
بم وجهها؟ ماذا قالت لتشكره؟ بم نهاها  ؟الثانيةماذا قالت له في المرة   ؟بم رد عليها   ؟ صفية للدكتورماذا قالت  -

 أخيرا؟

 .ه، ويرددوا ما قاالصفية والطبيب شخصيتي على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع تثبيت الظواهر اللغوية : 4الحصة  الهندام والنظافة:  3الوحدة  االستماع والتحدث: المكون
 إرشادات ويقدم يـوجه: التواصلية الوضعية (2) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 . بنوعيه للجمع اإلشارة أسماء بنوعيه، الجمع: االسمية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية الوضعية محاكاة( 2)

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور

ح
ال

كـ
ـــ

اي
ـــ

ـــ
ــ

 ة

 وضعية

 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها* 

 (مرادفها، ضدها، تركيبها في جملةنوع الكلمة، ) 
 .منهم تركيبها في جملة الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد كلمة من معجم* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 
 :بنوعيه الجمع: االسمية الجملةتثبيت 

 : تكملتها طلب منهم ، وأأ نطق بجمل اسمية* 
 ........ األساتذة–........  األطباء –..........  المستحمون –...... المصلون -

 :اسمية، وأطلب منهم بدءها أنطق بجملة* 
 .حريصون على النظافة.. ... -جميالت ....   -نظيفون   ....  -لطيفات   .... -

 :بنوعيه للجمع اإلشارةأسماء تثبيت 

 :بمثل اسمية جمل باستعمال وزميالتهم لزمالئهم اإلشارة إلى أوجههم* 
  .ظرفاء أطفال هؤالء -    .نظيفات تلميذات أولئك -.     اء أمناءأصدق هؤالء-

 .أولئك مشاغبون –.  هؤالء تلميذات انيقات –
 .....هؤالء –   ...... أولئك -

 : ، مثلبنوعيه  للجمع اإلشارة أسماءأسمعهم جمال، وأطلب منهم تحويلها مع * 
 ........أولئك  –   ..........   هؤالء  –        . مدرس نظيفهذا  -
 .........أولئك  –.........        هؤالء  – .    هذه مدرسة نظيفة -

 تقويم

 ودعم

 . اسمية مع الجمع بنوعيه يركبون جمال -

 : يحولون، مثل -
 [هؤالء، أولئك هذه، هذان، هاتان،. ]هذا ممرض أنيق  -

 الوضعية

 ةالتواصلي
 محاكاة

 .هما قاال، وترديد تي صفية والطبيبشخصيتقمص  أطلب منهم* 
 .لبعضهم، ويقدموا توجيهات وإرشادات والطبيب  صفية شخصيتيأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى
 4: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة والنظافة الهندام:  3 الوحدة االستماع والتحدث :كونالم

 إرشادات ويقدم يـوجه: التواصلية الوضعية (2) أوال يديك اغسلي: الحكاية

 .بالنفياالستفهام والجواب  أساليب واستعمال " إرشادات  ويقدم يـوجه " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .وصفة طبيب، مريض، مغص، ضرر، جراثيم، أكل، غسل، منامة، ارتدى، دوالب، علق، خلع، هندام، مالبس، نظافة، أنيقة،:  المعجم

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

بأسئلة "  إرشادات ويقدم يـوجه" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 : مثل

 نهاها بم لتشكره؟ قالت ماذا وجهها؟ بم الثانية؟ المرة في له قالت ماذا  عليها؟ رد بم    للدكتور؟ صفية قالت ماذا -
 أخيرا؟

 :، مثل[ال، ما، لم، لن]ويكون الجواب ب [ هل،أ] اسأل صديقك مستعمال -
 ...أتلعب في المزبلة؟  هل تفرط في النظافة؟ أتهمل غسل أسنانك؟ هل رميت األزبال في الشارع؟ -

 .الحوارن وويردد، بعضهم صفية والطبيبيشخص  -
 .دار بينهما ما معي فتابعوا. صحية إرشادات لها وقدم صفية الطبيب وجه: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .بالنظافة أوال من فضلك دكتور، كيف أحافظ على صحتي؟

 .يديك قبل األكل ال تنسي أن تغسلي وكيف أتنظف؟

 .وال تنامي قبل أن تغسلي أسنانك بالفرشاة والسنون ! شكرا دكتور

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، باحترام أسلوب األمر مرتين أسمع التوجيهات واإلرشادات* 

 .وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .وأقدم التوجيه واإلرشاد الطبي وصفية،أتقمص دور * 
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 ماهي التوجيهات واإلرشادات التي قدمها الطبيب لصفية؟ -

 تشخيص
 .شخصيتي صفية والطبيب، ويرددوا الحوارعلى تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .لبعضهم وإرشادات توجيهات ويقدموا ، والطبيب صفية شخصيتي يحاكوا أن منهم أطلب*  محاكاة

 تقويم ودعم
 / ...الشاطئ/ الغابة/ الحي/ الشارع/ البيت/ الجسم : بالمحافظة على نظافة صديقتك / وجه  صديقك -
 / ...المدينة/ الحي/ العمارة: على نظافة قدم إرشادات للسكان كي يحافظوا -

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  .ت[ / ت]الحرف / الصوت: الموضوع
معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ت]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ت]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ت]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات تاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة تاءال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .جمادى األولى، نحن، أنتما، أنتم، أنتن+ السابقة الكلمات البصرية أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 تعلّم، تين، تمر، توت، ستار، فستان، فتاة، بنات، بنت، عمتي،) [.ت]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

ما الصوت المشترك في هذه : وأسأل...( تسارع، تمتم، ستر، رتب، عاتب، تابع، بات، فات، تعويد، تسطير، ترتيب، ترديد، تدريب،
  الكلمات؟

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 .بنقطتيَّ معروفة***  نا التاء أنا التاءأ

 .ومربوطة في خروفة***  مبسوطة في التوت
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 .الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، النموذج، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل تمر، تمور، تين،: ، مثل[ت]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
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ثمانية، دفتر، نافذة، ثمار، ترتب، أثاث، ذبابة، ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ت]الصوت  أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن*

 [.ت]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ، (...، بنت، ثالثة
واحفزهم على ، (...بات، تاب، فستان،: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ت]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)تحديد موقعه 
 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ت]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ت]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :للحصو ل على كلمات، مثل أطلب منهم دمج مقاطع*  ال

 /ر/ /تا/ /سـ/ ، /ت/ /تو/، /ة// ـذ/ /فـ/ /انـ/، / ت/ /نا/ بـ/
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تنورة، تبن، فستان، دفاتر، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل تاءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على  تاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )( بنت، توت، فاطمة، فتاة

 .ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي تاءحرف الأرسم * 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تجزيء  تاءحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
 .وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على السبورة. كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 [ت]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 ستر
 تراب
 تلفاز

 ـر -ـتـ  -سـ 
 ـب -ـرا  -تـ 
 ز -ـفا  -تلـ 

  /ـر/ـتـ/سـ/
  /ـب/ـرا/ُتـ/
 / ز/ـفا/تْلـ/

 /ـَتـ/
 /ُتـ/
  /تِـ/
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة تاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ةَ  - تَ 
 ةُ  - تُ 
 ةِ  - تِ 

 (فتحة) ـــــــــَـــــ+  ة -ت 
 (ضمة) ــــــــُــــــ+ ة  – ت
ِــــــــ+ ة  – ت   (كسرة) ــــــ

 

 

 

 

 



 الطالقة 
وأحفزهم على قراءتها ، (ـةِ  ـُة، ـَة، ِة، ةُ، َة، ـِت، ـُت، ـَت، ــتِــ، ـُتـ، ـــَتــ، تِـ، ُتـ، َتـ،)أعرض على السبورة المقاطع * 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

ق
بي
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 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .والمتعلمات المقطع حسب الموضع، لينطق المتعلمون من حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب التي * 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

قصيرة، باستعمال الحركات الجسدية يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات ال -
 .المتوافق عليها

 ـةِ  ـُة، ـَة، ِة، ةُ، َة، ـِت، ـُت، ـَت، ــتِــ، ـُتـ، ـــَتــ، تِـ، ُتـ، َتـ،

ُب، تمتم، تِبر، عاتب، ، متبوع تاِلل، ، ُتبان ، تمرير  فاطمة معاتب، ُترتِّ

 .بيتي ترتيب على تعودت -دراستي  تابعت -التوت زرعت
 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة تاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة تاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  تاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) تاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر باتالصعو وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
مع  ،[ت]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .مراعاة الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .ت[ / ت] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ت]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ت]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ت]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  تاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين تاءحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .أنتن أنتم، أنتما، نحن، األولى، جمادى+  السابقة البصرية الكلماتيقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 .معروفة بنقطتيَّ ***  التاء أنا التاء أنا

 .خروفة في ومربوطة***  التوت في مبسوطة
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 ستار، فستان، فتاة، بنات، بنت، عمتي،) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ت]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين  (تسارع تمتم، ستر، رتب، عاتب، تابع، بات، فات، تعويد، تسطير، ترتيب، ترديد، تدريب، تعلّم، تين، تمر، توت،
 [.ت]والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 تمر،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ت]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف تاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(ستار بات، ترديد،

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ت]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 
 (.تالوة تالل، رتيب، تلفاز،( )يتوب تمور، تفاح، تراب،)  

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ت    فتلِ   لِْفت  هذا 

 ت    فتا  ل  فت  أتغذى بل
 تا    فت  ل  ا  اشتريت لفت

الحركات الجسدية مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال  [ت]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

، فتيل، فتور، تاب،): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ت]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -  بنت 

 (.توت   فُتاتا ،

ض
وي
تع
ال

 ،
فة
ضا

إل
وا
ف 

حذ
ال

 حذف او بآخر، وتعويضه الكلمة من  مقطع حذف إلى وأحفزهم ،[ت] الصوت تتضمن كلمة أقدم* *  
 :مثل الجديدة، الكلمة نطق ثم مقطع، إضافة أو تعويض، دون مقطع

 ذميم  /ذ/ب / ت/تعويض   تميم
 فاز  /ز/ب / ت/تعويض   فات

 عاب  /ت/حذف   عاتب

 سارع  /ت/حذف   تسارع

 تنازل  /ت/إضافة   نازل

  تراسل  /ت/ إضافة  راسل
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  تاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة
 [ت]المقطع الصوتي المتضمن ل  زيء المقطعيالتج التقطيع الكلمة

 /تا/ /ب / تا/ ب –تا  تاب
 /تو/ /ر / ـتو / فـ/ ر –ـتو  -فـ  فتور
 /ـتيـ/ /ـل/ ـتيـ / فـ/ ـل -ـتيـ  -فـ  فتيل
 / تا   / /تا   / بـنـ/ تا   -بـنـ  بنتا  
 / ت   / /ت   / بـنـ/ ت   -بـنـ  بنت  
  / ت   / /تا   / بـنـ/ تا   -بـنـ  بنت  

ع
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

ات  (مد باأللف)ا  +  ت 
وت  (مد بالواو)و  +  ت 
يت  (مد بالياء)ي  +  ت 
ا  ت  (تنوين الفتح)ا    +  ت 
 (تنوين الضم)ـــ   +  ت ت  

ـ +  ت ت     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [ت]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة تاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعخرىمن حركة إلى أ بدون حركة تاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات الوكلمات وجميقرؤون لوحة تتكون من مقاطع  -

 .الجسدية المتوافق عليها
، ـتي، ـتو، ـتا، تيــ، تو، تا، ، تا ، ت  ، ة ، ة ، ة ، ت  ، ـة    ـة   ـة 

، ،توبنَ  فتور، توت،، عمتي فتيل، رتيب، ، لفت   فتاة لفة، سبتا ، سمت 
  .السلة في توتا فتاة ترتب - اللسان سليطة بنتا عاتبت

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع تاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وتاءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  تاءلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) تاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين تاءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 
 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ظ[ / ظ]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ظ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ظ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ظ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات ظاءللحرف االتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة ظاءحرف ال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه - الكلمات البصرية 

 وضعية االنطالق

 لفظ، َظفر، ُظفر، عظيم، نظيف، ُظرف، َظرف،[. )ظ]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

، (...  ؛ظليل مظلة، ُظلة، ،ظن ِظلف، ظل، نظام، ظالم، ظالل، ظالم، ظروف، ظرافة، ظريف، مناظر، منظور، ناظر،
  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 الظالل وفي الظباءفي  *** الظاء أنا الظاءأنا 

 .تميزني عن الطاء***  أستظل بنقطة
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
ما : ثم أسأل ،(ظالل ظروف، ظالم، ِظل، ُظفر، َظرف،): مثل ،[ظ]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 الصوت األول في كل كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

نظارة، ظريف، ذباب، ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ظ]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *

 [.ظ]اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت  وأطلب منهم رفع، (...، عظام، مضروب، منظر، ضماد
ظرف، منظار، محافظ، ) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ظ]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...، ظالل، حفاظ، منظر
 .اإلشارات المتفق عليها

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ظ]الصوت أنطق * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ظ]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :ل على كلمات، مثلأطلب منهم دمج مقاطع للحصو*  ال
 / ف/ /رو/ /ظ/ -/ ف/ /ري/ /ظ/ -/ر// ظ/ /نا/ /م/
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ظرف، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل ظاءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون  ظاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ( )ظفر، منظار، مناظر، محافظ، حفاظ
مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة 

 .عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي ظاءحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .اللوح، أو تلوينه على الورق و رسمه علىأطلب تشكيله بالعجين، أ* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع العين حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ظ]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 ظالم
 ظروف
 ظالل
 تظلم

 ـم -ـال -ظـ 
 ف -ـرو -ظـ
 ل -ـال -ظـ
 مـ -ــل -تظـ

 /ـم/ـال/ظـ/
 /ف/ـرو/ُظـ
 /ل/ـال/ِظـ/
 /ـم/ـلـ/تْظـ/

 /َظـ/
 /ُظـ/
 /ِظـ/
  /تْظـ/



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة ظاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـظَ 
 ـظُ 
 ـظِ 

 ةفتح+  ظ
 ةكسر+  ظ
  ةضم+  ظ

 الطالقة
وأحفزهم على قراءتها بالترتيب  ،(ظِ  ُظ،ـ َظ،ـ ِظ، ُظ، َظ، ،ـِظـ ـ،ـظُ  ـ،ـظَ  ِظـ، ُظـ، َظـ،)أعرض على السبورة المقاطع * 

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضع، لينطق من حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب * 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع  -
 .المتوافق عليها

 ظِ  ـُظ، ـَظ، ِظ، ُظ، َظ، ـِظـ، ـُظـ، ـَظـ، ِظـ، ُظـ، َظـ،
 ناِظر َظَفَر، ُظلم، ِظلف، ُظلة، َظلم،

 .بالُظلة نستظل - ظلمات الظلم
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة ظاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة ظاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  ظاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) ظاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر باتالصعو وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات القصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ظ]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع الهندام والنظافة: 3الوحدة  القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  4الحصة  ظ[ / ظ]الحرف / الصوت :الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ظ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ظ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ظ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .اتمع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلم ظاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين ظاءال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 الظالل وفي الظباءفي  *** الظاء أنا الظاءأنا 

 .تميزني عن الطاء***  أستظل بنقطة
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 ُظفر، عظيم، نظيف، ُظرف، َظرف،): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ظ]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 ظليل، مظلة، ُظلة، ،ظن ِظلف، ظل، نظام، ظالم، ظالل، ظالم، ظروف، ظرافة، ظريف، مناظر، منظور، ناظر، لفظ، َظفر،

 [.ظ] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة...( ،ملفوظ   مّتعظ، وعظ،
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 لم،ظَ ): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ظ]الصوت أسمع كلمات تتضمن *

 .مختلفال ظاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  (ظالم رف،ظَ 

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ظ]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 
 (.ظالل عظيم، ِظلف،( ) ُظلة حظوظ، ُظفر،) 

زل
لع
ا

 

 :المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثليردد  -
 ظ    حفوظ  م  حفوظ  هذا م

 ا  ظ  ا  محفوظ  ا  ُزْرُت محفوظ
 ظ    حفوظ  م  حفوظر ت بممر

لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية المتوافق  [ظ]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .عليها

 منظوم، نظام،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ظ]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، نظيف، ، لفظ   (....، لفظا   لفظ 

ض
وي
تع
ال

فة
ضا

إل
 ا
ف،

حذ
 ال
،

 

وأحفزهم إلى حذف مقطع  من الكلمة وتعويضه بآخر، او حذف مقطع  ،[ظ]الصوت أقدم كلمة تتضمن * 
 :دون تعويض، أو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، مثل

 نزيف  /زي/ب / ظي/تعويض   نظيف

 قلة  /ق/ب / ظ/تعويض   ظلة

 معلي  /لي/ ب / ظي/تعويض   عظيم

 ملة  /ظ/حذف   مظلة

  ظريف  /ظ/إضافة   ريف
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  ظاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  وبعد. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ظ]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /ـظا/ /م/ـظا/نـ/ م -ـظا -نـ نظام
 /ـظو/ /ر/ ـظو/منـ/ ر -ـظو -منـ منظور
 /ـظيـ/ /ـف/ـظيـ/نـ/ ـف -ـظيـ -نـ نظيف
 / ظا   / /ـظاَ /لفـ/ ـظاَ  -لفـ لفظا  
/ـظ  /لفـ/ ـظ   -لفـ لفظ    / ظ   / 
/ـظ  /لفـ/ ـظ   -لفـ لفظ     / ظ   / 

ع
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  ظ اظ
 (بالواو مد)   و+  ظ وظ

 (بالياء مد)   ي+  ظ يظ
ـ+  ظ ظ    (الضم تنوين)   ـــ 
ـ+  ظ ظ    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا  ـ+  ـظ ا  ظ

 الطالقة
مع الحركات  [ظ]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة ظاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، ظا، ظ): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل ظاءالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .نفس المقطع، ويقرؤه كانت بطاقته تتضمن
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعخرىمن حركة إلى أ بدون حركة ظاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
، ـظي، ـظو، ـظا، ظيـ، ظـو، ظـا،  .  ظ   ظا ، ظ 

، منظوم، منظور،،  نظير نظيف، عظيم،، ظالم منظار، نظافة،  متعظ ملفوظ، لفظ 
  .ظليال الظل ظل - ُظفره العظيم عبد نظف

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع ظاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وظاءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  ظاءلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) ظاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين ظاءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع والنظافة الهندام: 3 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ت، ظ/ الحرفان / [ ظ]و [ت]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات  [ظ]و  [ت] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [ظ]و [ ت]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ظ]و [ ت] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين

 .مع جميع الحركات والتنوين تاء والظاءالالتحقيق الخطي لحرفي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين تاء والظاءال يحرفوجمل تتضمن 
المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه : الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس أنتدب المتعلمات * 

 .األدوار

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -
 .معروفة بنقطتيَّ ***  التاء أنا التاء أنا

 .خروفة في ومربوطة***  التوت في مبسوطة

 الظباء وفي الظالل في***  الظاء أنا الظاء أنا
 .الطاء عن تميزني***  بنقطة أستظل

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة  والظاء التاءحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات : ، مثلأدوات تقويميةوالتنوين والسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالحروف، الس
مع الحركات الطويلة والقصيرة  والظاء التاء يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو ن والمتعلمات يكتب المتعلمو - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة والتنوين 
 .بمنظار نظرة نظرت - تلعب الفتاة تظل

ُب، ِتبر،تمتم، عاتب، ، متبوع تاِلل، ، ُتبان ، تمرير ، رتيب، مفتول، فتاة، معاتب، ُترتِّ  نظر، ِظلف، ُظرف، ظهر، ، فتات   لفتا ، بنات 
 ...متعظ تنظيف، منظوم، مظالم، ، ُظفر ظل،

، تا ، تيـ، تي، تو، تا، ِت، ُت، َت، تِـ، ُتـ، َتـ، ، ــة ، ة ، ة ، ة ،. ت   ت   .ــة   ــة 

، ظا ، ـظا ، ـظي، ظي، ـظو، ظو، ـظا، ظا، ـِظ، ـُظ، ـَظ، ـِظـ، ـُظـ، ـَظـ، ِظـ، ُظـ، َظـ، ، ـظ  ،ظ   ظ    .ـظ 

 دعم وإغناء

 أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاأنشطة للدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات [ظ]و [ ت] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والظاء التاء يلحرفالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والظاء التاء يحرفضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو عمل غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رديد والتمإعطاء فرص أكثر للتر~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 

 ستر، رتب، عاتب، تابع، بات، فات، تعويد، تسطير، ترتيب، ترديد، تدريب، تعلّم، تين، تمر، توت، ستار، فستان، فتاة، بنات، بنت، عمتي،
 ...تسارع، رماة، نافذة،  تمتم،

 ظن، ِظلف، ظل، نظام، ظالم، ظالل، ظالم، ظروف، ظرافة، ظريف، مناظر، منظور، ناظر، لفظ، َظفر، ُظفر، عظيم، نظيف، ُظرف، َظرف،
 ...ملفوظ،   مّتعظ، وعظ، ظليل، مظلة، ُظلة،

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  ـتــاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف تاءحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  تاءالللقراءة، تتضمن 
 ...ة، فزت، نتوب، توت، فتاة، بنت، نمل تمر، تمور، تبن،

 إعداد

 كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر
 :، مثلتاءاليتضمن 

 ـة  : نملة – ــتو: نتوب –ُت : فُْزتُ 

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 َفتاة  ـة ، ُت، ـتـو، 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

  رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يبأصبعأمر
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءالهوا يفمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َفتاة  ـة ،  ـتـو، ُت،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  -

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوج أتتبع. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى النموذج  ،(َفتاة   ـتـو، ُت،)يكتبون سطرا من كل مقطع  -

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم تاءالالخطي لحرف 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة تـــاءالـ حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما تاءحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلتاءال لحرف

 ....المعلمة، توت، سلمت، التلميذات، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر ،
 :مثل

 .سلمت المديرة على المعلمة والتلميذات
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةأقرأ ال. 

  دب نتأوحركته؛ و تاءالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت لتاءاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضإن دعت ال التصحيح، يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

  هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع هندام والنظافةال:  3الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .ـظـاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف ظاءحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  ظاءالللقراءة، تتضمن 

، عظيمة، منظور، نظيف، ظريف، نظافة، ظالل،   ...حفاظ 

 إعداد

  أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلظاءاليتضمن 

  -ـظا : نظافة  -َظ : ظريف

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، َظــ، ــظـــا،   .َنظاَفة  ظ 
 علمينتعض المتعلمات والمبثم يقرؤها  ،ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحاآلخرين في ارك شفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .يدون جميعا على ورقات التسويكتب -

 إنجاز
،  ا،ـظ َظــ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َنظاَفة  ظ 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
،  ا،ـظ َظــ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َنظاَفة  ظ 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم ظاءالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4:  األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .ا التاء والظاءحرف: الموضوع

 .والظاء التاءي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 مما  والظاء التاء حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص
 .....نظارة، تنظر، عظمة، نظيفة،  نظافة، تستظل،

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في والظاء  التاء حرفيحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 ظريفة، تستظلنظيفة، تنظر، نباتات،ظل، 
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .ويصححون ،على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (التفاعليةباستعمال الكتابة )تعبير كتابي :  5الحصة  .والظاء التاء حرفا: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالظاء  التاء يحرف تتضنوإنتاج جملة قصيرة  كلمات اءبن :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .بمجال الهندام والنظافة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /ـمـ/، /ـة/، /َعـ/، /ـظيـ: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير( صورة طفلة)

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 ـة، ــمــ، عظـ ـظـ، تنـ، ـر

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ـالم...
 ظـ
 طـ
 تـ

 ...مسافرا 
 ظ  
 ط  
 ت  

 ن....فسـ 
 ظا  
 تا
 نا

 أدعوهم إلى إكمال تركيب جملة قصيرة باختيار الكلمة المناسبة، مثل: 

 .........المعلمة
 ظريفة
 نافذة
 الفتة

 .....لمحفوظ  
 منظر
 نظارة
 نظيف

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليهيعرض كل فريق  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 
 

 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 ثمانيةالحروف ال/ باتهم المرتبطة باألصواتسالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءباإلضافة إلى المالحظة اليومية ألدا*
ق أهداف األسابيع األربعة، ولتحديد الفئة غير المتمكنة ونوع التعثر . ويتم يللوقوف على مدى تحق للوحدة، المدروسة

 ذلك وفق ما يأتي: 
 .فقط(قبلها الحروف المدروسة و). وحدةحروف ال ضمن تت كل متعلم)ة( على قراءة جمل بسيطةة ءويم قراقت* 

 .فقط(قبلها المدروسة  الحروفو) تتضمن حروف الوحدة كلماتة ءم)ة( على قرالويم قدرة كل متعقت*
 * تقويم قدرة المتعلم)ة( على قراءة مقاطع صوتية لحروف الوحدة.

 قراءة الجمل -1
 يقرأ كل متعلم)ة( الجمل التالية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ: -1

 ِرضا ِتْلميٌذ َنظيٌف. ْلِعَنِب.  –َعصرَي ٱ ْفَلُةلطِّٱَصبَِّت  ْبُد َلذيٌذ.   –لزُّٱَهذا  -

قراءة  -2

 كلمات.

 كة التفريغ :بي شفة بدقة ءروقتية، وأدون عدد الكلمات المالكلمات اآل )ة(ملرأ كل متعقي*

 َسريٌع َنعيٌم َعظيٌم َبَذَل َسْطٌل ُزْبٌد
 َعَزَف ِظالٌل َظالٌم الِعَبٌة َتِعْبُت َفساتنُي
 َبطاِطسي ُرعاٌة َطماِطمي ُمَمرِّضاٌت ُزْنبوٌر َفّناٌن

 

قراءة مقاطع  -3

 صوتية

 الئحة املقاطع اآلتية، وأدون النتيجة يف شبكة التفريغ: ()ةملرأ كل متعقي *
 تًا ظا َت َع ضَا ٌن َط زو ظي
 ٍض نو ُط ُت زي ُذ ـٌة عًا ٍت
 ٍة ٌظ زًا ِذ ٌع َض ُع طو ضا
 ٌز ذا ني ـٍة ِط ٍن ٌض ِع ٍز

 ملحوظة:
.والمتعلمين بشكل فرديويم قراءة جميع المتعلمات قيتم ت-

.المقاطعالكلمات ويمه في قراءة قوفال داعي لت جملتمكن المتعلم)ة( من قراءة الإذا -

 .المقاطع قراءة في لتقويمه داعي فالالكلمات،  قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا-

 تدوين النتائج.

 .: متمكن( 1.  ): غير متمكن ( 0)ن النتائج مباشرة بعد أداء كل متعلم)ة(: وأد *
 مالحظات قراءة املقاطع قراءة الكلمات قراءة اجلمل اسم املتعلم)ة(

 1فئة  - - 1 
 2فئة  - 1 0 
 3فئة  1 0 0 
  4فئة  0 0 0 

 تفييء المتعلمين

 * أفيئ المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى:
 أنشطة اإلغناء، أو يساعد في دعم زمالئه )التعلم بالقرين(.: متعلم)ة( متمكن)ة( من قراءة الجمل، سيستفيد من 1فئة 
  وال يتحكم في قراءة الجمل، سيستفيد من دعم يمكنه من قراءة الجمل. الكلمات قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:  2فئة 
 وجمل. كلماتاءة قردعم يمكنه من ن م ، سيستفيدطفقالمقاطع  قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:  3فئة 
  في المحور الصوتي.شامل  دعمن م دسيستفي ، المقاطع قراءة من( ة)متمكنغير ( ة)متعلم:  4 فئة

 

 : الجذاذة المرجع: المفيد في اللغة العربية. المستوى: األول االبتدائي

 5األسبوع:  : الهندام والنظافة.3الوحدة  .المـــكون: استماع وتحدث وقراءة

 تفييء المتعلمين والمتعلمات.:  1الحصة  (.3والدعم ) التقويم الموضوع: أسبوع

األصوات/ الحروف: 

 : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب، قصص،   الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين، نصا

 . . . وإيماءات جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير أنشطة الدعم واإلغناء االنشطة
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التمييز .1
 السمعي:

.الكلمة في موجود غير أو موجودا المعني الصوت كان إذا ما لتحديد كلمات أسمع*
(.نهاية ء؛ وسط بداية؛) الكلمات في المعني الصوت مواقع لتحديد كلمات أسمع*
 .المدروسة الحروف أناشيد والمتعلمات المتعلمون يردد - 

2
 .

ق
قي

ح
لت
ا

 
ي

طق
لن
ا

:
 

 .مخارجها في الجهاز الصوتي سمعزولة مع تلمالوحدة صوات أالمتعلمون والمتعلمات  ديرد -
 :، مثلالمقاطع المتضمنة لألصوات ويعزلون وحدة،ضمن أحد أصوات التدون كلمات تدير -

  .متعلما ينطق المقطع دوأحد ،أنطق بصوت معين مع حركة جسدية معينة خاصة بالحركات*
[ + ــُــ / ]ن[ +ــَــ / ...........  ُ

/ ]ط
 

 فهيا( . . . شوالتجزيء المقطعي ) التقطيعوأساعد المتعلمات والمتعلمين على إنجاز أنشطة: التفييء *
 ينمجال مع نم والحكاية أ نم نيالصامت المع نكلمات تتضم نالبحث ع في: مسابقة ةعبل*  

 .نهاية(؛ وسط؛ ط معينة )بدايةوحسب شر (

3
 .

ق
اب
ط
لت
ا

 
ي

وت
ص

ال
 

ي
ط
خ
ال

:
 

مثل: في كلمات،  يلون /يحيط المتعلم)ة( بخط مغلق المقطع المتضمن للصوت المعني -

 

 ، مثل:يصل المتعلم )ة( الكلمة بالحرف الذي تتضمنه - 

من مقاطع وكلمات )لوحة قرائية خاصة بالحروف المعنية( قراءة نموذجية مكونة قراءة لوحة قرائية  - 
 ، وموجهة ثم مستقلة

 يتسابق المتعلمون في إيجاد المقطع المطلوب . ، وقاطع على المجموعاتأوزع بطاقات م -1 

 والمجموعة الفائزة هي من تكون أكبر عدد من الكلمات من المقاطع الموزعة. ، أوزع بطاقات مقاطع -2

بعضها وأسلم للمتعثرين بطاقات كلمات ، (بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة  3ق ألص* 

ف في الركن قطع المعني أن يقعلى البطاقة المتضمنة للم رثم أطلب ممن يتوف، ن هذه المقاطعميتض
 المناسب .

4
 .

ق
قي

ح
لت
ا

 

ي
ط
خ
ال

:
 

. . .  بطاقات في/  السبورة على الحروف والمتعلمات المتعلمون يلون -
.  الحرف فوق يده ممررا مقاطع( ة)المتعلم يقرأ -
 تجزيء بعد للصوت المتضمن المقطع ثم األلواح، على األربعة الحروف والمتعلمات المتعلمون يكتب -

 .شفهيا الكلمة
 
 
 

 : الجذاذة المرجع: المفيد المستوى: األول االبتدائي

 5: األسبوع .والنظافة الهندام: 3 الوحدة وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 : الدعم والتثبيت.3و 2الحصة  (3والدعم ) التقويم الموضوع: أسبوع

 األصوات/ الحروف: 

 : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، التتبع...(، بطاقات بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين،

 وإيماءات... جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ
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 .وكتابيا شفهيا كلمات وتجزيء تقطيع -  تقطيع

 مثل: ، ن لتكوين كلمةيدمج مقطع -  دمج

 ،
ف

حذ
فة

ضا
إ

 

 ، مثل:طع وقراءة الكلمات المحصل عليهاقحذف / إضافة م - 
 سور [ن] حذف نسور

 العب حذف ]م[ مالعب
 لبن إضافة ]لَـ[ بن

 
ب

عا
وأل

ة 
بق

سا
م

 

بشكل فردي. الفائز من يسبق في إيجاد  تعلمات والمتعلمينأوزع بطاقات مقاطع على الم -1
 المقطع المطلوب.

 يكون أكبر عدد من من الفائز. فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات على مقاطع بطاقات أوزع -2
 الكلمات.

لعبة بطاقة الذاكرة: أضع فوق طاولة مجموعتين من البطائق مقلوبة: األولى تضم بطاقات  -3
 خاصة بالمقاطع ،والثانية تضم كلمات تتضمن تلك المقاطع. يقوم المتسابق بأخذ بطاقة من

المقاطع ويقرؤها، ثم يبحث في المجموعة الثانية عن الكلمة المناسبة لها. إذا توفق يستمر في 
اللعب وإال أعاد البطاقة إلى مكانها. ليحل محله في اللعب تلميذ)ة( آخر. ويعتبر فائزا من يحصل 

 على أكبر عدد من البطاقات.

 

 
قراءة 
 لوحة

، مثل لوحتي فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة وكلمات مقاطع تتضمن قرائية لوحة قراءة -
 (.المقاطع والكلمات المدرجتين في الكراسة )

أنشطة خاصة بالفئة 

: غير المتمكنة من 2

 قراءة الجمل

كلمات، وأحفز أفراد الفئة على تركيب جمل، وقراءتها )التدرج في عدد  * أوزع بطاقات
 البطاقات(.

 * أطلب منهم استخراج كلمات من الحكاية تتضمن أصوات الحروف المدروسة.
 ثم أحفزهم على قراءتها قراءة موجهة فمستقلة.* أقرأ جمال بسيطة قراءة نموذجية، 

أنشطة خاصة 
: المتمكنة من 1بالفئة

 الجمل قراءة

يقرؤون لوحة الجمل المدرجة في كراسة المتعلم)ة(، مثل:  -

فيها كل حرف  صفحة أسبوع التقويم والدعم، ويسجلون عدد المرات التي تردد 

 من حروف الوحدة.
 أقوم عملهم في نهاية الحصة.* 
 دعم المتعثرات والمتعثرين. أحفزهم ليساعدوني في *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 * أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول: 
 * أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل، ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا. 

 رابعةال الفئة

 متعلمي هذه الفئة من قراءة المقاطع السابقة )عدة التقويم السابقة(. *أقوم مدى تمكن 
 *أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها )للمقارنة بين النتائج(.

 . الذين يحتاجون للمعالجة المركزة *أحدد المتعلمات والمتعلمين 

 تًا ظا َت َع ضَا ٌن َط زو ظي
 ٍض نو ُط ُت زي ُذ ـٌة عًا ٍت
 ٍة ٌظ زًا ِذ ٌع َض ُع طو ضا
 ٌز ذا ني ـٍة ِط ٍن ٌض ِع ٍز

 

 لثةالفئة الثا

 *أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات )عدة التقويم السابقة(.
 *أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها.

 *أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة. 

 َسريٌع َنعيٌم َعظيٌم َبَذَل َسْطٌل ُزْبٌد
 َعَزَف ِظالٌل َظالٌم الِعَبٌة َتِعْبُت َفساتنُي
 َبطاِطسي ُرعاٌة َطماِطمي ُمَمرِّضاٌت ُزْنبوٌر َفّناٌن

 

 ثانيةال الفئة

 *أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل )عدة التقويم السابقة(.
 وأدرسها.*أفرغ النتائج في الشبكة السابقة 

 *أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة. 

 ِرضا ِتْلميٌذ َنظيٌف. ْلِعَنِب.  –َعصرَي ٱ لطِّْفَلُةَصبَِّت ٱ لزُّْبُد َلذيٌذ.   –ٱَهذا  -

 * مساعدتي على إنجاز بعض األنشطة لفائدة المتعثرات والمتعثرين. الفئة األولى

:توجيه - 
كلمات المناداة على المتعلم)ة( لتمرير الرائز، يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع وال في انتظار

 )صفحة أسبوع التقويم والدعم(. والجمل في كتاب التلميذ)ة(
 تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة. ]التعلم بالقرين[ -

 
 

 

 

 

 

 

 : الجذاذة في اللغة العربية. المرجع: المفيد المستوى: األول ابتدائي

 5: األسبوع .والنظافة الهندام: 3 الوحدة وقراءة وتحدث استماع: المـــكون

 .الدعم: تقويم أثر 4الحصة  (.3والدعم ) التقويم الموضوع: أسبوع

 األصوات/ الحروف: 

 : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات بصرية،  – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



 

 التعليمية التعلميةتدبير األنشطة  المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 ي: فطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأن، أقترح ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهستصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين )غير المتمكنين( ومعالجتها حسب نوع التعثر وأ* 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 تمارين العزل: ما الصوت األول في كلمة:  -

 3تمارين رصد المقطع:  -

تمارين التجزيء: ما المقاطع التي تتكون منها كلمة:  -

دمج المقاطع التالية لتكوين كلمة: تمارين الدمج: أ -

 غناءأنشطة إ
مكتسبات 
 المتمكنين

الجمل: قراءة -

 [...[ و ]التعليق على صور حكاية ]-

 تحويل الكلمات إلى رسم: -

 تمارين الحذف: -

 تمارين اإلضافة: -

 تمارين التعرف: ما الصوت المشترك في الكلمات: -

تمارين الدمج: ما الكلمة التي تتكون من المقاطع:  -

( ثم أعد نطقها بعد تغيير الوحدة الصوتية تمارين: قل: )-

تمارين رصد القافية: اذكر)ي( كلمات تشترك في القافية مع كلمة:  -

ت
بي
تث
 ال

طة
ش

أن
 

طة
ري

خ
 

مة
كل

ال
 

 . بمثل:يخهاسوتر ،رائي(قهم الفي المحورين )المحور الصوتي ومحور الفتثبيت التعلمات المرتبطة بالوحدة * 

 

كة
شب

 
مة

كل
ال

 

 

 عائلة
  الكلمة

 توجيه

.تترك لألستاذ)ة( حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة -
 .رين(قم بالعلي معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة المتعثرة )التفإشراك المتعلمين المتمكنين  -
.م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
بشكل  ممها إنجاز؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقعلى العمل الفردي ) ألعاب  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛فردي
 

 

 : الجذاذة في اللغة العربية. المرجع: المفيد االبتدائي المستوى: األول

 5: األسبوع .والنظافة الهندام: 3 الوحدة وقراءة. وتحدث استماع: المـــكون

 وإغناء التعلمات. مركزةالمعالجة ال: 5الحصة  (3) والدعم التقويم الموضوع: أسبوع

 األصوات/ الحروف: 

 : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات بصرية،  – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي/  فردي: العمل صيغ



 الجذاذة:  في اللغة العربية المرجع: المفيد .االبتدائي األول: المستــوى

 5:  األسبوع هندام والنظافة: ال 3الوحدة  المكـــــون: الكتابة

 خــط. )الحروف: ذ، ز، ط، ض(:  1الحصة  الموضوع: 

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم الهدف:

 سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.الوسائل: السبورة؛ شبكة 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 للقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة اأشكاله في الحروف منتتض لوحة رضأع: 

 يقرأ بعضهم اللوحة.-
ان  ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 الطبشورة أو القلم. مسار احترامه حيث من إنجازه يقوموا
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 يكتبون جميعا على ورقات التسويد.-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
: مثل

. 

وهم يتابعونني.طورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ، 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
والخصوصيات(. القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
لك.ذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة المكـــــون: الكتابة

 خــط. )الحروف: ن، ع، ت، ظ(:  7الحصة  الموضوع: 

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم الهدف:

 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة  بلأط

 للقراءة، تتضمن 

 إعداد

 رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر.

والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع:

 
 يقرأ بعضهم اللوحة.-
ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن-

 او القلم. الطبشورة مسار احترامه حيث من إنجازه
اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت-

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 يكتبون جميعا على ورقات التسويد.-

 إنجاز

الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
: مثل

. 

وهم يتابعونني.طورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ، 

كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
والخصوصيات(. القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب-
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
لك.ذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة المكـــــون: الكتابة

 نقــــــل :  3الحصة  الموضوع: 

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم الهدف:

 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط 

 .المدروسة:  وفحرال منتتض بقة،السا ابيعألسل القراءة

 تقـــويم

ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 مثل: إليها، اتوالمتعلم

 َهِذِه َعزيَزُة َوِرضا، ُيَنظِ فاِن طاِوَلَتهما.

 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني-

مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا همبعض

السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن المعنية المتضمنة في الجملة المكتوبة على 
 دعت الضرورة إليه.

 على المتعثرين،  ركزام طويلةاًستفسرهم عن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة
 .إليه الضرورة دعت إنويشاركون في تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون-

الدفتر. ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي 

والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
لك.ذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجذاذة:  العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة المكـــــون: الكتابة

 إمـــــــــــالء.:  7الحصة  الموضوع: 

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم الهدف:

 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب 

 .: المدروسة الحروف تتضمن السابقة، لألسابيع القراءة

 تقــويم

والمتعلمات المتعلمون ويكتب والتنوين، الحركات مع المعينة للحروف مقاطع بتدرج أملى 
: مثل ،يصححون ثم ؛األلواح على

ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب الوحدة، حروف منتتض كلمات أملى 
، مثل: حونيصح

 

 دعــــــم

والتنوين؛ الحركات تنويع مع المعينة للحروف مقاطع منتتض لوحة السبورة على أكتب 
 وأضيف كتابتها، في اتوالمتعلم ناالمتعلمي جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا
.والمتعلمات المتعلمين مستوى لتطور عابت أكثر أو كلمتين إليها

همبعض يقرؤها ثم الكلمات،و المقاطع أقرأ.

اللوحة أحجب.

رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم.
:يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون-

 اإلصغاء لما أنطقه. حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أو المقطع أنطق. 
 نطقته. ما اتالمتعلمو نالمتعلمي أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس عالجهأو الموالي المقطع إلى أنتقل .

أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
 .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
.، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه -

ه.يأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
االنطالق 

التخطيط )
 للكتابة(

كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

وجملة قصيرة تتعلق  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 بمجال الوحدة، وتتضمن الحروف الثمانية للوحدة.

الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

.أقدم نموذجا توضيحيا لكيفية إنجاز المطلوب

.اكتب تعليمات المطلوب إنجازه على السبورة، او أعرضه باستعمال بطاقات تتضمنه 

إنجاز 
 المسودة

يكتبون تحت كل مقطع كلمة تتضمنه كما في المثال:-
-

المحاوالت األولية للمتعلمات والمتعلمين، وأتتبع إنجازهم، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة،  أشجع
 وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة.

:أدعو أعضاء الفريق إلى ترتيب المقاطع التالية لبناء كلمتين وكتابتهما

  

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

.أدعوهم إلى استبدال الكلمة الثانية في كل جملة، بالكلمة المناسبة من الكلمات الثالث

 

 المراجعة

 .أنجزها التي ةالمسود قفري كل يقرأ-

والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ. 

لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح. 

 العرض

مناسب. برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو علىمقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يكتب -
.عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 غيرها.
 
 

 الجذاذة:  العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع والنظافة الهندام:  3 الوحدة المكـــــون: الكتابة

 تعبير كتابي )باستعمال الكتابة التفاعلية(:  5الحصة  الموضوع: 

 باإلكمال والوصل والترتيب واالستبدال باستعمال الكتابة التفاعلية.كلمات، وإنتاج جملة قصيرة  الهدف: بناء

 الوسائل: السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع.



 

 مدبير األنشطة المعليمية المعلمية المراحل

اتسمراميجية 
 المقويم

/ بعمهم المرمبطة بعألصواتتسمكم دعمالممعلمعت والممعلمين، أ ءبعإلضعفة إلى المالحظة اليومية ألدا*
 لمجعوز المعثرات ومصحيح المعلمعت. وللألتسدوس األ المدروتسةالحروف 

ممييز دعم  -1

الحروف قراءة 
 الممشعبهة خطع

 مقعطع المعلية:يقرأ كل ممعلم)ة( ال -

1

2

3

4

5  

دعم ممييز  -2

الحروف قراءة 
 الممشعبهة صومع

 مية:اآل مقعطعال )ة(ملرأ كل ممعقي*

1

2
 

دعم قراءة  -3

 المقعطع الممبعينة

 :الئحة المقعطع اآلمية (م)ة* يقرأ كل ممعل

 

مأليفعت  -4

 الحروف

 * أدعوهم إلى مأليف حروف كل مجموعة لمشكيل كلمعت:

 

دعم ممييز  -5

 الحروف كمعبة

 * أدعوهم إلى قراءة النص واتسمخراج الكلمعت الممضمنة للحرف حتسب الجدول: 

ي، ِمَن الّمالميذ األوائل الذين درتسوا في هذه المدرتسة. ولم مكن في طفعلأَ يع أَنع، 
بدايمهع إال قعععت على أرض جرداء. ال شجَر فيهع وال زهَر. فكلفنع معلمنع في ذلك 

صِ ظ  ولم يكن ِغل   الوقت ان نغرس أشجعرا. فغرتست هذه الشجرة. ِظ بِن  ري، هع في ِغل 
 أكثر من نصف الممر.وقعممهع ال مرمفع فوق المراب 

 

 
 

 

 

 

 : الجذاذة األول االبمدائيالمتسموى: 

 14األتسبو :  .المـــكون: اتسممع  ومحدث وقراءة

  1الحصة  دعم حصيلة األتسدوس األول.الموضو : 
 الحروف: 

 .المممكنة للفئة المعلمعت ومثبيت المممكنين لغير القرائية الصعوبعت مععلجة: األهداف

 ...  ألععب، قصص،   ،الحركعت بطعقعت الكلمعت، بطعقعت الحروف، بطعقعت: الوتسعئل

 . . . بعلقرين معلم/ مفععلي/ جمععي/ مجموععت في/ ثنعئي / فردي: العمل صيغ



 

 االنشطة المعليمية المعلميةمدبير  مراحلال

 مقديم النص

 * أكمب النص المعلي على التسبورة.
لعب نزار بالكرة يف امللعب حتى تعب، وملا عاد إىل املنزل؛ وجد أخته صفية تقص على صديقتها 

والنملة"، فألقى عليهما التحية، ودخل غرفته، ثم اسرتخى على سريره؛ مسية قصة "الصرار 

 ليأخذ نصيبا من الراحة.

 قراءة النص
 * أقرأ النص قراءة نموذجية.

 نصعت.حث اآلخرين على الممعبعة وحتسن اإل* أطعلبهم بقراءمه بدءا بأقدرهم عليهع، مع 

ية
ائ
قر
ب 
عع
وأل
ن 
ري
مع
م

 

 المذكورين في النص محت الحرف:أكمب أتسمعء األطفعل  -1

    
 ( في النص.أكمب مع مبقى من الكلمعت المشمملة على ) -2

 أقرأ المقطع، وألون الممشعبهة منهع نطقع بنفس اللون: -3

 
 :أقرأ المقعطع، وأضع الحرف "س" في الدائرة -4

  أقرأ الكلمعت، وأضع الحرف "ص" في مربع: -5

 أربط المقطع بمع ينعتسب؛ ألمحصل على كلمعت، ثم أكمبهع، وألون حرف "ز": -6

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

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

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

 أكون كلمعت بعلمقعطع: -4

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

ـــ...ق -8 . ال مــ...ق  .فير في القفـ..............................................
أقرأ، وأكمل ب )ص( او )ز(:  العـ.........................................

 

 أضيف )س( او )ز(: -9

 أقرأ المقعطع المعلية:  -11

 صو( ِز، زا، تسع، ٌص، ٌس، ٌز، َز، ـٍس، َس، صيـ،أزيد المقعطع المعلية؛ ألمحصل على كلمعت: ) -11

 أركب، الكلمعت ألحصل على جملة:  -12

 أكمل الجمل بكلمعت بهع )س / ز / ص(: -13

 الكلمعت المي ال ممضمن )س / ص /ز(: أعيد كمعبة الجملة بعد حذف -14

 اكمب جملة بموظيف الكلمعت المعلية:  -15
 

 : الجذاذة المتسموى: األول االبمدائي

 14األتسبو :  .المـــكون: اتسممع  ومحدث وقراءة

 3و  2:  الحصة الموضو : دعم حصيلة األتسدوس األول.
 الحروف: 

. ممييز الحروف الممشعبهة نطقع )س / ز / ص(( 2. )المممكنة للفئة المعلمعت ومثبيت المممكنين لغير القرائية الصعوبعت مععلجة( 1:األهداف

 النطق التسليم للمقعطع.( 3)
 ...  ألععب،  قصص،  الحركعت، بطعقعت الكلمعت، بطعقعت الحروف، بطعقعت: الوتسعئل

 . . . بعلقرين معلم/ مفععلي/ جمععي/ مجموععت في/ ثنعئي/  فردي: العمل صيغ



 

 االنشطة المعليمية المعلميةمدبير  مراحلال

 مقديم النص

 * أكمب النص المعلي على التسبورة.

ولألسرة دخل حمدود. فقررت عجزت عن النهو؛. ة مأ  اتتد عليها املر؛؛ ففلة صغريحفيظة ط

وحينما تفيت  مها؛ وتتوىل متريضها.حيانا عن فصلها الدراسي؛ لتساعد أحفيظة أن تتخلف أ

قاتها وأصدقائها ومعلمتها اليت قررت وصارت حمل إعجاب صدي عادت الطفلة إىل دراستها، أمها،

 مساعدتها لتجاوز ما فاتها من دروس فهما وحفظا.

 قراءة النص
 * أقرأ النص قراءة نموذجية.

 نصعت.حث اآلخرين على الممعبعة وحتسن اإل* أطعلبهم بقراءمه بدءا بأقدرهم عليهع، مع 

ية
ائ
قر
ب 
عع
وأل
ن 
ري
مع
م

 

 المذكورين في النص محت الحرف: أكمب األشخعص -1

     
 ( في النص.أكمب مع مبقى من الكلمعت المشمملة على ) -2

 أقرأ المقطع، وألون الممشعبهة منهع نطقع بنفس اللون: -3

 
 " في الدائرة:أقرأ المقعطع، وأضع الحرف "ظ -4

  " في مربع:أقرأ الكلمعت، وأضع الحرف "ط -5

 :كلمعت، ثم أكمبهع أربط المقطع بمع ينعتسب؛ ألمحصل على -6
.............................................. 

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

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

...........................................  
 أكون كلمعت بعلمقعطع: -4

........................ ……………… ......................... ..............................  
 (: و )طأقرأ، وأكمل ب )ظ(  -8

 (:و )صأضيف )ض(  -9
كمبهع:أكون كلمعت وأ -10

 أركب، الكلمعت ألحصل على جملة:  -11

 ...................... (:المي ممضمن )ص / ض / ط / ظالفواكه والخضر أتسمعء  أكمب -12
على الحروف المذكورة:حموي بأتسمعء ممر الجدول أع -13

 

 : الجذاذة المتسموى: األول االبمدائي

 14األتسبو :  .المـــكون: اتسممع  ومحدث وقراءة

 5و  4:  الحصة الموضو : دعم حصيلة األتسدوس األول.
 الحروف: 

ص / ض / ط ) ممييز الحروف الممشعبهة خطع( 2. )المممكنة للفئة المعلمعت ومثبيت المممكنين لغير القرائية الصعوبعت مععلجة( 1:األهداف

 النطق التسليم للمقعطع.( 3. )(/ظ
 ...  ألععب،  قصص،  الحركعت، بطعقعت الكلمعت، بطعقعت الحروف، بطعقعت: الوتسعئل

 . . . بعلقرين معلم/ مفععلي/ جمععي/ مجموععت في/ ثنعئي/  فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 (.م ، ع،ط، ظ، ص، ض، د، ذ) للقراءة، تتضمن

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة اأشكاله في الحروف منتتض لوحة رضأع: 
 .يقرأ بعضهم اللوحة -
ان  ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن -

 .الطبشورة أو القلم مسار احترامه حيث من إنجازه يقوموا
 اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت -

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد -

 إنجاز

 مثل، تتضمن الحروف كلمات  أربعة أو ةثالث أكتب : 

                                                                                                                                                   - ذميم - مضطر -عظام – صاد
 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلماتا اًكتب ،. 

 القياس) الكتابة روبمعايي ؛كلمة وحرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق كلمة؛ كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

  هيوالتوجأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :الجذاذة .االبتدائي األول: المستــوى

 71:  األسبوع الكتابة: المكـــــون

 (.م ع، ذ، د، ض، ص، ظ، ط،: الحروف). خــط:  7الحصة  .دعم نهاية األسدوس األول: الموضوع

تثبيت ( 2. )غير المتمكنة للفئة  (، ع، مط، ظ، ص، ض، د، ذ)معالجة الصعوبات الكتابية الخاصة بالحروف ( 7 :فاهداأل
 .التعلمات للفئة المتمكنة

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل



 : الجذاذة .االبتدائي األول: المستــوى

 71: األسبوع الكتابة: المكـــــون

 (ل ز، ر، ت، ن، ب، ف، س،:الحروف) .خــط:  2الحصة  .األول األسدوس نهاية دعم: الموضوع

( 2. )المتمكنة غير للفئة ( ل ز، ر، ت، ن، ب، ف، س،) بالحروف الخاصة الكتابية الصعوبات معالجة( 7: األهداف
 .المتمكنة للفئة التعلمات تثبيت

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 (س، ف، ب، ن، ت، ر، ز، ل)للقراءة، تتضمن 

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحروف منتتض لوحة رضأع: 
 .يقرأ بعضهم اللوحة -
 ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن -

 .الطبشورة او القلم مسار احترامه حيث من إنجازه
 اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت -

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد -

 إنجاز

 مثل، كلمات تتضمن الحروف أربعة أو ةثالث أكتب : 

                                                                                                       -مستفز  -زلزال  -بنت   -سافر 
 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلماتا اًكتب ،. 

 الكتابة روبمعايي حركة؛ و حرفكلمة و كل كتابة ارسمب لمتعلقةا لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات القياس)

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق ؛كلمة كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .االبتدائي األول: المستــوى

 71: األسبوع الكتابة: المكـــــون

 نقــــــل :  3الحصة  .األول األسدوس نهاية دعم: الموضوع

 ( .ظ ت، ع، ن، ض، ط، ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د،) بالحروف الخاصة الكتابية الصعوبات معالجة( 7: األهداف
 .المتمكنة للفئة التعلمات تثبيت( 2. )المتمكنة غير للفئة

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط 

 ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د،) المدروسة وفحرال منتتض بقة،السا ابيعألسل القراءة
 (.ظ ت، ع، ن، ض، ط،

 تقـــويم

 ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 :مثل إليها، اتوالمتعلم

 .الممرضة ظريفة ولطيفة تعمل بنظام وانتظام
 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني -

 مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

 همبعض دبانتو ، حروفال كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف المتضمنة في  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا

 .إن دعت الضرورة إليه الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح،

  على المتعثرين،  ركزام طويلةاًستفسرهم عن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة
 .إليه الضرورة دعت إنويشاركون في تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 71: األسبوع الكتابة: المكـــــون

 .إمـــــــــــالء:  4الحصة  .األول األسدوس نهاية دعم: الموضوع

 ( .ظ ت، ع، ن، ض، ط، ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د،) بالحروف الخاصة الكتابية الصعوبات معالجة( 7: األهداف
 .المتمكنة للفئة التعلمات تثبيت( 2. )المتمكنة غير للفئة

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف تتضمن وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب 

 .ظ ت، ع، ن، ض، ط، ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د،: المدروسة

 تقــويم

 ثم ؛األلواح على والمتعلمات المتعلمون ويكتب المعينة، لحروفكلمات تتضمن ا بتدرج أملى 
 .يصححون

 ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب ،المعنية حروفال منتتض كلمات أملى 
 .نحويصح

 دعــــــم

 التقويم كشف التي الحروف على مركزا المعينة؛ لحروفا منتتض كلمات السبورة على أكتب 
 :، مثلكتابتها في اتوالمتعلم ناالمتعلمي جل تعثر

 ذابزرع، فطور، ضماد، نظافة، بصل، مستعد، 

 همبعض يقرؤها ثم الكلمات، أقرأ. 

 اللوحة أحجب. 

 رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم. 
 :يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 .اإلصغاء لما أنطقه حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نالمتعلمي أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس اعالجهأو ةالموالي الكلمة إلى أنتقل .

 أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
 .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
االنطالق 

 التخطيط)
 (للكتابة

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح : 

 وجملة قصيرة تتعلق  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 (.ظ ت، ع، ن، ض، ط، ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د،)المدروسة الحروف ب

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

 أقدم نموذجا توضيحيا لكيفية إنجاز المطلوب. 

 اكتب تعليمات المطلوب إنجازه على السبورة، او أعرضه باستعمال بطاقات تتضمنه. 

إنجاز 
 المسودة

 :ل مقطع كلمة تتضمنهيكتبون تحت ك -
 ع ر ز س ض ص ظ ط

        
 

 المحاوالت األولية للمتعلمات والمتعلمين، وأتتبع إنجازهم، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة،  أشجع
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 أدعو أعضاء الفريق إلى ترتيب المقاطع التالية لبناء كلمتين وكتابتهما: 
 

  

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

 

 أدعوهم إلى استبدال الكلمة الثانية في كل جملة، بالكلمة المناسبة من الكلمات الثالث. 
 

 فرس   بدفتر 

 نمر الضابط بدين بلعبة تلعب بدمية

  سمين  بنار 

 المراجعة

 .أنجزها التي ةالمسود قفري كل يقرأ -

 والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ. 

 لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح. 

 العرض

 .مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو على مقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يكتب -
 .عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
 

 : الجذاذة .االبتدائي األول: المستــوى

 71: األسبوع الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .األول األسدوس نهاية دعم : الموضوع

 الحروف

( ظ ت، ع، ن، ض، ط، ز، ذ، ص، ل، ف، س، ب، ر، م، د، )تتضمن الحروف بناء كلمات، وإنتاج جملة قصيرة : الهدف
 .باإلكمال والوصل والترتيب واالستبدال باستعمال الكتابة التفاعلية

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل

 ـلـ بـ

ـدٌ    

 نا فـ

 ذ

 ـة  



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1: األسبوع الدوار/ الحي : 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .تموقع في المكاني: الوضعية التواصلية (1) دوار الكرمة: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
فصل الربيع، دوار، فالح، يحرث األرض، ينتج، فطائر، ثريد، زبدة، جبن، عسل، بادية، بساتين، زيتون، تين، عنب، رمان، مزارع، : المعجم 

حضيرة، زريبة، ثغا، خروف، ماء، ماعزة، إصطبل، صهل، حصان، نهق، حمار، خم، قاقت، دجاجة، صاح، حبوب، خضر، مراعي، ماشية، 
 ...ديك، دواجن، 
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية  *
 .باعتماد إحدى استراتيجيات المفردات "الكرمة"و  "دوار" تي، وأشرح كلم"دوار الكرمة" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في  /مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 (.الحروف)ما داموا غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 

ع
مي
س
لت
ا

 

 الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي،نص أسمع *
 ....إليماءات، مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف وا
ماذا قررت الحيوانات؟ ما الذي كلفته بإعداد نشيد الترحيب؟ ماذا حصل له؟ هل وجد حيوانا : ، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*

 ....ينوب عنه؟ ما الذي وجد؟ هل أعجبه صوت هذا العندليب؟ 
 .المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشهاأتحقق بمعية * 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 .البلبل، يوسف :الرئيسة الحكاية شخصيات

 .العندليبالديك،  الدجاجة، الحمار، الحصان، الماعزة، الخروف،: الثانوية شخصيات الحكاية
 .أختي أمي، أبي، الغابة، حيوانات: الجانبيةشخصيات الحكاية 

 .... النشيد؟ بإعداد كلفته الذي ما الحفل؟ تنظيم قررت التي ما: مثل بأسئلة،

أين كانت الحيوانات؟ إلى أين طار البلبل؟ إلى أين وصل  :بأسئلة مثل (... الغابة، دوار الخير، الحظيرة، الزريبة، الخم، اإلصطبل، ): األمكنة.

 ....الصديقان؟ 
متى قررت الحيوانات تنظيم الحفل؟ متى جلس البلبل إلى المائدة؟  :بأسئلة مثل، (يوم الحفلفصل الربيع، موعد الغذاء، بعد الزوال، بداية ): الزمان.

 متى خرج يوسف وضيفه إلى الدوار؟ متى صفق الجميع وانشدوا مع العندليب؟

 ....، إنهاء تلحين النشيد، إصابته بزكام، بح صوته، البحث عمن يعوضه، ...تقرير تنظيم حفل، تكليف البلبل حلول فصل الربيع،: األحداث.

 :الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 ...يوسف البلبل،: الشخصيات

 دوار 
 الكرمة

 الحفل يوم الزوال، بعد الغذاء، موعد الربيع، فصل بداية: الزمان
  

 الزريبة، الحظيرة، الخير، دوار الغابة،: المكان
 ... اإلصطبل، الخم،

 النشيد، تلحين إنهاء ،...البلبل تكليف حفل، تنظيم تقرير الربيع، فصل حلول :األحداث
  ... يعوضه، عمن البحث صوته، بح بزكام، إصابته

تقويم 
 ودعم

، بان أطرح أسئلة تفضي ما أمكن[ ح]على التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصوت هم أساعد*
  ...ما التي قررت تنظيم حفل؟ إلى أين وصل الصديقان؟ : أجوبتهم إلى جمل مثل
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ثم  ما األمكنة التي زارها البلبل،: بأن أسأل( المكان في يتموقع) التواصلية أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 :استفسره عن مكان تواجده، فقال لههاتف اللقالق البلبلل؛ ف: أضيف
 :متن الوضعية التواصلية

 ! أنا بدوار الكرمة، ما أجمل هذا المكان صديقي البلبل، أنا اللقالق، أين انت؟ ! ألو

 .أقيم بمنزل صديقي يوسف وأين تقيم؟

 .أنا مع يوسف بالخم؟ نتفرج على الدواجن وماذا تفعل اآلن؟

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر مرمرتين باحترام أسلوب األالهاتفية  مكالمةالحوار أسمع * 
 .والتنغيم وعالمات الوقف

 .أتقمص دور اللقالق والبلبل، وأشخص المكالمة -
 ...ماذا قال اللقالق للبلبل؟ بم رد البلبل؟ : مثل ،بأسئلةأختبر الفهم السماعي 
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 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

ع
مي
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لت

ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 وجد؟ الذي ما عنه؟ ينوب حيوانا وجد هل له؟ حصل ماذا الترحيب؟ نشيد بإعداد كلفته الذي ما الحيوانات؟ قررت ماذا: أختبر الفهم السماعي

 .... العندليب؟ هذا صوت أعجبه هل
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

ما : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (مناسبا للنشيد: إلى ... جاء فصل الربيع: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 

ماهي آخر  ...هل وجد في الغابة ما يعوضه؟؟ ما الذي كلفته؟ ماذا حصل لصوته ؟ماذا قررت الحيواناتالجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ 
 جملة قرأتها؟/كلمة
الجملة التي ابتدأ بها  ما: ثم أسأل ،(ومراعي الماشية: إلى... طار إلى دوار الخير :من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي  *

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمةماذا فعال بعد ذلك؟ إلى أين خرج الصديقان؟ ؟ علم عرفه يوسف؟ ماذا فعل البلبلالمقطع؟ 
ما الجملة التي بدأ : ثم أسأل ،(ال تصلح للغناء: إلى... وصل الصديقان إلى الحظيرة: من) بالمشكل المطروح الخاصأقرأ المقطع * 

... ؟أين وقف الصديقان؟ ما األمكنة التي توقفا عندها؟ ما الحيوانات التي شاهداه؟ هل أعجب البلبل بأصوات تلك الحيوانات؟ بها المقطع
 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة

ما الجملة التي بدأ بها : ثم أسأل (في إلقاء نشيد الربيع: إلى...  سمع البلبل صوتا شجيا: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم *

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة... هل وافق العندليب على تعويضه في الحفل؟؟ هل أعجبه صوت العندليب؟ سمع البلبلالمقطع؟ ماذا 
اذكر ما يدل  ما الذي أنشد يوم الحفل؟: ثم أسأل( النهاية: إلى  ...وفي يوم الحفل: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي  *

  ما الجملة األخيرة في الحكاية؟ . على إعجاب الحيوانات بإنشاد العندليب

يم
و
تق

 
عم

ود
 

نتدب عددا من التالميذ بعدد أبنطق الجمل غير مرتبة شفهيا وأكتفي ) أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
 .(الجمل وأحمل كل واحد منهم على ترديد جملة واحدة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيبها تبعا لتواليها في الحكاية

بحث في الغابة   -ى الدواربعد الزوال خرج يوسف وضيفه إل  -وصل الصديقان إلى الحظيرة  :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .طار إلى دوار الخير –جلس البلبل إلى المائدة  –عمن يعوضه 
 [.ح] الصوتتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
حفل، ترحيب، تلحين، ) :، وتدوين الكلمات التي حروفها مدروسة مثلحاءحرف ال[ ح] الصوتالستخراج الكلمات التي تتضمن  -

بالنسبة للكلمات التي  حاءلحرف الواالكتفاء بتدوين المقاطع المتضمنة على السبورة،  (..رحب، راحة، حصان، حمار، بح، 
  ...، /ح: /بحث :حروفها غير مدروسة بعد

 .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال األمر، أسلوب باحترام مرتينالهاتفية  المكالمةحوار  أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 .ليتمكنوا منه
 ! أنا بدوار الكرمة، ما أجمل هذا المكان أين انت؟ صديقي البلبل، أنا اللقالق، ! ألو

 .أقيم بمنزل صديقي يوسف وأين تقيم؟

 .أنا مع يوسف بالخم؟ نتفرج على الدواجن وماذا تفعل اآلن؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 1: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تعرف البنية السردية للحكاية : 2الحصة  .المكان في يتموقع: التواصلية الوضعية (1) الكرمة دوار: الحكاية
البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل، )تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث،: الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 مزارع، رمان، عنب، تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق، حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب،
 ... دواجن، ديك،



 

 التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل المحور

اي
حك
ال

ـــ
ـ

 ة

وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
 ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة ما دامواالشفهية  أجوبتهمبتلقي  كتفيأو
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  البنية السردية للحكاية -

 إعداد

أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف  -
 ...التعبير الجسدي،

 حيوانا وجد هل له؟ حصل ماذا الترحيب؟ نشيد بإعداد كلفته الذي ما الحيوانات؟ قررت ماذا :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي

 ... العندليب؟ هذا صوت أعجبه هل وجد؟ الذي ما عنه؟ ينوب

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 ...المائدة، فطائر، ثريد، جبن، عسل، شاي، أطعمة، الغذاء، : أشياء
 ... اإلصطبل، الخم، الزريبة، الحظيرة، الخير، دوار الغابة،: أمكنة

 ...جاء، قررت، كلفت، يعد، أنهى، أصيب، فبح، بحث، يعوضه، وجد، طار، : أفعال
 .البلبل، يوسف: الحكاية الرئيسة شخصيات

 .الديك، العندليب الدجاجة، الحمار، الحصان، الماعزة، الخروف،: شخصيات الحكاية الثانوية
 .أختي أمي، أبي، الغابة، حيوانات: شخصيات الحكاية الجانبية

 ( ...صورة العندليب)أعذب صوتك أيها أما : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ....، دجاجةبلبل، حمار، : ر لمثلالصو -

  ...أصوات الحيوانات، : التشخيص لمثل -
 :شبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 ...يرحب، مرحب، ترحيب، مرحبا، : رحب: لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -
في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ....؟ ما الذي أصدر صوتا شجيا(: شجي)، مثال لكلمة لترويجهابينهم 

تقويم 
 ودعم

 :بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل أنطق* 
 ........وصاح ...... قاقت–   .......ونهق........ صهل  –                    ....... و ..... ثغا -

 .كلما أمكن ذلك والهاءالحاء حرفي [/ هـ]و  [ح] ينالصوتأوجههم إلى تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن * 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 ؟ ما حوار المكالمة التي دارت بين اللقالق والبلبل: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 .الهاتفية حوار المكالمة وترديد، يتي اللقالق والبلبلشخص تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 1: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .المكان في يتموقع: التواصلية الوضعية (1) الكرمة دوار: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،
 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق،

 الدوار
 غابة

 ...حظيرة  ومزارع بساتين

 الحرث

 وسعأ: مرادفها أرحب

 ! ...ما أرحب مزارع الحبوب : تركيب في جملة

 أضيق: دهاض

 فعل: نوعها



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي :المستوى

 1: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  .المكان في يتموقع: التواصلية الوضعية (1) الكرمة دوار: الحكاية

 محاكاة( 2. )األسماء الموصولة للمفرد، (العطف)الجملة الفعلية  :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية الوضعية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)أشكال التنشيط  استثمار مختلف: صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،
 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان بعائلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 
يجلس، جلوس، جالس، جلسة، جليس، مجلس، : جلس/ ...، موصل، موصول، صلة، وصول، َوْصل  يصل، واصل، : وصل 

... 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

ثم أطلب منهم قراءته قراءة  ،أقرؤهو ،معجم الحكاية المتضمن للحروف المدروسة بعض السبورة علىأكتب 
 ...حصان، نهق، حمار، صاح، هذه، هي، فالح، حبوب، حضيرة، : ، مثلمستقلة

 سرد
 الحكاية

 .من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 

ار
ثم
ست
ا

ا 
هر

وا
ظ
ل

ا 
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 :(العطف)الفعلية  استثمار الجملة* 

ية متضمنة الجملة أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل من الحكا عقب سردهم للمقاطع،* 
 :، مثل (العطف)الفعلية 

 (الفطائر والثريد والزبدة والجبن والعسل والشاي)ماذا ضمت المائدة؟  -
 .... (مزارع الحبوب والخضر ومراعي الماشية)ما االماكن الرحبة في البادية؟  -

 :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، فعلية مع العطفأنطق بجملة  *
 .                         جلس يوسف وضيفه إلى المائدة، ثم خرجا إلى الدوار -
 .في يوم األحد ذهبت إلى البادية، ثم تجولت في البساتين –

 :، وأطلب منهم تكملتها شفهيا، مثلفعلية أنطق بجملة * 
 .في البادية.....و..... و.. ...زرت عمي و  -
 .بالحيوية والنشاط...... تناولت لبنا طازجا، فـ -
- ..... 

 :بأنشطة، مثل األسماء الموصولةأحفزهم على استعمال : األسماء الموصولة للمفرداستثمار * 
 :مثلب، أحفزهم على ترويج األسماء الموصولة للمفرد* 
 .(وهذه أختي التي تدرس معي في مدرسة القرية)للبلبل؟ خته ماذا قال يوسف حينما قدم أ -
 .قلد يوسف وقدم صديقك لزمالئك -

 :أدعوهم إلى تحول جمل، مثل* 
 ........-...........( الفالح . ) الفالحة هي التي تهتم بالحضيرة -(      .........جاءت ).  جاء الذي كان غائبا -

يم
قو
ت

 
عم
ود

 

 : اطلب إتمام الجمل التلية * 
 .......و....... و....... دخل خالد و -
 .......فــ..... فــ...... جاء فريد فـ -

 .التي/ الذي  :تتضمن اسما موصوال مفردايركبون جمال  -
 [...........الصديقة ] .الصديق هو الذي ساعده: يحولون مثل -

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة
 .حوار المكالمة الهاتفيةوترديد  ،اللقالق والبلبلتي تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ* 
 .حوار مكالمة هاتفية، ويقدموا لقالق والبلبلالأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 1 :األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  .المكان في يتموقع: التواصلية الوضعية (1) الكرمة دوار: الحكاية

 .الحكي وصيغه أساليب واستعمال"  تموقع في المكاني"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث،: الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،
 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق،

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة" دوار الكرمة "والمتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية أطرح على المتعلمات * 
ماذا حدث لصوت البلبل؟ إلى أين طار؟ من رحب به؟ هل وجد في مساكن حيوانات المزرعة حيوانا يعوضه؟ ما الذي كان  -

صوت العندليب؟ اذكر ما يدل على على شجرة زيتون؟ هل اعجبه صوته؟ هل عوضه في الحفل؟ هل أعجبت حيوانات الغابة ب
 ....ذلك

 .حكي األحداث التي وقعت للبلبلأدعوهم إلى * 
 . أدعوهم إلى حكي األحداث التي وقعت للبلبل بصيغة المتكلم* 
 :له فقال تواجده، مكان عن فاستفسره البلبلل؛ اللقالق هاتف: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 ! أنا بدوار الكرمة، ما أجمل هذا المكان أنا اللقالق، أين انت؟ صديقي البلبل، ! ألو

 .أقيم بمنزل صديقي يوسف وأين تقيم؟

 .أنا مع يوسف بالخم؟ نتفرج على الدواجن وماذا تفعل اآلن؟

وبمراعاة  ، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،باحترام أسلوب االمر مرتين أسمع حوار المكالمة الهاتفية*

 .قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .وأقدم المكالمة، أتقمص دوري اللقالق والبلبل *
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 عم سأل اللقالق البلبل؟ -
 أين كان البلبل؟ -
 أين يقيم ابلبل؟ -
 وماذا يفعل؟ -
- .... 

 تشخيص
 .لمين ليتناوبوا على تقمص شخصيتي اللقالق والبلبل، وترديد حوار المكالمةأساعد المتعلمات والمتع* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .المكالمة حوار وترديد والبلبل، اللقالق شخصيتيوا أطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 ودعم

 ها؟ /هتك عن مكان تواجد/هاتف صديقك -
 في الدوار؟تحدث عن األماكن التي زرتها  -

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع .الدوارحي وال: 4الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ح[ / ح]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ح]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ح]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ح]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات حاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة حاءال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .فبراير، هو، هي، هما، هم، هن+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 حظ، حرف، حطب، حداد، حصان، حبوب، بحر، حليب، تفاح،) [.ح]أو صور تتضمن الصوت  أقدم أسماء أطفال أو أشياء* 

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( رابح ربح، مدح، محفوظ، محافظ، حافظ، حفظ، محظوظ، فرحان، فرح، صالح،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 الحمامة والحّناءفي ***  نا الحاء أنا الحاءأ
 .وأسبح في بحر الصفاء*** من الحلق أحلّق 
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، حمل، حبوب، حصان: ، مثل[ح]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

وأطلب ، (...، حمام، حوت، جمل، حمار، خروف): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ح]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.ح]منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

واحفزهم على تحديد ، (...حفل، بحر، سبح،: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ح]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)موقعه 

 .مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيدمن [ ح]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ح]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ـح/ /ـتـ/ /فـ/ ، /ل/ /ح/، / ـت/ /ـحـ/ /نـ/، / ن  / /نو/ حـ/

ي
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ف 
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ت

ل 
كا
ش
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ال
 

حبابة، حصان، نحلة، ساحر، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل حاءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  حاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (مفتاح، مسبح

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي حاءحرف الأرسم * 

ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
ا

 
مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  حاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 

وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح
 .السبورة

 [ح]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 حليب
 حبوب
 حصان

 ـب-ـليـ-حـ
 ب-ـبو-حـ
 ن-ـصا-حـ

 /ـب/ــلي/ـح/
 /ب/وـب/ـح/
 /ن/اصـ//حـ/

 /ـح  /
 /ـح  /
  /ـح  /

ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة حاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ح  
 ح  
 ح  

ــــ+  ح  (فتحة) ــــــــــ 
ـــــ+  ح ـ   (ضمة) ــــــــ
ـــــ+  ح   (كسرة) ـــــــــ 

 

 الطالقة 
ـ،)أعرض على السبورة المقاطع *  ـ، ح  ـ، ح ـ، ح  ـ، ـح  ، ـح ـ، ـح  ، ح  ،ح  ، ح  ،ـح   ـح  ، وأحفزهم على قراءتها بالترتيب (ـح 

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة



ق
بي
ط
لت
ا

 

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

ها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيب* 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

ـ، ـ، ح  ـ، ح ـ، ح  ـ، ـح  ، ـح ـ، ـح  ، ح  ،ح  ، ح  ،ـح   ـح   ـح 

ب، نحب، سحر، حروف، حمم، حرام، ح  لٌّ، س  ، مح  ، فتح   ... يفرح 
 .محفظة محمد حمل -العيد بحلوى حفصة تفرح  -المصرف من حسابه حميد سحب

 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة حاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة حاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  حاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) حاءحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع [ح]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .مراعاة الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .ح[ / ح] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ح]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ح]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ح]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  حاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين حاءحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .هن هم، هما، هي، هو، فبراير،+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
والحّناء الحمامة في***  الحاء أنا الحاء أنا  
 .الصفاء بحر في وأسبح***  أحلّق الحلق من

 .أراقب األنشطة المنزلية -
حافظ،  فرحان، حصان، حبوب، بحر، حليب،) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ح]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق  (...حوت، حيتان، بحور، صحون، رحيم، 
 [.ح]الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 حضر،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ح]الصوت أسمع كلمات تتضمن *

 .المختلف حاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(، حبالحمد حامل،
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ح]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.، حصانحمار ساحر، حيلة،( )صحون، حبابة حسام، حبوب،)

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ح    تفاح  تفاحهذا 

 ح    تفاح    تفاحأتغذى ب
 ا  ح  ا  تفاح  ا  اشتريت تفاح

مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية  [ح]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .عليهاالمتوافق 

، نحيف، لحوم، حال،): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ح]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -  بلح 

 (.سالح   فالحا ،

ض
وي
تع
ال

 ،
فة
ضا

إل
وا
ف 

حذ
ال

 

مقطع بآخر ونطق الكلمة ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[ح]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل

 ذميم  /ذ/ب / ح/تعويض   حميم
 فاز  /فا/ب / حا/تعويض   حاز

 بذور  /ذو/ب / حو/تعويض   بحور

 جارة -صاد  /ح/حذف   حجارة -حصاد

  حبور -حبال  /ح/إضافة   بور -بال 
 



ت
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 ا
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ب
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  حاءحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ح]وتي المتضمن ل المقطع الص التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اح/ /س /ر/حا/ س-ر-حا حارس
 /وـح/ /ر / وـح//حت/ ر -و ـح-بـ بحور
 /يــح/ /ـط / يــح/مـ/ طـ -يـ ـح-مـ  محيط
 / ا  ـح / /حا  //ـتا//مفـ/ ا  ح-ـتا-مفـ مفتاحا  
 / ح   / /ح  //ـتا//مفـ/ ح  -ـتا-مفـ مفتاح  
  / ح   / /ح  //ـتا//مفـ/ ح  -ـتا-مفـ مفتاح  

ع
طي
تق
ال

 

 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

اح  (مد باأللف)ا  +  ح 
وح  (مد بالواو)و  +  ح 
يح  (مد بالياء)ي  +  ح 
ا  ح  (تنوين الفتح)ا    +  ح 
 (تنوين الضم)ـــ   +  ح ح  

ـ +  ح ح     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [ح]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة حاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة حاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات الوكلمات وجميقرؤون لوحة تتكون من مقاطع  -

 .الجسدية المتوافق عليها
، ـحو، ـحي، ـحا، حي، حو، حا، ، حا ، ح  ، ح  ، ـح     ـحا   ـح 

،، لحوم تحوم، بحور،، سالحي نحيل، فحيح،، لحاف نحال، حامض،  صحيح   فالحا ، م حٌّ
  .ولحوم وحمص وحليب تفاح طعامي - وحاسبة حاسوب لصالح

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع حاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وحاءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  لحاءلحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) حاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معوالتنوين،  بالحركات الطويلة

 .مع الحركات الطويلة والتنوين حاءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  هـ[ / هـ]الحرف / الصوت: الموضوع

، ومع الحركات معزوال [هـ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [هـ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [هـ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )القصيرة وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات هاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة هاءحرف التتضمن 

الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونهيقرأ  -

وضعية 
 االنطالق

 سهر، ،ذهب   سهم، هاتف، مهد، هدهد، هالل،[. )هـ]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 هطل، هرب، نهض، هاب، هدم، هز، تاه، هب، ذهاب، ذاهب، ،ذهب   هادر، ساهر، مهندس، مهذب، مهر، هندام، سهل،

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، (... ، فواكه منبه، همس،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 في النهر وفي الهواء***لهاء أنا ا الهاءأنا 
 .ومربوطة في االنتهاء***  في البدء مـمتدة
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسةفي جميع انشطة 

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 الصوت األول في كل كلمة؟ما : ثم أسأل ،(هرب، هموم، هبة): مثل ،[هـ]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

هدم، هالل، نمر، منبه، هاتف، ): وبعضها ال يتضمنه، مثل، [هـ]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *

 [.هـ]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ، (... طفلة، 
هرب، سهم، منبه، سهام، ) :من الكلمة، مثلفي مواقع مختلفة [ هـ]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال اإلشارات المتفق ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...هر، ، هاتف
 .عليها

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ هـ]أنطق الصوت * 
 .هم له، وأصححه، ثم يرددونهوأتحقق من نطق، [هـ]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال
 ... -/ ر/ /ها/ /ن/ -/ ل/ /هو/ /سـ/ -/ ل/ /ال/ /هـ/
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هرة، هدهد، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل حرف الهاءأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها  هاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )( مهد، درهم، منبه، منتزه
 .مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي هاءحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورق* 

 

ت
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 

ق
اب
ط
لت
ا

 
ي
وت
ص
ال

 
ي
ط
خ
ال

 

يء
جز

لت
ا

 
ي
طع
مق
ال

 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع الهاء حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [هـ]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 هرب
 هدهد
 هندام
 سهم

 ب-ـر-هـ
 ـد-هـ-هد
 م-ـدا-هنـ

 ـم-سهـ

 /ب/ـر/هـ/
 /ـد/هـ/هد/
 /م/ـدا/هنـ/
 /ـم/ـسه/

 /ـه  /
 /ـه  /
 /ـه  /
  /ـسه/



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة هاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـه  
 ـه  
 ـه  

 ةفتح+  ـه
 ةكسر+  هـ
  ةضم+  هـ

 الطالقة
ـ،)أعرض على السبورة المقاطع *  ـ، ه  ـ، ه  ـ، ه  ـ، ـه  ، ـه ـ، ـه  ، ـه  وأحفزهم على قراءتها بالترتيب  ،(.ه   ه ، ه ، ـه ، ـه 

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

بها في كلمات، ثم أكتب أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركي* 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

ـ، ـ، ه  ـ، ه  ـ، ه  ـ، ـه  ، ـه ـ، ـه   .ه   ه ، ه ، ـه ، ـه ، ـه 
 تاه سره، النبيه، هبوب، هذا، نهض، سهم، هبة، هتاف، همز،

 .هذا هدهد هدى – هرة هذه -هند دار من هرة هربت
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة هاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)اللوحة  ، ويقرؤونهاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  هاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) هاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [هـ]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين : 4الحصة  هـ[ / هـ]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [هـ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [هـ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [هـ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .مع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلمات هاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين هاءال

، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين: الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .الكلمات البصرية بالترتيب وبدونهيقرأ بعضهم لوحة  -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
الهواء وفي النهر في*** الهاء أنا الهاء أنا  
 .االنتهاء في ومربوطة***  مـمتدة البدء في

 .أراقب األنشطة المنزلية -
...( ،هدم، هموم، ساهر، هاب، سهول، بهيمة، ): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ هـ]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.هـ] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 هادر،مهذب،  هرب،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[هـ]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال هاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  (هذا
 :مع الحركتين األخريين، مثل [هـ]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن  *

 (.رهيبذاهب،  هند، هر،( ) هروب همام،فواكه،  زهور،)

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 ه    منتزه    منتزه  هذا 

ْرت  منتزه  ها    ا  منتزه  ا  ز 
 ه    منتزه    نتزه  ر ت بممر

 .لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية المتوافق عليهامع ا [هـ]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 ،نبيها   منته ، رهيب، هاتف، سهول،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ هـ]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

 (....، نزيه 

ض
وي
تع
ال

فة
ضا

إل
 ا
ف،

حذ
 ال
،

او حذف مقطع دون تعويض، أو ، من الكلمة وتعويضه بآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف ،[هـ]الصوت أقدم كلمة تتضمن *  
 :مثلإضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، 

 اللس  /س/ب / ه/تعويض   هالل
 ضرب  /عا/ب / صا/تعويض   هرب

 انصار  /صا/ب / ها/تعويض   أنهار

 بينم  /بي/ب / هي/تعويض   مهين

 شرور  /رو/ ب / هو/تعويض   شهور

 متبار    /ر  /  ب/ ه  / تعويض  متباه  

 ملك  /ها/حذف   مهالك

  هطول -هشاشة  /ـه/إضافة   طول -شاشة
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  هاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [هـ]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اـه/ /م/ـها/سـ/ م-ـها-سـ سهام
 /وـه/ /د/ـهو/فـ/ د-ـهو-فـ ودفه

 /يــه/ /ـب/ـهيـ/مـ/ ـب-ـهيـ-مـ مهيب
 / ا  ـه / /ـها  /ـزيـ/نـ/ ـها  -ـزيـ-نـ ا  نزيه

 / ـه   / /ـه  /ـزيـ/نـ ه  ـ-ـزيـ-نـ نزيه  
  / ـه   / /ـه  /ـزيـ/نـ/ ـه  -ـزيـ-نـ نزيه  
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 .التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة أقطع جماعيا على السبورة المقاطع* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  هـ اه
 (بالواو مد)   و+  هـ وه

 (بالياء مد)   ي+  هـ يه
ـ+  ه ه   ـ   (الضم تنوين)   ــ
ـ+  ه ه    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا  ـ+  ـه ا  ه

 الطالقة
مع الحركات  [هـ]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة هاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، ها، ه): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل هاءالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .كانت بطاقته تتضمن نفس المقطع، ويقرؤه
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة هاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
، ه ، ها ، ه ، ـهي، ـهو، ـها، هيـ، هـو، هـا،  ـها   ـه ، ـه 

 ، مفهوم مرهون، منهوب،، لهيب المالهي، رهيف،، بلدها هادم، سهام،
 .أفواها   ،ه  منتب ناه ،

  .منتبه تلميذ نبيه - السهول في الفهود تهيم

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع هاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وهاءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  هاءلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) هاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين هاءالحرف بالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  هـ، ح/ الحرفان / [ هـ]و [ ح]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات [ هـ] و[ ح] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [هـ]و [ ح]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ هـ] و[ ح] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين

 .مع جميع الحركات والتنوين والهاء الحاء حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين والهاءحاء ال يحرفوجمل تتضمن 
 سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي،: الوسائل

 .....رقمية، اجهزة إلكترونية، موارد 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أنتدب المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوار* 

 وضعية
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

والحّناء الحمامة في***  الحاء أنا الحاء أنا  
 .الصفاء بحر في وأسبح***  أحلّق الحلق من

الهواء وفي النهر في*** الهاء أنا الهاء أنا  
 .االنتهاء في ومربوطة***  مـمتدة البدء في

 .أراقب األعمال المنزلية*

 تقويم
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  الحاء والهاءحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)علم، وأساسا كراسة المتورةبالس

مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  الحاء والهاء يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 
 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 

 .الزهور نسيم هب. البطولة حزام حسام حاز

 ... سالح، استراح، حيلة، حوت، حام، حبال، حصور، حبل،
 ...، أفواه   منبها ، منته ، سهوب، رهيب، هادن، هموم، هالل، هذا، 

ـ، ـ، ح  ـ، ح ـ، ح  ـ، ـح  ، ـح ـ، ـح  ، ح  ،ح  ، ح  ، ـح  ،ـح  ، ـحو، ـحي، ـحا، حي، حو، حا، ـح  ، حا ، ح  ، ح  ، ـح     ـحا   ـح 

ـ، ـ، ه  ـ، ه  ـ، ه  ـ، ـه  ، ـه ـ، ـه    ـها   ـه ، ـه ، ه ، ها ، ه ، ـهي، ـهو، ـها، هيـ، هـو، هـا، ه ، ه ، ه ، ـه ، ـه ، ـه 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعأن تت يمكن. 
 .مع جميع الحركات[ هـ] و[ ح] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والهاء الحاء حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والهاء الحاء حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتية للمحتاجين إلى ببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل  عمل فردي،
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سن األهداف بمالمتمكنين متكليف ~ 

 

 ربح، مدح، محفوظ، محافظ، حافظ، حفظ، محظوظ، فرحان، فرح، صالح، حظ، حرف، حطب، حداد، حصان، حبوب، بحر، حليب، تفاح،
 ...، رابح

، سهم، هاتف، مهد، هدهد، هالل، ، هادر، ساهر، مهندس، مهذب، مهر، هندام، سهل، سهر، ذهب   هدم، هز، تاه، هب، ذهاب، ذاهب، ذهب 
 ...فواكه،  منبه، همس، هطل، هرب، نهض، هاب،

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  اءحــــحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف حاءحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  حاءالللقراءة، تتضمن 
 ...، صحون، رحيل، تفاح، ، حسام، حصان، نحاسمحمد

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلحاءاليتضمن 

ـ : سام  ح    ح  : تفاح   – ـحا: نحاس -ح 

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

ـ، ـحا  حوت  ، ح  ، ح 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ، ـحا، ح  ويسبق ذلك تذكيرهم ، (حوت   ح 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
ـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - ، ـحا، ح  على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(حوت   ح 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم حاءالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة الحـــاء حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما حاءحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلحاءال لحرف

، مسبح ، تسبح   ...بحور، حاسبة، سطوح، ٌ 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ المتعلمون والمتعلمات فيما استحضره أستثمر ،
 :مثل

 .تسبح سلمى في المسبح مسافة ستين مترا  
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

 دب نتأوحركته؛ و حاءالحرف النتهاء ومسار القلم عند كتابة أستفسرهم عن نقطتي البدء وا
ى علالمكتوبين ه وحركت حاءلاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .هــــاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف هاءحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  هاءالللقراءة، تتضمن 

 ...هدهد، هدم، هالل، سهام، فهود، رهيف، منبه، 

 إعداد

 ،والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة
 :، مثلهاءاليتضمن 

 ـه  : منبه –ا ـه: سلهام  -َهـ : َهدم

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

د   ه  دْ ، ه   .َهـ، ـها، ـه 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبواالنتهاء، والبدء  ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لالسبورة؛ بلون مغاير ل ىعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـها، َهـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - د   ـه  ه  دْ ويسبق ذلك تذكيرهم  ،(ه 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
، ـها، َهـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - د   ـه  ه  دْ على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(ه 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم هاءالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1:  األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .الحاء والهاءا حرف: الموضوع

 .والهاء الحاءي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 والهاء الحاء حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط. 

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةمما راج في الحص
 ...، هرب منتزه، هاتف، لهيب،، حليب، حزام، حزمة، صحون ملح، نحلة، ساحر،

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في .والهاء الحاء حرفيلحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 ساحر، نحلة، ملح، صحون
 لهيب، هاتف، منتزه، هرب

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حالمتعلمون والمتعلمات على األلوا يكتب -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ي رجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والهاء الحاء حرفا: الموضوع

 الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالهاء  الحاء يحرف تتضمن وإنتاج جملتين قصيرتين؛ كلمات اءبن :فهدال
 (.التفاعلية

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الحي والدواربمجال 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /.ـزو/، /ـلـ/، /ن/، /حـ: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير (صورة حلزون)

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 ـة، بـ، ـمـ، ـهيـ ـليـ، ـة، حـ، ـمـ

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ـب...لـ
 يـت
 يـح
 يـه

 ...صحيـ 
 ع  
 ح  
 ه  

 ر  .....ز 
 هو
 حو
 عو

 باختيار الكلمة المناسبة، مثل أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين قصيرتين: 

 ............. هرب
 الهاتف
 الهر
 الهالل

 سريع..........   
 الحمار
 الحصان
 الفيل

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة يعرض المنتوج أو  -

 .النشر
 

 
 

 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 حوله أشخاص وجود مكان يحدد: التواصلية الوضعية (2) دوار الكرمة: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : العملصيغ 
 مزارع، رمان، عنب، تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق، حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب،

 ... دواجن، ديك،
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :بمثل يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، -
 حيوانا المزرعة حيوانات مساكن في وجد هل به؟ رحب من طار؟ أين إلى البلبل؟ لصوت حدث ماذا: يجيبون عن أسئلة -

 العندليب؟ بصوت الغابة حيوانات أعجبت هل الحفل؟ في عوضه هل صوته؟ اعجبه هل زيتون؟ شجرة على كان الذي ما يعوضه؟
 ....ذلك على يدل ما اذكر

 المائدة، إلى وضيفه يوسف جلس -والشاي والعسل والجبن والزبدة والثريد ضمت الفطائر :مثل، تتضمن العطفجمال يركبون  -

                          .الدوار إلى خرجا ثم

الفالح هو الذي ينتج  -القرية مدرسة في معي تدرس التي أختي وهذه: ، مثليركبون جملة بسيطة مع االسم الموصول للمفرد ـ

 ...الحبوب 

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال * 

ت المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلما
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات
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 :، بتوجيههم إلى...والضيافة صداقة والمساعدة ال: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 والضيافة القيم المتعلقة بالصداقة والمساعدة استخراج ما يبين -

 .للقيمإعطاء أمثلة  -
 ...كيف نسمي الترحيب بالضيف؟  ترحب بالبلبل وتساعده؟ لماذا؟، هل يوسف لو كنت مكان -

 : مثل، والمساعدة والضيافة صداقةال ةيصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيم -
 (صورة او تشخيص. )طفل يساعد صديقه المتعثر على الوقوف -    
 .سكان القرى كرماء – .أهل البادية بخالء – .تلميذ يساعد صديقه على تعلم القراءة  -    

م 
وي

تق
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ود

 
 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، -

 ؟هل أعجبك ترحيب يوسف بالبلبلما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 .قيمة الصداقة والمساعدةلمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -
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سمع البلبل؟ إلى أي جهة رفع رأسه؟ ماذا : بأن أسأل( يحدد مكان وجود أشخاص حوله) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 ماذا رأى؟

 : قاله ما معي فتابعوا. حيواناتها وجود مكان حدد الضيعة، البلبل زار لما :أضيف مثل

 الدواب توجد في اإلسطبل

 الدواجن توجد في الخم

 األبقار توجد في الحظيرة
 األغنام توجد في الزريبة

باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  مرتين متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 .لسانها على بالكالم هممت كلما ،مكان كل جهة إلى الحديث موجها من شخص واحد، أشير واتوجه بوجهي دام ما -* 
 الدواجن؟ األبقار؟ األغنام؟أين توجد الدواب؟ : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 حوله أشخاص وجود مكان يحدد: التواصلية الوضعية (2) دوار الكرمة: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،
 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق،
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 (.أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 

 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على أحد العناصر* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم  *

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
شخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم ال* 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 (.صورة فطائر)التي ضمت( صورة مائدة)إلى  جلس البلبل -
 ،(صورة زريبة)وقفا بباب  ،(صورة حظيرة) وصل الصديقان إلى -

أعتمد هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة . )أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

أفراد، أسرة، أصيب، إلى، أن، إلقاء، )،  حرف الهمزة[ ء]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
على السبورة، وأكتفي بتدوين ( ...أصيب، أبي، إلى،  : )مثل مدروسة، حروفها التي وأدون، (...أبي، أختي، ماءت، 

/ أ: /،  أختي/إ: / إلقاء): بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير مدروسة، مثلالطاء المقاطع المتضمنة لحرف 
 ...(؛

 .ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة  أقرأ ما تجمع على السبورة،

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات

كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 .وزمرا ليتمكنوا منه
 الدواب توجد في اإلسطبل

 الدواجن توجد في الخم

 األبقار توجد في الحظيرة
 األغنام توجد في الزريبة

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .حوله أشخاص وجود مكان يحدد: التواصلية الوضعية .(2) الكرمة دوار: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)مختلف أشكال التنشيط استثمار : صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 حصان، صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،
 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق،
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ما داموا غير  مضمون الحكاية األصلية شفهياأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
لسنة الدراسية في الالحق من شهور ا متمكنين من مفاتيح القراءة، وباستعمال الخطاطة الشمسية

 .بالنسبة لحكايات تلك الشهور

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال بأخرى جديدة،
 .الضيعة، الغابة: المكان -

 .اليمامة، الحمامة: الرئيسة الحكاية شخصيات
، (هدهدة)، الهدهد (نقيق) ، الضفدع(نعيب، نعيق) ، الغراب(نعيق)البومة : الثانوية الحكاية شخصيات

 (.زقزقة)العصفور 
 ...الربيع، زواال، حلول فصل : الزمان -
حل فصل الربيع، قررت حيوانات الضيعة تنظيم حفل احتفاء بهذا الفصل الجميل، كلفت الحمامة أن : األحداث -

بحثت في . لينشدوه يوم الحفل، انهت الحمامة تلحين النشيد، لكنها أصيبت بزكام فبح صوتهااالحتفاء تعد نشيد 
 ......طارت إلى الغابة حيث تعيش صديقتها اليمامة. ا للنشيدالضيعة عمن يعوضها، فما وجدت صوتا مناسب

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
ما تم إنتاجه من جمل شفهيا ما دام المتعلمون والمتعلمات غير متمكنين بعد من مفاتيح  ترديد -

، وكتابة الجمل على السبورة في الالحق من شهور السنة الدراسة بالنسبة للحكايات القراءة
 .حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في مرحلة اإلعداد. الالحقة

 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةكاية الجديدة شفهيا فقطبناء خريطة الح -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدةهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 األغنام؟ األبقار؟ الدواجن؟ الدواب؟ توجد أين -

 .هقال، ويرددوا ما شخصية البلبل على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .حوله أشخاص وجود مكان يحدد: التواصلية الوضعية .(2) الكرمة دوار: الحكاية

 محاكاة( 2). للمفرد الموصولة األسماء ،(العطف) الفعلية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية الوضعية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،

 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق، حصان،
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة،* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .منهم تركيبها في جملة الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد كلمة من معجم* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

 :(العطف)فعلية ال الجملة تثبيت
 ..و، ثم، ف،: تها بتكملطلب منهم ، وأأ نطق بجمل فعلية تتضمن العطف* 
 .الشاي... العسل... الجبن... الزبدة... الثريد... الفطائرضمت المائدة   -
 .الماشية مراعي.... الخضر... الحبوب مزارعالبادية هي  في الرحبة ماكناأل -
 .عنبا...موزا ... أكلت تفاحا –.     يوسف...دخل خالد -

 :مثل بجمل، بالتعبير العطف أسلوب توظيف إلى أدفعهم *
 .نظيفة مالبس لبست ثم الحمام، في اغتسلت-
 ....استحممت ثم باللعب، استمتعت األحد، يوم في-

 :(ة)تثبيت االسماء الموصولة للمفرد
 :أدعوهم إلى تركيب وتحويل جمل، مثل* 
 ..........هذا  –.  القرية مدرسة في معي تدرس التي أختي هذه -
-...... 

 :االسم الموصول، مثل أسمعهم جمال واطالبهم بتوظيف* 
  (أنشد العندليب الذي صوته جميل. )أنشد العندليب، العندليب صوته جميل -
 (.قاقت الدجاجة التي صوتها متقطع. )قاقت الدجاجة، الدجاجة صوتها متقطع -
-..... 

 تقويم

 ودعم

 .إلى اآلن النوم من االستيقاظ منذ به قاموا عما للحديث أدفعهم* 
 : يحولون، مثل -
 ..........(ثغت .  )ثغا الخروف الذي في الزريبة -
 ............(حضر. )حضرت التي كانت غائبة -

 الوضعية

 التواصلية
 محاكاة

 .هما قال، وترديد بلبلشخصية التقمص  أطلب منهم* 
 .، ويحددوا مكان تواجد أشخاص بلبلالأطلب منهم أن يحاكوا  *

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .حوله أشخاص وجود مكان يحدد :التواصلية الوضعية (.2) الكرمة دوار: الحكاية

 .الحكي وصيغه أساليب واستعمال " حوله  أشخاص وجود مكان يحدد " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية المتعلقة بالحكاية،

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 تين، زيتون، بساتين، بادية، عسل، جبن، زبدة، ثريد، فطائر، ينتج، األرض، يحرث فالح، دوار، الربيع، فصل:  المعجم
 صهل، إصطبل، ماعزة، ماء، خروف، ثغا، زريبة، حضيرة، ماشية، مراعي، خضر، حبوب، مزارع، رمان، عنب،

 ... دواجن، ديك، صاح، دجاجة، قاقت، خم، حمار، نهق، حصان،
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

" حوله  أشخاص وجود مكان يحدد" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 
 : بأسئلة مثل

 األغنام؟ األبقار؟ الدواجن؟ الدواب؟ توجد أين -
 .ما قالهن وويردد، بعضهم البلبليشخص  -

 : قاله ما معي فتابعوا. هاحيوانات وجود مكان حددلما زار البلبل الضيعة، : أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 الدواب توجد في اإلسطبل

 الدواجن توجد في الخم

 األبقار توجد في الحظيرة
 األغنام توجد في الزريبة

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد باحترام أسلوب اإللقاء مرتين أسمع العبارات* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .أتقمص دور البلبل، وأوجه وجهي ناحية كل مكان* 
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 األغنام؟ األبقار؟ الدواجن؟ الدواب؟ توجد أين  -

 تشخيص
 .، ويرددوا ما قالتهشخصية البلبلعلى تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .ويحددوا مكان تواجد أشخاص، أن يحاكوا البلبلأطلب منهم *  محاكاة

 تقويم ودعم
 : كل من  حدد مكان عيش -

الحصان، البقرة،  –( خم، قن)الدجاج  –( عش)الحمامة  –( ، الجحرالمكو)األرنب  –( الخلية)النحلة  -(الوجار) الكلب
 ....األغنام،

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع .الدوارحي وال: 4الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ء[ / ء]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ء]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ء]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ء]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات همزةللحرف االتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة همزةال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .هما، هاتان، هؤالءجمادى الثانية، + الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 مؤتمر، مؤمن، لؤلؤ، فأس، فأر، أراد، أرنب، إنسان، أب، أم،) [.ء]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( هناء، دعاء، أسماء، سماء، ماء، هادئ، زأر، دائما، ذئب، عائد، فائدة، مائدة،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 فوق الحروف متّربعهْ *** نا الهمزةُ أنا الهمزْه أ
 وضياُء والجميع أربعهْ ***  أميٌر وفؤاٌد ووائلْ 
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 .النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، ..إنسان  أم، أب،: ، مثل[ء]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

، وبعضها ال يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن [ء]بعضها يتضمن الصوت  أقدم شفهيا كلمات*
 [.ء]الصوت 

واحفزهم على ، (...،أسد، سأل، بدأ، ماء، : )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ء]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)تحديد موقعه 

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ء]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ء]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ة/ /د//ئـ/ /ما/، / ئ/ /ف/ /دا/، / ء/ /نا/ إ/
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أريكة، إناء، مئذنة، مائدة، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل همزةحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  همزةحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (مرفأ، سماء
 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي همزةحرف الأرسم * 
ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
ا

 

الحركات القصيرة، وأحفزهم على مع  همزةحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [ء]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 أرنب
 أذن
 إناء

 ـب-نـ-أر
 ن-ذ-أ
 ء-نا-إ

 /ـب/نـ/أر/
 /ن/ذ/أ/
 /ء/نا/إ/

 /أ  /
 /أُ /
  /إ  /

ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة همزةللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ء  
 ءُ 
 ء  

ــــ+  ء  (فتحة) ــــــــــ 
 (ضمة) ــــــــُــــــ+  ء
ـــــ+  ء   (كسرة) ـــــــــ 

 

 الطالقة 
، إ ، أُ، أ ،)أعرض على السبورة المقاطع *  ، ُء، ء  ، ء  ، ُؤ، ؤ  ـ، ؤ  ، ئ  ، ُئـ، ئـ  وأحفزهم على قراءتها ، (ئُ  ئ ، ئ 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة



ق
بي
ط
لت
ا

 

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة، بحيث أضع على السبورة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب التي * 
 .ل على السبورة، وأحملهم على قراءتهادرسوا حروفها من قب

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

، إ ، أُ، أ ، ، ُء، ء  ، ء  ، ُؤ، ؤ  ـ، ؤ  ، ئ  ، ُئـ، ئـ   ئُ  ئ ، ئ 

 ... هادئ، ينبُئ، تؤم، مؤمن، مائدة، إزار، أحب، أمد،
 الغاب في األسد زأر أرنبا، أرسم الدار، في وأبي أمي  

 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة همزةحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة همزةبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  همزةلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) همزةحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع مراعاة [ء]تتضمن الصوت أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، 

 .الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى
 2:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الطويلة والتنوينالحرف مع الحركات :  2الحصة  .ء[ / ء] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ء]صوت للالتحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ء]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ء]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  همزةلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين همزةحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....إلكترونية، موارد رقمية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .هؤالء هاتان، هما، الثانية، جمادى+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .بدون ترتيبيقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية  -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
متّربعهْ  الحروف فوق***  الهمزهْ  أنا الهمزةُ  أنا  

 أربعهْ  والجميعُ  وضياءُ ***  ووائلْ  وفؤادٌ  أميرٌ 
 .أراقب األنشطة المنزلية -

إنسان، أسود، فأر، آمن، أراد، ) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ء]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت  (... سؤال، لئيم، مسؤول،
 [.ء]
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 أخذ،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ء]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف همزةمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(آمن أسماء،

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ء]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 
 (.إمالء إيمان، إنسان،( )أسود أم، أوتوا،) 

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ء  / بهدوء/بهدوء ألعب ء  / ماء  /  ماء   شربت ءٌ /  ماء/  ماءٌ  سال

الحركات الجسدية مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال  [ء]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 : مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ء]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، ،بناء   مروا، أو إيالء، خذ،آ)  (.دعاءٌ  شواء 

ض
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 ،
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حذ
ال فة
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الكلمة مقطع بآخر ونطق ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[ء]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل

 سلم  /ل/ب / ء/تعويض   سئم
 فاز  /ز/ب / ء/تعويض   فاء

 مالمٌ  -سود   /ء/حذف   مالئم -أسود 

  مائلٌ   -أمال –أراد   /ء/إضافة   مالٌ  -مال   -راد
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  همزةحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ء]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /آ/ /ـن/مـ/آ/ ـن-مـ-آ آَمنَ 
 /وأ/ /ـن/مـ/أو/ ـن-مـ-أو أوِمن  
 /يـإ/ /ن/ـما/إيـ/ ن-ـما-إيـ إيمان
 /ء   / /ء  /ـما/سـ/ ء  -ـما-سـ سماء  
 / ء   / /ء  /ـما/سـ / ء  -ـما-سـ سماء  
  / ء   / /ء  /ـما/سـ / ء  -ـما-سـ سماء  

ع
طي
تق
ال

 

 .جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءةأقطع * 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (مد باأللف)ا  +  ء آ
وأ  (مد بالواو)و  +  ء 
يئ  (مد بالياء)ي  +  ء 

  ً  (تنوين الفتح)ا    +  ء ء 
 (تنوين الضم)ــٌـ  +  ء ءٌ 

ـ +  ء ء     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع  [ء]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة همزةال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة همزةال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينالحركات الل تتضمن الحرف مع يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها

، ئو، أو، ؤو، ئا، ؤا، آ، ، ٌء، ئا ، ءا ، ء   ئ ، ُئ، ء 
، أوتوا، إيمان، مسؤول، ردائي، ذئاب، لئيم، فؤاد، آمن،  رداء   سماٌء، بدءا ، شيئا ، رؤوس، ماء 

  .هادئ إنسان انا مسألة، عن سؤاال سألته  الكأس، في الماء تألأل

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع همزةال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وهمزةبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة  همزةللحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .والتنوين، مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) همزةحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معلة والتنوين، بالحركات الطوي

 .مع الحركات الطويلة والتنوين همزةحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ج[ / ج]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ج]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ج]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ج]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات جيملحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة جيمحرف ال

المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

وضعية 
 االنطالق

 جرح، رجل، جسم، جرس، جسر، جزر، جبن،[. )ج]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 جمع، جرح، جلس، جراد، جماد، شجر، جمال، جميل، مسجد، مجتهد، جائع، جار، رجل، جد، جدة، جفن، جبين، جسد،

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، (... جاب،م جاع،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 حرف صغير جميلْ  *** لجيمْ أنا ا الجيمُ أنا 
 .وتجدني في الجليلْ ***  تجدني في البنفسجْ 

اء
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نــ
ـــ
ب

 
ت
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسةفي جميع انشطة بناء 

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
األول في كل ما الصوت : ثم أسأل ،(جسر جبن، جرس،): مثل ،[ج]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

وبعضها ال يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا ، [ج]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.ج]كانت الكلمة تتضمن الصوت 

، جزار، دراجة، عالج، دجاجة) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل [ج]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)على تحديد موقعه وأحفزهم ، (...
 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ج]أنطق الصوت * 
 .وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه، [ج]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :على كلمات، مثل أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل*  ال
 ... -/ ـل/ /جـ/ /عا/ -/ ـر/ /جـ/ /نـ/ -/ د/ /وا/ /جـ/
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جرار، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل جيمحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف،  جيمحرف ال مع تمييز ،((ة)المتعلمفي كراسة  2كلمات النشاط )( جلباب، دراجة، نجلس، دملج، زجاج
 .وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي جيمحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .طلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورقأ* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع الجيم حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ج]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 جمل
 جمعة
 جدار

 ـل-ـمـ-جـ
 ـة-ـعـ-ـمـ-جـ

 ر-ـدا-جـ

 /ـل/ـمـ/جـ/
 ـة/ـعـ/ـمـ/جـ/

 /ر/ـدا/جـ/

ـ/  /ج 
 /ـجُ /
  /ـج  /



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة جيمللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـج  
 ـجُ 
 ـج  

 ةفتح+  ج
 ةكسر+  ج
  ةضم+  ج

 الطالقة
ـ،)أعرض على السبورة المقاطع *  ، ـُج، ج ـ، ُجـ، ج  ، ـج  ـ، ـُجـ، ـج ـ، ـج  ، ُج، ـج  وأحفزهم على قراءتها  ،(ج   ج 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضع، لينطق من حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب * 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع  -
 .المتوافق عليها

ـ، ، ـُج، ج ـ، ُجـ، ج  ، ـج  ـ، ـُجـ، ـج ـ، ـج  ، ُج، ـج   ج   ج 
 ...نج د، جلد، تعرج، تجر، جلمود، نجر، حج، جلس،

 .  الجبل في االستجمام أحب بهيج، لحفل جيرانه جار دعا
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرةجيم حرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة جيمبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  جيملحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا)جيم حرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر باتالصعو وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ج]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  4الحصة  ج[ / ج]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ج]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ج]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ج]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .اتمع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلم جيملحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين جيمال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
جميلْ  صغير حرف***  الجيمْ  أنا الجيمُ  أنا  

 .الجليلْ  في وتجدني***  البنفسجْ  في تجدني
 .أراقب األنشطة المنزلية -
جزر، جبن، جدار، لجام، نجوم، ): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ج]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ج] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة...( ،عجيب
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

: مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ج]لصوت اأسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال جيممقطع الوأحفزهم الكتشاف  (جالس جمع، جرار،)
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ج]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.مسجد رجيم، جهاد،( ) جمجمة جمعة، جوع،) 

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 ج  / دملج  / ألعب بدملج   جٌ / زجاجٌ / زجاجٌ  هذا جا  /نعاجا  /نعاجا   حرست

لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية مع ا [ج]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 محجوب، فجاج،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ج]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، ّجاجا ،حُ  دملٌج، عجيب،  (....،  مزج 

ض
وي
تع
ال

ف،
حذ
 ال
،

 
فة
ضا

إل
ا

وأحفزهم إلى حذف مقطع  من الكلمة وتعويضه بآخر، او حذف مقطع  ،[ج]الصوت أقدم كلمة تتضمن *  
 :دون تعويض، أو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، مثل

 مهد  /ه/ب / ج/تعويض   مجد
 حرس  /ح/ب / ج/تعويض   جرس

 حبال  /ح/ب / ج/تعويض   جبال

 عدول  /ود/ ب  /جو/تعويض   عجول

 نعال  /ل/  ب/ ج/ تعويض  نعاج

 مال  /ج/حذف   مالج  

  ج مال  /ج/إضافة   مال
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  جيمحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ج]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اج/ /ـس/لـ/جا/ ـس-لـ-جا جالس
 /وـج/ /م/ـجو/نـ/ م-ـجو-نـ نجوم
 /يــج/ /ـن/ـجيـ/سـ/ ـن-ـجيـ-سـ سجين
 / ا  ج / /جا  /سر/ جا  -سر سرجا  

 / جٌ  / /جٌ /سر/ جٌ -سر سرجٌ 
  / ج   / /ج  /سر/ ج  -سر سرج  

ع
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  ج اج
 (بالواو مد)   و+  ج وج

 (بالياء مد)   ي+ ج  يج
 (الضم تنوين)   ــٌــ+  ج جٌ 
ـ+  ج ج    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا  ـ+  ـج ا  ج

 الطالقة
مع الحركات  [ج]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة جيمال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، جا، ج): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل جيمالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .كانت بطاقته تتضمن نفس المقطع، ويقرؤه
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة جيمال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
، ـٌج، ـجا ، جي، جو، جا، ، جا ، ٌج، ـجي، ـجو، ـجا، ـج   ... ج 

،، نجوم تجوز، جوع،، دملجي نجيب، جيران،، مجامل فجاج، جامد،  ا  عالج تاٌج، ناج 
  .جاره على بدجاج جواد جاد نعاجا، جرو حرس الجاموس، جرى

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع جيمال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، ولجيمبحرف االمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  جيملحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( قاباإلضافة إلى الحروف المدروسة ساب) جيمحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين جيمحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة اللغة العربية المفيد في: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ج، ء/ الحرفان / [ ج]و [ ء]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات [ ج] و[ ء] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [ج]و [ ء]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ج] و[ ء] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين
 .مع جميع الحركات والتنوين والجيم الهمزة حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين همزة والجيمال يحرفتتضمن 
 سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي،: الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أنتدب المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوار* 

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

بعهْ  الحروف فوق***  الهمزهْ  أنا الهمزةُ  أنا متّر  
 أربعهْ  والجميع وضياءُ ***  ووائلْ  وفؤادٌ  أميرٌ 

جميلْ  صغير حرف***  الجيمْ  أنا الجيمُ  أنا  
 .الجليلْ  في وتجدني***  البنفسجْ  في تجدني

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والجيم الهمزةحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالس
مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والجيم الهمزة يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 
 .هادئ إنسان أنا. مسألة عن سؤاال سألته. الكأس في الماء تألأل. الغاب في األسد زأر. أرنبا أرسم. الدار في وأبي أمي
 .جاره على بدجاج جواد جاد. نعاجا جرو حرس. الجاموس جرى.  الجبل في االستجمام أحب. بهيج لحفل جيرانه جار دعا

، رؤوس، أوتوا، مسؤول، إيمان، ردائي، لئيم، ذئاب، فؤاد، آمن، هادئ، ينبُئ، تؤم، مؤمن، مائدة، إزار، أحب، أمد،  شيئا ، ماء 
 .رداء   سماٌء، بدءا ،
، نجوم، تجوز، جوع، دملجي، نجيب، جيران، مجامل، فجاج، جامد، نج د، جلد، تعرج، تجر، جلمود، نجر، حج، جلس،  تاٌج، ناج 
 عالجا  

، إ ، أُ، أ ، ، ُء، ء  ، ء  ، ُؤ، ؤ  ـ، ؤ  ، ئ  ، ُئـ، ئـ  ، إ ، أُ، أ، ُئ، ئ ، ئ  ، ُء، ء  ، ء  ، ءو، ئو، أو، ؤو، ئا، ؤا، ئ ،آ، ُئ، ئ  ، ٌء، ئا ، ءا ، ء   ُئ، ء 
 ئ ،

ـ، ، ـُج، ج ـ، ُجـ، ج  ، ـج  ـ، ـُجـ، ـج ـ، ـج  ، ُج، ـج  ، ج  ، ـٌج، ـجا ، جي، جو، جا، ج  ، جا ، ٌج، ـجي، ـجو، ـجا، ـج    ... ج 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات[ ج] و[ ء] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والجيم الهمزة حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والجيم الهمزة حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو غصمجموعة  يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :عمل فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .ى االنخراط المتعلمات والمتعلمين إل زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  .همزةحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف همزةحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  همزةالللقراءة، تتضمن 
 ...إناء، فئة، مائدة، سؤال، مرفأ، سماء، دافئ، أريكة، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلهمزةاليتضمن 

 ء  : سماء   – ـئـ: فئة -أَ : أَريكة

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 إِناء  ، ء  ، أَ، ـَئـ
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـَئـ، أَ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك تذكيرهم ، (إِناء   ء 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
، ـَئـ، أَ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى النموذج  ،(إِناء   ء 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم همزةالالخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة همزةال حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما  همزةحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلهمزةال لحرف

 ....أذن، مؤذن، فؤاد، مئذنة، مسألة، إمام، بدأ، هؤالء، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر ،
 :مثل

 .أذن المؤذن للصالة، توضأ فؤاد، وبدأ يصلي
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

  دب نتأوحركته؛ و همزةالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت همزةلاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .جيـــمحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف جيمحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 علميةتدبير األنشطة التعليمية الت المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  جيمالللقراءة، تتضمن 

 ...جمل، جبن، جدار، مسجد، زجاج، لجام، عجوز، عجيب، نعاج، سرج، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلجيماليتضمن 

 ج  : زجاج –ا ـج: لجام  -ُجـ : جبن

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، مسجد  .ُجـ، ـجا، ج 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـجا، ُجـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك تذكيرهم ، (مسجد ج 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
، ـجا، ُجـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  (مسجد ج 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم جيمالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2:  األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .الهمزة والجيما حرف: الموضوع

 .والجيم الهمزةي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 والجيم الهمزة حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط. 

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةمما راج في الحص
 ...إبراهيم، أرجوحة، فأس، عجوز، حاج، جزار، جلس، جائزة، طائر، أنف، 

 إعداد

  فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، والمتعلماتأستثمر ما استحضره المتعلمون
على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في  والجيم الهمزة حرفيلحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 إمام، أريكة، ماء، مائدة، 
 .جرار، عالج، نجوم، رجاء

 .مستقلة هم قراءة جهريةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والجيم الهمزة حرفا: الموضوع

 الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالجيم  الهمزة يحرف نمتتض وإنتاج جملتين قصيرتين؛ كلمات اءبن :فهدال
 (.التفاعلية

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الحي والدواربمجال 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /.وج/، /ـة/، /أر/، /حـ: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير (صورة أرجوحة)

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 جا، إنـ، ز ئـ، جا، ة، ـز

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ة...ميضـ
 ـج
 ـأ
 ـر

 ...دملـ 
 ع  ـ
 ح  ـ

 ـج  
 ر  .....ز 

 هيـ
 حيـ
 ئيـ

 باختيار الكلمة المناسبة، مثل أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين قصيرتين: 

 ............. باضت
 نعجة
 دجاجة
 أرجوحة

 ......أتوضأ   
 بالحجر
 بالعصير
 بالماء

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشةيصحح أو يعدل كل فريق  -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، -

 .النشر
 

 
 

 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3: األسبوع الدوار/ الحي : 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .يصف مكانا: الوضعية التواصلية (1) آيــة والسلحفاة: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،) الحكاية عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

 المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 ...سكان، حديقة، حي، مسكن، الشارع، العمارات، المتاجر، المدرسة، المسجد، المخبزة، الحلويات، الذباب، طنين، منزل، نفايات، : المعجم 

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
 .استراتيجيات المفرداتباعتماد إحدى  "ةالسلحفا"و  "آية" تي، وأشرح كلم"آية والسلحفاة" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 (.الحروف)ما داموا غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة  ،حول مضمون الحكاية شفهيا فقطهم أستطلع توقعات* 

يع
سم

لت
ا

 

 وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي، الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد،نص أسمع *
 ....واإليماءات، مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

أين كانت تسكن السلحفاة؟ من صديقتها؟ ماذا كانت تقدم لها؟ كيف كانت تعيش السلحفاة في : ، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*

نت تستمتع؟ كيف أصبحت السلحفاة عندما زارتها آية ذات يوم؟ لماذا قررت جمع امتعتها والرحيل عن الحي؟ ماذا فعلت آية؟ هل الحديقة؟ بماذا كا
 ....ال زال أحد السكان يطرح األزبال قرب مسكن السلحفاة؟ 

 .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 

ار
ثم

ست
ا
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ح
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 .السلحفاة، آية :الرئيسة الحكاية شخصيات

 ...،ان، الطيور، عمال النظافةالسكاألطفال،  حد السكان،أ: شخصيات الحكاية الجانبية
 ...تسكن في تجويف تحت شجرة التوت؟ من صديقتها؟  التي ما: مثل بأسئلة،

أين كانت تسكن السلحفاة؟ أين توجد شجرة التوت؟ :بأسئلة مثل ( ...الشارع، المتاجر، العمارات، المسجد، حديقة، حينا، تجويفا، ): األمكنة.

 .... هل توجد الشجرة في الدوار ام في الحي؟
متى كانت السلحفاة حزينة؟ متى لم يعد أحد يرم  كانت آية تزور السلحفاة؟متى  :بأسئلة مثل، (من حين آلخر، ذات يوم، منذ ذلك اليوم): الزمان.

 النفايات قرب شجرة التوت؟

 .....عيش السلحفاة في التجويف، صداقتها مع آية، إطعامها، حزن السلحفاة، جمع االمتعة، زيارة آية لها، استفسارها عن سبب حزنها، : األحداث.

 :الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
يآ ... آية، السلحفاة: الشخصيات

ـــ
ـــ

ة  ح
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وال
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ف

 

 اليوم ذلك منذ يوم، ذات آلخر، حين من: الزمان
  

 الشارع، حينا، حديقة، تجويفا،: المكان
 المسجد العمارات، المتاجر،

 جمع السلحفاة، حزن إطعامها، آية، مع صداقتها التجويف، في السلحفاة عيش :األحداث
  ... حزنها، سبب عن استفسارها لها، آية زيارة االمتعة،

تقويم 
 ودعم

، بان أطرح أسئلة تفضي ما أمكن[ خ]على التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصوت هم أساعد*
 لمخبزة؟ذا كانت تحمل آية عندما تخرج من اماذا كانت تحمل لها؟ مامتى كانت تفرح السلحفاة؟ : أجوبتهم إلى جمل مثل
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كانت أين كانت السلحفاة تتجول؟ علم  :بأن أسأل( صف مكاناي) التواصلية أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

فتابعوا معي  ،ومرافقه حي النخيلالسلحفاة تصف : ثم أضيف..ماذا كانت تحب؟ متى كانت تفرح؟ يسعدها؟ كان يعجبها؟ ماذا كان تتفرج؟ ماذا 
 :حديثها

 :متن الوضعية التواصلية
 .ومخبزة وصيدلية مسجد به يوجد عالية، وعماراته نظيفة، شوارعه النخيل، حي في أسكن

وبمراعاة  ، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،وصفمرتين باحترام أسلوب الومرافقه  وصف السلحفاة للحيأسمع * 
 .قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف

 .شخص وصف الحي ومرافقهأالسلحفاة، وأتقمص دور  -
 ...؟حيها وصف مرافق أين نسكن السلحفاة؟ ما: مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة
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 وضعية

 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

ع
مي

س
لت

ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 كانت بماذا الحديقة؟ في السلحفاة تعيش كانت كيف لها؟ تقدم كانت ماذا صديقتها؟ من السلحفاة؟ تسكن كانت أين: أختبر الفهم السماعي

 السكان أحد زال ال هل آية؟ فعلت ماذا الحي؟ عن والرحيل امتعتها جمع قررت لماذا يوم؟ ذات آية زارتها عندما السلحفاة أصبحت كيف تستمتع؟
 .... السلحفاة؟ مسكن قرب األزبال يطرح
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

ما : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (مرتاح في الحي: إلى ... كانت سلحفاة: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 

ماهي آخر من صديقتها؟ ماذا كانت تقدم لها؟ كيف كانت تعيش السلحفاة؟  ؟أين كانت تسكن السلحفاةالجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ 
 جملة قرأتها؟/كلمة
 متىالجملة التي ابتدأ بها المقطع؟  ما: ثم أسأل، (أغادر حيكم: إلى... ذات يوم :من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة؟ ماذا قررت السلحفاة السلحفاة؟ تجمع كانت ماذا وجدتها؟ كيف آية؟ زارتها
؟ ما الجملة التي بدأ بها المقطع: ثم أسأل سأحل المشكلة: إلى... لقد ألفناك: قالت آية: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة ... قررت السلحفاة أن تغادر الحي؟  لماذا
ما الجملة التي بدأ بها : ثم أسأل (على جذع شجرة التوت: إلى...  عادت آية إلى منزلها: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

 جملة قرأتها؟/آخر كلمة ماهي ...ما الخطأ الذي كان يرتكبه أحد السكان؟ لماذا؟ ماذا فعلت آية؟ المقطع؟ 
هل بقي أحد من السكان يرمي النفايات : ثم أسأل( النهاية: إلى  ...منذ ذلك اليوم: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 

  ما الجملة األخيرة في الحكاية؟بقرب مسكن السلحفاة؟ كيف أصبحت السلحفاة؟ 

يم
و
تق

 
عم

ود
 

نتدب عددا من التالميذ بعدد أأكتفي بنطق الجمل غير مرتبة شفهيا و) مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات أنظم* 
 .(الجمل وأحمل كل واحد منهم على ترديد جملة واحدة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيبها تبعا لتواليها في الحكاية

يزعجني  –كنت سعيدة بينكم  –وتحمل لها أوراق الخس  –عادة والطمأنينة للسلحفاة عادت الس :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .النظافة من اإليمان، فحافظوا على نظافة حينا –طنين الذباب 
 [.خ] الصوتتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
المخبزة، الخبز، الخس، ) :وتدوين الكلمات التي حروفها مدروسة مثل ،اءخحرف ال[ خ] الصوتالستخراج الكلمات التي تتضمن  -

 :بالنسبة للكلمات التي حروفها غير مدروسة بعد اءخلحرف الواالكتفاء بتدوين المقاطع المتضمنة على السبورة، ( أخذت، بخط
 شخ، : /الشخص، /خ: /تخرج

 .ثم مستقلة أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة،* 
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 وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال ،الوصف أسلوب باحترام مرتينوصف السلحفاة للحي ومرافقه  أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد

وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا  كل سؤال جزءا من الوضعية،عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 .ليتمكنوا منه
 .ومخبزة وصيدلية مسجد به يوجد عالية، وعماراته نظيفة، شوارعه النخيل، حي في أسكن

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 3: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  .مكانا يصف: التواصلية الوضعية (1) والسلحفاة ةآي: الحكاية

 البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل،)تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عاب ومسابقاتعمل فردي، عمل في مجموعات، أل)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... نفايات، منزل، طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم



 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
 ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟ :أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -

 (.الحروف) غير متمكنين بعد من مفاتيح القراءة ما دامواالشفهية  أجوبتهمبتلقي  كتفيأو
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  البنية السردية للحكاية -

 إعداد

أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف  -
 ...التعبير الجسدي،

 في السلحفاة تعيش كانت كيف لها؟ تقدم كانت ماذا صديقتها؟ من السلحفاة؟ تسكن كانت ين :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي

 فعلت ماذا الحي؟ عن والرحيل امتعتها جمع قررت لماذا يوم؟ ذات آية زارتها عندما السلحفاة أصبحت كيف تستمتع؟ كانت بماذا الحديقة؟
 ...كيف أصبحت السلحفاة؟  السلحفاة؟ مسكن قرب األزبال يطرح السكان أحد زال ال هل آية؟

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 ...النفايات، الفتة، جذع، أمتعتها، أوراق الخس، أغصان، الخبز، الحلويات، غذاء، : أشياء
 ... المسجد، العمارات، المتاجر، الشارع، حينا، حديقة، تجويفا،: أمكنة

 ....تسكن، توجد، تزورها، : أفعال
 .آية السلحفاة،: الحكاية الرئيسة شخصيات

 ...،النظافة عمال الطيور، السكان، ألطفال،أحد السكان، ا: الجانبيةشخصيات الحكاية 

 ...ترى العمارات والمتاجر نظيفة، : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ...النفايات، عمال النظافة، الذباب، : ر لمثلالصو -

  ...الالفتة على جذع شجرة التوت، علقت : التشخيص لمثل -
 :شبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 ....اطمان، اطمئنان، مطمئن، : الطمأنينة.../ ارتاح، ارتياح، راحة، : مرتاحة: لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -

بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما  في جمل متنوعة،تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 
 ....ما الذي أزعج السلحفاة؟ (: طنين)، مثال لكلمة لترويجهابينهم 

تقويم 
 ودعم

 :أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 ..........تتفرج على  –                  .في الحي  ............الكل  -

 .كلما أمكن ذلك حرفي الخاء والغين[/ غ]و  [خ] ينالصوتأوجههم إلى تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن * 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 ...حيها؟ هذا مرافق وصف ما السلحفاة؟ نسكن أين: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 .ومرافقه للحي هاوصف وترديدية السلحفاة، شخص تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 3: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .مكانا يصف: التواصلية الوضعية (1) والسلحفاة ةآي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف
المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل

 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ... نفايات، منزل، طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم

 الحي
 الشوارع والمسجد

 ...الصيدلية والمخبزة العمارات والمتاجر

 الحديقة والمدرسة

 مطمئنة، سالمة: مرادفها آمنة

 .كانت السلحفاة آمنة، ال يؤذيها احد: تركيب في جملة

 ....مرتعبة، خائفة، : ضدها

 اسم: نوعها



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية : 4الحصة  .مكانا يصف: التواصلية الوضعية (1) والسلحفاة ةآي: الحكاية

 محاكاة( 2. )(يا)الجملة االسمية مع النواسخ الفعلية، أسلوب النداء  :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية الوضعية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان بعائلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 
ه، كراِهية، َكِرَه، يكره، ُكْرهاَ، كراهية، كاِره، مْكروه، : كريهة   ...ُمكَره، ُمكِر

 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 
ثم أطلب منهم قراءته قراءة  ،أقرؤهو ،معجم الحكاية المتضمن للحروف المدروسة بعض السبورة علىأكتب 

 ...منزل حي، مسكن، العمارات، المتاجر، المدرسة، المسجد، المخبزة، الذباب، طنين،: ، مثلمستقلة

 سرد
 الحكاية

 .من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 

ار
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 :االسمية مع النواسخ الفعلية استثمار الجملة* 

ية متضمنة الجملة عقب سردهم للمقاطع، أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل من الحكا* 
 :االسمية مع النواسخ الفعلية ، مثل

 ....(كانت سلحفاة تسكن )الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟  ما -
 ....( صار أحد السكان يرمي نفايات منزله بجانب مسكني)؟ لماذا تغادرين حينا: بم ردت السلحفاة حينما قيل لها -

 :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم مث، أنطق بجمل اسمية مع النواسخ الفعلية *
 .      أصبحت السلحفاة تتفرج على الشارع  –.           كانت السلحفاة سعيدة -
 ظلت السلحفاة في الحديقة –.             صارت السلحفاة حزينة -
 .ليس الحي نظيفا –.                           أمسى الحي ملوثا -

 :شفهيا، مثل اسمية، وأطلب منهم إدخال ناسخ فعلي عليهاأنطق بجملة * 
 ./ ......الكل سعيد. / السلحفاة مطمئنة. / الحديقة جميلة. / الجو ملوث -

 : (يا)أسلوب النداء استثمار * 
 :مثلب، (يا)أحفزهم على ترويج أسلوب النداء ب * 
 ....(عليك يا صديقتيال )ماذا قالت آية حينما طمأنت السلحفاة بحل المشكلة؟  -
 ....شكرا لك يا أحمد: ، مثل(يا)قلد آية، وناد على أحد زمالئك أو زميالتك مستعمال  -

 :أدعوهم إلى توجيه طلبات إلى زمالئهم، مثل* 
 ........ -. ال ترم النفايات في الشارع يا أحمد –.    حافظ على نظافة حيك يا كريم -

يم
قو

ت
 

عم
ود

 

 : اطلب إتمام الجمل التلية * 
 حزينة.......... أصبحت  –.........                                       كان الحي  -
 ........ليست السلحفاة  –..........                                      صار الجو  -
 ........باتت الحديقة   –..........                 ظلت السلحفاة وآية  -

 .ال تلوث الحي باألزبال يا سعيد: ، مثل(يا)يركبون جمال تتضمن تتضمن أسلوب النداء ب  -

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة
 .وصفها للحي ومرافقهوترديد  ،سلحفاةالة تقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ* 
 .وصفا لحيهم ومرافقه، ويقدموا سلحفاةالأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 3 :األسبوع الدوار/  الحي: 4 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  .مكانا يصف: التواصلية الوضعية (1) والسلحفاة ةآي: الحكاية

 .الوصف ومفرداته أساليب واستعمال"  يصف مكانا"  التواصلية الوضعية تثبيت (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)أشكال التنشيط  استثمار مختلف: صيغ العمل

 طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل،

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة "آية والسلحفاة "أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية  *
 تفرح؟ كانت متى تحب؟ كانت ماذا يسعدها؟ كان ماذا يعجبها؟ كان ماذا تتفرج؟ كانت اذامى عل تتجول؟ السلحفاة كانت أين -

 ....ماذا كانت ترى؟ 

 .وصف حي النخيل ومرافقهأدعوهم إلى * 
 . بصيغة المتكلم ومرافقه النخيل حي وصفأدعوهم إلى * 

 :فتابعوا معي ذلك ومرافقه، النخيل حي تصف السلحفاة: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .ومخبزة وصيدلية مسجد به يوجد عالية، وعماراته نظيفة، شوارعه النخيل، حي في أسكن

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة باحترام أسلوب الوصف مرتين وصف الحي ومرافقه أسمع*

 .قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .أتقمص دور السلحفاة، وأقدم الوصف *

 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

  السلحفاة؟ سكنت أين -
 ...حيها؟ مرافق وصف ما -

 تشخيص
 .لمين ليتناوبوا على تقمص شخصية السلحفاة، وترديد وصفها للحي ومرافقهالمتعلمات والمتع أساعد* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .وصف الحي ومرافقه وترديد ،شخصية السلحفاةوا أطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

تقويم 
 ودعم

 تك حيكم؟ /صف لصديقك -
 صف األماكن التي زرتها في الحي؟ -

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .الدوارحي وال: 4الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  خ[ / خ]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [خ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [خ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [خ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات خاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة خاءال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .هل، نعم، متى، أين، كيف+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 خطيب، بخار، خزف، خروف، خط، خاتم، خبز، مخبزة، نخيل،) [.غ]أو صور تتضمن الصوت  أقدم أسماء أطفال أو أشياء* 
بخيل  مخادع، مخلص، سخيف، فراخ، فخاخ، مخدة، صاروخ، مخ، خاف، خادم، دخول، خروج، خْوخ، خالتي، خالي، أختي، أخي،

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( ،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 ختفي، ال أخافْ ال أ*** نا الخاء، أنا الخاْء أ
 .وفي النخيل والخرافْ ***  تجدني في الخيمةْ 
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 .النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

اف، ِخنزير: ، مثل[خ]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل  ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، .. خروف، ُخّط

يء
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، وبعضها ال يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة [خ]شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت  أقدم*
 [.خ]تتضمن الصوت 

 خط، مخدة، فخاخ، مخادع، صاروخ، خسر: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ خ]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)واحفزهم على تحديد موقعه ، (...،
 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ خ]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[خ]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :للحصو ل على كلمات، مثل أطلب منهم دمج مقاطع*  ال
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خطاف، خديجة، نخلة، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل خاءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط  خاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (مدخل، فراخ، مطبخ

 .نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي خاءحرف الأرسم * 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  خاءحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [خ]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 تمخ

 خضر
 خراف

 ـم-تـ-خ
 ـر-ـضـ-خـ
 ف -ـرا -خـ

 /ـم/تـ/خـ/
 /ـر/ـضـ/خـ/
 /ف/ـرا/ خـ/

 /خ  /
 /خُ /
  /خِ /

ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة خاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 خ  
 خُ 
 خِ 

ــــ+  خ  (فتحة) ــــــــــ 
 (ضمة) ــــــــُــــــ+  خ
ِــــــــ+  خ   (كسرة) ــــــ

 

 الطالقة 
، ُخ، خِ )أعرض على السبورة المقاطع *  ، ـُخ، ـِخ، خ  ـ، ـِخـ، ـخ  ـ، ـُخ ـ، ُخـ، ُخـ، ـخ  وأحفزهم على قراءتها ، (خ 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة



ق
بي
ط
لت
ا

 

 :السبورة والبطاقات باستعمال -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات * 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

ـ، ـِخـ،  ـ، ـُخ ـ، ُخـ، ُخـ، ـخ  ، ُخ، خِ خ  ، ـُخ، ـِخ، خ   ـخ 

 ...بخل، خبز، خنزير، نخل، فخذ، صرخ، خمار، خطوط، خميرة،

 .حكت لي أختي خرافة –باع الخضار خضرا  - اخبزخبز الخباز   
 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة خاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة خاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  خاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) خاءحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع [خ]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .مراعاة الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .خ[ / خ] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [خ]صوت للالتحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [خ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [خ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  خاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين خاءحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .كيف أين، متى، نعم، هل،+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 ختفي، ال أخافْ ال أ*** نا الخاء، أنا الخاْء أ

 .وفي النخيل والخرافْ ***  الخيمةْ  تجدني في
 .أراقب األنشطة المنزلية -

خروف، خراف، خنفساء، ) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [خ]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ  (...دخول،  ،خاتم، نخيل، مأخوذ، خاسر، رخيم
 [.خ]على نطق الصوت 

ت
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 رج،خ): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [خ]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف خاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(دماخ خسر،

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ء]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 
 (.بخيل خطاب، خبرة،)  ،(خوذة خشيبة، خبز،) 

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 خ  / بطيخ/استمتعت ببطيخ خا  / بطيخا  /  بطيخا تأكل خ  / بطيخ/  هذا بطيخ

مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية  [خ]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 : مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [خ]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، ُمْرت خ  )  (.خالد، سخيف، سخونة، خوخا ، مطبخ 

ض
وي
تع
ال

 ،
ف 

حذ
ال فة
ضا

إل
وا

 

مقطع بآخر ونطق الكلمة ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[خ]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل

 سد/نمل، خد/صدور، نخل/نحيل، صخور/نخيلحاط، /خاط ضيتعو
 صوص/ دود، خصوص/ خدودمائل، /ريف، خمائل/خريف حذف

  خطوب/ خداع، طوب/خالص، داع /خطيب، لص/ طيب إضافة
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  خاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [خ]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /خا/ /ـم/تـ/خا/ ـم-تـ-خا خاتم
 /وخ/ /ل/خو/د/ ل-خو-د دخول
 /يـخ/ /ـف/ـخيـ/مـ/ ـف-ـخيـ-مـ مخيف
خا   وْ وْ  َخ وْ / خا  -َخ  /خا   / /خا  /َخ
خ   وْ وْ  َخ وْ / خ  -َخ  / خ   / /خ  /َخ
خ   وْ وْ  َخ وْ / خ  -َخ   / خ   / /خ  /َخ

ع
طي
تق
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 .التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة أقطع جماعيا على السبورة المقاطع* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (مد باأللف)ا  +  ء خا
 (مد بالواو)و  +  ء وخ
 (مد بالياء)ي  +  ء يخ
 (تنوين الفتح)ا    +  ء خا  
 (تنوين الضم)ـــ   +  ء خ  

ـ +  ء خ     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [خ]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة خاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة خاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينت الل تتضمن الحرف مع الحركايقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها

، ـخ  خا، خو، خيـ، ـخا، ـخو، ـخيـ ، ـخا ، ـخ  ، خا ، خ   ، خي، خ 

 نخالة، صخور، دخيل، مخ، منفاخا، أخ  
   - الفخاخ في الفراخ – الخنزير من أخاف ال ناأ  - خجول أخي – بالدي خريطة خالي رسم – الخبز يخبز الخباز

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع خاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وخاءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  خاءللحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) خاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين خاءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  غ[ / غ]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [غ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [غ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [غ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات غينللحرف االتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة غينحرف ال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

وضعية 
 االنطالق

 غليظ، صغير، غراب، غنم، غزال، المغرب،[. )غ]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 غال، غادر، بلغ، بالغ، غسل، غاص، غاب، فراغ، غطاء، غرفة، غذاء، صباغة، غسيل، غسالة، غربال، غبار، غضبان،

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، (غروب غيالن، بالغ، غول، غرب،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

العينْ  *** لغينْ أنا ا الغين،أنا  ب هي كبير بِ  ش 
مْ  غ   .الغزال والغنمْ وفي ***  أنا في الغمام والنَّ
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
ما الصوت األول في كل : ثم أسأل ،(غنم، غراب، غالف): مثل ،[غ]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

وبعضها ال يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا ، [غ]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.غ]كانت الكلمة تتضمن الصوت 

غزال، بلغ، مغرب، غرفة، ) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل [غ]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال اإلشارات ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...، غطاء، صغير
 .المتفق عليها

 .الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد من مخرجه، مع[ غ]أنطق الصوت * 
 .وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه، [غ]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 ... -/ م/ /ال/ /غـ/ -/ ل/ /با/ /رـغ/ -/ ر/ /با/ /غـ/
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غراب، غنم، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل غينحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف،  غينحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )( أرغفة، مغرب، صبغ، مبراغ
 .وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي غينحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .اللوح، أو تلوينه على الورق أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع غينال حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [غ]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 غنم
 غراب
 غذاء

 ـم-ـنـ-غـ
 ب-ـرا-غـ
 ء-اـذ-غـ

 /ـم/ـنـ/غـ/
 /ب/ـرا/غـ/
 /ء/ـذا/غـ/

 /ـغ  /
 /ـغُ /
  /ـغِ /



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة غينللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـغ  
 ـغُ 
 ـغِ 

 ةفتح+  غ
 ةكسر+  غ
  ةضم+  غ

 الطالقة
، ُغ، غِ )أعرض على السبورة المقاطع *  ، ـُغ، ـِغ، غ  ـ، ـِغـ، ـغ  ـ، ـُغ ـ، ِغـ، ـغ  ـ، ُغ وأحفزهم على قراءتها بالترتيب  ،(غ 

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .والمتعلمات المقطع حسب الموضع، لينطق المتعلمون من حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب * 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات  -
 .المتوافق عليها

ـ، ـ، ِغـ، ُغـ، غ  ، ـِغـ، ـُغـ، ـغ  ، ـِغ، ـُغ، ـغ   غِ  ُغ، غ 
 ..رغب، غناء، تغّم، تفرغ، غرفة، بلغ، صباغة، غضبان،

  صبغ الصباغ غرفة  – غنى الغالي أغنية عن المغرب
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة غينالحرف يكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة غينبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  غينلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) غينحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر باتالصعو وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [غ]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  4الحصة  غ[ / غ]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات  [غ]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [غ]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [غ]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  غينلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين غينحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .اتالطويلة والتنوين وفي كلم

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
العينْ *** أنا الغين، أنا الغيْن  ب هي كبير بِ  ش 
ْم  غ   .الغزال والغنمْ وفي *** أنا في الغمام والنَّ

 .أراقب األنشطة المنزلية -
غمام، غراب، غزالن، غار، صغير، ): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ غ]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.غ] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة...( ،غول

ت
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 غنم،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[غ]لصوت اأسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال غينمقطع الوأحفزهم الكتشاف  (غرس غار،
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ج]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (رغب غربال، صغير،(  ) غرفة غوص،ت غروب،)

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 غ  / مبراغ  / ألعب بمبراغ   غ  / مبراغ  / مبراغ   هذا ا  غ/مبراغا  /أخذت مبراغا  

لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية مع ا [غ]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

ببغاء، صغير، ): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ غ]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، صباغا ، باغ    (....،  أغوص، بالغ 

ض
وي
تع
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فة
ضا

إل
 ا
ف،

حذ
 ال
،

 

وأحفزهم إلى حذف مقطع  من الكلمة وتعويضه بآخر، او حذف مقطع  ،[غ]الصوت أقدم كلمة تتضمن * 
 :دون تعويض، أو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، مثل

 بلدة/بلغةتراب، / حمام، غراب/ بالل، غمام/ بغال تعويض
 خيمة/، غيمةأرصفة /مبراة، أرغفة/ دار، مبراغ/ غار

 راء/زير، غراء/باء، غزير/غباء حذف
  غدير/غطاء، دير/غداء، طاء/ داء إضافة
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  غينحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [غ]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اـغ/ /ـة/بـ/ر/اـغ/مت/ ـة-بـ-ر-ـغا-مـ مغاربة
 /وغ/ /ل/وغ/ ل-غو غول
 /يـغ/ /ـف/يـغ/ر/ ـف-غيـ-ر رغيف

 / ا  ـغ / /ا  ـغ/ـليـ/بـ/ ا  ـغ-ـليـ-بـ ا  بليغ
 / ـغ   / /ـغ  /ـليـ/بـ/ ـغ  -ـليـ-بـ بليغ  
  / ـغ   / /ـغ  /ـليـ/بـ/ ـغ  -ـليـ-بـ بليغ  

ع
طي
تق
ال

 

 .التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة أقطع جماعيا على السبورة المقاطع* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  غ اغ
 (بالواو مد)   و+  غ وغ

 (بالياء مد)   ي+  غ يغ
ـ+  غ غ    (الضم تنوين)   ـــ 
ـ+  غ غ    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا ـ +  ـغ ا  غ

 الطالقة
مع الحركات  [غ]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرةغين ال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، غا، غ): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل غينالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .كانت بطاقته تتضمن نفس المقطع، ويقرؤه
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة غينال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها

،غا، غو، غيـ، ـغا، ـغو، ـغيـ، ـغا، ـغو، ـغي،  ، ـغ   غا ، غ  ، ـغا ، ـغ   غ 
، صغار، صمغ، رغيف  غابة، صغير، تغوص، مبراغ، صباغا ، بالغ 

  غاب صغير النغاف في الغابة –سمع الغالي الببغاء يغني 

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع غينال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وغينلبحرف االمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  غينلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) غينحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين غينحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  غ، خ/ الحرفان / [ غ]و [ خ]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات [ غ] و[ خ] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [غ]و [ خ]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ غ] و[ غ] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين
 .مع جميع الحركات والتنوين والغين الخاء حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين والغينالخاء  يحرفتتضمن 
 سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي،: الوسائل

 .....رقمية، اجهزة إلكترونية، موارد 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أنتدب المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوار* 

 وضعية
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

 ال اختفي، ال أخافْ *** أنا الخاء، أنا الخاْء 
 .وفي النخيل والخرافْ *** تجدني في الخيمْة 

ب هي***  الغينْ  أنا الغين، أنا العينْ  كبير ش  بِ  
مْ  الغمام في أنا غ   .والغنمْ  الغزال وفي***  والنَّ

 .المنزليةأراقب األعمال *

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والغين الخاءحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)وأساسا كراسة المتعلم، ورةبالس

مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والغين الخاء يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 
 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 

 – بالدي خريطة خالي رسم – الخبز يخبز الخباز -خرافة  أختي لي حكت – خضرا الخضار باع - خبزا الخباز خبز
 - غرفة الصباغ صبغ – المغرب عن أغنية الغالي غنى - الفخاخ في الفراخ – الخنزير من أخاف ال أنا  - خجول أخي
 الغابة في النغاف صغير غاب – يغني الببغاء الغالي سمع

، غنم، منفاخا، مخ، دخيل، صخور، نخالة،خمار،  خطوط، خميرة،  صغير، غالف، غابة، غراب، أخ 
، صباغا ، مبراغ، تغوص،  ...رغيف، صمغ، صغار، بالغ 

ـ، ـ، ُخـ، ُخـ، خ  ، ـِخـ، ـُخـ، ـخ  ، ـِخ، ـُخ، ـخ  ، خي، ـخيـ، ـخو، ـخا، خيـ، خو، ِخ، خا، ُخ، خ  ، خا ، خ   خ 
، ـخا ،  ـخ   ـخ 

ـ، ـ، ِغـ، ُغـ، غ  ، ـِغـ، ـُغـ، ـغ  ، ـِغ، ـُغ، ـغ  ، غا ، ـغي، ـغو، ـغا، ـغيـ، ـغو، ـغا، غيـ، غو، ِغ، غا، ُغ، غ   غ 
، ، ـغا ، غ    ـغ   ـغ 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات[ غ] و[ خ] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والغين الخاء حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والغين الخاء حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتية ببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
ثنائي أو رى أو تعاون غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :عمل فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف  ~

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  .لخاءحرف ا: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف خاءحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  خاءالللقراءة، تتضمن 
 ...خروف، ُخنفساء، خنزير، خاتم، تخيط، سخونة، مطبخ، خوخ، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلخاءاليتضمن 

 ـخ  : مطبخ   – ـخا: مخالب -ُخـ : ُخَضر  

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، َخْوخ    ُخـ، ـخا، ـخ 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـخا، ُخـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َخْوخ   ـخ 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
، ـخا، ُخـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َخْوخ   ـخ 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم خاءالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة .خــاءال حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما  خاءحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلخاءال لحرف

 ...خالة، خبز، فراخ، خولة، خاتم، أخت، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ المتعلمون والمتعلمات فيما استحضره أستثمر ،
 :مثل

تأها َخْوَلَة خاَتما   ُْخ ْت َخديَجُة ألأ ْهدَ  .أَ
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

 دب نتأوحركته؛ و خاءالحرف عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة  أستفسرهم
ى علالمكتوبين ه وحركت خاءلاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .غيــنحرف ال: الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف غينحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 علميةتدبير األنشطة التعليمية الت المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  غينالللقراءة، تتضمن 

 ...تغوص، مبراغ، غنم، غراب، غزالن، ببغاء، رغيف، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلغيناليتضمن 

 غا  : مبراغا – ـغو: تغوص  -ُغـ : غراب

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

بُ   .ُغـ، ـغو، غا ، اَْلَمْغرأ
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبمقطع، ألعرفهم على كل  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
بُ  غا ، ـغو، ُغـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك ، (اَْلَمْغرأ

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
بُ  غا ، ـغو، ُغـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  (اَْلَمْغرأ

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم غينالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3:  األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .والغين الخاء حرفا: الموضوع

 .والغين الخاءي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 مما  والغين الخاء حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص
 ...غنم، غراب، غزالن، مبراغ، رغيف، ببغاء، غول، خباز، خطاف، خنصر، خالة، سخونة، نخيل، خوخ، 

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في انشطة  والغين الخاء حرفيلحصص القراءة 

 :الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 نخيل، مختبرفراخ، خالة، 
 .غار، بغل، صبغ، صغير

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونالدفاتر بما هو مكتوب على السبورة علىيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .الخاء والغين حرفا: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالغين  الخاء يحرف تتضن وإنتاج جملتين قصيرتين؛ كلمات اءبن :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الحي والدواربمجال 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /.ور/،/خذ/، /ف: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير( خذروفصورة )

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

ـ، غـ با، طا، خْط، ط    ـة، صأ

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ...طبـ
 ـج
 ـخ
 حـ

 ...صبــ 
 عـ
 غـ
 خـ

 ء.... ببـ 
 ـخا
 ـعا
 ـغا

 باختيار الكلمة المناسبة، مثلتين قصيرة أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين: 

 ......... طبخت أمي
 بغال
 رغيفا
 غابة

 ...... الفراخ في  
 الخالة
 الفخاخ
 المدرسة

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليهيعرض كل فريق  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 

 
 

 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تصف شيئا/ يـ: التواصلية الوضعية (2) آية والسلحفاة: الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 ... نفايات، منزل، طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
 بماذا الحديقة؟ في السلحفاة تعيش كانت كيف لها؟ تقدم كانت ماذا صديقتها؟ من السلحفاة؟ تسكن كانت أين: يجيبون عن أسئلة -

 هل آية؟ فعلت ماذا الحي؟ عن والرحيل امتعتها جمع قررت لماذا يوم؟ ذات آية زارتها عندما السلحفاة أصبحت كيف تستمتع؟ كانت
 .... السلحفاة؟ مسكن قرب األزبال يطرح السكان أحد زال ال

 .ال عليك يا صديقتي: قالت آية :مثل، (يا)بأسلو ب النداء جمال يركبون  -
 .الكل سعيد مرتاح في الحي: ، مثليركبون جمال مع أسلوب الوصف ومفرداته ـ

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
وأساعدهم باستعمال  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما 
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات

يم
لق
 ا
ار

ثم
ست

ا
 

، بتوجيههم ... والوفاء، الحب والنظافةوصداقة والمساعدة ال: القيم التي تعالجها الحكاية/ساعدهم على اكتشاف القيمةأ* 
 :إلى

 ....، والفاء، حب والنظافةوال القيم المتعلقة بالصداقة والمساعدة استخراج ما يبين -

 .لكل قيمةإعطاء أمثلة  -
علم تدل ؟ لماذا الحي؟ عن ترحل السلحفاة تتركس فهل آية، مكان كنت لو ؟ لماذا؟ستساعد السلحفاة، هل آية لو كنت مكان -
 ......الفتة؟ لا

 : مثل، حب والنظافةوالمساعدة وال صداقةال ةيصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيم -
مون موعد جمع رالسكان يحت – . لكلبهفالح يقدم طعاما  - (صورة او تشخيص. )ة الدراسيةيرمي النفايات على أرضية الحجرطفل  -    

 .....الرعي يدافع عن كلبه عندما يقذفه أحد بالحجر – النفايات المنزلية

م 
وي

تق

عم
ود

 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، أسئلةيعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن  -

  ؟ما قامت به آية تجاه السلحفاةهل أعجبك ما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 ...والحب والنظافة  قيمة الصداقة والمساعدةلمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -

ية
صل

وا
لت
 ا
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ضع
لو

ا
 

يع
سم

ت
 

 الشارع؟علم كانت تتفرج السلحفاة في : بأن أسأل( تصف شيئا/يـ) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 : قاله ما معي فتابعوا. ما يوجد بشارعهاآية تصف  :أضيف مثل

 .في شارعنا واجهات تجارية كثيرة

 .واجهة المخبزة تعرض حلويات شهية

 .واجهة متجر المالبس تعرض مالبس للكبار والصغار

وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 .لسانها على بالكالم هممت كلما ،شيء كل جهة إلى توجه بوجهيمن شخص واحد، أشير وأ الوصف صادرا دام ما -* 
 ماذا تعرض واجهة متجر المالبس؟ ؟ماذا تعرض واجهة المخبزة؟ ماذا يوجد في شارع آية: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .شيئا صفت/ ـي: التواصلية الوضعية (2) والسلحفاة آية: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1 :األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل،

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 (.أكتفي ببضع كلمات ) أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 

 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على أحد العناصر* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

وأساعدهم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة *
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 .نظيفة( صورة المتاجر)و  ( العماراتصورة ) فيعجبها ان ترى -
 (. .......صورة ذباب)يزعجني طنين  -

هذا النشاط في الالحق من أسابيع السنة  أعتمد. )أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.الدراسية، حين يتمكنون من مفاتيح القراءة

كانت، تسكن، مسكن، لكنني، كريهة، )،  حرف الكاف[ ك]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
( ...، كانت، تسكن : )مثل مدروسة، حروفها التي وأدون، (الكل، السكان، سلوك، كتبت، ذلك، كثيرا، حيكم، المشكلة
بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير مدروسة،  الكافعلى السبورة، وأكتفي بتدوين المقاطع المتضمنة لحرف 

 ...(ـِكـ: المشكلة؛/ ـُكـ: /،  حيكم/َكـ: / كثيرا): مثل

  .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. منها تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم

ية
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 ا
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 ترجيع

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات

كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى عن أسئلة متدرجة، يكون الجواب  أطرح* 

 ماذا يوجد في شارع آية؟ ماذا تعرض واجهة المخبزة؟ ماذا تعرض واجهة متجر المالبس؟: ، مثلوزمرا ليتمكنوا منه
 .في شارعنا واجهات تجارية كثيرة

 .واجهة المخبزة تعرض حلويات شهية

 .واجهة متجر المالبس تعرض مالبس للكبار والصغار

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 

 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيئا صفت/ـي: التواصلية الوضعية (2) والسلحفاة آية: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية المتعلقة بالحكاية،

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 طنين، الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور

ح
ال

كــ
ـــ

اي
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
 ة 

 وضعية
 االنطالق

، وأسجله على مضمون الحكاية األصلية شفهياأساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
 .السبورة؛ لتتم قراءته

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) الثالثة األولىأشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية * 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
  ...روضة، غار، : المكان -

 .....فريد، السحلية: الرئيسة الحكاية شخصيات
 ....كل صباح، ذات صباح، بعد ذلك النهار: الزمان -
كانت سحلية تعيش بغار في روضة منزل فريد صديقها الذي كان يزورها كل صباح، فيقدم لها الطعام من : األحداث -

 ...زارها فريد.....وكانت تتفرج على .... وقشور الخضر والفواكه التي تفضلها كثيرا، باإلضافة إلى ما يصطاده من جراد 
توقف ....حاربة التلوث لم طبع وإلصاق وتوزيع ملصقات... ريد تدخل ف، .....الروائح الكريهة تخنقها....فقررت المغادرة 

  ....عدولها عن الرحيل.... انبعاث الروائح الكريهة 

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في . وقراءتهاكتابة الجمل على السبورة  -

 .مرحلة اإلعداد
 .، وكتابيا عندما يصبحون متمكنين من مفاتيح القراءةبناء خريطة الحكاية الجديدة شفهيا فقط -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدةهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 المالبس؟ متجر واجهة تعرض ماذا المخبزة؟ واجهة تعرض ماذا آية؟ شارع في يوجد ماذا -

 .في شارعنا واجهات تجارية كثيرة

 .واجهة المخبزة تعرض حلويات شهية

 .واجهة متجر المالبس تعرض مالبس للكبار والصغار

 .، ويصفوا ما يوجد بشارعهاآيةشخصية  على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيئا صفت/ـي: التواصلية الوضعية (2) والسلحفاة آية: الحكاية

( 2) (.يا)بـ  النداء أسلوب الفعلية، النواسخ مع االسمية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية الوضعية محاكاة

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل، طنين،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها *

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .منهم تركيبها في جملة الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد كلمة من معجم* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال *
 :الفعلية النواسخ مع االسمية الجملةتثبيت 

 :هاتكملتطلب منهم ، وأةسخ فعلياسمية منسوخة بنواأ نطق بجمل * 
 .......ليست  –.......... أصبحت  –......... صارت  –......  كانت السلحفاة   -
 .......... -......  ظلت  -

 :مثلب ،الجملة االسمية المنسوخة بناسخ فعلي توظيف إلى أدفعهم *
 ..........ليست : العمارت شاهقة –..........           كان : الحي نظيف-
 ........أصبح : الهواء نقي –.......          ظلت : السلحفاة قلقة -
 ...... -.........     صار  :الكل سعيد مرتاح -

 (:يا) النداء أسلوبتثبيت 

 :مثلب، (يا)توظيف أسلوب النداء ب أدعوهم إلى * 
 .اطلب من زميلك االنتباه –.      انه صديقك عن الكذب -
-...... 

 :وضعيةأسمعهم * 
وكالعادة قبل . تلتحق بعملها تضطر كل يوم إلى أن تتركه في المنزل بمفرده حتى. تعمل أم محمد ممرضة" 

 : "....".أن تغادر البيت تقبله بحرارة وتوصيه قائلة

 (.تعمل مهأ نأل المنزل في بمفرده محمد يبقى): أدعوهم إلى إعادة صياغة الوضعية*
 :أفسح المجال للتفاعل التلقائي*
 .ن يكون حذراستوصي األم ابنها بأن يعتني بنفسه، وأ -
 .خطار قد تلحق به في غيابهامن أ ستحذر األم ابنها -

 بم ستوصي األم محمدا؟: أطرح السؤال*

 .ال تطل من الشرفة يا حبيبي -.        يا بني العزيز ال تقترب من الكهرباء -
 .واعتن بنفسك ،نجز واجباتكمحمد أيا  –.                   ال تغادر المنزل يا صغيري -
 ......... -             .         يا عزيزي تناول فطورك -

 تقويم

 ودعم

 .إلى استعمال النواسخ الفعلية في جمل مفيدة أدفعهم* 
 .أدعوهم إلى تقديم نصائح وتوجيهات لزمالئهم وزميالتهم -

 الوضعية

 التواصلية
 محاكاة

 .هتما قال، وترديد آيةشخصية تقمص  أطلب منهم* 
 . .يوجد بشارعهاووصف ما ، ةآيــــأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
  

 
 
 
 
 



 : الجذاذة الدوار/  الحي: 4 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيئا صفت/ ـي: التواصلية الوضعية (2) والسلحفاة آية: الحكاية

 .ومفرداته الوصف أساليب واستعمال " شيئا  تصف/ يـ " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.ل في مجموعات، ألعاب ومسابقاتعمل فردي، عم)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 الذباب، الحلويات، المخبزة، المسجد، المدرسة، المتاجر، العمارات، الشارع، مسكن، حي، حديقة، سكان،:  المعجم
 ... نفايات، منزل، طنين،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : بأسئلة مثل"  شيئا تصف/ يـ" المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية أساعد* 

  آية؟ شارع في يوجد ماذا -
  المخبزة؟ واجهة تعرض ماذا -
  المالبس؟ متجر واجهة تعرض ماذا -

 .هتما قالن وويردد، آيــــةبعضهم يشخص * 
 : أضيف مثل* 
 : هتقال ما معي فتابعوا. بشارعها يوجد ما تصف آية

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .في شارعنا واجهات تجارية كثيرة

 .واجهة المخبزة تعرض حلويات شهية

 .واجهة متجر المالبس تعرض مالبس للكبار والصغار

وبمراعاة قواعد  ، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،باحترام أسلوب اإللقاء مرتين أسمع العبارات* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .وأوجه وجهي ناحية كل شيء ،ةـــــآي دورأتقمص * 
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 ......ماذا في شارع آية؟  -

 تشخيص
 .وصفت به موجودات شارعها، ويرددوا ما آيـــةشخصية على تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 
 .تقويم التعثرات أشرك الجميع في* 

 .ويصفوا ما يوجد بالشارع، آيــــــةأن يحاكوا أطلب منهم *  محاكاة

 تقويم ودعم
 :  صف ما يوجد بــ -

 ....حيكم، شارعكم، ، حديقتكم، مدرستكم، منزلكم

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .الدوارحي وال: 4الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ك[ / ك]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ك]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ك]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ك]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات كافلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة كافال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .أيها، أيتها، فوق، تحت+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
  .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 كعب، كوب، ملك، ملكة، كأس، كرة، كيس، مكان، مكتب، كتاب،) :، مثل[ك]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( ،كاتب  مفكوك، سكين، مالكم، ضحك، حكم، دكان، مركز، كوخ، كلب، كبد، كف،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 في الكتاب والكالمْ *** نا الكاف، أنا الكاْف أ
  .بالمداد واألقالمْ ***  في الكراسة تكتبني
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 .النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، .. كالم، كرة، كتاب: ، مثل[ك]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

، وبعضها ال [ك]بعضها يتضمن الصوت ( ...بقول،  سكون، مقود، مكنسة، قلم، كتاب، مالكم، كالم،)أقدم شفهيا كلمات *
 .[ك]يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

مكان، سمكة،  ديك، كتكوت،كبير، مكتب، : )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ك]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)واحفزهم على تحديد موقعه ، (...،سلك، كمال

 المختلفة الكلمة تحديد منهم وأطلب القصيرة، الحركات مع [ك] الصوت تتضمن كلمات من مجموعات ثالث شفهيا أقدم* 
 (كلمة، ِكتاب، كلب) ،( ُكرة، كبد، كأس) ،( َكَتَب، ُكُتٌب، ُكبَّةٌ ): مجموعة كل في الكاف على الحركة ونوع

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ك]الصوت أنطق * 
 .وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه ،[ك]الصوت ينطقون  -

ج
دم
 :على كلمات، مثلأطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل *  ال

 ..../ ـك//ـلـ/ /مـ/، / ـم/ /ـكيـ/ /حـ/، / ـم/ /ريـ/ كـ/
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كمان، كرة، مركب، سمكة، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل كافحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  كافحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (أسماك، ملك

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي كافحرف الأرسم * 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  كافحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .السبورة

 [ك]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
تِفٌ   َك
 ُكَرةٌ 
 ِكتابٌ 

 ـف-ـتـ-كـ
 ة-ـر-كـ
 ب-ـتا-كـ

 /ـف/ـتـ/كـ/
 /ة/ـر/كـ/
 /ب/ـتا/ كـ/

 /َكـ/
 /ُكـ/
  /ِكـ/
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة كافللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 َكـ
 ُكـ
 ِكـ

 (فتحة) ـــــــــَـــــ+  ك
 (ضمة) ــــــــُــــــ+  ك
ِــــــــ+  ك   (كسرة) ــــــ

 الطالقة
، كِ )أعرض على السبورة المقاطع *   ، ـِك، َك، ُك ـ، ـِكـ، ـَك، ـُك على قراءتها  وأحفزهم، (َكـ، ُكـ، ُكـ، ـَكـ، ـُك

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة



ق
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 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع * 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 كِ  ُك، َك، ـِك، ـُك، ـَك، ـِكـ، ـُكـ، ـَكـ، ُكـ، ُكـ، َكـ،

 مسكَ  كسر، أكل، حكم، ضحَك، ملكة، كف،

 أحمل كتبي على كتفي -كتب كمال في الكراسة –مكتبة كنس كريم باحة ال  
 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة كافحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة كافبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  كافلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) كافحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع مراعاة [ك]أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت 

 .الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .ك[ / ك] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ك]صوت للالتحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ك]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ك]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  كافلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين كافحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .تحت فوق، أيتها، أيها،+  السابقة البصرية الكلماتيقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
والكالمْ  الكتاب في***  الكافْ  أنا الكاف، أنا  

 .واألقالمْ  بالمداد***  تكتبني الكراسة في
 .أراقب األنشطة المنزلية -

 كوب، كاتب،كتب، كتاب، كرة، ) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ك]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على  (...كان دكان، سكين، كوخ، مكان، كيس،
 [.ك]نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 َكتب،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ك]الصوت أسمع كلمات تتضمن *
 .المختلف كافمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(كاتب كلب،
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ء]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.كيس ة،كنان كتاب،)  ،(كرة كوب، ُكتب،) 

زل
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ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ـك  / ديك/استمتعت بديك ا  ك/ ا  ديك/  اديك تأكل ـكٌ / ديك/  صاح ديك

مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية  [ك]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 : مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ك]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
، ملٌك، ،ضحك   مسكوك، كان، دكان، سكين، كوخ، مكان، كيس، كوب، كاتب،)  (....(باك 

ض
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الكلمة مقطع بآخر ونطق ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[ك]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل

 / ... رف: كف/ فسر: كسر/  عتاب: كتاب/  بان: كان/  مالزم: مالكم ضيتعو
 ريم : كريم/ باب : كباب حذف

  كالم: الم/ كسور : سور إضافة
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  كافحرف العلى السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن  أعرض* 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ك]وتي المتضمن ل المقطع الص التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اك/ /ـل/ـم/اك/ لـ-ـم-كا كامل
 /وك/ /ـة/مـ/كو/ ـة-مـ-كو كومة
 /يـك/ /سـ/ـكي/ سـ-كيـ كيس
 /ا  ك / /ـكا  /حـ/ضا/ ا  ك-حـ-ضا ا  ضاحك
 / ك   / /ـك  /حـ/ضا/ كا  -حـ-ضا ضاحك  
  / ك   / /ـك  /حـ/ضا/ كا  -حـ-ضا ضاحك  
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 .المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءةأقطع جماعيا على السبورة * 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (مد باأللف)ا  +  ك اك
 (مد بالواو)و  +  ك وك
 (مد بالياء)ي  +  ك يك
 (تنوين الفتح)ا    +  ك ا  ك
 (تنوين الضم)ــٌـ  +  ك كٌ 

ـ +  ك ك     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع  [ك]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة كافال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة كافال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينالحركات الل تتضمن الحرف مع يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها

، ـٌك، ـك  يـكا، كو، كيـ، ـكا، ـكو، ـك ، ـكا  ، ك   ، كي، ٌك، كا 

، باك   كان، مكيدة، كتكوت، مكان،    .سلٌك، أسماكا 
  .كبيرا كعكا حكيم أكل - وكيس وكرسي ومكنسة وكوب سكين به كوخي

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع كافال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وكافبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  كافللحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) كافحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين كافحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ث[ / ث]الحرف / الصوت: الموضوع

، ومع الحركات معزوال [ث]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ث]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ث]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )القصيرة وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات ثاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة ثاءحرف التتضمن 

الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، سند بصري من المحيط : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونهيقرأ  -

وضعية 
 االنطالق

 كثير، ثلوج، ثالجة، ثلج، ثمار، ثعبان، ليث، ثعلب،[. )ث]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

، (ثائر حرث، أثاث، مثابر، إناث، مماثل، تمثال، ثالث، ثيران، ثوم، محراث، تمثيل، مؤنث، مثال، ثمانية، مثلث، ثالثة،
  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 في الثرثرة والثغاءْ  *** لثاءْ أنا ا ،الثاءأنا 

  .تميزني عن التاءْ ***  نقٌط ثالٌث فوقي
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسةفي جميع انشطة 

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
الصوت األول في كل  ما: ثم أسأل ،(ثعلب، ثعبان، ثمار): مثل ،[ث]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

، [ث]بعضها يتضمن الصوت ( ثالثة، تالحم، ثبوت، تفاح، ثِقة، أخذ، رذاذ، أثاث، ثوب، ذهب)أقدم شفهيا كلمات *

 [.ث]وبعضها ال يتضمنه، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 
 لبث، لثم، بحث، نثر، ثراء،) :مواقع مختلفة من الكلمة، مثلفي  [ث]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه  ،..(ثبت،
 تحديد منهم وأطلب القصيرة، الحركات مع [ث] الصوت تتضمن كلمات من مجموعات ثالث شفهيا أقدم* 

  :مجموعة كل في الثاء على الحركة ونوع المختلفة الكلمة
 (ثالثة، ثمانية، ثقة(  ) ، ثمرةثعبان، ثلج( )ثعلب، ُثقوب، ُثلوج) 

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ث]أنطق الصوت * 
 .وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه، [ث]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثلأطلب *  ال

 ... -/ ـة/ /ـقـ/ /ثـ/ -/ـة// ثـ/ /ال/ /ثـ/ -/ ج/ /ـلو/ /ثـ/
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ثعبان، ثلج، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل ثاءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف،  ثاءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )( ثالثة، عثمان، محراث، حديث
 .وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي ثاءحرف الأرسم * 
 .منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة أطلب* 
 .أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورق* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع الثاء حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ث]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 ثمين
 ثلوج
 ثمار

 ـن-ـميـ-ثـ
 ج-ـلو-ثـ
 ر-ـما-ثـ

 /ـن/ـميـ/ثـ/
 /ج/ـلو/ثـ/
 /ر/ـما/ثـ/

 /ـثَ /
 /ـثُ /
  /ِـث /



ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة ثاءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـثَ 
 ـثُ 
 ِـث 

 ةفتح+  غ
 ةكسر+  غ
  ةضم+  غ

 الطالقة
، ثِ َثـ، ُثـ، )أعرض على السبورة المقاطع *  ، ـِث، َث، ُث ـ، ـِثـ، ـَث، ـُث وأحفزهم على قراءتها بالترتيب  ،(ِثـ، ـَثـ، ـُث

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

بها في كلمات، ثم أكتب أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركي* 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 ثِ  ُث، َث، ـِث، ـُث، ـَث، ـثِـ، ـُثـ، ـَثـ، ثِـ، ُثـ، َثـ،
 ...ثالثة، لبث، مثلث، كّمثرى، ثعلب،

 .الحبلثريا تثب على  -أكلت ثريدا وكّمثرى وثمارا
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة ثاءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة ثاءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  ثاءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) ثاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ث]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين : 4الحصة  ث[ / ث]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ث]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ث]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ث] للصوتتحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  ثاءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين ثاءحرف الوكلمات وجمل تتضمن  مقاطع

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....جسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، ذوات األشياء، التعبير ال

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
والثغاءْ  الثرثرة في***  الثاءْ  أنا الثاء، أنا  

 .التاءْ  عن تميزني***  فوقي ثالثٌ  نقطٌ 
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 : الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ث]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -
 ...( حثالة، ثالثاء، مثابر، ثالث، محراث، أثاث، حديث، تمثيل، مثال، كثير، ثائر، ثوم، ثيران، ثار،ثعلب، ثمار، ثلوج، )

 [.ث] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 ثعلب،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ث]لصوت اأسمع كلمات تتضمن *

 .مختلفال ثاءمقطع الوأحفزهم الكتشاف  (مثال ثلج،
 :الحركتين األخريين، مثلمع  [ث]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (  ثلوج ثوم، ثعبان،)
 (ثيران ثِقة، ثِمار،) 

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -
 ث  / مثلث  / ألعب بمثلث   ثٌ / مثلثٌ / مثلثٌ  هذا ا  ث/مثلثا  /رسمت مثلثا  

لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية مع ا [ث]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 : والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ث]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -
 (....، ....بـْحٌث، ثالثاء، أثير، مثير، تثور، ثالث، محراث، مثال،)

فة
ضا

إل
 ا
ف،

حذ
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ض،

وي
تع
وأحفزهم إلى حذف مقطع  من الكلمة وتعويضه بآخر، او حذف مقطع  ،[ث]الصوت أقدم كلمة تتضمن *  ال

 :دون تعويض، أو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، مثل
 تراب: تراث/ محرار: محراث/ عراء: ثراء/ سمر : ثمر/ غار : ثار تعويض
 مستمر: مستثمر/ حلة: حثالة حذف
  أثمان: أمان/مماثلة : ممالة/ ثراء : راء إضافة
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  ثاءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  وبعد. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ث]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اـث/ /ل/ـثا/مـ/ ل-ـثا-مـ مثال
 /وـث/ /ر/وـث/منـ/ ر-ـثو-منـ منثور
 /يــث/ /ـر/يــث/مـ/ ـر-ـثيـ-مـ مثير
 / ا  ـث / /ا  ـث/يــد/حـ/ ا  ـث-ـديـ-حـ حديثا  

 / ـثٌ  / /ـثٌ /يــد/ـح/ ـثٌ -ـديـ-حـ حديثٌ 
  / ـث   / /ـث  /يــد/ـح/ ـث  -ـديـ-حـ حديث  

ع
طي
تق
ال

 

 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+  ث اث
 (بالواو مد)   و+  ث وث

 (بالياء مد)   ي+  ث يث
 (الضم تنوين)   ــٌــ+  ث ثٌ 
ـ+  ث ث    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا  ـ+  ـث ا  ث

 الطالقة
مع الحركات  [ث]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة ثاءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، ثا، ث): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل ثاءالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .نفس المقطع، ويقرؤه كانت بطاقته تتضمن
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة ثاءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها

، ـث  ي، ثا، ثو، ثيـ، ـثا، ـثو، ـثيـ، ـثا، ـثو، ـث ، ـثا ، ـٌث ، ث   ثا ، ٌث
، مثلثٌ  مثير، ثوم، ثابت،، ثيران عثور، أثاث، ، متحدث   ...، محراثا 
  .الثعلب خبيث وماكر – والثيران والثعالب الثعابين من كثيرا أخاف

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع ثاءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وثاءلبحرف االمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  ثاءلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) ثاءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معوالتنوين،  بالحركات الطويلة

 .مع الحركات الطويلة والتنوين ثاءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 4:  األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ث، ك/ الحرفان / [ ث]و [ ك]الصوتان : الموضوع
مع جميع الحركات [ ث] و[ ك] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين [ث]و [ ك]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ث] و[ ك] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين

 .مع جميع الحركات والتنوين والثاء الكاف حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين ثاءوال الكاف يحرفوجمل تتضمن 
الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي،  سند بصري من المحيط: الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوار أنتدب* 

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

 والكالمْ  الكتاب في***  الكافْ  أنا الكاف، أنا
 .واألقالمْ  بالمداد***  تكتبني الكراسة في

 والثغاءْ  الثرثرة في***  الثاءْ  أنا الثاء، أنا
 .التاءْ  عن تميزني***  فوقي ثالثٌ  نقطٌ 

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والثاء الكافحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالس

مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والثاء الكاف يحرفومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو ن والمتعلمات يكتب المتعلمو - 
 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 

 أكل - وكيس وكرسي ومكنسة وكوب سكين به كوخي  -كتفي على كتبي أحمل -الكراسة في كمال كتب – المكتبة باحة كريم كنس
 ثريا -وثمارا وكّمثرى ثريدا أكلت -كتفي  على كتبي أحمل -الكراسة في كمال كتب – المكتبة باحة كريم كنس  -كبيرا  كعكا حكيم
 .وماكر خبيث الثعلب – والثيران والثعالب الثعابين من كثيرا أخاف -الحبل  على تثب

، ثعلب، أسماكا ، سلٌك، كان، مكيدة، كتكوت، مسَك، مكان، كسر، أكل، حكم، ضحَك، ملكة، كف، ثالثة،  لبث، مثلث، كّمثرى، باك 
 .متحدث   محراثا ، مثلٌث، مثير، ثوم، ثابت، ثيران، عثور، أثاث،

، كا ، ٌك، كي، ـكيـ، ـكو، ـكا، كيـ، كو، ِك، كا، ُك، َك، ـِك، ـُك، ـَك، ـِكـ، ـُكـ، ـَكـ، ُكـ، ُكـ، َكـ،  .ـك   ـٌك، ـكا ، ك 

، ٌث، ثا ، ـثي، ـثو، ـثا، ـثيـ، ـثو، ـثا، ثيـ، ثو، ِث، ثا، ُث، َث، ـِث، ـُث، ـَث، ـثِـ، ـُثـ، ـَثـ، ثِـ، ُثـ، َثـ،   .ـث   ـٌث، ـثا ، ث 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعأن تت يمكن. 
 .مع جميع الحركات[ ث] و[ ك] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والثاء الكاف حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والثاء الكاف حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتية للمحتاجين إلى ببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل  عمل فردي،
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سن األهداف بمالمتمكنين متكليف ~ 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  .لكـــافحرف ا: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف كافحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  كافالللقراءة، تتضمن 
 ...خروف، ُخنفساء، خنزير، خاتم، تخيط، سخونة، مطبخ، خوخ، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلكافاليتضمن 

 ك  : سماكأ – اـك: مكان -ُكـ : كرة
 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

، َكت  كُ   .كوت  ـ، ـكا، ك 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـكا، ُكـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - كوت   ك  ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َكت 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
، ـكا، ُكـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - كوت   ك  على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َكت 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم كافالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة .الكـــاف حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما  كافحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلكافال لحرف

 ...كتف، كتاب، كرة، كريم، أكل، ضاحك، كاتب، كتكوت، سكين، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر ،
 :مثل

ن  َكريما   ُرك   ! ُك َكةَ  اُت   .أَخاَك َيأ ُكلُ َمَعَك ال َكع 
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 جهرية مستقلة، ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جملةأقرأ ال. 

  دب نتأوحركته؛ و كافالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت كافلاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .ثــــاءحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات  (نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف ثاءحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  ثاءالللقراءة، تتضمن 

 ...ثعلب، ثعبان، ثمار، أثاث، ثيران، ثوم، محراث، 

 إعداد

 كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر
 :، مثلثاءاليتضمن 

 ث  : محراث – ـُثـ: الثالثاء  -ـ ثَ : ثعلب

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

ثيل   ، َتم   .َثـ، ـُثـ، ث 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، ـُثـ، َثـ،)على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  يكتبون - ثيل   ث  ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َتم 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

  هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 

 نشاط منزلي
، ـُثـ، َثـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - ثيل   ث  على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى النموذج  (َتم 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم ثاءالالخطي لحرف 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4:  األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .الكاف والثاء حرفا: الموضوع

 .والثاء الكافي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق

 مما  والثاء الكاف حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط
 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص

ثعلب، ثعبان، ثمار، أثاث، ثوم، ثيران، مثلث، كتب، كتاب، كتب، مكتبة، كاتب، سكين، سكوت، ضاحك، أسماك، 
... 

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في انشطة  والثاء الكاف حرفيلحصص القراءة 

 :الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 كراسة كيس، ملك، سكر،
 .ثمين، ثمار، أثاث، مثلث

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونالدفاتر بما هو مكتوب على السبورة علىيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: األسبوع والدوار الحي:  4 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والثاء الكاف حرفا: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وب والثاء الكاف يحرف تتضن وإنتاج جملتين قصيرتين؛ كلمات اءبن :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملتين قصيرتين  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الحي والدواربمجال  متعلقتين

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،مشاهدة صورة؛ وترتيب مقاطع؛ ثم كتابة الكلمة المناسبة لها إلى فريق كل أعضاء أدعو : 
 /.ث/،/محـ/، /ـرا: /مرتبة وبجانبها مقاطع الكلمة غير( محراثصورة )

 مثل هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات،أدعو: 

 ما، ُن، ُعثـ ـَر، َكـ، ـثيـ، ة  

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ـباب...
 كـ
 ثـ
 تـ

 ـلوج... 
 كـ
 ثـ
 تـ

 مُ .... ُكل ـ 
 ـكو
 ـثو
 توـ

 باختيار الكلمة المناسبة، مثل أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين قصيرتين: 

 ......... الذهب
 ثعلب
 ثمين
 ثمرة

 ...... نبح  
 الديك
 الكلب
 السمك

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

 بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم  أحاور كل فريق حول منتوجه. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 

 
 

 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 ثمانيةالحروف ال/ باتهم المرتبطة باألصواتسالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءباإلضافة إلى المالحظة اليومية ألدا*
ويتم . ولتحديد الفئة غير المتمكنة ونوع التعثر  ق أهداف األسابيع األربعة،يللوقوف على مدى تحق للوحدة، المدروسة

 : ذلك وفق ما يأتي
 .(فقطقبلها الحروف المدروسة و). وحدةحروف ال ضمن تت على قراءة جمل بسيطة( ة)كل متعلمة ءويم قراقت* 

 .(فقطقبلها الحروف المدروسة و) تتضمن حروف الوحدة كلماتة ءعلى قرا( ة)ملويم قدرة كل متعقت*
 .على قراءة مقاطع صوتية لحروف الوحدة( ة)تقويم قدرة المتعلم *

 قراءة الجمل -1

 :الجمل التالية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ( ة)يقرأ كل متعلم* 
ؤاد  خ   ع  أ خيها فُ فاُء م  ْت ص  ج  راءِ  ر  ْض  .إِلى اْلُمروِج اْلخ 

ُح ُمْحتاج   ْرعِ  ا ْلف الا صولِِه ِمن  الزَّ ْح ْمِع م  ِد لِج  ثيِر ِمن  اْلُجْه  .إِلى اْلك 

ل عِ  ة  بِالسِّ ْملوء  كاكيُن م  د  ة  و  طاِعُم فاِخر  م  ة  و  ْخم  مصانُِع ض  ة  و  بير  ِة ِعمارات  ك  دين   .في اْلم 

ُتنا ِرْحل ًة إِلى ِجباِل اأْل ْطل ِس، س  ر  دْ ْت م  م  ظَّ ِة بِالثُّلوجِ  ن  ْكُسوَّ غاباِت اْلم  ناِظِر اْل تِع  بِم  ْم ْست    .لِن 

قراءة  -2

 .كلمات

  :كة التفريغ بي شفة بدقة ءروقتية، وأدون عدد الكلمات المالكلمات اآل (ة)ملرأ كل متعقي*
ليب   ـم   ُزجاج   ح   أُْختي أ ْكُتبُ  ِحذاء   خات 

 ُسؤال   ُزهور   سائِل   ن خيل   ُعجول   ِمْحرار  

باح   جيب   ص  كوت   ِفراخ   ع  ْت بيه   ك  ئير   ن   ز 

ك   ساِحل   ْع ْغِرُبنا ك  لَّث   م  هار   ُمث  ُجل   ن   ر 

ُهد   لِكُ  ُهدْ ْه ْست  غاء   ت  بَّ ر   ُكْلثومُ  ب    أ ثاث   ِخْنج 

قراءة مقاطع  -3

 صوتية

 :الئحة المقاطع اآلتية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ (ة)ملرأ كل متعقي *
ـ ح   ـ ثيـ ـكو ـحُ  ـئِـ ـخُ  ها ك   ه 

 ـث   ئي ـح   ُثـ ؤو ـهاً  ـكيـ ـجِ  ـغا

 ـه   ـُكـ ء   ـثِـ خاً  هي ءا ـغُ  ِخـ

ـ ثا ـ خيـ حو ِكـ غ   كا ـك   أُ  ـغ 

 ـجُ  ـحاً  غ   هيـ ءاً  كاً  ـكي ـثاً  ـهُ 

ْعـ ـغي ـِجـ ـخو ـح   ْهـ ُجْحـ ك  ْعـ ج  أْ  ث   ك 

ْغـ إِْخـ ُجْثـ ؤْ  ب  ْكـ ُس أْ  لِْحـ م  مْ  ُهمْ  ر   ك 
 

 ملحوظة
 .فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات جميع قراءة تقويم يتم -
 .والمقاطع الكلمات قراءة في لتقويمه داعي فال الجمل قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -
 .المقاطع قراءة في لتقويمه داعي فال الكلمات، قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -

 

 .النتائج تدوين

  .متمكن: ( 1.  )غير متمكن:  ( 0)(: ة)ن النتائج مباشرة بعد أداء كل متعلموأد *
 مالحظات قراءة المقاطع قراءة الكلمات قراءة الجمل (ة)اسم المتعلم

 1فئة - -  1 

 2فئة -  1 0 

 3فئة  1 0 0 

  4فئة  0 0 0 

 تفييء المتعلمين

 :المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى أفيئ* 
 (.التعلم بالقرين)من قراءة الجمل، سيستفيد من أنشطة اإلغناء، أو يساعد في دعم زمالئه ( ة)متمكن( ة)متعلم: 1فئة 
  .وال يتحكم في قراءة الجمل، سيستفيد من دعم يمكنه من قراءة الجمل الكلمات قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:  2فئة 
 .وجمل كلماتاءة قردعم يمكنه من ن م ، سيستفيدطفقالمقاطع  قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:   3فئة 
  .في المحور الصوتيشامل  دعمن م دسيستفي ، المقاطع قراءة من( ة)متمكنغير ( ة)متعلم:   4 فئة

 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .الحي والدوار: 4الوحدة  .قراءة واستماع وتحدث: المـــكون

 .تفييء المتعلمين والمتعلمات:  1الحصة  (.4)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .ث[/ ث]ك؛ [ /ك]غ؛ [/ غ]خ؛ [/ خ]ج؛  [/ج]؛ [/ ء]ه؛ [/ ه]ح؛ [/ ح]: الحروف/ األصوات
 .آيــة والسلحفاة+ دوار الكرمة : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير أنشطة الدعم واإلغناء االنشطة

طع
قا
لم
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ءة
را
 ق
ن
 م
نة
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ير
غ
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ص
خا
ة 
ط
ش
أن

. 

التمييز .1
 :السمعي

 .الكلمة في موجود غير أو موجودا المعني الصوت كان إذا ما لتحديد كلمات أسمع*
 (.نهاية ء؛ وسط بداية؛) الكلمات في المعني الصوت مواقع لتحديد كلمات أسمع*
 .المدروسة الحروف أناشيد والمتعلمات المتعلمون يردد - 

2
 .

ق
قي
ح
لت
ا

 
ي
طق
لن
ا

: 

 .مخارجها في الجهاز الصوتي سمع تلممعزولة الوحدة صوات أالمتعلمون والمتعلمات  ديرد -
 :، مثلالمقاطع المتضمنة لألصوات ويعزلون وحدة،ضمن أحد أصوات التدون كلمات تدير -

 ث: غيث –ُكـ: كبة -غا: غابة -خـ : خزانة –و ج: نجوم -أ: أسد –هيـ: رهيب –و ح: صحون

  .ينطق المقطعمتعلما  دوأحد ،أنطق بصوت معين مع حركة جسدية معينة خاصة بالحركات*
ـ [ +غ/ ]ــُــ [ + خ/ ] ِـــ[+ح]  / ............ـــ 

 ( . . . فهياش)والتجزيء المقطعي  التقطيعوالتفييء : أساعد المتعلمات والمتعلمين على إنجاز أنشطة*
/  اناتحيو) ينمجال مع نم والحكاية أ نم نيالصامت المع نكلمات تتضم نالبحث ع فيمسابقة : ةعبل*  

 .(نهاية؛ وسط؛ بداية)ط معينة وحسب شر (مأعال

3
 .

ق
اب
ط
لت
ا

 
ي
وت
ص
ال

 
ي
ط
خ
ال

: 

 :ومثال ذلك، ألعاب لربط الصوت برسمه الخطي/ أنشطة* 

بحور، صغير، : مثلفي كلمات،  بخط مغلق المقطع المتضمن للصوت المعني( ة)يحيط المتعلم/يلون  -

 ...صخور، منبه، ماء، جرس، غراب، كلب، ثعلب، 
 :، مثلالكلمة بالحرف الذي تتضمنه( ة)المتعلم  يصل - 

 ثمانية مالكم أيام هندام غزال جرس خراف حرام
 

 هـ كـ أ ثـ جـ غـ حـ خـ

قراءة نموذجية ( لوحة قرائية خاصة بالحروف المعنية)من مقاطع وكلمات مكونة قراءة لوحة قرائية  - 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)المدرجة بالكراسة مثل لوحتي المقاطع والكلمات ، وموجهة ثم مستقلة

 : بقات وألعابمسا -

 . يتسابق المتعلمون في إيجاد المقطع المطلوب ، وقاطع على المجموعاتأوزع بطاقات م -1 

 . والمجموعة الفائزة هي من تكون أكبر عدد من الكلمات من المقاطع الموزعة، أوزع بطاقات مقاطع -2
 : المتماثلةلعبة المقاطع  - 

وأسلم للمتعثرين بطاقات كلمات بعضها ، (وغ -خُ  -جِ  – ح  )بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة   3ق ألص* 

ف في الركن قطع المعني أن يقعلى البطاقة المتضمنة للم رثم أطلب ممن يتوف، ن هذه المقاطعميتض
 .المناسب 

4
 .

ق
قي
ح
لت
ا

 

ي
ط
خ
ال

: 

 . . .  بطاقات في/  السبورة على الحروف والمتعلمات المتعلمون يلون -
 .  الحرف فوق يده ممررا مقاطع( ة)المتعلم يقرأ -
 تجزيء بعد للصوت المتضمن المقطع ثم األلواح، على ةالثماني الحروف والمتعلمات المتعلمون يكتب -

 .شفهيا الكلمة
 
 
 

ش
أن

خا طة لف صة
با ير ئة
غ

مت 
ال

نة
مك

 

ن
م

اء 
قر لم ة
لك
ا

ت
ا

 

 .وكتابيا شفهيا كلمات وتجزيء تقطيع -  تقطيع

 .... -ثار /: ر/ثا/ - غول/: ل/ غو/ -حام /: م/حا/: مثل، ن لتكوين كلمةيدمج مقطع -  دمج

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعم والتثبيت: 3و 2الحصة  (4)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .ث[/ ث]ك؛ [ /ك]غ؛ [/ غ]خ؛ [/ خ]ج؛ [/ ج]؛ [/ ء]ه؛ [/ ه]ح؛ [/ ح]: الحروف/ األصوات

 .والسلحفاة آيــة+  الكرمة دوار: الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ، بطاقات...(التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين،

 ...وإيماءات جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



فة
ضا

 إ
ف،

حذ
 

 :، مثلطع وقراءة الكلمات المحصل عليهاقإضافة م/ حذف  - 

 حذف
 مماثلة كباب غطاء خدود جنون أمال هطول حجارة

 ممالة باب طاء دود نون مال طول جارة

 إضافة
 أمان سور زير طوب مال سود شاشة بال

  أثمان كسور غزير خطوب جمال أسود هشاشة حبال

 
ب
عا
وأل
ة 
بق
سا
م

 

الفائز من يسبق في إيجاد . بشكل فردي تعلمات والمتعلمينأوزع بطاقات مقاطع على الم -1
 .المقطع المطلوب

 يكون أكبر عدد من من الفائز. فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات على مقاطع بطاقات أوزع -2
 .الكلمات

األولى تضم بطاقات : أضع فوق طاولة مجموعتين من البطائق مقلوبة: لعبة بطاقة الذاكرة -3
يقوم المتسابق بأخذ بطاقة من . خاصة بالمقاطع ،والثانية تضم كلمات تتضمن تلك المقاطع

إذا توفق يستمر في . ثم يبحث في المجموعة الثانية عن الكلمة المناسبة لها المقاطع ويقرؤها،
ويعتبر فائزا من يحصل . آخر( ة)ليحل محله في اللعب تلميذ. اللعب وإال أعاد البطاقة إلى مكانها

 .على أكبر عدد من البطاقات
 ثعلب  غراب  حوت  جمال  خروف  بطاقات الكلمات

 
  ُغـ  ثـ  خـ  حو  جـ  بطاقات المقاطع

قراءة 
 لوحة

، مثل لوحتي فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة وكلمات مقاطع تتضمن قرائية لوحة قراءة -
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)المقاطع والكلمات المدرجتين في الكراسة 

أنشطة خاصة بالفئة 
غير المتمكنة من : 2

 قراءة الجمل

التدرج في عدد )وأحفز أفراد الفئة على تركيب جمل، وقراءتها  أوزع بطاقات كلمات،* 
 (.البطاقات

 .أطلب منهم استخراج كلمات من الحكاية تتضمن أصوات الحروف المدروسة* 
 .ثم أحفزهم على قراءتها قراءة موجهة فمستقلةأقرأ جمال بسيطة قراءة نموذجية، * 

أنشطة خاصة 
المتمكنة من : 1بالفئة

 قراءة الجمل

، ويسجلون (صفحة أسبوع التقويم والدعم( )ة)لمدرجة في كراسة المتعلميقرؤون لوحة الجمل ا -
 .فيها كل حرف من حروف الوحدة عدد المرات التي تردد

 .أقوم عملهم في نهاية الحصة* 
 .أحفزهم ليساعدوني في دعم المتعثرات والمتعثرين *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول* 
 .أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل، ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا*  

 رابعةال الفئة

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة المقاطع السابقة * 
 (.للمقارنة بين النتائج)السابقة وأدرسها  أفرغ النتائج في الشبكة*
 . الذين يحتاجون للمعالجة المركزة أحدد المتعلمات والمتعلمين* 

ـ ح   ـ ثيـ ـكو ـحُ  ـئِـ ـخُ  ها ك   ه 

 ـث   ئي ـح   ُثـ ؤو ـهاً  ـكيـ ـجِ  ـغا

 ـه   ـُكـ ء   ـثِـ خاً  هي ءا ـغُ  ِخـ

ـ ثا ـ خيـ حو ِكـ غ   كا ـك   أُ  ـغ 

 ـجُ  ـحاً  غ   هيـ ءاً  كاً  ـكي ـثاً  ـهُ 

ْعـ ـغي ـِجـ ـخو ـح   ْهـ ُجْحـ ك  ْعـ ج  أْ  ث   ك 

ْغـ إِْخـ ُجْثـ ؤْ  ب  ْكـ ُس أْ  لِْحـ م  مْ  ُهمْ  ر    ك 

 لثةالفئة الثا

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة* 

ليب   ـم   ُزجاج   ح   أُْختي أ ْكُتبُ  ِحذاء   خات 

 ُسؤال   ُزهور   سائِل   ن خيل   ُعجول   ِمْحرار  

باح   جيب   ص  كوت   ِفراخ   ع  ْت بيه   ك  ئير   ن   ز 

ك   ساِحل   ْع ْغِرُبنا ك  لَّث   م  هار   ُمث  ُجل   ن   ر 

ُهد   لِكُ  ُهدْ ْه ْست  غاء   ت  بَّ ر   ُكْلثومُ  ب    أ ثاث   ِخْنج 

 ثانيةال الفئة

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .أحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة* 

تْ خ   ج  ؤاد   ر  ع  أ خيها فُ فاُء م  راءِ  ص  ْض  .إِلى اْلُمروِج اْلخ 

ْرعِ  صولِِه ِمن  الزَّ ْح ْمِع م  ِد لِج  ثيِر ِمن  اْلُجْه ُح ُمْحتاج  إِلى اْلك   .ا ْلف الا

ل عِ  ة  بِالسِّ ْملوء  كاكيُن م  د  ة  و  طاِعُم فاِخر  م  ة  و  ْخم  مصانُِع ض  ة  و  بير  ِة ِعمارات  ك  دين   .في اْلم 

ظَّ  ِة بِالثُّلوجِ ن  ْكُسوَّ غاباِت اْلم  ناِظِر اْل تِع  بِم  ْم ْست  ، لِن  ُتنا ِرْحل ًة إِلى ِجباِل اأْل ْطل ِس س  ر  دْ ْت م    .م 

 .مساعدتي على إنجاز بعض األنشطة لفائدة المتعثرات والمتعثرين*  الفئة األولى

 :توجيه - 
كلمات يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع وال لتمرير الرائز،( ة)في انتظار المناداة على المتعلم

 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم) (ة)والجمل في كتاب التلميذ
 [التعلم بالقرين. ]تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة -

 

 

 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 5: األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعمتقويم أثر : 4الحصة  (.4)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .ث[/ ث]ك؛ [ /ك]غ؛ [/ غ]خ؛ [/ خ]ج؛ [/ ج]؛ [/ ء]ه؛ [/ ه]ح؛ [/ ح]: الحروف/ األصوات

 .والسلحفاة آيــة+  الكرمة دوار: الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : يفطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأن، أقترح ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهسومعالجتها حسب نوع التعثر وأ( غير المتمكنين)تصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين * 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 .حمام، هدهد، أثاث، جيران، خريف، غمام، كتكوت، ثيران: ما الصوت األول في كلمة: تمارين العزل -

ــ: /جراد : تمارين رصد المقطع -  .....؛ (تصفيقات 3/ )د  / /ـرا/ /ج 

 .....؛ /ب/ /ـرا/ /غـ: /غراب : ما المقاطع التي تتكون منها كلمة: تمارين التجزيء -

 ....؛ خالد/ : ـد  / /لِـ/ /خا/: دمج المقاطع التالية لتكوين كلمةأ: تمارين الدمج -

 غناءأنشطة إ
مكتسبات 
 المتمكنين

غاب الغراب في الغيوم  –طار الحجل إلى الفج   –تألأل ضوء المصباح  –هدأت نفس هند  –استحم حاتم في الحمام : الجملقراءة  -
 .لبث ثابت تحت الماء ثمانية ثوان –سلك كريما مسلكا سهال  –

 .والسلحفاة آيــة+  الكرمة دوارالتعليق على صور حكاية  -

 ..... ثعلب، جمل، حمام، هدهد، أرنب، خروف، غزال، كلب، : تحويل الكلمات إلى رسم -

 / ....الم : كالم/ ريف: خريف/ طول : هطول/ مرة : مغارة/ مستمر : مستثمر :تمارين الحذف -

 /....ِجمال : مال/ خريف : ريف/ طائل / طال/ سائل : سال/ ماثل: مال: تمارين اإلضافة -

 ...... /غراب، مغرب، مبراغ/  حطب، محمل، تفاح: ما الصوت المشترك في الكلمات: تمارين التعرف- 

 ....يل غس/ : ل/ /ـيـس/ /غـ/: ما الكلمة التي تتكون من المقاطع: تمارين الدمج -

غلة   -مح /مخ   -كمال /جمال -حسد/أسد -بالل/هالل)/.أ/بـــ / غـ/ثم أعد نطقها بعد تغيير الوحدة الصوتية ( غسيل: )قل: تمارين -

 (كمين/ ثمين  –غريم /كريم  –سلة /

 : كلمات تشترك في القافية مع كلمة( ي)اذكر: تمارين رصد القافية -
 ...اتجاه، انتباه، إكراه، منبه ، مياه، أفواه، : نبيه ....طالح، فالح، ناجح، متسامح : صالح

 ...حجيج، تهريج، صهريج، : بهيج .....سماء، نماء، نداء، دالء، : ماء

 ....صباغ، دماغ، مبراغ، بالغ، دباغ، : فراغ ....مناخ، فخاخ، منفاخ، بخاخ، : فراخ

 .....ميراث، ثالث، كراث، محراث، : أثاث ....شكوك، سلوك، مسكوك، : ملوك
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 :بمثل. يخهاسوتر ،(رائيقهم الفالمحور الصوتي ومحور ال) ي المحورينفتثبيت التعلمات المرتبطة بالوحدة * 

  اسم: نوع الكلمة 

 بادية/ريف: مرادفها
 قرية: الكلمة

 قفر: ضدها

  

  هواء القرية نقي: تركيبها في جملة

كة
شب

 
مة
كل
ال

 

  مدرسة 

 صيدلية
 مرافق

 مسجد
  

 مستشفى حمام

   مركز بريد 
 عائلة
 الكلمة

، : دوار - ، يدور، دائر، دائرة، مدار، دورة، دور، دار   ....دار 
 .... يكرم، كريم، مكروم، كرم، تكريم، مكرم، : كرم -

 توجيه

 .حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة( ة)تترك لألستاذ -
  .(رينقم بالعلالت)المتعثرة ي معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة فإشراك المتعلمين المتمكنين  -
 .م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
بشكل  مإنجاز مها؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقألعاب ) على العمل الفردي  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛فردي
 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .والدوار الحي: 4 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .وإغناء التعلمات مركزةالمعالجة ال: 5الحصة  (4) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .ث[/ ث]ك؛ [ /ك]غ؛ [/ غ]خ؛ [/ خ]ج؛ [/ ج]؛ [/ ء]ه؛ [/ ه]ح؛ [/ ح]: الحروف/ األصوات

 .والسلحفاة آيــة+  الكرمة دوار: الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5:  األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (ج ء، هـ، ح،: الحروف. )خــط:  1الحصة  (.ث ك، غ، خ، / ج  ء، هـ، ح،) الحروف تقويم ودعم : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 .والهمزة والجيم الحاء والهاءحروف للقراءة، تتضمن 

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة اأشكاله في الحروف منتتض لوحة رضأع: 

ـ، ـِه، ها، هو، ـه يَحـ، ـُحـ، ـِح، ـحا، حو، ـح  يَهـ، ـُه

 يـُجـ، ـِج، جا، ـجو، ـج َجـ، يأَ، ـُئـ، إِ، آ، أو، ـئ

 .يقرأ بعضهم اللوحة -
ان  ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن -

 .الطبشورة أو القلم مسار احترامه حيث من إنجازه يقوموا
 اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت -

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد -

 إنجاز

 الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتيا وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
 : مثل

 .اء  ـبرَ ـه  ـكَ 
 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

 كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 : الجذاذة العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع الحي والدوار:  4الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (ث ك، غ، خ،: الحروف. )خــط:  2الحصة  (.ث ك، غ، خ، / ج  ء، هـ، ح،) الحروف تقويم ودعم : الموضوع

 .للوحدة األولى األربعة لألسابيع الكتابة حصص من اتوالمتعلم المتعلمين باتسمكت ودعم تقويم :الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 .وف الخاء والغين والكاف والثاءحرللقراءة، تتضمن 

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 والطويلة يرةالقص الحركات مع المختلفة أشكالهما في الحرفين منتتض لوحة رضأع: 
 

 َغـ، ـُغـ، ـِغ، غا، غو، ـغي َخـ، ـُخـ، ـِخ، خا، خو، ـخي

ـ، ـِك، كا، كو، ـكي ـ، ـِث، ثا، ثو، ـثي َكـ، ـُك  ُثـ، ـُث

 
 .يقرأ بعضهم اللوحة -
 ىعل خريناآل أحفز ؛مقطع كتابة أنهى من وكل المقاطع، لكتابة بورةسال على ونباويتن -

 .الطبشورة او القلم مسار احترامه حيث من إنجازه
 اآلخرين حفزأ مقطع؛ كتابة هىأن من وكل المقاطع، لكتابة وريةسبال الشبكة على اوبوننيت -

 القياس) مقطع أو حركة كل كتابة لمعايير هاحترام حيث من إنجازهعلى أن يقوموا 
 (.والخصوصيات

 .يكتبون جميعا على ورقات التسويد -

 إنجاز

 الحرفين،  تروج كلمة إليها وأضيف عرضتها، لتي١ وحةالل من مقاطع أربعة أو ةثالث يأنتق
 : مثل

 ّراث  ـــــكُ 
 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لكلمةوا لمقاطعا اًكتب ،. 

 كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحات١ جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات القياس)

 لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق الكلمة؛ ومن مقطع كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم، مسك وكيفية

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيالمساعدة والتوج أتتبع تصحيحهم بهدف. 
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وضعية 
 االنطالق

 القراءة حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط 
 .ث ك، غ، خ،، ج ء، هـ، ح،: المدروسة وفحرال منتتض بقة،السا ابيعألسل

 تقـــويم

 ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 :مثل إليها، اتوالمتعلم

رِ  ه  ُر الزَّ ِر، َوفاَح ِعط  ه  بيُع ال َبهيُج، َتأَل أَلَ ماُء النَّ  .إِذا َحلَّ الرَّ
 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني -

 مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

 همبعض دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
الحروف المعنية على  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا

المتضمنة في الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن دعت الضرورة 
 .إليه

  على المتعثرين، ويشاركون  ركزام طويلةاًستفسرهم عن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة
 .إليه الضرورة دعت إنفي تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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 وضعية االنطالق
 حصص في راج مما وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب 

 .ث ك، غ، خ، ج، ء، هـ، ح،: المدروسة الحروف تتضمن السابقة، لألسابيع القراءة

 تقــويم

 والمتعلمات المتعلمون ويكتب والتنوين، الحركات مع المعينة للحروف مقاطع بتدرج أملى 
 : مثل ،يصححون ثم ؛األلواح على

، ح   َحـ، ـُحـ، ـِح، حا،  .حو، حي، حاً، ح 
، ه   ـ، ـِه، ها، هو، هي، هاً، ـه   َهـ، ـُه

، ء   ، ُؤ، ـِئـ، آ، أو، ئي، ًء، ء   .أَ
، ج    .َجـ، ـُجـ، ـِج، جا، جو، جي، جاً، ـج 
، ـخ    .َخـ، ـُخـ، ـِخ، خاً، خو، خي، خاً، خ 
، ـغ  

 .َغـ، ـُغـ، ـِغ، غا، غو، ـغي، غاً، غ 
ـ، ـِك، كا، كو، كي،  ، ك  َكـ، ـُك  .كاً، ك 

، ث   ـ، ـِث، ثا، ثو، ثي، ثاَ، ث   .َثـ، ـُث
 ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب الوحدة، حروف منتتض كلمات أملى 

 : ، مثلحونيصح

 .مَ راهِ دَ  ةِ عَ بَ ر  أَ بِ  مارِ الث   نَ مِ  هُ تَ صَّ حِ  مال  جَ  باعَ 

 دعــــــم

 والتنوين؛ الحركات تنويع مع المعينة للحروف مقاطع منتتض لوحة السبورة على أكتب 
 وأضيف كتابتها، في اتوالمتعلم ناالمتعلمي جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا
 .والمتعلمات المتعلمين مستوى لتطور عابت أكثر أو كلمتين إليها

 همبعض يقرؤها ثم الكلمات،و المقاطع أقرأ. 

 اللوحة أحجب. 

 رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم. 
 :يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 .اإلصغاء لما أنطقه حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أو المقطع أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نالمتعلمي أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس عالجهأو الموالي المقطع إلى أنتقل .

 أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
 .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
 .، ويصححونالدفاتر بما هو مكتوب على السبورةعلى يقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
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وضعية 
االنطالق 

التخطيط )
 (للكتابة

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح : 

 وجملة قصيرة تتعلق  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .بمجال الوحدة، وتتضمن الحروف الثمانية للوحدة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

 أقدم نموذجا توضيحيا لكيفية إنجاز المطلوب. 

 اكتب تعليمات المطلوب إنجازه على السبورة، او أعرضه باستعمال بطاقات تتضمنه. 

إنجاز 
 المسودة

 :يكتبون تحت كل مقطع كلمة تتضمنه كما في المثال -
-  

 هـ غ اه اح

    حاجب

 

  ،أشجع المحاوالت األولية للمتعلمات والمتعلمين، وأتتبع إنجازهم، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

  وكتابتهماأدعو أعضاء الفريق إلى ترتيب المقاطع التالية لبناء كلمتين: 
 

  

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

 

 أدعوهم إلى استبدال الكلمة الثانية في كل جملة، بالكلمة المناسبة من الكلمات الثالث. 

 فاِكَهة     بائِر   

َهُب غال   راةُ  َرخيص   اَلّذ ث   حاِمَضة   لَذيَذة  اَل ُكمَّ

مين      مالَِحة    َث

 المراجعة

 .أنجزها التي ةالمسود قفري كل يقرأ -

 والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ. 

 لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح. 

 العرض

 .مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو على مقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يكتب -
 .عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
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 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
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 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  يقدم معلومات عن الطقس: ت. الوضعية شادي والعصفور: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،)الحكاية  عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

والوضعية  المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

حبوب، يأكل، ماء، فضاء، حقول، بساتين، أودية، عصفور، ربيع، جو، معتدل، جو، شمس، مشرقة، سماء، صافية، بستان، ازهار، أعشاب، : المعجم 
 .ترفرف، تغرد، سلحفاة
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
 .باعتماد إحدى استراتيجيات المفردات" العصفور" و  "شادي" تيوأشرح كلم ،"والعصفور شادي" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 .السبورة على توقعاتهم لكتابة الشمسي المخطط باعتماد الحكاية مضمون حول توقعاتهم أستطلع* * 

يع
سم

لت
ا

 

واإليماءات، مع  السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي،الحكاية مرتين باحترام أسلوب نص أسمع *
 ....احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

كيف كان الجو؟ ماذا كان يفعل شادي؟ ماذا سمع؟ ماذا شاهد؟ لماذا كان العصفور غير قادر  :، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*

الطيران؟ ماذا طلب من شادي؟ ماذا فعل له شادي؟ بم سماه؟ أين وضعه؟ لماذا؟ هل كان يعتني به؟ عندما شفي كوكو ماذا طلب من شادي؟ على 
قلب لماذا؟ بم أوصاه شادي؟ هل شكره كوكو؟ وماذا قال؟ ماذا شاهد كوكو وهو يطير؟ هل استطاع قلبها؟ ماذا فعل بعد ذلك؟ هل نجحت الطيور في 

 ....اة؟ هل شكرتهم على ذلك؟ هل عمل كوكو بنصيحة شادي؟ السلحف
 .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 

ار
ثم
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 .السلحفاة: الثانوية شخصيات الحكاية -    .العصفور كوكو –شادي  :الرئيسة الحكاية شخصيات -
 .الطيور: شخصيات الحكاية الجانبية -

على قلب  لبت على ظهرها؟ ما الذي ساعد كوكون قام بالنزهة في بستان البيت؟ ما الذي كان جناحه مكسورا؟ ما التي انقم: مثل بأسئلة،
 السلحفاة؟

 ....إلى أين أخذ العصفور؟ إلى أين انخفض عندما كان يطير؟؟ أين تنزه شادي  :بأسئلة مثل ( ...البستان ، البيت، األرض، ): األمكنة.

  متى تنزه شادي في البستان؟ كم لبث كوكو في القفص؟: بأسئلة مثل، (...في يوم من أيام الربيع، بقي أسبوعا): الزمان.

 ....اقترابه منه، مشاهدة العصفور، القيام بنزهة، التجول، سماع صوت، : األحداث.
 :الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 

 
 
 
 

 

تقويم 
 ودعم

، بان أطرح أسئلة تفضي أجوبتهم إلى ما أمكن[ ق]على التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن الصوت هم أساعد*

  ....كيف كانت الشمس؟ ماذا فعل شادي؟ عنما سمع صوتا، فماذا فعل؟ أين وضع العصفور؟ : جمل مثل

ية
صل

وا
لت
 ا
ية
ضع

لو
ا

 

يع
سم

ت
 

 كيف كان الجو عندما قام شادي: بأن أسأل (يقدم معلومات عن الطقس)التواصلية  أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 :قدمت المذيعة النشرة الجوية، فقالت: ثم أضيف ،(الشمس؟ والسماء؟و )في بستان البيت؟  بنزهة
 

 التواصلية الوضعية متن

 .مستقرا الطقس سيظل هللا، شاء إن غدا

 .صافية والسماء معتدلة، الحرارة 

 .منخفضة البحر وأمواج ضعيفة، الرياح 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات إللقاءمرتين باحترام أسلوب ا النشرة الجويةأسمع * 
 .الوقف

 .وأشخص تقديم النشرة الجوية أتقمص دور المذيعة، -
 مواج البحر؟؟ والحرارة؟ والسماء؟ والرياح، وأكيف سيكون الطقس غدا: مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة* 

 

شادي 

 والعصفور
 ...البيت، األرض، البستان، : المكان

...شادي، العصفور، السلحفاة، : الشخصيات  
 ...في يوم من أيام الربيع، بقي أسبوعا : الزمان

 مشاهدة منه، اقترابه صوت، سماع التجول، بنزهة، القيام: األحداث

 .... العصفور،
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 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 من طلب ماذا الطيران؟ على قادر غير العصفور كان لماذا شاهد؟ ماذا سمع؟ ماذا شادي؟ يفعل كان ماذا الجو؟ كان كيف: أختبر الفهم السماعي

 هل شادي؟ أوصاه بم لماذا؟ شادي؟ من طلب ماذا كوكو شفي عندما به؟ يعتني كان هل لماذا؟ وضعه؟ أين سماه؟ بم شادي؟ له فعل ماذا شادي؟
 على شكرتهم هل السلحفاة؟ قلب في الطيور نجحت هل ذلك؟ بعد فعل ماذا قلبها؟ استطاع هل يطير؟ وهو كوكو شاهد ماذا قال؟ وماذا كوكو؟ شكره
 .... شادي؟ بنصيحة كوكو عمل هل ذلك؟
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

ما الجملة : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (قريب من البيت: إلى ... في يوم: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمةأين تنزه شادي؟ صف حالة الجو عنما قام شادي بالنزهة؟ التي ابتدأت بها الحكاية؟ 
الجملة التي ابتدأ بها  ما: ثم أسأل، (لماذا ال تطير؟: إلى... وبينما هو يتجول  :من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة سمع شادي؟ ماذا شاهد؟ عم استفسره؟ ماذا المقطع؟ 
ما الجملة التي بدأ : ثم أسأل ،(داو جراحي: إلى... جناحي مجروح: قال العصفور: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة... ؟الخوف؟ ماذا طلب العصفور من شاديلماذا كان العصفور يرتجف من ؟ بها المقطع
ما الجملة التي بدأ بها : ثم أسأل (وترفرف في الفضاء: إلى...  أخذ شادي العصفور: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

ماذا طلب منه؟ هل حرره شادي؟ بم أوصاه؟ ؟كم بقي في القفص؟ ماذا كان يقدم له؟ هل شفي العصفورفعل شادي للعصفور؟ المقطع؟ ماذا 
 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة... إلى أين طار كوكو؟

  ماذا شاهد كوكو؟ هل ساعدها؟ كيف؟: ثم أسأل( النهاية: إلى  ...انخفض كوكو قليال: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 

  ما الجملة األخيرة في الحكاية؟

يم
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نتدب عددا من التالميذ بعدد أأكتفي بنطق الجمل غير مرتبة شفهيا و) أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
 .(الجمل وأحمل كل واحد منهم على ترديد جملة واحدة ثم أطلب من عناصر المجموعة ترتيبها تبعا لتواليها في الحكاية

طار بين الحقول   -كان الجو معتدال -يقدم له الحبوب ليأكل -ن الجميع، وقلبوا السلحفاةتعاو :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .ساعد غيرك كما ساعدتك –والبساتين 
 [.ق] الصوتتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
قريب، اقترب، قال، قفص، قادرا، صديق، ) :مدروسة مثلها على ، وتدوينقافحرف ال[ ق] الصوتالستخراج الكلمات التي تتضمن  -

 ...فوق، الحقول، قلبها، رفاق، قليال، تقدر، مقلوبة، 
  .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 

ية
ضع

لو
ا

 
ية
صل

وا
لت
ا

 

ع
جي

تر
 

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال ،اإللقاء أسلوب باحترام مرتين النشرة الجوية أسمع* 

 .الوقف وعالمات

كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 البحر؟ وأمواج والرياح، والسماء؟ والحرارة؟ غدا؟ الطقس سيكون كيف: ، مثلليتمكنوا منه
 

 التواصلية الوضعية متن

 .مستقرا الطقس سيظل هللا، شاء إن غدا

 .صافية والسماء معتدلة، الحرارة 

 .منخفضة البحر وأمواج ضعيفة، الرياح 

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 1: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون

 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  الطقس عن معلومات يقدم: ت. الوضعة والعصفور شادي :الحكاية

البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل، )تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 حقول، فضاء، ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين،



 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
  ...ما األماكن المذكورة في الحكاية؟ ما هي شخصيات الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  :البنية السردية للحكاية -

 إعداد

أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير  -
 ...الجسدي،

 على قادر غير العصفور كان لماذا شاهد؟ ماذا سمع؟ ماذا شادي؟ يفعل كان ماذا الجو؟ كان كيف :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي

 شادي؟ من طلب ماذا كوكو شفي عندما به؟ يعتني كان هل لماذا؟ وضعه؟ أين سماه؟ بم شادي؟ له فعل ماذا شادي؟ من طلب ماذا الطيران؟
 في الطيور نجحت هل ذلك؟ بعد فعل ماذا قلبها؟ استطاع هل يطير؟ وهو كوكو شاهد ماذا قال؟ وماذا كوكو؟ شكره هل شادي؟ أوصاه بم لماذا؟
 .... شادي؟ بنصيحة كوكو عمل هل ذلك؟ على شكرتهم هل السلحفاة؟ قلب

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 .دواء، ضماد، قفص، الحبوب، الماء، باب القفص: أشياء
 .بستان، بيت، األرض، الفضاء، الحقول، البساتين، األنهار، األودية، الهاوية: أمكنة

 ...قام، يتجول، سمع، يناديه، يقول، تعال، ساعدني، اقترب، شاهد، يرتجف، حمله، تريد، تطير، : أفعال
 .السلحفاة: شخصيات الحكاية الثانوية -       .    كوكو العصفور – شادي: الرئيسةالحكاية  شخصيات -
 .الطيور: شخصيات الحكاية الجانبية -

 ....الجو معتدل والسماء صافية والشمس مشرقة، : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ...العصفور، شادي، السلحفاة، : ر لمثلالصو -

 ...رفرف بجناحي مسرورا، سلحفاة مقلوبة، : التشخيص لمثل -
 :شبكة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 ...ارتجف، مرتِجف، ارتجاف، راجف، رجفة، : يرتجف: لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -
في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما بينهم تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ....؟ لما طار العصفور، ماذا فعل(: رفرف)، مثال لكلمة لترويجها

تقويم 
 ودعم

 :أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 .في الفضاء..... على األشجار، و ....... شاهد رفاقه العصافير  –.......  و.....و..... الحقول و.....طار -

 .كلما أمكن ذلك قاف والشينحرفي ال[/ ش]و  [ق] ينالصوتأوجههم إلى تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن * 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 وأمواج والرياح، والسماء؟ والحرارة؟ غدا؟ الطقس سيكون كيف: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 

 البحر؟
 .النشرة الجوية وترديد، ية المذيعةشخص تقمصعلى  ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 1: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  الطقس عن معلومات يقدم: ت. الوضعية والعصفور شادي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث،: الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 حقول، فضاء، ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين،

 الغابة
 حيوانات

 األودية أشجار وأعشاب

 األنهار

فِي    عولج: مرادفها ُش

 .مكث العصفور في القفص حتى شفي: تركيب في جملة

ِدي  : ضدها ث  ، أُْع  لُوِّ

 فعل: نوعها



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 1: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية : 4الحصة  الطقس عن معلومات يقدم: ت. الوضعية والعصفور شادي: الحكاية

 محاكاة( 2. )األسماء الموصولة للمثنى، الجملة الفعلية مع الظرف :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية الوضعية
المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 حقول، فضاء، ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 :، مثل(االشتقاق)المتعلمين االتيان بعائلتها المتعلمات وثم أطلب من  ،أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة* 
ح، يجرح، جارح، : مجروح -   ....ُجرح، جراحة، جر 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 
ثم أطلب منهم قراءته قراءة  ،أقرؤهو ،معجم الحكاية المتضمن للحروف المدروسة بعض السبورة علىأكتب * 

 ماء، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،: ، مثلمستقلة
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، ،بساتين حقول، فضاء،

 سرد
 الحكاية

 .من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 
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 :الفعلية مع الظرف استثمار الجملة* 

ية متضمنة الجملة أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل من الحكا عقب سردهم للمقاطع،* 
 :، مثل الفعلية مع الظرف

 ...(       بين )أين كان شادي يتجول؟   -
 ....(فوق الحقول)أين طار كوكو؟   -

 :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، فعلية مع الظرفأنطق بجملة  *
                       .تحلق الطيور فوق األرض  -تغرد الطيور بين األشجار    -كان العصفور تحت الشجرة  -
 .ظل شادي جوار كوكو   -حط كوكو وراء السلحفاة لقلبها   -وضع شادي القفص أمامه  –
 ......-.   حلق العصفور يمين ويسار شادي -

 :ا شفهيا، مثل، وأطلب منهم تكملتهأنطق بجملة فعلية * 
 . ندى وسعاد...... فاطمة  –.....        أقف أمام  –.        خالد...... يجلس كريم   -
 ........-. الطاولة..... وقع القلم  –    .رأسي...... مصباح الحجرة  -

 :بأنشطة، مثل أحفزهم على استعمال األسماء الموصولة: مثنىاستثمار األسماء الموصولة لل* 
 :مثلب، لى ترويج األسماء الموصولة للمثنىأحفزهم ع *
 .البنتان هما اللتان أطعمتا العصفور  -الولدان هما اللذان ساعدا العصفور   -
- ......  

 :أدعوهم إلى تحول جمل، مثل* 
 ............... العصفوران -          السلحفاة ساعد الذي هو العصفور -
 .............. العصفورتان -       السلحفاة ساعدت التي هي العصفورة -
- ............. 

يم
قو
ت

عم 
ود

 

 ...بين، أمام، وراء، جوار، يمين، يسار، فوق، تحت، : منهم تركيب جمل فعلية باستعمالاطلب * 
 .اللتان –اللذان  :موصوال للمثنىيركبون جمال تتضمن اسما  -
 .....[الصديقتان / ........... الصديقان] .الصديق هو الذي ساعده: يحولون مثل -

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة
 .حوار المكالمة الهاتفيةوترديد  ،المذيعة ةتقمص شخصي المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ* 
 .النشرة الجوية، ويقدموا المذيعةأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1 :األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  الطقس عن معلومات يقدم: ت. الوضعية والعصفور شادي: الحكاية

 .الوصف ومفرداته أساليب واستعمال"  الطقس عن معلومات يقدم"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين، حقول، فضاء،

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة"والعصفور  شادي "أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية  أطرح على المتعلمات والمتعلمين* 
 والسماء؟ والشمس؟ كان الجو؟ فكيف البيت؛ بستان في بنزهة شادي قام عندما -

 : تكملة جمل من الحكاية، مثلأدعوهم * 
 ......لف الجناح بضماد  –........                        ما بك أيها العصفور  -
 ..........نادى رفاقه  –..........                          فشاهد سلحفاة  -

 :فقالت الجوية، النشرة المذيعة قدمتف لما عاد شادي إلى المنزل وعالج العصفور، شاهد برامج التلفاز،: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .مستقرا الطقس سيظل هللا، شاء إن غدا 
 .صافية والسماء معتدلة، الحرارة 
 .منخفضة البحر وأمواج ضعيفة، الرياح 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد باحترام أسلوب اإللقاء مرتين النشرة الجويةأسمع *

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .وأقدم النشرة الجوية، أتقمص دور المذيعة *
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل *
  غدا؟ الطقس سيكون كيف -
  الحرارة؟وكيف ستكون  -
  السماء؟كيف ستكون  -
 كيف ستكون الرياح؟ -
 البحر؟ أمواجكيف ستكون  - 

 تشخيص
 .النشرة الجويةحوار على تقمص شخصية المذيعة، وترديد  لمين ليتناوبواأساعد المتعلمات والمتع* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات *

 .النشرة الجويةحوار  وترديد ،شخصية المذيعةوا أطلب منهم أن يحاك*  محاكاة
 .في فصل الشتاء قدم نشرة جوية عن جو  - تقويم ودعم

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  ق[ / ق]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [ق]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ق]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ق]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات قافلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة قافال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .اللذان، اللتان، الذين، اللواتي+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 رفيق، طريق، عقيق، دقيق، رقيق،قرود،  قرد، قط، قلم، قطار،) [.ق]أشياء أو صور تتضمن الصوت أقدم أسماء أطفال أو * 

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( لقالق، نقانق، قمر، قائد، قاد، قائل، قراءة، قارئ،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 الحلق أستقر  في ***  نا القاف أنا القافأ
ر  ***  كالصاروخ أنطلق  عند النطق المعب 

اء
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، قمر، قرود، قط: ، مثل[ق]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
لت
ا

 

وأطلب ، (...، رقوق، ركيكبقارئ، بقول، كالم، ): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[ق]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *
 [.ق]منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت 

واحفزهم على تحديد ، (...،قفل، بقرة، سرق: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ق]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 
 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)موقعه 

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ق]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[ق]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ـذ/ /ـفـ/ /قنـ/، / ـط/ /ـقـ/ /سـ/، / ـل/ /ديـ/ قنـ/
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قطار، قفص، لقالق، ناقة، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل قافحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  قافحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (حالق، فريق

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي قافحرف الأرسم * 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  قافحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 

وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح
 .السبورة

 [ق]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 قلم
 قلوب
 قطار

 مـ-ـلـ-قـ
 ب-وـل-قـ
 ر-اـط-قـ

 /ـم/ــل/ـق/
 /ب/وـل/ـق/
 /ر/اطـ//ـق/

 /َقـ/
 /ـق  /
  /ـق  /

ع
طي
تق
ال

 

 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة قافللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 قَ 
 ق  
 ق  

 (فتحة) ـــــــــَـــــ+  ق
ـــــ+  ق ـ   (ضمة) ــــــــ
ـــــ+  ق   (كسرة) ـــــــــ 

 

 

 

 

 

 



 الطالقة 
، ،قَ  ـ،ـق  ـ،ـق   ـ،ـقَ  ـ،ق  ـ،ق   ـ،قَ )أعرض على السبورة المقاطع *  ، ،ـقَ  ،ق   ق  ، وأحفزهم على قراءتها بالترتيب (ـق   ـق 

 .وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

ق
بي
ط
لت
ا

 

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

ها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيب* 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

، َقـ، ، قـ  ، ـَقـ، قـ  ، ـقـ  ، َق، ـقـ  ، ق  ، ـَق، ق   ـق   ـق 

 ...تقف قصة، تفرق، تقص، قطن، صقل، قلب، سرق،
 .القرود تقلد الناس –قرات قصة قديمة 

 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة قافحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)، ويقرؤون اللوحة قافبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 ودعم تقويم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  قافلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) قافحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع [ق]أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت  أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات

 .مراعاة الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .ق[ / ق] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [ق]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ق]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ق]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  قافلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين قافحرف المقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، ذوات األشياء، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .اللواتي الذين، اللتان، اللذان،+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب يقرأ بعضهم -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 في الحلق أستقر  *** أنا القاف أنا القاف 
ر  *** كالصاروخ أنطلق   عند النطق المعب 

 .أراقب األنشطة المنزلية -
 قائل، قيل، تقول، قال،قرأ، قرآن، قراءة، ) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [ق]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على  (...... سقيم،، بقول، قام، قائد، تقود، قاد، قارئ، ،رقيق
 [.ق]نطق الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

قعد، قدم، ): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [ق]الصوت أسمع كلمات تتضمن *

 .المختلف قافمقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(قال، قرأ
 :مع الحركتين األخريين، مثل [ق]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.، فقيرقيل قطة، قصة،)  ،(يقول قصور، قفل،قضاة، ) 

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 ق    صديق  صديقهذا 
 ق    صديق  سلمت على صديق
 ا  ق  ا  صديق  ا  ساعدت صديق

مع الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية  [ق]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

ماقل، منقول، ثقيل، ): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [ق]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

 (.متسابق، لقالقا، باق  

ض
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مقطع بآخر ونطق الكلمة ( حذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[ق]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :الجديدة، مثل
 صعد: قعد -بط: بق -رفيق: رقيق -عجول: عقول -سال: قال تعويض

 عرب: عقرب – يود: قيود حذف

  قصور: صور – قارئة: رئة إضافة
 



ت
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 

ق
اب
ط
لت
ا

 
ي
ط
خ
 ال
ي
وت
ص
ال

 

ي
طع
مق
 ال
ء
ي
جز

لت
 ا

مع الحركات الطويلة والتنوين،  قاقحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ق]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع ةالكلم

 /اق/ /ر /صـ/اق/ ـر-صـ-قا قاصر
 /وـق/ /ل / وـق//عـ/ ل -و ـق-قـ لعقو
 /يــق/ /ـم / يــق/ـس/ مـ -يـ ـق-سـ  سقيم
 / ا  ـق / /ا  ـق//ـريـ//طـ/ ا  ق-ـريـ-طـ ا  طريق
 / ق   / /ـق  //ـريـ//طـ/ ق  -ـريـ-طـ طريق  
  / ق   / /ـق  //ـريـ//طـ/ ق  -ـريـ-طـ طريق  

ع
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تق
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

اق  (مد باأللف)ا  +  ق 
وق  (مد بالواو)و  +  ق 
يق  (مد بالياء)ي  +  ق 
ا  ق  (تنوين الفتح)ا    +  ق 
 (تنوين الضم)ـــ   +  ق ق  

ـ +  ق ق     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع  [ق]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة قافال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة قافال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
   ا  ـق ،ـق   ،ـق   ،ق   ا ،ق ،ق   و،ـق ي،ـق ا،ـق ي،ق و،ق ا،ق

، رفيقا ، ساق  رقاب السواقي، قيمة، عقيم، تقود، بقال،  .، دقيق 
  .رأى طارق حقول القمح -جلس رفيقي ليقرأ معي قصة

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع قافال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وقافبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  قافللحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) قافحرف العلى األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  يكتبون -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين قافحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ش[ / ش]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع  [ش]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ش]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ش]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الحركات القصيرة وفي كلمات
معزوال، ثم في  شينلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة شينحرف القراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .مقاطع وكلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

وضعية 
 االنطالق

 شتاء، عش، شجرة، شاطئ، شمس، مشمش،[. )ش]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

: وأسأل، (... ، منشار مشرق، مشهور، كبش، فراش، شهر، شباب، شيخ، شقة، شرفة، شرطي، َشعر، شراب، شاي،
  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟

 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 
 الشكر والشرفاء  في *** لشين  أنا ا الشينأنا 

 .الفقراء  شكرا لمعين ***  شكرا للناس الك رماء
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
ما الصوت األول في كل : ثم أسأل ،(شتاء شرطي، شجرة،): مثل ،[ش]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت *

 كلمة؟

يء
في
لت
ا

 

 شهور، شباب، ثالثة، شهاب،): وبعضها ال يتضمنه، مثل، [ش]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *

وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن ، (...سمن، شراب، سراب، فراش، شقة، ث قة، كبش،
 [.ش]الصوت 

 مشط، فراش، حشرة، شقيق،) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ش]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال اإلشارات ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...، شرق  كبش،
 .المتفق عليها

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ش]أنطق الصوت * 
 .وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه، [ش]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

ـ/ -/ د/ /هو/ /شـ/ -/ ل/ /ال/ /شـ/  ... -/ ر/ /اـع/ /ش 
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شحرور، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل شينحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون  شينحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )(  مشمش شمس، فراشة، عائشة، َطربوش،
 .مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي شينحرف الأرسم * 
 .أطلب منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة* 
 .اللوح، أو تلوينه على الورق أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع شينال حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض*  
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ش]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 شديد
 شعاع
 شتاء
 أشجار

 ـد-ـديـ-شـ
 ع-ـعا-شـ
 ء-ـتا-شـ
 ر-ـجا-أشـ

 /ـد/ـديـ/شـ/
 /ع/ـعا/شـ/
 /ء/ـتا/شـ/
 /ر/ـجا/أشـ/

 /ـشَ /
 /ـش  /
 /ـش  /
  /ـأش/



ع
طي
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة شينللالسبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة  أقطع جماعيا على* 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 ـشَ 
 ـش  
 ـش  

 ةفتح+  ـش
 ةكسر+  ـش
  ةضم+  ـش

 الطالقة
وأحفزهم على قراءتها  ،(شَ  ،ش   ،ش   ،ـش   ،ـش   ،ـشَ  ـ،ـش   ـ،ـش   ـ،ـشَ  ـ،ش   ـ،ش   ـ،شَ )أعرض على السبورة المقاطع * 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"أنجز نشاط * 
 .والمتعلمات المقطع حسب الموضع، لينطق المتعلمون من حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركيبها في كلمات، ثم أكتب * 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

قصيرة، باستعمال الحركات الجسدية يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات ال -
 .المتوافق عليها

ـ، ش ـ، َشـ، ـ، ـَشـ، ش  ، ـَش، ـش ـ، ـش  ، ـش  ، ـش  ، ش   شَ  ش 
 تنبش كاشف، فَشل ، تشد، شراء، شرود، شكل،

 .الشرق جهة من الشمس تشرق - دافئة الشمس أشعة
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة شينحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)، ويقرؤون اللوحة شينبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع  شينلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) شينحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر باتالصعو وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات القصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ش]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  4الحصة  ش[ / ش]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ش]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ش]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ش]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .اتمع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلم شينلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين شينحرف ال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
والشرفاء   الشكر في*** الشين   أنا الشين أنا  
 .الفقراء   لمعين شكرا***  الك رماء للناس شكرا

 .أراقب األنشطة المنزلية -
 منشار، شاي، شاطئ،شرب، شروق، شهاب، ): الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ش]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

؛ (نقاش جحش، منكمش، عطش، مفروش، كبش، شيمة، بشير، نشير، حشود، مرشوش، منشور، شوهد، شوهة، شاشة،
 [.ش] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 (شاي شراب، شباب،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ش]لصوت اأسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال شينمقطع الوأحفزهم الكتشاف 

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ش]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن  *
 (.شراع شهاب، بشير،( ) حشود شموع، شروق،)
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 :من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثليردد المتعلمون والمتعلمات  -
 ش    كبش  كبشهذا 

 ا  ش  ا  كبش  اشتريت كبشا  
 ش    بكبش    ضحيت بكبش  

 .لحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية المتوافق عليهامع ا [ش]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
، رشيق، حشود، شارع،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ش]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -  عطش 

، نقاشا ،  (.... مفروش 

ض
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او حذف مقطع دون تعويض، ، من الكلمة وتعويضه بآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف ،[ش]الصوت أقدم كلمة تتضمن * 
 :مثلأو إضافة مقطع، ثم نطق الكلمة الجديدة، 

 رمس: شمس/ رقيق: شقيق/ ريق : ريش/ منقار : منشار تعويض

جار حذف  عار: عاشر/  طيرة: شطيرة/جار : ش 

 شعير: عير/ شباب: باب/  ناشر: نار/  شريف: ريف إضافة

 رصد القافية
 ... أعشاش -قماش -نقاش -فراش
  ... رفش -وحش -جحش -كبش
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  شينحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم . وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ش]المقطع الصوتي المتضمن ل  المقطعي التجزيء التقطيع الكلمة

 /اش/ /ـد/هـ/شا/ ـد-هـ-شا شاهد
 /وـش/ /د/وـش/حـ/ د-وـش-حـ حشود
 /يـش/ /ـق/شيـ/ر/ قـ-يـش-ر رشيق

 / ا  ـش / /ا  ـش/كبـ/ ا  ـش-كبـ ا  كبش
 / ـش   / /ـش  /كبـ/ ـش  -كبـ كبش  
  / ـش   / /ـش  /كبـ/ ـش  -كبـ كبش  
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 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع
 (باأللف مد)   ا+ ش  اش
 (بالواو مد)   و+  ش وش

 (بالياء مد)   ي+  ش يش
ـ+  ش ش    (الضم تنوين)   ـــ 
ـ+  ش ش    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا ـ +  ش ا  ش

 الطالقة
مع  [ش]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة شينال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الحركات الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :السبورة والبطاقات باستعمال -1
، فيرفع من ...(و، شا، ش): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل شينالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .كانت بطاقته تتضمن نفس المقطع، ويقرؤه
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة شينال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
 ا  ـش ،ـش   ،ـش   ،ش   ا ،ش ،ش   ي،ـش و،ـش ا،ـش يـ،ش ـو،ش ـا،ش

 ، ريش، فراش، ماش  قشور رشيق، شاطئ،
ن  بالريش  -اشترى عاشور شاحنة   -ساخنا الشاي أشرب َبطَّ   .عش الشحرور م 

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع شينال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وشينبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  شينلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) شينحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين شينحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ش، ق/ الحرفان / [ ش]و [ ق]الصوتان : الموضوع
جميع الحركات [ ش] و[ ق] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين[ ش] و[ ق]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ش] و[ ق] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين

 .مع جميع الحركات والتنوين والشين القاف حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين شينوال قافال يحرفوجمل تتضمن 
 سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي،: الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .أنتدب المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوار* 

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

أستقر   الحلق في***  القاف أنا القاف أنا  
ر   النطق عند***  أنطلق كالصاروخ  المعب 

والشرفاء   الشكر في*** الشين   أنا الشين أنا  
 .الفقراء   لمعين شكرا  ***  الك رماء للناس شكرا  

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والشين القافحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالس
مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والشين القاف حرفيومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو يكتب المتعلمون والمتعلمات  - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 
 تشرق - دافئة الشمس أشعة  -القمح حقول طارق رأى -قصة معي ليقرأ رفيقي جلس  -الناس تقلد القرود – قديمة قصة قرات

ن   الشحرور عش  - شاحنة عاشور اشترى  -ساخنا الشاي أشرب -الشرق جهة من الشمس َبطَّ  .بالريش م 

، رقاب، السواقي، قيمة، عقيم، تقود، بقال،، تقف قصة، تفرق، تقص، قطن، صقل، قلب، سرق،  شرود، شكل،، ساق   رفيقا ، دقيق 
 ماش   فراش، ريش، قشور، رشيق، شاطئ،، تنبش كاشف، فَشل ، تشد، شراء،

، َقـ، ، قـ  ، ـَقـ، قـ  ، ـقـ  ، َق، ـقـ  ، ق  ، ـَق، ق  ، ـقو، ـقي، ـقا، قي، قو، قا،، ـق   ـق  ، قا ، ق  ، ق  ، ـق   .ـقا   ـق 

ـ، ش ـ، َشـ، ـ، ـَشـ، ش  ، ـَش، ـش ـ، ـش  ، ـش  ، ـش  ، ش  ، ـشي، ـشو، ـشا، شيـ، شـو، شـا،   َش، ش  ، شا ، ش  ، ش  ، ـش    ـشا   ـش 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات[ ش] و[ ق] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والشين القاف حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والشين القاف حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :وفق ما يأتية للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم ببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، طة لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيشأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :من خالل  عمل فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم،
 .ن الفردي رإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .بالقرين معلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .بيئة الطبيعيةال:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  .فاـــقحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف قافحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  قافالللقراءة، تتضمن 
 ...قمر، قرود، قطار، قال، نقود، ثقيل، برقوق، 

 إعداد

  االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي أستثمر كلمات وضعية
 :، مثلقافاليتضمن 

رود    َبْرقوق   – اق: قال -ُحـ : قُ

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 .َبْرقوق  ، ق  ، اقُـ، ق
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبمقطع، ألعرفهم على كل  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
، قا، قُـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك تذكيرهم ، (َبْرقوق   ق 

بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف التوجيه 
 .والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوج أتتبع. 

 نشاط منزلي
، قا، قُـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(َبْرقوق   ق 

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم قافالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة .لقــــافا حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما قافحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلقافال لحرف

 ...قرية، رقيق، قرد، بقر، حقول، قمح، برتقال، 

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ ما استحضره المتعلمون والمتعلمات فيأستثمر ،
 :مثل

 .تقع القرية وسط حقول القمح وبساتين البرتقال
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلة ،جملةأقرأ ال. 

  دب نتأوحركته؛ و قافالحرف أستفسرهم عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة
ى علالمكتوبين ه وحركت قافلاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضإن دعت ال التصحيح، يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورة،وه نقليقارنون ما  -

  هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 
 
 ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .الشيـــنحرف : الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف شينحرف الرسم  -3

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -4

 .لمتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة ا: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  شينالللقراءة، تتضمن 

 ...بشير، وحش، شمس، شروق، شهاب، شاهد، حشود، 

 إعداد

  أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي
 :، مثلشيناليتضمن 

 ٍش : ورش – ـشو: قشور  -َشـ : شراب

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

ِمش   ، ِمْش  .َشـ، ـشو، ٍش
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ِمش   ٍش، ـشو، َشـ،)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  - ويسبق ذلك ، (ِمْش

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
ِمش   ٍش، ـشو، َشـ،)يكتبون سطرا من كل مقطع  - على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(ِمْش

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم شينالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .القاف والشينا حرف: الموضوع

 .والشين القافي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 والشين القاف حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط  

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةمما راج في الحص
 ....رشاش، شجرة، شروق، نشير، نشرة، منشار، حشائش، وحيش، 

 إعداد

 فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في .والشين القاف حرفيلحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 عش، رشاش، بشوش، فقير، حقول، لقالق
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

  هيالمساعدة والتوجأتتبع تصحيحهم بهدف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والشين القاف حرفا: الموضوع

 الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وب والشين القاف يحرف تتضمنان وإنتاج جملتين قصيرتين كلمات اءبن :فهدال
 (.التفاعلية

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .البيئة الطبيعيةبمجال 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،ثم كتابة الكلمة المناسبة لها مشاهدة صورة؛ إلى فريق كل أعضاء أدعو : 

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

 

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

 َشـ -ـق   -ئـ –ـقا  ق -شـ -ـرو

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 ل. ...حـ
 ـشو
 ـقو
 ـطو

 ـة...فرا 
 َشـ
 َجـ
 َقـ

 ...متسابـ 
 ش
 ك
 ق

 باختيار الكلمة المناسبة، مثل أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين قصيرتين: 

 ............. هرب
 القرد
 القطار
 القفص

 .......غرد   
 الكبش
 الشحرور
 الشبل

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة يعرض المنتوج أو  -

 .النشر
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .يصف منظرا طبيعيا: التواصلية الوضعية (2) شادي والعصفور : الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : العملصيغ 
 حقول، فضاء، ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم

 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين،
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
 طلب ماذا الطيران؟ على قادر غير العصفور كان لماذا شاهد؟ ماذا سمع؟ ماذا شادي؟ يفعل كان ماذا الجو؟ كان كيف: يجيبون عن أسئلة -

 شادي؟ أوصاه بم لماذا؟ شادي؟ من طلب ماذا كوكو شفي عندما به؟ يعتني كان هل لماذا؟ وضعه؟ أين سماه؟ بم شادي؟ له فعل ماذا شادي؟ من
 هل السلحفاة؟ قلب في الطيور نجحت هل ذلك؟ بعد فعل ماذا قلبها؟ استطاع هل يطير؟ وهو كوكو شاهد ماذا قال؟ وماذا كوكو؟ شكره هل

 .... شادي؟ بنصيحة كوكو عمل هل ذلك؟ على شكرتهم

                          ....(. فوق، تحت، أمام، وراء، . )يتجول بين األزهار واألعشاب :مثل، جمال فعلية مع الظرفيركبون  -

 ...... -.العصفور ساعدا اللذان هما الولدان: ، مثللة بسيطة مع األسماء الموصولة للمثنىيركبون جم ـ

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
وأساعدهم باستعمال  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما 
 .تعثروا

أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 
 .المجموعات

يم
لق
 ا
ار

ثم
ست

ا
 

، بتوجيههم ... ...تقديم المساعدة للحيوانات -المحافظة على البيئة: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 
 ،... للحيوانات المساعدة تقديم -البيئة على المحافظة: يبين قيماستخراج ما  إلى

 .للقيمإعطاء أمثلة  -
 ...؟ كيف نسمي ما قام به العصفور تجاه السلحفاة ؟ لماذا؟وتعالجهتطمئن العصفور  ، هل شادي لو كنت مكان -

 : مثل ،...الحافظة على البيئة والتقديم المساعدة للغير  يصفقون إذا كان الموقف يعبر عن قيم -
امرأة  –طفل يقذف القطط بالحجر  – طفل ينصب الفخاخ لصيد العصافير – . طفلة تحرر عصافير من قفص - (صورة او تشخيص. )ضاليقدم طعاما لكلب طفل 

 ....تخليص سمكة عالقة بشبكة .تمأل أواني بالماء وتضعه على سطح المنزل في الصيف

م 
وي

تق

عم
ود

 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، بأن يجيبوا عن أسئلة يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، -

 ....علم يدل ذلك؟  ؟هل أعجبتك مساعدة شادي للعصفورما الذي أعجبك في الحكاية؟ 

 .تقديم المساعدة للحيواناتقيمة لمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -

ية
صل

وا
لت
 ا
ية

ضع
لو

ا
 

يع
سم

ت
 

كيف يكون الجو في فصل الربيع؟ والسماء؟ والشمس؟ : بأن أسأل( يصف منظرا طبيعيا) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
.... 

 : قااله ما معي فتابعوا. لنستمع إلى طفلين يصفان منظرا طبيعيا :أضيف مثل

 .السماء صافية، والشمس مشرقة: الطفل ! ما اجمل الطبيعة في فصل الربيع: الطفلة

 .والطيور مغردة األزهار متفتحة،: الطفل .واألرض يكسوها بساط أخضر: الطفلة

 .تمتعا بالطبيعة، وحافظا على جمالها: العصفور

مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 .لسانها على بالكالم هممت كلما ،شخصية كل جهة إلى توجه بوجهيأ* 
كيف تكون الطبيعة في فصل الربيع؟ والسماء؟ والشمس؟ واألرض؟ واألزهار؟ والطيور؟ ماذا طلب : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 منهما العصفور؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة : 2 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .طبيعيا منظرا يصف: التواصلية الوضعية (2)  والعصفور شادي: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –األحداث، وسائل التشخيص المتاحة صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين، حقول، فضاء،

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 االنطالق

 .ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه،* 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على أحد العناصر* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم  *

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
شخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم ال* 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 (.صورة أشجار)ترفرف على ( صورة عصافير) شاهد رفاقه -
 .يرتجف من الخوف (صورة عصفور) فشاهد -

 . أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

ودع، و، صوت، خوف، يوم، دواء، )،  حرف الواو[ و]الصوت يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن  -
وأكتفي  على السبورة،( ...، دواء،، ودع، صوت : )مثل مدروسة، حروفها التي وأدون، (...، واحد، داو، أودية، 

،  /يو: / يوم): بالنسبة للكلمات التي بها حروف أخرى غير مدروسة، مثل الواوبتدوين المقاطع المتضمنة لحرف 
 ...(؛/ و: /يتجول

 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
ية

صل
وا

لت
 ا
ية

ضع
و
ال

 

 ترجيع

 والتنغيم النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترام الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات

كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى عن متدرجة، يكون الجواب أطرح أسئلة * 

 :، بمثلوزمرا ليتمكنوا منه
 ماذا قالت الطفلة؟ بم رد عليها الطفل؟ وماذا أضافت؟ ماذا أضاف؟ ماذا طلب منهما العصفور؟ -

 .والشمس مشرقة السماء صافية،: الطفل ! ما اجمل الطبيعة في فصل الربيع: الطفلة

 .األزهار متفتحة، والطيور مغردة: الطفل .واألرض يكسوها بساط أخضر: الطفلة

 .تمتعا بالطبيعة، وحافظا على جمالها: العصفور

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .طبيعيا منظرا يصف: التواصلية الوضعية (2)  والعصفور شادي: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية،: الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين، حقول، فضاء،
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 وضعية
 االنطالق

الخطاطة باستعمال مضمون الحكاية األصلية أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
 .الشمسية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
 .الغابة الحديقة، المنزل،: المكان -

 .وداد، الطائر: الرئيسة الحكاية شخصيات
 .الغيلم: الثانوية الحكاية شخصيات

 ...، فصل الربيع، شهرا: الزمان -
جفاف البحيرة، تحرك الغيلم .... الطائر، مشاهدة منه، اقترابه صوت، سماع التجول، بنزهة، القيام: األحداث -

تعاون الطيور، اإلتيان بعصا، تمسك الغيلم لرفعه، استدعاء الطيور، محاولة الطائر بتثاقل بسبب العطش والجوع، 
 ......بالعصا، رفعه والطيران به ونقله إلى النهر، 

 إنتاج

 :أنظم العمل الجماعي وأساعد المتعلمين على* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
حيث يتم ذلك اعتمادا على التغييرات المتوافق عليها في . وقراءتهاكتابة الجمل على السبورة  -

 .مرحلة اإلعداد
 .بناء خريطة الحكاية الجديدة  -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .أسئلة حول عناصر الحكاية األصلية وبنيتها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةأطرح * 
 .عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة ليعبرواهم أشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : على ترجيع متن الوضعية بأسئلة مثلهم أحفز* 
 العصفور؟ منهما طلب ماذا أضاف؟ ماذاو أضافت؟ وماذا الطفل؟ عليها رد بم الطفلة؟ قالت ماذا- -

 .، ويرددوا الحواروالعصفور تي الطفلينشخصي على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .طبيعيا منظرا يصف: التواصلية الوضعية (2)  والعصفور شادي: الحكاية

 محاكاة( 2). للمثنى الموصولة األسماء الظرف، مع الفعلية الجملة: اللغوية للظواهر الضمني التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية الوضعية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث،: الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين، حقول، فضاء،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .منهم تركيبها في جملة الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد كلمة من معجم* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

 :مع الظرففعلية ال تثبيت الجملة
 : تكملتها طلب منهم ، وأأ نطق بجمل فعلية تتضمن الظرف* 
 .............حمله  –............... وبينما هو يتجول  -
 ........انخفض كوكو قليال  –...........................        وطار  -
 (أسبوعا. )في القفص....... بقي كوكو  -

 :مثل بجمل،الجملة الفعلية مع ظروف المكان والزمان  توظيف إلى أدفعهم *
 .من الزمن...... األشجار، فأرتاح .....رأسي حارة، فأستظل ..... الحقول، والشمس ..... سرت  -
 .اليمين واليسار....أبي، وألتفت ..... األحجار، وأسير .... األحد إلى الجبل، فأخطو .... أسافر  -
- ............... 

 :تثبيت االسماء الموصولة للمثنى
 :أدعوهم إلى تركيب وتحويل جمل، مثل* 
 .........................البنتان  –. يصفان المنظر الطبيعي......... الطفالن هما  -
 ...................العصفوران  –.     رفعا السلحفاة........... العصفورتان هما  -
- ............... 

 :، مثلللمثنى االسم الموصول أسمعهم جمال واطالبهم بتوظيف* 
  (...........اللذان.......... عالج . )عالج الولدان العصفور، الولدان حافظا على البيئة -
 (..........ان اللت.......  تتحمس. )تحمست العصفورتان، العصفورتان ساعدتا السلحفاة -
-..... 

 تقويم

 ودعم

 : لتوظيف ظروف الزمان والمكان في جمل فعلية أدفعهم* 
 ....(مام، دقيقة، سنة، ساعة، بين، أ)

 : يحولون، مثل -
 ..........الفالحتان  -الفالحان هما اللذان يغرسان األشجار   -
 ..........الراعيان  –.  الراعيتان هما اللتان تهتمان بالماشية -
- ............. 

 الوضعية

 التواصلية
 محاكاة

 .هوما قال، وترديد والعصفور تي الطفلينشخصيتقمص  أطلب منهم* 
 . ويصفوا منظرا طبيعيا، والعصفور طفلينالأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .طبيعيا منظرا يصف: التواصلية الوضعية (2)  والعصفور شادي: الحكاية

 .وصف ومفرداتهال أساليب واستعمال " طبيعيا  منظرا يصف " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –وسائل التشخيص المتاحة  صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث،: الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 ماء، يأكل، حبوب، أعشاب، ازهار، بستان، صافية، سماء، مشرقة، شمس، جو، معتدل، جو، ربيع، عصفور،:  المعجم
 .سلحفاة تغرد، ترفرف، أودية، بساتين، حقول، فضاء،

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : بأسئلة مثل" طبيعيا  منظرا يصف" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 بم رد عليها الطفل؟ وماذا أضافت؟ ماذا أضاف؟ ماذا طلب منهما العصفور؟ ماذا قالت الطفلة؟ -

 .ما قالهن وويردد، بعضهم البلبليشخص  -
 : قااله ما معي فتابعوا. لنستمع إلى طفلين يصفان منظرا طبيعيا: أضيف مثل* 

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .السماء صافية، والشمس مشرقة :الطفل ! جمل الطبيعة في فصل الربيعما أ: الطفلة

 .األزهار متفتحة، والطيور مغردة: الطفل .واألرض يكسوها بساط أخضر: الطفلة

 .تمتعا بالطبيعة، وحافظا على جمالها: العصفور

وبمراعاة قواعد  ، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،باحترام أسلوب اإللقاء مرتين أسمع العبارات* 

 .النبر والتنغيم وعالمات الوقف
 .أتقمص دور البلبل، وأوجه وجهي ناحية كل مكان* 
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 العصفور؟ منهما طلب ماذا والطيور؟ واألزهار؟ واألرض؟ والشمس؟ والسماء؟ الربيع؟ فصل في الطبيعة تكون كيف -

 تشخيص
 .شخصيتي الطفلين والعصفور، ويرددوا ما قالوهعلى تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .ويصفوا منظرا طبيعيا،  الطفلين والعصفورأن يحاكوا أطلب منهم *  محاكاة

 ...ورودا  –زهورا  –نهرا  –بستانا  –حديقة : صف - تقويم ودعم

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 تقديـــم مع الحركات القصيرة:  1الحصة  و[ / و]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع الحركات القصيرة  [و]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [و]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن ( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [و]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .معزوال، ثم في مقاطع وكلمات واولحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة واوال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية 
 .رجب، ذلك، تلك+ الكلمات البصرية السابقة أعرض بطاقات عليها * 
 .أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية، وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع* 

 وضعية االنطالق

 وسادة، وليمة، موائد، مولود، دلو، وجه، ورق، وردة، ورد، ولد،) [.و]أو صور تتضمن الصوت  أقدم أسماء أطفال أو أشياء* 

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل...( ،وداد أْسود، ألوان، وداع، وفاء، ودائع، وسائد،
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 والوفاءْ الصفو في ***  واو أنا الواوْ نا الأ
 .وتجدني في الدواءْ ***  تجدني في الوادي
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 .التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق: في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 ما الصوت األول في كل كلمة؟: ثم أسأل ، وداد  وجود، ولد،: ، مثل[و]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * العزل

يء
في
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 سؤال، ألوان، ورود، عاد، وثاب، دلو، وردة،): ، وبعضها ال يتضمنه، مثل[و]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *

 [.و]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ، (...، مودة والة،
 وسادة، سهو، ورق، مدعو، صوت، وقف،: )في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ و]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

 .باستعمال اإلشارات المتفق عليها( في األول، أو الوسط، أو األخير)واحفزهم على تحديد موقعه ، (...،وعد ورود،
 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ و]أنطق الصوت * 
 .، وأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم يرددونه[و]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :أطلب منهم دمج مقاطع للحصو ل على كلمات، مثل*  ال

 /ـد/ /جـ/ /و/، / د/ /رو/ /و/، / ر/ /جا/ و/

ي
ط
خ
 ال
ي
وت
ص
 ال
ق
اب
ط
لت
ا

 

ف 
عر
ت

ل 
كا
ش
أ

ف
حر

ال
 

وثاب، ورود، زورق، جورب، ): في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل واوحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها مركزا على ربط نطق  واوحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط ) (بهو، بدو

 .الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه
 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي واوحرف الأرسم * 
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مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على  واوحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 

وبعد التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم اطلب منهم قراءة ما تجمع على . تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح
 .السبورة

 [و]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة
 ولد
 ورود
 وثاب

 ـد-لـ-و
 د-رو-و
 ب-اث-و

 /ـد/ـل/و/
 /د/ور/و/
 /ب/اث//و/

 /و  /
 /و  /
  /و  /
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة واوللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع
 و  
 و  
 و  

ــــ+  و  (فتحة) ــــــــــ 
ـــــ+  و ـ   (ضمة) ــــــــ
ـــــ+  و   (كسرة) ـــــــــ 

 

 

 

 

 

 



 .، وأحفزهم على قراءتها بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة(ـو   ،ـو   ،ـو   ،و   ،و   ،و  )أعرض على السبورة المقاطع *  الطالقة 
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 :باستعمال السبورة والبطاقات -1

وأتنقل ببطاقة عليها . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى أخرى الحرف بدون حركة

ها في كلمات، ثم أكتب التي أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، واحفزهم على تركيب* 
 .درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

، ، و  ، و  ، و  ، ـو   ـو   ـو 

لٌ، مولود، تلون، ملونة، وفود، وسادة، وردة، وُّ  ...، مناول ت ح 
 .تناولت فطوري، ولبست وزرتي، وتوجهت إلى المدرسة – أسود بلون الدلو ألون

 

 :باستعمال األلواح -2
 .مع الحركات القصيرة واوحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -3

 (.2)اللوحة  ، ويقرؤونواوبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  واولحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) واوحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
، مع مراعاة [و]أو خضر أو فواكه، تتضمن الصوت  أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات

 .الخصوصيات المحلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين:  2الحصة  .و[ / و] الحرف/ الصوت: الموضوع

مع الحركات  [و]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [و]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

قراءة ( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [و]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الطويلة والتنوين وفي كلمات

مع الحركات  واولحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين واوحرف الطع وكلمات وجمل تتضمن مقا

 .الطويلة والتنوين وفي كلمات

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، : الوسائل
 .....الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، ذوات األشياء، التعبير 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .تلك ذلك، رجب،+ الكلمات البصرية السابقة يقرأ المتعلمون والمتعلمات  -
 .لوحة الكلمات البصرية بدون ترتيب يقرأ بعضهم -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
والوفاءْ  الصفو في***  الواوْ  أنا الواو أنا  

 .الدواءْ  في وتجدني***  الوادي في تجدني
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 ألوان، والد، موائد،ولد، ورود، وثاب، ) مع الحركات القصيرة والطويلة، مثل [و]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

إلثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات إلى التغيرات التي تطرأ على نطق  (... يشوون، ينوون، يطوون، تحويل، تلوين،
 [.و]الصوت 
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 وردة،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل [و]الصوت أسمع كلمات تتضمن *

 .المختلف واومقطع الوأحفزهم الكتشاف  ،(واقف وقف،
 :مع الحركتين األخريين، مثل [و]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن * 

 (.طويل وجار، وثاب،)  ،(وعول يروون، ورود،)

زل
لع
ا

 
 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 وٌ   دلو  دلوهذا 
 وا    دلوا    أحمل دلوا  
 و    بدلو    ألعب بدلو  

الحركات الطويلة والتنوين باستعمال الحركات الجسدية مع  [و]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
 .المتوافق عليها

 تلوين، يهوون، والدة،): مع الحركات الطويلة والتنوين، مثل [و]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

 (راو   شدٌو، سهوا ،  دلوي، موائد،

ض
وي
تع
ال

 ،
ف 

حذ
ال فة
ضا

إل
وا

 

مقطع بآخر ( ، رصد القافيةحذف، إضافة)وأحفزهم إلى تعويض  ،[و]أقدم كلمات تتضمن الصوت * 
 :ونطق الكلمة الجديدة، مثل

 تعويض
: وفاء( )ألبان، ألحان: ألوان( )تلحين: تلوين( )حليمة، سليمة: وليمة( )سهل، سهب: سهو)

 (عسعس: وسوس) (جفاء

جار) حذف  (تليد: توليد)( سادة: وسادة( جار: و 

 ( وجود: جود) (وسائد  : سائدٌ )( وباء: باء) إضافة

  سهو، بهو، شدو، بدو، صحو، حدو، جرو، نحو، هجو، سطو، غزو: دلو رصد القافية
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  واوحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  ،وبعد التصحيح. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [و]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /او/ /ـل /صـ/او/ لـ-صـ-او واصل
 /وـو/ /ن / وـو//ينـ/ ن -و ـو-ينـ ينوون
 /يــو/ /ـل / يــو/ـط/ لـ -يـ ـو-طـ  طويل
 / ا  و / /وا  //جر/ وا  -جر ا  جرو
 / و   / /و  //جر/ و  -جر جرو  
  / و   / /و  //جر/ و  -جر جرو  

ع
طي
تق
ال

 

 .التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة أقطع جماعيا على السبورة المقاطع* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

او  (مد باأللف)ا  +  و 
وو  (مد بالواو)و  +  و 
يو  (مد بالياء)ي  +  و 
ا  و  (تنوين الفتح)ا    +  و 
 (تنوين الضم)ــٌـ  +  و وٌ 

ـ +  و و     (تنوين الكسر)ـــ 

 الطالقة
مع الحركات  [و]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة واوال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة واوال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينت الل تتضمن الحرف مع الحركايقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
   ا  ـو ،ـوٌ  ،ـو   ،و   ا ،و ،وٌ  و،ـو ي،ـو ا،ـو ي،و و،و ا،و

، سهوا  والد، سلوى، يكوون، عويل، بهوي،   .شدو، راو 
  .رسم جواد وروارا وطاوسا   –في معصم فدوى سواٌر 

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع واوال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وواوبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  واوللحرف احصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) واوحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم ينالمتمكن غير حول مالحظات تسجيل معبالحركات الطويلة والتنوين، 

 .مع الحركات الطويلة والتنوين واوحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية

 

 
   
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقديم مع الحركات القصيرة:  3الحصة  ي[ / ي]الحرف / الصوت: الموضوع

معزوال، ومع  [ي]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ي]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

( 4. )معزوال، ومع الحركات القصيرة [ي]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )الحركات القصيرة وفي كلمات
معزوال، ثم في  ياءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات القصيرة ياءحرف القراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 .مقاطع وكلمات

ألعاب قرائية، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، : الوسائل
 .....ذوات األشياء، التعبير الجسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .يقرأ المتعلمون الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

وضعية 
 االنطالق

 ياسمين، طيور، جيوب، زيتون، عيون، يد، يوم،[. )ي]أقدم أسماء أطفال أو أشياء أو صور تتضمن الصوت * 

 االثنين، يانع، يونس، يوسف، ذكي، جيد، شهي، علي، أغنية، أبيض، رياضة، ،سيد يسار، يمين، ينبوع، يمامة، يقطين،

  ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟: وأسأل، (... ، ناي 
 : أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف* 

 يحيى وشيماءْ في  *** لياءْ أنا ا الياءأنا 
 .عكس  صديقتي التاءْ *** ي أبدو تتح بنقطتي  
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 .الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيقالتهيئة، النموذج، : في جميع انشطة بناء التعلمات يتم توظيف اإلجراءات الخمسة

 :اآلتية األنشطة إلنجاز االنطالق وضعية في المقدمة الكلمات أستثمر -

 العزل
بايع ي حاسب، يوم،): مثل ،[ي]أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت * ما الصوت المشترك في : ثم أسأل ،(م 

 ؟الكلمات

يء
في
لت
ا

 

 يوسف، يحاور، بين، فرد، يد،): وبعضها ال يتضمنه، مثل، [ي]أقدم شفهيا كلمات بعضها يتضمن الصوت *

 [.ي]وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت ، (...،أبيض  تمر،
 رياضة، ناي، عيون، يمامة،) :في مواقع مختلفة من الكلمة، مثل[ ي]أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت * 

باستعمال اإلشارات ( في األول، أو الوسط، أو األخير)وأحفزهم على تحديد موقعه ، (...، زيتون  يمين، ذكي،
 .المتفق عليها

 .من مخرجه، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات بشكل جيد[ ي]أنطق الصوت * 
 .يرددونهوأتحقق من نطقهم له، وأصححه، ثم ، [ي]ينطقون الصوت  -

ج
دم
 :ل على كلمات، مثلللحصو أطلب منهم دمج مقاطع*  ال

 ... -/ـم/ /ْتــي  / -/ د/ /ـريـ/ /ي ـ/ -/ ـس/ /ـبـ/ /يـ/
ي
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يراع، يغني، ) :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل ياءحرف الأعرض بطاقات مقاطع أو كلمات تتضمن *

بلون مختلف، وأقرؤها  ياءحرف ال مع تمييز ،((ة)في كراسة المتعلم 2كلمات النشاط )(  قرية، جندي، صبيخيمة، 
 .مركزا على ربط نطق الصوت باإلشارة إلى الحرف وتمرير األصبع او المسطرة عليه

 .في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي ياءحرف الأرسم * 
 .منهم رسمه معي مرة ثانية في الهواء، وعيونهم مغمضة أطلب* 
 .أطلب تشكيله بالعجين، او رسمه على اللوح، أو تلوينه على الورق* 
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 على وأحفزهم القصيرة، الحركات مع ياءال حرف تتضمن كلمات فيه وأدرج التالي، الجدول السبورة على أعرض* 
 تجمع ما قراءة منهم اطلب ثم الجدول، في األجوبة أدرج التصحيح وبعد. األلواح على مقاطع إلى كلمة كل تجزيء

 .السبورة على

 [ي]المقطع المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 يقطين
نٌ   تباي 
 جيد

 يـمنأ

 ـن-ـطيـ-يقـ
 ـن-يـ-ـبا-تـ

 ـد-ـيـ -جْيـ
 ـن-ـمـ-أْيـ

 /ـن/ـطيـ/يقـ/
 /ـن/ـيـ/ـبا/تـ/
 /ـد/ـيـ/جيـ/
 /ـن/ـمـ/أيـ/

 /ـي  /
 /ــي  /
 /ــي  /
  /أْيـ/



ع
طي
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 .مع الحركات القصيرة، واحفزهم على القراءة ياءللأقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي تم عزلها المتضمنة * 

 الحركة القصيرة+ الحرف  المقطع

 ي  
 ي  
 ي  

 فتحة+  ي
 كسرة+  ي
  ضمة+  ي

 الطالقة
وأحفزهم على قراءتها  ،(ش   ،ش   ،ش   ،ـش   ،ـش   ،ـش   ـ،ـش   ـ،ـش   ـ،ـش   ـ،ش   ـ،ش   ـ،ش  )أعرض على السبورة المقاطع * 

 .بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -4

وأتنقل ببطاقة . ، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة قصيرة"الحرف المتحرك"نشاط  أنجز* 
 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة  إلى أخرى عليها الحرف بدون حركة

بها في كلمات، ثم أكتب أكتب على السبورة بتدرج ثالثة مقاطع للحرف مع الحركات القصيرة، وأحفزهم على تركي* 
 .التي درسوا حروفها من قبل على السبورة، وأحملهم على قراءتها

يقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجمل تتضمن الحرف مع الحركات القصيرة، باستعمال الحركات الجسدية  -
 .المتوافق عليها

 ي   ،ي   ،ي   ،ـي   ،ـي   ،ـي   ـ،ـي   ـ،ـي   ـ،ـي   ـ،ي   ـ،ي   ـ،ي  
 ...، يئس ميسر، ترّيض، تعاي ن، ينجز، سّيد، يمامة،يد، 

 يحمل الجندي البندقية -للصحة مفيد الزيتون زيت
 

 :باستعمال األلواح -5
 .مع الحركات القصيرة ياءحرف اليكتبون مقاطع تتضمن  -

 (:ة)باستعمال كراسة المتعلم -6

 (.2)اللوحة ، ويقرؤون ياءبحرف الالمتعلقين ( 3، 1)ينجزون النشاطين  -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات القصيرة، مع تسجيل  ياءلحرف اليقرأ المتعلمون والمتعلمات حصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  -
 .مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

مقرونا بالحركات ( باإلضافة إلى الحروف المدروسة سابقا) ياءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول مالحظات تسجيل معالقصيرة، 

 .أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة *

 أنشطة منزلية
خضر أو فواكه، تتضمن أسماء حيوانات أو أسماء أكلف المتعلمات والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو 

 .مع مراعاة الخصوصيات المحلية، [ي]الصوت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .الحرف مع الحركات الطويلة والتنوين : 4الحصة  ي[ / ي]الحرف / الصوت: الموضوع

مع الحركات الطويلة والتنوين  [ي]للصوت التحقيق النطقي ( 2. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ي]للصوت التعرف السمعي ( 1: األهداف

حرف وكلمات وجمل تتضمن  قراءة مقاطع( 4. )مع الحركات الطويلة والتنوين [ي]للصوت تحقيق التطابق الصوتي الخطي ( 3. )وفي كلمات

 .مع الحركات الطويلة والتنوين وفي كلمات ياءلحرف الالتحقيق الخطي ( 5. )مع الحركات الطويلة والتنوين ياءال

سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، : الوسائل
 .....جسدي، اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، التعبير ال

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية

 .والمتعلمات الكلمات البصريةيقرأ المتعلمون  -
 .يقرأ بعضهم لوحة الكلمات البصرية بالترتيب وبدونه -

 االنطالق

 .أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف -
 في يحيى وشيماءْ *** أنا الياء أنا الياْء 

 .عكس  صديقتي التاءْ *** ي أبدو تبنقطتي  تح
 .أراقب األنشطة المنزلية -
 طيور، جيوب، عيوب، عيون،مبايع، يئس، يغني، ) :الحركات القصيرة والطويلة، مثل[ ي]أنطق كلمات تتضمن الصوت  -

 [.ي] الصوت نطق على تطرأ التي التغيرات إلى والمتعلمات المتعلمين انتباه إلثارة؛ (إلياس، يائس يانع، رياضة، ياسمين،
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

، (يابس يد، يئس،): مع الحركات القصيرة، وكلمة تتضمنه مع حركة طويلة، مثل ،[ي]لصوت اأسمع كلمات تتضمن *
 .مختلفال ياءمقطع الوأحفزهم الكتشاف 

 :مع الحركتين األخريين، مثل [ي]أكرر هذا النشاط بكلمات تتضمن  *
عاي ش عيون، تباي ن،)  (.سيدة جيد، تقييم،( ) ت 

زل
لع
ا

 

 :يردد المتعلمون والمتعلمات من بعدي الجملة، ثم الكلمة، فالمقطع، مثل -

 يٌ   نايٌ   نايهذا 
 ا  ي  نايا    نايا  اشتريت 

 ي    بناي    لعبت بناي  
 .الحركات الجسدية المتوافق عليهالحركات الطويلة والتنوين باستعمال مع ا [ي]يرددون مقاطع مكونة من الصوت  -
، جدي ، ناي تعيين، بيوت، رياضة،): والتنوين، مثل الطويلةركات حمع ال [ ي]يحاكون نطقي لكلمات تتضمن الصوت  -

 (....جنديا ،

ض
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او حذف مقطع دون تعويض، أو ، من الكلمة وتعويضه بآخر مقطع  وأحفزهم إلى حذف ،[ي]الصوت أقدم كلمة تتضمن * 
 :مثلثم نطق الكلمة الجديدة، او رصد القافية، إضافة مقطع، 

 ( فأس، كأس: يأس( )كاسر: ياسر( )عمامة: يمامة( )خمول: خيول( )مسار: يسار) تعويض

 ( جب: جيون( )سار: يسار) حذف

 (قوتيا: قوت) (ياسمين  : سمينٌ ) إضافة

  ...طري، قوي، زكي، صحي، حي، ري، شي، زي،  رصد القافية
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مع الحركات الطويلة والتنوين،  ياءحرف الأعرض على السبورة الجدول التالي، وأدرج فيه كلمات تتضمن * 
التصحيح أدرج األجوبة في الجدول، ثم أطلب منهم  وبعد. وأحفزهم على تجزيء كل كلمة إلى مقاطع على األلواح

 .قراءة ما تجمع على السبورة

 [ي]المقطع الصوتي المتضمن ل  التجزيء المقطعي التقطيع الكلمة

 /اي/ /ح/يا/ر/ ح-يا-ر رياح
 /وي/ /ت/يو/ز/ ت-وي-ز زيوت
 /يــي/ /ـم/ـييـ/تقـ/ مـ-يــي-تقـ تقييم

 / ا  ي / /ا  ي/جد/ ا  ي-جد يا  دْ ج  
 / يٌ  / /يٌ /جد/ يٌ -جد يٌ دْ ج  
  / ي   / /ي  /جد/ ي  -جد ي  دْ ج  

ع
طي
تق
ال

 

 .أقطع جماعيا على السبورة المقاطع التي عزلتها، وأحفز المتعلمات والمتعلمين على القراءة* 

 و التنوينأالحركة الطويلة + الحرف  المقطع

 (باأللف مد)   ا+  يـ اي
 (بالواو مد)   و+  يـ وي
 (بالياء مد)   ي+  يـ يي

 (الضم تنوين)   ــٌــ+  ي يٌ 
ـ+  ي ي    (الكسر تنوين)   ـــ 
  (الفتح تنوين)   ا ـ +  يـ ا  ي

 الطالقة
مع الحركات  [ي]بالمقاطع الجديدة من الصوت ( مع الحركات القصيرة ياءال)أغني اللوحة القرائية للحصة األولى * 

 .الطويلة، والتنوين، ثم احفزهم على القراءة بالترتيب وبدونه، بسرعة مناسبة وبدقة

 التطبيق

 :باستعمال السبورة والبطاقات -1
، فيرفع من ...(و، يا، ي): مع الحركات الطويلة والتنوين، انطق مقطعان مثل ياءالأوزع عليهم بطاقات تتضمن * 

 .نفس المقطع، ويقرؤه كانت بطاقته تتضمن
وأتنقل . أو تنوينا ةطويل، بحيث أضع على السبورة بطاقات تحمل كل منها حركة "الحرف المتحرك"أنجز نشاط  *

 .، لينطق المتعلمون والمتعلمات المقطع حسب الموضعمن حركة إلى اخرى بدون حركة ياءال حرفببطاقة عليها 
، باستعمال الحركات طويلة والتنوينل تتضمن الحرف مع الحركات اليقرؤون لوحة تتكون من مقاطع وكلمات وجم -

 .الجسدية المتوافق عليها
 ا  ـي ،ـي   ،ـيٌ  ،ي   ا ،ي ،يٌ  ي،ـي و،ـي ا،ي يـ،يو،ي ا،ي

 صبي   ،ا  رعيسقٌي،  تمييع، سيول، زيارة، ميادين،
ا   جديا ياسين يبيع   .زكية ورائحته شهي والدتي طعام -اليد كرة رياضة أمارس  -غالي 

 :األلواح استعمالب -2
 .الطويلة والتنوين الحركات مع ياءال حرف تتضمن مقاطع يكتبون -

 :)ة)المتعلم كراسة باستعمال -3
 (.6، 5) النشاطين ينجزون، وياءبحرف الالمتعلقة  (4) اللوحة يقرؤون -

 تقويم ودعم

مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  ياءلحرف الحصيلة المقاطع والكلمات المتضمنة  يقرأ المتعلمون والمتعلمات -
 .مع تسجيل مالحظات حول غير المتمكنين منهم وحول الصعوبات األكثر ترددا

 مالحظات تسجيل معمقرونا بالحركات الطويلة والتنوين،  ياءحرف اليكتبون على األلواح مقاطع وكلمات تتضمن  -
 .ترددا األكثر الصعوبات وحول منهم المتمكنين غير حول

 .مع الحركات الطويلة والتنوين ياءحرف البالبحث عن كلمات تتضمن كلف المتعلمات والمتعلمين *  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 2:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة القراءة : المـــكون

 .تقويم ودعم:  5الحصة  ي، و/ الحرفان / [ ي]و [ و]الصوتان : الموضوع
جميع الحركات [ ي] و[ و] ينالتحقيق النطقي للصوت( 2. )مع جميع الحركات والتنوين[ ي] و[ و]التعرف السمعي للصوتين ( 1: األهداف
قراءة مقاطع وكلمات وجمل ( 4. )مع جميع الحركات والتنوين[ ي] و[ و] الخطي للصوتينالتطابق الصوتي حقيق ت( 3. )وفي كلمات والتنوين
 .مع جميع الحركات والتنوين والياء الواو حرفيلالتحقيق الخطي ( 5) .مع جميع الحركات والتنوين ياءوال واوال يحرفتتضمن 
الحروف والكلمات، عجين، رمل، ألعاب قرائية، ذوات األشياء، التعبير الجسدي، سند بصري من المحيط الذي يعيش فيه المتعلم، صور، بطاقات : الوسائل

 .....اجهزة إلكترونية، موارد رقمية، 

 .فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الكلمات 
 البصرية 

 .لقراءة لوحة الكلمات البصرية، األول يعين الكلمة؛ يقرؤها؛ ليردد اآلخرون، ثم أعكس األدوارأنتدب المتعلمات والمتعلمين في ثنائيات * 

وضعية 
 االنطالق

 :ينشد المتعلمون والمتعلمات نشيدي الحرفين -

والوفاءْ  الصفو في***  الواوْ  أنا الواو أنا  
 .الدواءْ  في وتجدني***  الوادي في تجدني

وشيماءْ  يحيى في***  الياءْ  أنا الياء أنا  
 .التاءْ  صديقتي عكس  ***  أبدو تحتي بنقطتي  

 .أراقب األعمال المنزلية*

تقويم 
 تشخيصي

مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين  والياء الواوحرفي يقرأ المتعلمون والمتعلمات جمال أو كلمات أومقاطع تتشكل من  -
اللوحة القرائية، بطاقات الحروف، : ، مثلأدوات تقويميةوالسكون والشدة، مع التركيز على نطقها بشكل جيد، باستعمال 

 (.المتعلقة بالحرفين معا، المدرجة في الكراسة 3، 2، 1اللوحات ) (.ة)، وأساسا كراسة المتعلمورةبالس
مع الحركات الطويلة والقصيرة والتنوين  والياء الواو حرفيومقاطع مكونة من أكلمات جمال أو ن والمتعلمات يكتب المتعلمو - 

 :، مثلعلى ألواحهموالسكون والشدة 
 وروارا جواد رسم – سوارٌ  فدوى معصم في -المدرسة إلى وتوجهت وزرتي، ولبست فطوري، تناولت – أسود بلون الدلو ألون

ا   جديا ياسين يبيع -البندقية الجندي يحمل -للصحة مفيد الزيتون زيت -وطاوسا    والدتي طعام -اليد كرة رياضة أمارس  - غالي 
 .زكية ورائحته شهي

لٌ، مولود، تلون، ملونة، وفود، وسادة، وردة، وُّ ، شدو، بهوي، عويل، يكوون، سلوى، والد، مناول، ت ح   يمامة، يد، .سهوا   راو 
 .صبي   رعيا ، سقٌي، تمييع، سيول، ميادين، زيارة،، يئس ميسر، ترّيض، تعاي ن، ينجز، سّيد،

، ، و  ، و  ، و  ، ـو  ، وا ، ٌو، ـوو، ـوي، ـوا، وي، وو، وا،، ـو   ـو  ، و    ـوا   ـٌو، ـو 

ـ، ، ي ـ، ي  ـ، يـ  ، ـي  ، ـي ـ، ـيـ  ، ـي  ، ـي ، ـي  ، ي ، ي    ـيا   ـي ، ـٌي، ي ، يا ، ٌي، ـيي، ـيو، يا، يو،ييـ، يا، ي 

 دعم وإغناء

أنشطة  أقترح، وبناء على التقويم التشخيصي السابق وما تم تسجيله من مالحظات خالل الحصص السابقة أفيئ المتعلمات والمتعلمين* 
 .إلغناءاللدعم و

 :ما يأتيكهذه األنشطة  وزعيمكن أن تت. 
 .مع جميع الحركات[ ي] و[ و] ينللصوتالتحقيق النطقي - 
 .مع جميع الحركات والياء الواو حرفيلالتحقيق الخطي  -
 .مع جميع الحركات والتنوين والياء الواو حرفيضمن تقراءة مقاطع وكلمات وجمل ت - 

المعالجة 
 المركزة

 :ة للمحتاجين إلى الدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتيببالنس* 
 .والمفردات والطالقة، لتعزيز الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطيطة شأناعتماد : طةشى األنتوعلى مس -
رى أو تعاون ثنائي أو غمجموعة ص يفي صيغة عمل فخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها أ: ى صيغ العملوستمعلى  - 

 :عمل فردي، لتمكين أفرادها من تجاوز صعوباتهم، من خالل 
 .ردي ن الفرإعطاء فرص أكثر للترديد والتم~ 
 . . . ( .بطاقات، عجين، موارد رقمية )تنويع الوسائل والمعينات التربوية ~ 
 .المتعلمات والمتعلمين إلى االنخراط  زاعتماد بيداغوجيا اللعب لخلق المتعة وحف~ 
 ( .م بالقرينعلالت) اعدة زمالئهم سالمتمكنين من األهداف بمتكليف ~ 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .بيئة الطبيعيةال:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 خـــط  :  1الحصة  .ـــواوحرف ال: الموضوع

 :األهداف
، بمراعاة والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف واوحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ه القلم عند كتابة الحرف والحركةضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط

 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  واوالللقراءة، تتضمن 
 ...ولد، ورود، وثاب، والد، بهو، شدو، 

 إعداد

 ،فأطلب منهم نطق كل كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي  أستثمر كلمات وضعية االنطالق
 :، مثلواواليتضمن 

 وي: جروي – وا  : شدوا   - و  : ولد

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 .ل ْوز   -وي  –وا   -و  
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبألعرفهم  على كل مقطع، يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلب كل مقطع توأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ويسبق ذلك ، (.ل ْوز   - وي – وا   -و  )يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  -

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(.ل ْوز   - وي – وا   -و  )يكتبون سطرا من كل مقطع  -

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم واوالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 نقـــــل:  2 الحصة .لـــواوا حرف: الموضوع

 .حروفه اتوقياس المنقول، مواصفات مراعاة مع ؛نقال سليما واوحرف الجملة بسيطة؛ تتضمن كلماتها  نقل :فهدال

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 أراقب العمل المنزلي. 

 ةءلقراا تيحصحضار الشفهي لكلمات مما راج في ب من المتعلمات والمتعلمين االستلأط 
  :، مثلواوال لحرف

 ....س، لون، قوس، وسلوى، طاو

 إعداد

  كتب على السبورة جملةوضعية االنطالق، فأ والمتعلمات في ما استحضره المتعلمونأستثمر ،
 :مثل

ْلوى طاو ْت س  م  س  ح  ور  ْتُه بِأ ْلواِن ق ْوِس ق ز  ن  ل وَّ  .سا ، و 
 .الجملة على الشبكة السبوريةكلمات وأنا أكتب  ؛يتابعونني -

 ثم يقرؤها بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة جهرية مستقلةجملةأقرأ ال ،. 

 دب نتأوحركته؛ و واوالحرف عن نقطتي البدء واالنتهاء ومسار القلم عند كتابة  أستفسرهم
ى علالمكتوبين ه وحركت واولاحرف  علىث يمررون األصبع بحي، عمليابذلك  هم للقيامضبع
 .هرورة إليضالتصحيح، إن دعت ال يفين رك األخرشبورة؛ وأسال

 إنجاز

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة همتذكير ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى بما هو مكتوب على السبورةوه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 خـــط   : 3الحصة  .ياءالحرف : الموضوع

 :األهداف
بمراعاة  ،والتنوينمع الحركات ( نفصل والمتصلالم)أول الكلمة ووسطها وآخرها بشكليه  يف ياءحرف الرسم  -1

 .مواصفاته وقياساته
 .والتنوين ضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلكه القلم عند كتابة الحرف والحركة -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

وضعية 
 االنطالق

 ب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات مما راج في الحصة السالفة لأط
 :في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل  ياءالللقراءة، تتضمن 

 ...يد، يالحظ، ياسمين، عيون، رعي، قاضيا ، 

 إعداد

  كلمة، والعزل شفهيا للمقطع الذي أستثمر كلمات وضعية االنطالق، فأطلب منهم نطق كل
 :، مثلياءاليتضمن 

ْعي   – وـي: عيون  -يا : ياسمين  ـي  : ر 

 والكلمة ينالمعزول ينطعورة المقبسلى الب عتأك: 

 .طيور –ـي  -ـيو  -يا 
 علمينتعض المتعلمات والمب، ثم يقرؤها ين والكلمةطعأقرأ المق. 

 رف؛ وكل حابة التار كسمبالبدء واالنتهاء، و ينقطتبعلى كل مقطع، ألعرفهم  يأمر بأصبع
 .حركة

 تمرير األصبع على كل مقطع، وأشرك اآلخرين في التصحيح فيي تهم لمحاكاضدب بعنتأ. 

  لتصحيحرك اآلخرين في اشفي الكتابة على السبورة، وأ تيعض اآلخر لمحاكاالبأنتدب. 
 .ءي الهوافمون جميعا الحرف سير -
 .طورهاسون لى السبورة؛ بلون مغاير لعلمقطع  ب كلتوأنا أك ي؛ننابعويت -

 (.القياس والخصوصيات)ابة كل مقطع تر كييأقدم التوضيحات المتعلقة بمعا 

 ةبورسابة على التي الكف تيهم لمحاكاضأنتدب بع. 
 .ون جميعا على ورقات التسويديكتب -

 إنجاز
ويسبق ذلك ، (طيور – ـي - ـيو - يا)يكتبون على الكراسة استنادا إلى النموذج الخطي  -

تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة مع تتبع إنجازهم بهدف 
 .التوجيه والمساعدة

 تصحيح
 .لكذيقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 نشاط منزلي
على دفاتر العمل المنزلي، استنادا إلى  ،(طيور – ـي - ـيو - يا)يكتبون سطرا من كل مقطع  -

 (. ة)المدرج في كراسة المتعلم ياءالالنموذج الخطي لحرف 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 إمــــالء:  4الحصة  .الواو والياءا حرف: الموضوع

 .والياء الواوي حرف تتضمنممالة؛  كلماتكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

 وضعية االنطالق
 مما   والياء الواو حرفي تتضمنب من المتعلمات والمتعلمين االستحضار الشفهي لكلمات لأط

 :للحرفين، مثل السالفة ص القرائيةراج في الحص
 ...عيون، وزرة، موزة، مشواة، دلو، ليمونة، جدي، زيتون، رياح، محاميا، صبي، 

 إعداد

  فأكتب على السبورة كلمات مما راج في ، المتعلمون والمتعلماتأستثمر ما استحضره
، على أال تكون ضمنها سبق استثمارها كتابيا في .والياء الواو حرفيلحصص القراءة 

 :انشطة الخط والنقل للحرفين، وهكذا أكتب

 فوز، هو، وعاء، جوائُزعيادة، خيول، شرطي، راعيا  
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعاتأقرأ الكلم* 
 كلمةال ليثم يصححون؛ بحيث أم ،مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من بعدبعد حجبهما، ثم أكشف ع ةالواحد

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة أذكرهم* 
 أنطق أنطقه؛ لما اإلصغاء حسن منهم أطلب: يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

ع مسموع؛ بصوت سليما نطقا الكلمة  إشارة أعطى نطقته؛ ما (اثنتان) اثنان أو( ة)تلميذ ُيرجِّ
 أنتقل قلمه؛ الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم الصمت؛ ألتزم ذلك وأثناء الكتابة في لشروعهم

 .التقنية بنفس اوأعالجه ةالموالي الكلمة إلى
 للمتعلمات القراءة بتؤدة، ليتاح يعيد أن( ة)تلميذ من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام -

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  .والياء الواو حرفا: الموضوع

 الكتابة باستعمال) اإلكمالالترتيب وبوالياء  الواو يحرف تتضمنان وإنتاج جملتين قصيرتين كلمات اءبن :فهدال
 (.التفاعلية

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية
 االنطالق
 التخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 وجملة قصيرة متعلقة  أكثر أو كلمة ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .البيئة الطبيعيةبمجال 

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 المطلوب إنجاز في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 المطلوب إنجاز لكيفية توضيحيا   نموذجا   أقدم. 

 تتضمنه بطاقات باستعمال أعرضه أو السبورة، على إنجازه المطلوب أكتب معطيات. 

 مثل ،ثم كتابة الكلمة المناسبة لها مشاهدة صورة؛ إلى فريق كل أعضاء أدعو : 

  

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

 هم إلى تركيب كلمات من مقاطع مكتوبة على السبورة، او معروضة عليها في بطاقات، مثلأدعو: 

ـ  –ُب   ت   -ُبـ  -ـيو ـوا -ِر  -ج 

 أدعوهم ألكمال ترتيب كلمات باختيار المقطع المناسب، مثل: 

 رة...ز
 وا
 يا
 تا

 ن....أقحـ 
 وا
 يا
 تا

 ...نا 
 وا  
 يا  
 تا  

 باختيار الكلمة المناسبة، مثل أدعوهم إلى إكمال تركيب جملتين قصيرتين: 

 .......ضحكت 
 فدوى
 ورقة
 وزرة

 .......يلعب   
 شرطي
 ناي
 صبي

 

 والمتعلمين للمتعلمات األولية المحاوالت أشجع. 

 ،والمساعدة التوجيه لهم وأقدم أتتبع إنجازهم. 

 الحاجة عند الكتابة في أشاركهم. 

 المراجعة

 .يقرأ كل فريق المسودة التي أنجزها -

  أحاور كل فريق حول منتوجه بلغة عربية فصيحة ميسرة تناسب مستواهم. 

 أتيح للجميع الفرصة إلبداء الرأي في منتوج كل فريق، في إطار من االحترام المتبادل. 
 .يصحح أو يعدل كل فريق منتوجه في ضوء ما أفضت إليه المناقشة -

 العرض

يكتب كل فريق منتوجه في صيغته النهائية بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة  -
 .مناسبين

 .يعرض كل فريق منتوجه النهائي على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه -
المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة يعرض المنتوج أو  -

 .النشر
 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  يشرح تغير حالة: الوضعية التواصلية (1)العصفور والحريق : الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،)الحكاية  عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

الوضعية المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، و –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

غابة، حيوانات، أغصان، فصل الصيف، شديد الحرارة، ذئاب، أسود، فيلة، زرافات، نمور، بحيرة، قطرة ماء، حماية البيئة، برد، : متعلق بالمجالالالمعجم 
 .شتاء، حر

 .غابة كثيفة، طليق، يغرد، تسابقت، هرب، أطفأ، أنقذ، عش، بلوط، بلبل، عندليب، اندلع: المعجم المتعلق بفهم الحكاية
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور

ـة
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية  *
 .باعتماد إحدى استراتيجيات المفردات" الحريق"و  "العصفور" تي، وأشرح كلم"العصفور والحريق" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في  /مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 .باعتماد المخطط الشمسي لكتابة توقعاتهم على السبورةحول مضمون الحكاية هم أستطلع توقعات* 

يع
سم

لت
ا

 

مع  واإليماءات، الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي،نص أسمع *
 ....احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 أين بنى العصفور كوكو عشه؟ ماذا شب في الغابة؟ لماذا فرت الحيوانات؟ ماذا فعلت الفيلة؟ :، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*
  .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 

ار
ثم

ست
ا

: 
ية

كا
ح
 ال

صر
نا
ع

 

 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 :بأسئلة مثل( العصفور كوكو، بلبل، عندليب، أسود، فيلة، نمور، زرافات):  الحكاية شخصيات -

لم تؤيد الحيوانات  كيف؟. كوكو اختار صديقين بجواره، ما هما؟ كيف عاش في عشه؟ ماذا شب في الغابة؟ بادر كوكو إلطفاء الحريق
 ما يفعله كوكو، لماذا؟ هل اقتنعت الحيوانات أخيرا؟ كيف؟ بماذا لقبت الحيوانات كوكو؟ لماذا؟ ما الحيوانات التي هربت؟

ماذا تركت الحيوانات؟ من أين أخذ   عشه؟ بنى أين كوكو؟ بنى ماذا :بأسئلة مثل  (الغابة، الفضاء، العش، بيوت، البحيرة): األمكنة.
 كوكو الماء إلطفاء الحريق؟

 في أي فصل شبت النار في الغابة؟ كيف كان الجو؟: بأسئلة مثل، (فصل الصيف): الزمان.

لماذا؟ ماذا فعل كوكو لما شب الحريق؟ . كيف عاش كوكو في الغابة؟ ماذا شب في الغابة؟ هربت الحيوانات عند الحريق: األحداث.
 كيف؟ . ر كوكولماذا ضحكت الحيوانات على كوكو؟ انتص

 :كتابيا على السبورة الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 

 
 
 
 

 

تقويم 
 ودعم

، بان أطرح الحروف التي تمت معالجتها في الصعوبات القرائيةعلى التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن هم أساعد*

ماذا قال؟ لم تساعد الذئاب . لكوكو؟ دافع كوكو عن رأيهماذا شب في الغابة؟ ماذا قالت الحيوانات : مثلمعينة إلى جمل عنها أسئلة تفضي أجوبتهم 

 لماذا؟. كوكو

ية
صل

وا
لت
 ا
ية

ضع
لو

ا
 

يع
سم

ت
 

ماذا حدث في الغابة؟ ماذا أصاب  :بأن أسأل (يشرح تغير حالة)التواصلية  أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 الحيوانات؟ من أنقذ الغابة؟
 :ما حدث في الغابة، فقال رأى كوكو: ، مثلثم أضيف 

 
 التواصلية الوضعية متن

 .كان الطقس معتدال، وصار اليوم حارا

 .كانت الشمس دافئة، وأصبحت اليوم حارقة 

 .كانت حيوانات الغابة مطمئنة، شب الحريق فهربت خائفة 

معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات ، وباستعمال إيقاعات صوتية إللقاءمرتين باحترام أسلوب ا متن الوضعيةأسمع * 
 .الوقف

 .أتقمص دور العصفور، وأشخصه كلما هممت بالكالم على لسانه -
كيف كان الطقس؟ كيف أصبح اليوم؟ كيف كانت الشمس؟ كيف أصبحت اليوم؟ كيف كانت حيوانات : مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة* 

 الغابة؟ متى هربت؟
 

 العصفور

 والحريق
 ...الغابة،: المكان

، عندليب، ذئاب، كوكو، بلبل: ياتالشخص

.أسود، فيلة، نمور، زرافات  

 فصل الصيففي : الزمان

 بادر -شبت النار في الغابة -لغابةكوكو يسكن عشا في ا :األحداث

 ....-كوكو إلطفائها 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور

اي
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ـــ

ـــ
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 وضعية

 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

ع
مي

س
لت

ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 ....متى شبت النار في الغابة؟ من بادر إلطفائها؟ : أختبر الفهم السماعي

ية
كا

ح
 ال
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بن

ر 
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تث
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

قراءة نموذجية معبرة،  (! العذبما اجمل صوته : إلى ... غابة كثيفة األشجارفي : من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 
 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة؟ كيف كان يعيش؟ أين يعيش كوكوما الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ : ثم أسأل

ينقل قطرات من الماء، ويلقي بها على : إلى... وفي يوم صيف شديد الحرارة:من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 

.... من أسرع إلطفاء الحريق؟ كيف؟ الحيوانات ضحكت على العصفور، لماذا؟ الجملة التي ابتدأ بها المقطع؟  ما :ثم أسأل، (.الحريق

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة
وهي التي تحمينا من البرد شتاء ومن الحر : إلى... الحيوانات الهاربة رأت العصفور: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

ماهي كل الحيوانات خافت من النار، على ماذا خاف كوكو؟ لماذا ضحكت الحيوانات؟ ؟ ما الجملة التي بدأ بها المقطع: ثم أسأل ،(صيفا

 جملة قرأتها؟/آخر كلمة
ما : ثم أسأل (.استطاع سكان الغابة إخماد النار: إلى ...سمعت الفيلة ما قاله العصفور: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

ماهي آخر  لماذا؟ بماذا قامت؟ . كيف شارك في إطفاء النار؟ خجلت الحيوانات. استجاب الفيل لكالم العصفورالجملة التي بدأ بها المقطع؟ 
 جملة قرأتها؟/كلمة
اجتمعت حيوانات الغابة في نهاية : ثم أسأل( النهاية: إلى  ...اجتمعت الحيوانات: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 

  ما الجملة األخيرة في الحكاية؟  الحريق، لماذا؟ بماذا لقبت العصفور كوكو؟

يم
و
تق

 
عم

ود
 

 : أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
 .الحيوانات، ساعدت الفيلة كوكوهربت في غابة كثيفة األشجار، شب حريق في الغابة،  :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .أكتب الجمل غير مرتبة على السبورة، وأحفزهم على ترتيبها حسب سيرورة النص، ثم قراءتها* 
 ( الراء والزاي)( العين، الغين( )الدال، الذال) أصوات حروفتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
 :مثلالسبورة، ها على وتدوين المتداولة في الصعوبات القرائية الحروفالستخراج الكلمات التي تتضمن  -
 .....( العصفور، عندليب، المندفعة( )أخذ، الذئاب( )الغابة، يغرد)

  .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال ،اإللقاء أسلوب باحترام مرتين متن الوضعية التواصلية أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 : ، مثلليتمكنوا منه

 .وصار اليوم حارا كان الطقس معتدال، الطقس؟ عن كوكو العصفور قال ماذا

 .كانت الشمس دافئة، وأصبحت اليوم حارة ماذا قال عن الشمس؟

 .كانت حيوانات الغابة مطمئنة، شب الحريق، فهربت خائفة ماذا قال عن حيوانات الغابة؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا :المستوى

 3: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون

 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  حالة تغير يشرح: التواصلية الوضعية (1)العصفور والحريق : الحكاية

البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل، )تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها (1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

كراسة المتعلقة بالحكاية، المشاهد المدرجة في ال –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
البيئة، برد، غابة، حيوانات، أغصان، فصل الصيف، شديد الحرارة، ذئاب، أسود، فيلة، زرافات، نمور، بحيرة، قطرة ماء، حماية : المتعلق بالمجالالمعجم 

 .شتاء، حر
 .غابة كثيفة، طليق، يغرد، تسابقت، هرب، أطفأ، أنقذ، عش، بلوط، بلبل، عندليب، اندلع: المعجم المتعلق بفهم الحكاية



 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
  ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  :البنية السردية للحكاية -

 إعداد
أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير  -

  ...الجسدي،
  ؟....ام كان خائفا على الغابة؟  هل كان كوكو خائفا على نفسه من الحريق، :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي* 

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 ...أشجار، أغصان، حرارة، نيران، : أشياء
 ....غابة، فضاء، عش، بيوت، : أمكنة

 ...بنى، يعيش، يغرد، شب، هرب، يحمي، تعلق، : أفعال
 .العصفور كوكو، بلبل، عندليب، ذئاب، أسود، فيلة، نمور، زرافات: شخصيات -

  ...إطفاء، خراطيم، : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 .غابة، أنواع الطيور والحيوانات، النيران المندلعة: ر لمثلالصو -

 ...تعليق الالفتة،  تسخر،: التشخيص لمثل -
 :عائلة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 : شبكة الكلمة

 
 
 
 
 (إطفائي، منطفئ، إطفاء: أطفأ( )هروب، مهرب، هارب، تهريب: هرب): لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -

في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما بينهم تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 
 ...من يطفئ نور البيت ليال؟ من يطفئ صغار الشموع؟  من يطفئ النار؟: (أطفأ)، مثال لكلمة لترويجها

تقويم 
 ودعم

 :أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 .........أما كوكو ...... تسابقت الحيوانات  –.............         يعيش في......كوكو هو  -

 .كلما أمكن ذلك التصفيات القرائيةأصوات حروف  تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن أطلب* 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
ماذا قال العصفور كوكو عن الطقس؟ ماذا قال عن الشمس؟ ماذا قال : بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 

 عن حيوانات الغابة؟
 .ما قاله وترديدية العصفور كوكو، شخص تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 3: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  حالة تغير يشرح: التواصلية الوضعية (1) والحريق العصفور: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 حماية ماء، قطرة بحيرة، نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم

 .حر شتاء، برد، البيئة،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 تسابق
 سباق

 مسبوق متسابق

 مسابقة

 اندلع: مرادفها شب

 .شبت النار في الهشيم: تركيب في جملة

 سكن، همد، خمد: ضدها

 فعل: نوعها

 قطرة
 نهر مطر

 واد بحر



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية : 4الحصة  حالة تغير يشرح: التواصلية الوضعية (1) والحريق العصفور: الحكاية

 الوضعية محاكاة( 2) .النعت؛ أسلوب التعجب: الجملة االسمية :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية

 .المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية –، وسائل التشخيص المتاحة صور: الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

غابة، حيوانات، أغصان، فصل الصيف، شديد الحرارة، ذئاب، أسود، فيلة، زرافات، نمور، : المعجم المتعلق بالمجال
 .بحيرة، قطرة ماء، حماية البيئة، برد، شتاء، حر

 .كثيفة، طليق، يغرد، تسابقت، هرب، أطفأ، أنقذ، عش، بلوط، بلبل، عندليب، اندلع غابة: المعجم المتعلق بفهم الحكاية
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 
 .ثم اطلب قراءته قراءة مستقلة ، وأقرؤه،السبورة على معجم الحكاية بعضأكتب * 
  :منهم اإلتيان بمثلها، مثلأنطق عبارات من الحكاية، وأطلب * 

  .... ! ما اجمل صوتك العذب –هذه غابة كثيفة األشجار  -العصفور نقل الماء بمنقاره الصغير

 سرد
 الحكاية

: الجملة االسمية) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 
 .؛ أسلوب التعجب(النعت

ار
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 :النعت: االسمية استثمار الجملة* 

اسمية من الحكاية تتضمن عقب سردهم للمقاطع، أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل * 
 :النعت، مثل

 كيف كانت النار المشتعلة؟ كيف كانت الحيوانات الهاربة؟ كيف هي حرارة الصيف؟ -

  :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، أنطق بجملة اسمية بها نعت *
 . الغابة فيها حيوانات كثيرة -

 :مثل أكتب على السبورة جمال اسمية ينقصها النعت، ثم أطلب منهم تكملتها،* 
 .     تغرد فوق أشجار الغابة.... الطيور  -
 .تركت كوكو يطفئ النار وحده.... الحيوانات  –
 ........تحمي اإلنسان من األمراض ......البيئة  -

 .أطلب منهم تكوين جمل على غرار ما سبق* 

 : أسلوب التعجب ستثمارا* 
 :وأطلب منهم االقتداء بي، مثل أنطق بجملة اسمية، ثم احولها إلى صيغة التعجب،*
 (   ! ما أسعد كوكو. )كوكو سعيد في عشه -
 ( ! ما اخوف الحيوانات)الحيوانات خائفة  -

 .أطلب منهم تكوين جمل على نفس المنوال* 

يم
قو

ت
 

عم
ود

 

 : أكتب على السبورة جمال اسمية تتضمن النعت، كلماتها غير مرتبة، وأطلب ترتيب الكلمات؛ لتركيب الجمل، مثل* 
 ( المتفتحة –عطرة  –الوردة )
 (يغرد -المحلق -في الفضاء -العصفور)

 :يحولون إلى صيغة التعجب، مثل* 
 (! / ..........كوكو كبير ( )! / ............الفيل ضخم ( ) ! ما اجمل الطيور/ الطيور جميلة )

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة

 .حوار ما قالهوترديد  ،العصفور كوكوة شخصيأن يتناوبوا على تقمص  المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ * 
أو أي شيء يقترحونه، كيف كان  ، فيتحدثوا عن الجو، أو الحي أو المدرسة،العصفور كوكوأطلب منهم أن يحاكوا * 

 .وكيف أصبح
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3 :األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية : 5الحصة  حالة تغير يشرح: التواصلية الوضعية (1) والحريق العصفور: الحكاية

 .الشرح والتفسير أساليب واستعمال"  يشرح تغير حالة"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

غابة، حيوانات، أغصان، فصل الصيف، شديد الحرارة، ذئاب، أسود، فيلة، زرافات، نمور، : المعجم المتعلق بالمجال
 .بحيرة، قطرة ماء، حماية البيئة، برد، شتاء، حر

 .غابة كثيفة، طليق، يغرد، تسابقت، هرب، أطفأ، أنقذ، عش، بلوط، بلبل، عندليب، اندلع: الحكايةالمعجم المتعلق بفهم 
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة" العصفور والحريق "أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية * 
 ماذا حدث في الغابة؟ ماذا أصاب الحيوانات؟ من أنقذ الغابة؟ -

 : أضيف مثل* 

 :رأى العصفور كوكو ما حدث في الغابة، فقال

 تسميع

  :متن الوضعية التواصلية
 .كان الطقس معتدال، وصار اليوم حارا

 .كانت الشمس دافئة، وأصبحت اليوم حارقة

 .شب الحريق فهربت خائفة كانت حيوانات الغابة مطمئنة،

باستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  مرتين أسمع متن الوضعية التواصلية*

 .وعالمات الوقف
 .أعرض صورة العصفور، او أرسم تخطيطا له على السبورة، وأقف جهته كلما هممت بالكالم على لسانه *
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل *

 كيف كان الطقس؟ -
 كيف صار اليوم؟ -
 كيف كانت الشمس؟ -
 كيف أصيحت اليوم؟ -
 كيف كانت حيوانات الغابة؟ -
 متى هربت؟ -

 تشخيص
 .لمين ليتناوبوا على تقمص شخصية العصفور، وترديد ما قالهأساعد المتعلمات والمتع* 
 .عثراتأشرك الجميع في تقويم الت* 

 محاكاة
فيتحدثوا عن الجو، او الحي او المدرسة، أو أي شيء ىخر  ،العصفور كوكووا أطلب منهم أن يحاك* 

 .يقترحونه، كيف كان وكيف أصبح

 تقويم ودعم

 :أنطق ببداية عبارة تعكس تغير الحالة، واطلب منهم تكملتها، مثل* 

 .....كان البحر هائجا، وصار  -
 .......غائمة، وأصبحت كانت السماء  -

 .....كانت اختي مريضة، وأصبحت 
 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  .زهرة التفاح: نص+  (د، ذ، ر، ز، ع، غ: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
  (.غ –ع )، (ر، ز)، (ذ -د): المتقاربةدعم الحروف المتشابهة واألصوات  -1

 .(د، ذ، ر، ز، ع، غ)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .أبريل، خلف، يمين، يسار: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 (.غ/ز، ع/ ذ، ر/د)الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

سمعوه  ويرفعون أصبعين إذا. الحركات القصيرة مع [ذ]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  ويرفعون ثالثة أصابع إذا. مع الحركات الطويلة

 . . .يذوق / ذكرى / إذاعة/ بذور/ ذرة / لذيذ / ذاب / همذاق
 [.غ[ ]ع[ ]ز ] [ر ] [د]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من تالتركيز في أثناء االستماع على كلمات توأطلب من كل مجموعة ، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "زهرة التفاح" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

 .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 

ي
ط
خ
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ي
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ق
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  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 .اعتذرت اعتذري، اذن، ذ .مزدانة – الحديقة د

 ... زينب، أزهرت، زار، ز ...أشجار، أسرعت، الفراشات،  ر

 .غنت غ ... لعبت، أسرعت، الربيع، ع

  .هممع كةقراءة مشترأقرأ الكلمات المكتوبة على السبورة * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأنشطة  أستدعي* 

 .العمل على تقطيع الكلمات األخرىهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتعلى تحديد المقاطع التي تهم أساعد*  

ت
ــا

ـــ
قـ
اب
ســ

 م
ة المستهدفة ستمات المتضمنة ألحد الحروف العدد من الكل أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، وأطالبها بتكوين أكبر -1

 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها ؛وكتابتها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع
ْهـ،  ْت، َز ـ، ـِعـ، ـُب، ـَب ْت،  اِْعـ، ـَتـ،َزْيـ، لَـ، ـَن  .زينب، لعبت، أسرعي، زهرة، اعتذرت .ـِر، عيـَر، أَْسـ، َذ، ةٌ، َر

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة( عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوعات، وأطلب من أفراد كل منها أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة مع التركيز على المتعثرين، هم أطلب من -1
 .رةكلمات وجملة قصي -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرالدعم للمتعثرين أثناء قديم قأقوم بت -2

أنشطة 
 منزلية

 :ة هكذاصنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم * 

 غ -ع  ر -ر  ذ -د 

    

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية :المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  .زهرة التفاح: نص+  (د، ذ، ر، ز، ع، غ: )تصفية : الموضوع

 (.الصورة، العنوان)الولوج إلى النص عبر عتباته : الهدف

 (.ة)بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .أبريل، خلف، يمين، يسار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية * الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

أتتبع النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن * 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

في أي فصل تزهر األشجار؟ ما التي تحوم حول : مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص *
 األزهار؟

ص
ـــ

نــ
 ال

ت
با
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مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل

 ماذا بيدها؟ أين توجد الطفلة؟

ن
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 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "زهرة التفاح": العنوانأكتب * 
 .يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمون العنوان -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم  أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع،)

 (.وتعلماتهم السابقة
كتب مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة أ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :وتمأل فراغاتها عن طريق المناقشة معهم، مثل ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة*  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات أقوم باستخدام أنشطة الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييز*  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الربيع

 الحديقة

 قطف زهرة

 فاكهة التفاح

 زهرة 
 التفاح

 السقي
 التربة



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  .زهرة التفاح: نص+  (د، ذ، ر، ز، ع، غ: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص( 1: األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
 .أبريل، خلف، يمين، يسار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 .أراقب إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . الممارسة المستقلة -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
 ماذا قطفت زينب؟ ما األشجار التي أزهرت؟ - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مأقرأ النص قراءة جهرية * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .إلى الكلمات في كراساتهمبأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  قراءة جهريةيقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسوأقدم الدعم المنا، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 ....(فراشة/ مشمش/ خوخ)إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 ...(.همست )تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

  برقوق خوخ تفاح كرز مشمش :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص

 .لعب: استراتيجية عائلة الكلمة
 
 

 
 
 

 طار: كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح. 

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 فماذا قالت؟ متى أزهرت األشجار؟ أين لعبت زينب؟ بماذا همست الفراشة في أذن زينب؟ اعتذرت زينب،  - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، كلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلماتشرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 (.غ/ز، ع/ذ، ر/د)ابهة موضع المعالجة شوالحروف المت

 .هم البحث عن أسماء أشجار، وكتابتها على دفتر األنشطة المنزليةأطلب من*  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

ِعبَ   لَ

 ملعب

 العب   لعبة

 العبة  

 سرور

: ....نوعها  

: ....مرادفها : ....ضدها   

: ............تركيبها في جملة  



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  .زهرة التفاح: نص+  (د، ذ، ر، ز، ع، غ: )تصفية : الموضوع

فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل ( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى( 1: األهداف

 .معه
 (.ة)حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .أبريل، خلف، يمين، يسار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم ،
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 هم التناوب على القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصأطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  أشجار، أزهار، ): مثل ،"حديقةال" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة
  ...(مورقة، عطرة، ملونة، ): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل ، ...(فراشات، طيور، 

  في جمل مفيدة" حديقةال" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 (.أسرعت زينب إلى الحديقة، ولعبت مع الفراشات): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال 

 القرائيالفهم 

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 أي األشجار أزهرت في الحديقة؟ همست : ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ

 الفراشة في أذن زينب، فماذا قالت؟

 لماذا حزنت األطيار واألزهار؟ لماذا ال نقطف  :، مثلستخراج معلومات ضمنية من النصأطرح أسئلة ال

 أزهار األشجار؟

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة
  . باألصوات المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتها

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.اسطرا وأحد( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص عن عبارات دالة عليه -

 أطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم المعاني الضمنية للنص . 

  (.للحديقة)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .معجم النصأساعدهم على استثمار 

أنشطة 
 منزلية

 . أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل
زينب، نرجس، سوسن، ياسمين، فلة، زهراء، نسرين، ريحانة، )بأسماء بنات لهن أسماء زهور أطلب منهم إعداد قائمة 

.)... 
 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  .زهرة التفاح: نص+  (د، ذ، ر، ز، ع، غ: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع (2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .أبريل، خلف، يمين، يسار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة.  

  أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات
  .للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجةبينما أمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع  ذلك،  أثناء

 أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النص. 
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اختبار 
 التوقعات

التوقعات بما جاء في  وأدعوهم إلى مقارنة هذه  أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص، * 
  .النص

 أطلب منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل*  
 .القراءة

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ* 
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الفكرةتسمى  وهذه  ، قطف زينب لزهرة التفاح: وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟ الرئيسة
ما فعلته زينب بالحديقة، تنبيه  حلول الربيع بالحديقة،): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(الفراشة لزينب، اعتذار زينب
 :يمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية معا هكذا -

 المدعمة  أرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها الفكرة الرئيسة واألفكار
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 .ما فعلته زينب بالحديقة  .حلول الربيع بالحديقة

  قطف زينب لزهرة التفاح 

 زينب اعتذار  لزينب الفراشة تنبيه

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
 ،استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على  أترك لهم الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)اإللقاء، وعلى مراعاة اإللقاء بصوت مسموع 
 .ير الحركي، والتنغيم الصوتي والتعب(بطء وال تسرع

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
ما الخطأ الذي ارتكبته زينب؟ ما رأيك فيما فعلته الفراشة؟ هل تحب الذهاب إلى الحديقة؟ إذا كنت في الحديقة، ما األفعال  -

 التي تقوم بها؟ ما األفعال التي ال تقوم بها؟

 تقويم ودعم

  المتعلمين والمتعلماتأنظم مسابقة في سرعة قراءة النص بين .  

بعد تركيبها في  يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، ويدونونها في مذكراتهم -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .بيئة الطبيعيةال:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.الحروف الدرس ضمن مقاطع) خـــط  :  1الحصة  (د، ذ، ر، ز، ع، غ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .ة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلم: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 د، ذ، ر، ز، )الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين (ع، غ

 إعداد

  ،ول في الدرس، فأطلب منهم النطق مركزا على الحرف األأستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الدال)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ـزا   -زا  –ـُر  -ٌر  –ي ـذ-ذو  –ــدَ  -ِد 
 ـغٌ  -ـِغـ  -ٍغ  –غا  –ـٌع  -ـِعـ  -ُع  -َعـ 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع، . يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع
ومعايير ( القلم)أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة 

 (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

            ـِغـ -َعــ  –زا  -ـُز  –ذو  -ِد        
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن كلمات)خـــط  :  2 الحصة (د، ذ، ر، ز، ع، غ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 د، ذ، ر، ز، )الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين (ع، غ

 إعداد

  مركزا على الحرف األول في الدرس، فأطلب منهم النطق االنطالق، أستثمر كلمات وضعية
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الدال)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :لوحة، مثلجميعها، فتتجمع على السبورة 

 / ....ـدو : يدور/ د: دخل/ ـديـ: مدير/ دا : دار/ ـد : تغريد

 / ....ـذي : كبذي/ ذيـ : لذيذ/ ذ : ذئاب/ ذ : ذباب/ عذ : عذب/ ذا : ذاب

 / ....ر : رياح/ ـرو : مروج/ ـر : سرير/ را : زرافة/ ر : رجع

 / ....ز  :زهور/ ـزو : يزور/ ز : زرافة/ ـزيـ : عزيز/ ـزا : غزال

 / ....غ : مبراغ/ ـغيـ : صغير/ ـغ : صبغ/ غـ : غراب/ غـ : غزال

 / ....ع: شراع/ ـع :منبع /ـعا: سعاد/ ـعيـ: نعيم/ عيـ: عيد/ لعـ: بةلع

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 كلمة، وكل من أنهى كتابة . بكة السبورية؛ لكتابة بعض الكلماتيتناوب بعضهم على الش
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

 لعبة    –غزال  –عذب  –تغريد     
  سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعوننيأكتبها على السبورة بلون مغاير للون. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح كز على الكلماتأر. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة موذج الخطييقارنون ما كتبوه بالن -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  (د، ذ، ر، ز، ع، غ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(د، ذ، ر، ز، ع، غ)

 إعداد

  فاكتب على السبورة الجملة  ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية االنطالق،أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

ةَ اما أَْجَملَ           َة اْلَمْغِرِبيَّ ْرِبيَّ          ! لزَّ
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .سطرا من كل كلمة من كلمات الجملةيكتبون  -
 .بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة يسبق ذلك تذكيرهم -
  .تتبع إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةأ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد :المرجع 1: المستــوى

 3:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  (د، ذ، ر، ز، ع، غ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .كتابة صحيحة ممالة جملةكتابة  :فهدال

 .سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لب من المتعلمات والأط 

 .(د، ذ، ر، ز، ع، غ)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

     ! وما أطيَب عطَر الزهورِ   ! ما أعذَب تغريدَ العصافيرِ 
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق* 
 .نطقت به ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعها ،التقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

 ،بعد الكشف عليه من جديد على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)كتابي  تعبير:  5الحصة  (د، ذ، ر، ز، ع، غ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) إنتاج جملتين قصيرتين لتقديم معلومات عن الطبيعة :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الطبيعية

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح أسئلة "زهرة التفاح"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم ،
إلى أين أسرعت زينب؟ ماذا شاهدت؟ ماذا  ما الذي زار الحديقة؟: لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

قطفت؟ ماذا طلبت الفراشة من زينب؟ لماذا طلبت الفراشة من زينب تقديم اعتذار لشجرة التفاح؟ هل اعترفت زينب 
 بخطئها؟

 أطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهيا. 

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

  مستعينين بما ورد في نص يشرع اعضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين
 :في إنجاز أحد األنشطة التالية او بعضها "زهرة التفاح"القراءة 

 :أمأل مكان النقط بكلمتين إحداهما تدل على المكان واألخرى على الزمان -1
 (الربيع –الحديقة ............... . )في  ..............إلى أسرعت زينب 

 :أرتب الكلمات اآلتية؛ ألحصل على جملتين قصيرتين -2
 .للفراشةِ  –زينُب  –أخطأْت  -فاعتذرْت 

 :أضيف إلى الجملتين كلمتين من نص القراءة -3
 (تفاحة –زهرة ......... )، كانت ستصير ..........قطفت زينب 

 .في نص القراءة أكتب جملتين قصيرتين؛ أعجبت بهما -4

  أقدم التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على
 .المتعلمات والمتعلمين

  ،أشجع المحاوالت األولية، وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هايقرأ كل فريق المسودة التي أنتج -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر

 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .يطلب معلومات عن شيء: التواصلية الوضعية (2) العصفور والحريق : الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 برد، البيئة، حماية ماء، قطرة بحيرة، نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم
 .حر شتاء،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
جيرانه؟ كيف عاش بين جيرانه؟ متى شبت النار في الغابة؟ من بادر إلطفائها؟ لماذا سخرت  أين سكن العصفور؟ ما: يجيبون عن أسئلة -

 منه الحيوانات؟ من ساعده أوال؟ ما الشرف الذي ناله العصفور؟

 .... النار ..... / الطيور .... / الغابة  :مثل، جمال تبدأ بأسماءيركبون  -

 ..... خرطومه في الماء الفيل وضع..../ فرت من النار... الحيوانات / يغرد ألحانا... العصفور : يضعون وصفا بدل النقط ـ
 .الفراشة التي احترقت بالضوءهذه هي  –الفيل الذي ساعد العصفور هذا هو : يحولون الجملتين إلى المثنى - 

رد
س
ال

 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
وأساعدهم باستعمال المعجم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

 .والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما تعثروا
 .أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد المجموعات* 

يم
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 .حسن الجوار والتعاون والمحافظة على البيئة: القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 

 :ههم إلىوجأ*  
 .حسن الجوار  بين سكان الغابةيبين استخراج ما  -
 (.الجيران في الحي: )لقيمة حسن الجوار إعطاء أمثلة  -
 .ما يبين تعاون سكان الغابة للتغلب على النار استخراج -
 هل كان العصفور قادرا على إطفاء النار وحده؟ متى تغلب عليها؟ : اإلجابة عن أسئلة -
 .اذكر مواقف تحب ان تساعد فيها غيرك ؛ لينجح أو يساعدك غيرك لتنجح -
 ....( -نقاء البيت  –نقاء الشارع  -فظة على الحديقةالمحا)

يم
قو
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 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

ضع نفسك مكان العصفور،  هربت الحيوانات وتركت العصفور يواجه النار وحده، هل توافق على هذا السلوك؟ما الذي أعجبك في الحكاية؟ 
 .واحك كيف تطفئ النار

 .حسن الجوار والتعاون وللمحافظة على البيئةقيمة لمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -
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 ماذا شب في الغابة؟ هل تم إطفاء الحريق؟: بأن أسأل( يطلب معلومات عن شيء) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
راى مراد حارس الغابة، فتوجه إليه؛ ليسأله عن . بعد أيام عادت للغابة الطمأنينة، فقصدتها أسرة الطفل مراد للنزهة :أضيف مثل

 .الغابة
 .نعم، فيها قردة وغزالن وطيور: حارس الغابة هل في هذه الغابة حيوانات؟: الطفل

 .والعرعار، فحافظوا عليهاهذه أشجار األرز والبلوط : الغابة حارس وما هذه األشجار؟: الطفل

 .ال تشعلوا النار، وال تكسروا األغصان: الغابة ارسح وكيف ذلك؟: الطفل

مرتين باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 .لسانها على بالكالم هممت كلما ،شخصية كل جهة إلى أتوجه بوجهي* 
ما الحيوانات الموجودة في الغابة؟ ما األشجار الموجودة في الغابة؟ أوصى حارس الغابة الطفل : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 وأسرته، ماذا قال؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة االستماع والتحدث :المـــكون
 .شيء عن معلومات يطلب: التواصلية الوضعية (2)  والحريق العصفور: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم
 .حر شتاء، برد، البيئة، حماية ماء، قطرة بحيرة،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 .أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) مركزين على أحد العناصر أطلب استحضار خريطة الحكاية* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

وأساعدهم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة *
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
صورة العصفور )، استقر (صورة ألنواع من الطيور والحيوانات)كثيفة األشجار، مليئة بـ ( صورة غابة)في  -

 .على غصن شجرة( كوكو
أما العصفور ( صورة حيوانات فارة من النار)تسابقت ( ةصورة حريق في غاب)في يوم صيف شديد الحرارة، شب  -
 (.صورة كوكو ينقل الماء بمنقاره ويحاول إطفاء النار)

 . أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.ف، ق، ش، س)أصوات الحروف  يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن -

 .ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة  أقرأ ما تجمع على السبورة،

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترامالتواصلية  الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

كل سؤال جزءا من متن الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 :، بمثلوزمرا ليتمكنوا منه
 هل في هذه الغابة حيوانات؟ ماذا قال؟. سأل الطفل حارس الغابة، هل فيها حيوانات

 .نعم فيها قردة وغزالن وطيور اجاب حارس الغابة؟بم 

 ما هذه األشجار؟ ماذا قال؟. سأل الطفل عن األشجار

 .هذه أشجار األرز والبلوط والعرعار، فحافظوا عليها بم اجاب حارس الغابة؟

 وكيف ذلك؟ ما آخر سؤال ألقاه الطفل؟ 

 .وال تكسروا األشجار ال تشعلوا النار، بم اجاب حارس الغابة؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيء عن معلومات يطلب: التواصلية الوضعية (2)  والحريق العصفور: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية المتعلقة بالحكاية،

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم
 .حر شتاء، برد، البيئة، حماية ماء، قطرة بحيرة،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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الخطاطة باستعمال مضمون الحكاية األصلية أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار  *
 .الشمسية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :جديدة، مثالبأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية 
 .حديقة عمومية، ساحة في حي: المكان -

 .تغيير العصفور كوكو بطفل أو طفلة، وتغيير الحيوانات بأطفال أصدقاء: الحكاية شخصيات
 .تغيير الصيف بعطلة مدرسية، أو أحد فصول السنة: الزمان -

يتطوع  –يفر بعض األطفال خوفا  –اشتعال النار  –أحد المارة يرمي عقب سجارة  –أطفال يلعبون في حديقة : األحداث -

 ... -ثم يلتحق به اآلخرون  –أحدهم إلطفائها 

 إنتاج

 :وأساعد المتعلمين على ،أنظم العمل الجماعي* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
 . وقراءتها ،كتابة الجمل على السبورة -
 .بناء خريطة الحكاية الجديدة  -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .مقاطع منهاتتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو  -

 تقويم
 ودعم

 .تها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةاعناصر الحكاية األصلية وبني تستحضرأسئلة أطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة ؛همأشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
ماذا قال؟ بم رد الحارس؟ ما السؤال الثاني للطفل؟ بم اجاب الحارس؟ ما آخر . سأل الطفل حارس الغابة عن الحيوانات -

 ماذا قال؟. سؤال للطفل؟ رد الحارس
 .، ويرددوا الحواروحارس الغابة الطفلشخصيتي  على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيء عن معلومات يطلب: التواصلية الوضعية (2)  والحريق العصفور: الحكاية

 الوضعية محاكاة( 2). النعت؛ أسلوب التعجب: االسمية الجملة: اللغوية للظواهرالضمني  التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية المتعلقة بالحكاية،

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم
 .حر شتاء، برد، البيئة، حماية ماء، قطرة بحيرة،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 االنطالق

 ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة،* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .منهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما من معجم* 

 .أكرر النشاط الثاني بأسماء اخرى* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال *
 :سمية مع النعتاال تثبيت الجملة

 :أطلب منهم تحويل جمل إلى أسلوب التعجب، مثل* 
 ...... غابة في تعيش......... الحيوانات ....... لحنا يغرد كوكو العصفور

  ........ أشجارا أحرقت......  النار ..................         غابة في تنزهنا

 :تثبيت أسلوب التعجب
 :أدعوهم إلى تركيب وتحويل جمل، مثل* 

 ! ..............ما : مراد لطيف ! ما أقوى األسد  : األسد قوي

 ! ..........ما : نعيمة نظيفة ! ...........ما : الكتاب مفيد

 :، مثل"ما أقصر"، أو "ما أطول: "بدء الجملة ب أطلب* 
 ! أرجل السلحفاة........  ! خرطوم الفيل.... 

 ! ذيل الفأر........  ! عنق الزرافة......... 

 ".ما أوسع/ ما أضيق : " يتكرر هذا النشاط ب* 
 ! جحر الفأر........  ! ساحة اللعب.... 

  ! الغابة........  ! ثقب اإلبرة......... 

 تقويم

 ودعم

 .محبوب...... التلميذ  –.        مفيد........  -: يكملون مثل* 

 ! الطعام لذيذ                 ما ألذ الطعام: على غرار يحولون -
 ........ -.     العسل حلو –.           المئذنة طويلة –.       المنظر جميل -

 الوضعية

 محاكاة التواصلية
 .الحوار، وترديد  شخصيتي الطفل وحار س الغابةتقمص  همبعض أطلب من *
بحارس حديقة الحيوان، او حارس حديقة ، مع تغيير الثاني حار الغابةو طفلالأطلب منهم أن يحاكوا * 

 .عمومية، أو حارس مكان آخر يقترحونه
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .شيء عن معلومات يطلب: التواصلية الوضعية (2)  والحريق العصفور: الحكاية

 .لشرح والتفسيرا أساليب واستعمال "  يطلب معلومات عن شيء " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 نمور، زرافات، فيلة، أسود، ذئاب، الحرارة، شديد الصيف، فصل أغصان، حيوانات، غابة،: بالمجال المتعلق المعجم
 .حر شتاء، برد، البيئة، حماية ماء، قطرة بحيرة،
 .اندلع عندليب، بلبل، بلوط، عش، أنقذ، أطفأ، هرب، تسابقت، يغرد، طليق، كثيفة، غابة: الحكاية بفهم المتعلق المعجم

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

بأسئلة "  شيء عن معلومات يطلب" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 

 : مثل
 ماذا قال كوكو عن الطقس؟  -
 ماذا قال كوكو عن الشمس؟  -
 كيف كانت حيوانات الغابة؟  -
 متى هربت؟ -

 .ما قالهن وويرددبعضهم على تشخيص كوكو،  تناوبي -
بعد أيام عادت للغابة الطمأنينة، فقصدتها أسرة الطفل مراد للنزهة، رأى مراد حارس الغابة، فتوجه إليه ليسأله : أضيف مثل* 

 : الحوار التالي معي فتابعوا. عن الغابة

 تسميع

 :متن الوضعية التواصلية
 .نعم، فيها قردة وغزالن وطيور: حارس الغابة هل في هذه الغابة حيوانات؟: الطفل

 .هذه أشجار األرز والبلوط والعرعار، فحافظوا عليها: الغابة حارس وما هذه األشجار؟: الطفل

 .ال تشعلوا النار، وال تكسروا األغصان: الغابة ارسح وكيف ذلك؟: الطفل

وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر  ،باحترام أسلوب الحوار مرتين أسمع المتن* 

 .والتنغيم وعالمات الوقف
، أرسم تخطيطا لهما، وأقف جهة كل (الطفل وحارس الغابة)ما دام الحوار يدور بين شخصيتين * 

 .شخصية كلما هممت بالكالم على لسانها
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 في الغابة؟  ما الحيوانات الموجودة -
 ما األشجار الموجودة في الغابة؟ -
 ماذا قال؟. الغابة الطفل وأسرته حارسأوصى  -

 تشخيص
 .، ويرددوا الحواروحار س الغابة شخصيتي الطفلعلى تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 

 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 محاكاة
 أو عمومية، حديقة حارس او الحيوان، حديقة بحارسمع تغيير الثاني  ،وحارس الغابة الطفلأطلب منهم أن يحاكوا * 

 .يقترحونه آخر مكان حارس

 تقويم ودعم
 :أقترح عليهم بعض األماكن واألشياء، وأطلب منهم أن يقدموا معلومات عنها، مثل -

 ....مدرستهم، بيتهم، الهاتف المحمول، 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  .قطرة ماء: نص+  (ق، ف، ش، س: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
 ، (س -ش )، (ف  –ق ): دعم الحروف المتشابهة واألصوات المتقاربة -1

 .(ق، ف، ش، س)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .شعبان، مْن، إلى، على: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 ،(س -ش )، (ف  –ق )الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  

ط
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

 ويرفعون أصبعين إذا سمعوه. الحركات القصيرة مع [ق]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  ويرفعون ثالثة أصابع إذا. مع الحركات الطويلة

 / ...يذوق / مرفقا/ إعاقة/ شقوق/ ريق / سقوط / نقاب / مذاق 
 [. س] [ش] [ف]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من تأثناء االستماع على كلمات توأطلب من كل مجموعة التركيز في ، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "قطرة ماء" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

  .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 

ي
ط
خ
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ق
اب
ط
لت
ا

 

  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 .نظف ق ....قال،  ، يغلق، قطرة،طق، يقطر ق

 .غسل، سقت، جسمك س ...تشكو، أشجار، ش

  .هممع كةقراءة مشترأقرأ الكلمات المكتوبة على السبورة * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأستدعي أنشطة * 

 .العمل على تقطيع الكلمات األخرىهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتعلى تحديد المقاطع التي تهم أساعد*  

ت
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ـــ
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 ؛المستهدفة وكتابتها مات المتضمنة ألحد الحروفعدد من الكل وأطالبها بتكوين أكبر أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، -1
 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع
 سقيت، تشكو، نظف، يقطر /....ـقْيـ..../ -/...نظـ -/...تشـ -/...يقـ

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة (عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوعات، وأطلب من أفراد كل منها أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة المتعثرين، مع التركيز على هم أطلب من -1
 .رةكلمات وجملة قصي -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرديم الدعم للمتعثرين أثناء ققأقوم بت -2

أنشطة 
 منزلية

 :ة هكذاصنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم  *

 س - ش ق - ف

   

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  .قطرة ماء: نص+  (ق، ف، ش، س) :تصفية : الموضوع

 (.الصورة، العنوان)الولوج إلى النص عبر عتباته : الهدف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .شعبان، مْن، إلى، على: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن  أتتبع* 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

من أين تأتي قطرة الماء؟ كيف نحافظ على قطرة : مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص* 
  الماء؟

نــ
 ال

ت
با
عت

ص
ـــ

 

مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل* 

 أين يقف علي؟ لماذا؟ -
  لماذا بقي الماء يقطر؟ -

ن
وا

عن
 ال

ي
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ءة
را

ق
 

 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "قطرة ماء": أكتب العنوان* 
 .المتعلمات والمتعلمون العنوان يقرأ بعض -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع، وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم )

 (.وتعلماتهم السابقة
مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة  كتبأ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :وتمأل فراغاتها عن طريق المناقشة معهم، مثل ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات أقوم باستخدام أنشطة الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييز*  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 نهر

 استحمام

 ساقية

 سقي

 قطرة
 ماء

 مطر
.... 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  .قطرة ماء: نص+  (ق، ف، ش، س: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص( 1 :األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)وإيماءات، كراسة المتعلمسبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية : الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
 .أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 .والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أراقب إنجاز المتعلمات* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . الممارسة المستقلة -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
 شكت قطرة الماء؟ علي ارتكب خطأً، ما هو؟ما  - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مأقرأ النص قراءة جهرية * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .إلى الكلمات في كراساتهمبأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  قراءة جهريةيقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسوأقدم الدعم المنا، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 ....(صنوبر/ بئر)إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 ...(. نظف،)تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

  سماء تشكو التبذير رصنبو غسل :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص

 .نعمة: استراتيجية عائلة الكلمة
 
 

 
 
 

 رَ : كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح  .َبـذَّ

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 ماذا غسل علي؟ لماذا ظل الماء يقطر؟ ماذا شكت قطرة الماء؟ ماذا قالت لعلي؟  - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، والمتعلماتكلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون شرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 (.س/ ش –ف / ق)ابهة موضع المعالجة شوالحروف المت

 .وكتابتها على دفتر األنشطة المنزلية ،أسماء أماكن يتواجد بها الماءهم البحث عن أطلب من*  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

نِْعَمة    

ِعمَ   َن

ِعم   َنعيم    ُمْن

َِعم    ن

 ظمأ
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 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة : المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  .قطرة ماء: نص+  (ق، ف، ش، س: )تصفية : الموضوع

فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل ( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى (1: األهداف

 .معه
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...تعلم بالقرين،  فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي،: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .أبريل، خلف، يمين، يسار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى  ،جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصهم التناوب على أطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  اآلبار، األنهار،  الصنبور،): مثل ،"ماءال" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة
 (.بالماء جسمك تجري، ماؤها، يبس جيدا، يغلق لم): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل ، ...(، نظف

  في جمل مفيدة" الماء" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 وتروي عطشانَ ): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال ،  (.قطرة الماء تسقي أرضاً

 الفهم القرائي

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 ما الخطأ الذي ارتكبه علي؟ ماذا تسقي : ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ

 قطرات الماء؟

 أعطت القطرة لعلي درسا، حول ماذا؟ ما  :، مثلستخراج معلومات ضمنية من النصأطرح أسئلة ال

 النصيحة األخيرة لقطرة الماء؟

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة
  . باألصوات المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتها

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.اسطرا وأحد( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص عن عبارات دالة عليه -

 أطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم المعاني الضمنية للنص . 

  (.الماء)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .معجم النصأساعدهم على استثمار 

أنشطة 
 منزلية

 . أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل
 .بحاجة امهاتهم للماء في يوم واحد فقطأطلب منهم إعداد قائمة 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد في اللغة العربية: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  القراءة  :المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  .قطرة ماء: نص+  (ق، ف، ش، س: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع( 2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .والمتعلمين على قراءة الكلمات البصريةأحفز المتعلمات   الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة أوجه.  

 بينما  ذلك،  أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات أثناء
  .أمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجة

 ض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النصأطلب من بع. 

ي
ـــ

ائـ
قر

 ال
ـم

ـــ
هــ

لف
اا

 

اختبار 
 التوقعات

  .التوقعات بما جاء في النص وأدعوهم إلى مقارنة هذه  أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص، * 
 .القراءة منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل أطلب*  

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ* 
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الرئيسة الفكرةتسمى  وهذه  ، علي يبذر الماء: وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟
علي يسمع شكوى قطرة  علي لم يغلق صنبور الماء،): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(الماء، قطرة الماء تتحدث عن فوائدها، قطرة الماء تنصح عليا
 :يمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية معا هكذا -

  المدعمة  الفكرة الرئيسة واألفكارأرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 الماء، قطرة شكوى يسمع علي  .الماء صنبور يغلق لم علي

  علي يبذر الماء 

 .عليا تنصح الماء قطرة  فوائدها عن تتحدث الماء قطرة

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
  الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا، استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على أترك لهم

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)اإللقاء، وعلى مراعاة اإللقاء بصوت مسموع 
 .، والتنغيم الصوتي والتعبير الحركي(تسرعبطء وال 

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
كيف يتكون ماء النهر؟ ماذا يغيب إذا غابت قطرة الماء؟ بماذا تنصح من يترك صنبور : ه عليما الخطأ الذي ارتكبت -

 .الماء يقطر بال إصالح؟ الماء نعمة من هللا، اُذكر بعض النعم األخرى

 ودعم تقويم

 أنظم مسابقة في سرعة قراءة النص بين المتعلمين والمتعلمات .  

بعد تركيبها في  يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، ويدونونها في مذكراتهم -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .بيئة الطبيعيةال:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن مقاطع) خـــط  :  1الحصة  (ف، ق، ش، س)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .ة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلم: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ش، ق، ف،)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط 

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين (س

 إعداد

  ،ول في الدرس، فأطلب منهم النطق مركزا على الحرف األأستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الفاء)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ق   -قي  -ـقُـ  -َقـ  اف -ُف  -ـفِـ  -َفـ 

 ش   -شو  -ـَشـ  -ِشـ  س   -ـسا  -ـَسـ  -ُسـ 

 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع، . يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع
ومعايير  (القلم)أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة 

  (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

، سا، شو، ش            ، س   فا، ـَقـ، قي، ق 
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن كلمات)خـــط  :  2 الحصة (ف، ق، ش، س)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ش، ق، ف،)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط 

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوينس 

 إعداد

  ،مركزا على الحرف األول في الدرس، فأطلب منهم النطق أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الفاء)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ....فصل، حفر، خروف، : ف

 ...قمر، صقر، لقالق، : ق

 ...شمس، مشمش، وحش، : ش

 ...سمك، مسمك، نمسن : س

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من أنهى كتابة كلمة، . بكة السبورية؛ لكتابة بعض الكلماتيتناوب بعضهم على الش
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

    مشرقة -شمس  -متفوق –فريق     
 والمتعلمون يتابعونني أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح كز على الكلماتأر. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونالسبورةعلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  (ف، ق، ش، س)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(س ش، ق، ف،)

 إعداد

  ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية االنطالق، فاكتب على السبورة الجملة أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

ِت اْلَفراشاتُ  ْمُس، َفَرْفَرَف ِت الشَّ          .أَْشَرَق
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .سطرا من كل كلمة من كلمات الجملةيكتبون  -
 .يسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة -
  .إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةتتبع أ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4:  األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة :المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  (ف، ق، ش، س)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .كتابة صحيحة ممالة جملةكتابة  :فهدال

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لب من المتعلمات والأط 

 .(س ش، ق، ف،)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

ها كثير  : فواكُه قريتي مختلفة   ، وغير  ، برقوق  ومشمش   .برتقال  وتفاح 
 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق* 
 .بهنطقت  ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .، وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعهاالتقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

، بعد الكشف عليه من جديد على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: األسبوع .الطبيعية البيئة:  5 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  (ف، ق، ش، س)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) إنتاج جملتين قصيرتين لتقديم معلومات عن الطبيعة :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .الطبيعية

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح أسئلة "قطرة ماء"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم ،
ماذا غسل علي؟ هل أغلق الصنبور جيدا بعد الغسل؟ ماذا قالت قطرة : لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

 ماذا طلبت قطرة الماء من علي؟الماء لعلي عن نفسها؟ 

 عجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهياأطلب منهم تذكر جمل قصيرة أ.  

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

  مستعينين بما ورد في نص يشرع اعضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين
 :في إنجاز أحد األنشطة التالية او بعضها "قطرة ماء"القراءة 

 :أغني الجملة التالية بزيادة كلمتين أو أكثر -1
 .................بالماء، وال نظف جسمك 

 (تضيع الماء، تبذر نعمة هللا، تبذر الماء، تتر ك الصنبور مفتوحا)

 :أكمل الجملتين القصيرتين بما ورد في النص القرائي -2
 .....من ...... أنا  –.  الماء....... قالت  -

 ....(هللا  –نعمة  –قطرة )

 قالت : جملتينعلى  أعيد ترتيب الكلمات اآلتية؛ ألحصل -3
 : ...........................قالت قطرة الماء

 (أبارا   –سقيت  –مألت  –أشجارا '

 : يرتين باستعمال الكلمتين اآلتيتينأكتب جملتين قص -4
 ...................... الصنبور  -
 ........................يقُطر   -

 التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على  أقدم
 .المتعلمات والمتعلمين

  ،أشجع المحاوالت األولية، وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هاالتي أنتجيقرأ كل فريق المسودة  -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين بخط مقروء على ورقة، ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 المدروسةالحروف / باتهم المرتبطة باألصواتسالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءباإلضافة إلى المالحظة اليومية ألدا*
ويتم ذلك وفق . ق أهداف األسابيع األربعة، ولتحديد الفئة غير المتمكنة ونوع التعثر يللوقوف على مدى تحق للوحدة،
 : ما يأتي

 . وحدةحروف ال ضمن تت على قراءة جمل بسيطة( ة)كل متعلمة ءويم قراقت* 
 .تتضمن حروف الوحدة كلماتة ءعلى قرا( ة)ملويم قدرة كل متعقت*
 .على قراءة مقاطع صوتية لحروف الوحدة( ة)تقويم قدرة المتعلم* 

 قراءة الجمل -1

 :الجمل التالية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ( ة)يقرأ كل متعلم* 

ه  َهّيا َنش  : ْيت  َوْرداً، ق ْلنااِْشَترَ : قالَْت عائَِشة    .مُّ

رودَ في  ه  قاِسٌم بِماءٍ مِ َوَضْعنا اْلو  ٍة، َرشَّ َهِريَّ   .ْز

قراءة  -2

 .كلمات

  :كة التفريغ بي شفة بدقة ءروقتية، وأدون عدد الكلمات المالكلمات اآل (ة)ملرأ كل متعقي*
 

ِغلٌ  َمْحروقٌ  قيثاَرةٌ  ْشَت  َيماَمةٌ  م 

 َيْقبِض   ريشٌ  َسِوي   َمْشفى

لَ  ِمْقلََمةٌ    َرقيقٌ  َقلَقٌ  َتَوصَّ

قراءة مقاطع  -3

 صوتية

 :الئحة المقاطع اآلتية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ (ة)ملرأ كل متعقي *
 قاً  وِ  واً  شِ  وا قَ 

 قي وي يو ياً  شي قا

 قٌ  وٌ  ش   يَ  شو شا

 قٍ  شٍ  يي يِ  ق   وَ 
 
 

 ملحوظة
 .فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات جميع قراءة تقويم يتم -
 .والمقاطع الكلمات قراءة في لتقويمه داعي فال الجمل قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -
 .المقاطع قراءة في لتقويمه داعي فال الكلمات، قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -

 

 .تدوين النتائج

  .متمكن: ( 1.  )غير متمكن:  ( 0)(: ة)ن النتائج مباشرة بعد أداء كل متعلموأد *
 مالحظات قراءة المقاطع قراءة الكلمات قراءة الجمل (ة)اسم المتعلم

 1فئة - -  1 

 2فئة -  1 0 

 3فئة  1 0 0 

  4فئة  0 0 0 

 تفييء المتعلمين

 :المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى أفيئ* 
 (.التعلم بالقرين)من قراءة الجمل، سيستفيد من أنشطة اإلغناء، أو يساعد في دعم زمالئه ( ة)متمكن( ة)متعلم: 1فئة 
  .وال يتحكم في قراءة الجمل، سيستفيد من دعم يمكنه من قراءة الجمل الكلمات قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:  2فئة 
 .وجمل كلماتاءة قردعم يمكنه من ن م ، سيستفيدطفقالمقاطع  قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:   3فئة 
  .في المحور الصوتيشامل  دعمن م دسيستفي ، المقاطع قراءة من( ة)متمكنغير ( ة)متعلم:   4 فئة

 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .البيئة الطبيعية: 5الوحدة  .قراءة واستماع وتحدث: المـــكون

 .تفييء المتعلمين والمتعلمات:  1الحصة  (.5)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .ي[/ ي] ؛ و[/و] ؛ ش[/ ش]؛ ق[/ ق]: الحروف/ األصوات

 .العصفور والحريق –شادي والعصفور : الوحـــــــــدة حكايتا
 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير أنشطة الدعم واإلغناء االنشطة
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التمييز .1
 :السمعي

 .الكلمة في موجود غير أو موجودا المعني الصوت كان إذا ما لتحديد كلمات أسمع*
 (.نهاية ء؛ وسط بداية؛) الكلمات في المعني الصوت مواقع لتحديد كلمات أسمع*
 .المدروسة الحروف أناشيد والمتعلمات المتعلمون يردد - 

2
 .

ق
قي
ح
لت
ا

 
ي
طق
لن
ا

: 

 .مخارجها في الجهاز الصوتي سمعزولة مع تلمالوحدة صوات أالمتعلمون والمتعلمات  ديرد -
 :، مثلالمقاطع المتضمنة لألصوات ويعزلون وحدة،ضمن أحد أصوات التدون كلمات تدير -

 ..... -َيـ : يقبض –َو : ورد -َقـ : قلب –ش ـ : شقوق

  .نطق المقطعليمتعلما  دوأحد ،أنطق بصوت معين مع حركة جسدية معينة خاصة بالحركات*
ـ  [ +و/ ] ـــ  [+ق] ـ   / ............ــَــ [ +ش/ ]ــ

 (.فهياش)والتجزيء المقطعي  التقطيعوالتفييء : أساعد المتعلمات والمتعلمين على إنجاز أنشطة*
/  اناتحيو) ينمجال مع نم والحكاية أ نم نيالصامت المع نكلمات تتضم نالبحث ع فيمسابقة : ةعبل*  

 .(نهاية؛ وسط؛ بداية)ط معينة وحسب شر (مأعال
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ق
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ي
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: 

 :ومثال ذلك، ألعاب لربط الصوت برسمه الخطي/ أنشطة* 

شقوق، مشتل، : مثلفي كلمات،  بخط مغلق المقطع المتضمن للصوت المعني( ة)يحيط المتعلم/يلون  -

 مولود، ميول، يمامة، 
 :، مثلالكلمة بالحرف الذي تتضمنه( ة)يصل المتعلم  - 

 ميسم مولد مشغل فوق
 

 ق ي و ش

قراءة نموذجية وموجهة ثم ( ةوحدلوحة خاصة بحروف ال)من مقاطع وكلمات مكونة قراءة لوحة  - 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)مثل لوحتي المقاطع والكلمات المدرجة بالكراسة ، مستقلة

 : بقات وألعابمسا -

 .في إيجاد المقطع المطلوب علمونيتسابق المت، وقاطع على المجموعاتأوزع بطاقات م -1 

 . والمجموعة الفائزة هي من تكون أكبر عدد من الكلمات من المقاطع الموزعة، أوزع بطاقات مقاطع -2
 : لعبة المقاطع المتماثلة - 

وأسلم للمتعثرين بطاقات كلمات بعضها ، (ِقـ، َشـ، َو، َيـ)بطاقات أو أكثر في أركان متباعدة   3ق ألص* 

ف في الركن قطع المعني أن يقعلى البطاقة المتضمنة للم رثم أطلب ممن يتوف، المقاطعن هذه ميتض
  .المناسب 
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ق
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: 

 . . .  بطاقات في/  السبورة على الحروف والمتعلمات المتعلمون يلون -
 .  الحرف فوق يده ممررا مقاطع( ة)المتعلم يقرأ -
 .األلواح على الوحدة حروف والمتعلمات المتعلمون يكتب -
 .كلمات شفهيا، ثم يكتب على اللوحة المقطع المتضمن للصوت( ة)يجزئ المتعلم -

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .الطبيعية البيئة: 5 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعم والتثبيت: 3و 2الحصة  (5)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع
 .ي[/ ي]؛  و[/و] ؛ ش[/ ش]؛ ق[/ ق]: الحروف/ األصوات
 .العصفور والحريق –شادي والعصفور : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ، بطاقات...(التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين،

 ...وإيماءات جسدية

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ
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 .وكتابيا شفهيا كلمات وتجزيء تقطيع -  تقطيع

 ... - غولمش/: ل/ وـغ/مشـ/ -قام /: م/قا/: مثل، ن لتكوين كلمةيدمج مقطع -  دمج

 ،
ف
حذ

فة
ضا

إ
 

 :، مثلطع وقراءة الكلمات المحصل عليهاقإضافة م/ حذف  - 

 فاء: وفاء نار: ناشر تسير: تيسير صور: قصور حذف

  طاوع: طاع جارٌ : ِشجارٌ  عاين: عان ق دور: دور إضافة
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الفائز من يسبق في إيجاد . بشكل فردي تعلمات والمتعلمينأوزع بطاقات مقاطع على الم -1
  .المقطع المطلوب

 يكون أكبر عدد من من الفائز. فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات على مقاطع بطاقات أوزع -2
 .الكلمات

األولى تضم بطاقات  :أضع فوق طاولة مجموعتين من البطائق مقلوبة: لعبة بطاقة الذاكرة -3
يقوم المتسابق بأخذ بطاقة من . خاصة بالمقاطع ،والثانية تضم كلمات تتضمن تلك المقاطع

إذا توفق يستمر في . المقاطع ويقرؤها، ثم يبحث في المجموعة الثانية عن الكلمة المناسبة لها
ويعتبر فائزا من يحصل . آخر( ة)ليحل محله في اللعب تلميذ. اللعب وإال أعاد البطاقة إلى مكانها

 .على أكبر عدد من البطاقات
 بيدر  حلوى  دوح  قصر  شاعر  بطاقات الكلمات

 
  و  شا  وى  بيـ  َقـ  بطاقات المقاطع

قراءة 
 لوحة

مثل لوحتي  ،فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة وكلمات مقاطع تتضمن قرائية لوحة قراءة -
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)المقاطع والكلمات المدرجتين في الكراسة 

أنشطة خاصة بالفئة 

غير المتمكنة من : 2

 قراءة الجمل

التدرج في عدد )أوزع بطاقات كلمات، وأحفز أفراد الفئة على تركيب جمل، وقراءتها * 
 (.البطاقات

 وحيد  بر تقالة  قشر

 
 .أطلب منهم استخراج كلمات من الحكاية تتضمن أصوات الحروف المدروسة *
 .ثم أحفزهم على قراءتها قراءة موجهة فمستقلةأقرأ جمال بسيطة قراءة نموذجية، * 

أنشطة خاصة 
المتمكنة من : 1بالفئة

 قراءة الجمل

، ويسجلون (لدعمصفحة أسبوع التقويم وا( )ة)لمدرجة في كراسة المتعلميقرؤون لوحة الجمل ا -
 .فيها كل حرف من حروف الوحدة عدد المرات التي تردد

 .أقوم عملهم في نهاية الحصة* 
 .أحفزهم ليساعدوني في دعم المتعثرات والمتعثرين *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول* 
 .ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل،*  

 رابعةال الفئة

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة المقاطع السابقة * 
 (.للمقارنة بين النتائج)أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها *
 . الذين يحتاجون للمعالجة المركزة أحدد المتعلمات والمتعلمين* 

 قاً  وِ  واً  شِ  وا قَ 

 قي وي يو ياً  شي قا

 قٌ  وٌ  ش   يَ  شو شا

  قٍ  شٍ  يي يِ  ق   وَ 

 لثةالفئة الثا

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .للمعالجة المركزةأحدد المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون * 

 قاً  وِ  واً  شِ  وا قَ 

 قي وي يو ياً  شي قا

 قٌ  وٌ  ش   يَ  شو شا

  قٍ  شٍ  يي يِ  ق   وَ 

 ثانيةال الفئة

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .الذين يحتاجون للمعالجة المركزةأحدد المتعلمات والمتعلمين * 

ه  َهّيا َنش  : ْيت  َوْرداً، ق ْلنااِْشَترَ : قالَْت عاِئَشة    .مُّ

رودَ في مِ  ه  قاِسٌم ِبماءٍ َوَضْعنا اْلو  ٍة، َرشَّ َهِريَّ   .ْز

 .مساعدتي على إنجاز بعض األنشطة لفائدة المتعثرات والمتعثرين*  الفئة األولى

 :توجيه - 
كلمات لتمرير الرائز، يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع وال( ة)المناداة على المتعلمفي انتظار 

 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم) (ة)والجمل في كتاب التلميذ
 [التعلم بالقرين. ]تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة -

 

 

 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 5: األسبوع .الطبيعية البيئة: 5 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعمتقويم أثر : 4الحصة  (.4)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .ي[/ ي]؛  و[/و] ؛ ش[/ ش]؛ ق[/ ق]: الحروف/ األصوات

 .العصفور والحريق –شادي والعصفور : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : يفطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأن، أقترح ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهسومعالجتها حسب نوع التعثر وأ( غير المتمكنين)تصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين * 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 ....قرود، شعير، ولد، يمامة، : ما الصوت األول في كلمة: تمارين العزل -

 .....؛ (تصفيقات 3/ )ـرٌ / /ـمـ/ /َقــ: /قمر : تمارين رصد المقطع -

 .....؛ /ب/ /ـرا/ /ـش: /شراب : ما المقاطع التي تتكون منها كلمة: تمارين التجزيء -

 ....؛ الدو/ : ـدٌ / /لِـ/ /وا/: دمج المقاطع التالية لتكوين كلمةأ: تمارين الدمج -

 غناءأنشطة إ
مكتسبات 
 المتمكنين

 .يقرأ شهاب القصة بصوت شجي –شوى ياسين لحما طريا  –في الشهر ثالثون يوما  –ساق عبد القادر قطارا : الجملقراءة  -

 .العصفور والحريق +شادي والعصفور التعليق على صور حكاية  -

 ....شجرة، قرد، برتقالة، يمامة، ورود، : تحويل الكلمات إلى رسم -

 ...باع  /بايع  –نال / ناول  -كاف / كاشف –صور / قصور :تمارين الحذف -

 ...راوغ / راغ  –طاوع / طاع  –قبور / بور  –شريف / ريف : تمارين اإلضافة -

 ...... /غراب، مغرب، مبراغ/  حطب، محمل، تفاح: ما الصوت المشترك في الكلمات: تمارين التعرف- 

 ....يل قل/ : ل/ /ـيـل/ /قـ/: ما الكلمة التي تتكون من المقاطع :تمارين الدمج -

 ....(.نار/ ناي –بلد / ولد  –بصير / قصير)/.د/بـــ / شـ/ثم أعد نطقها بعد تغيير الوحدة الصوتية ( شموع): قل: تمارين -

 : كلمات تشترك في القافية مع كلمة( ي)اذكر: تمارين رصد القافية -
 ...نعوش، رموش، مخدوش، مغشوش، : نقوش حروق، عقوق، مسروق، مصعوق،عروق، : شروق

 ....النهي، القلي، الرأي، الرمي، النسي، : المشي ....زهو، دلو، صحو، طهو، لهو، عضو، : بهو
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 :بمثل. يخهاسوتر ،(رائيقهم الفالمحور الصوتي ومحور ال)ي المحورين فتثبيت التعلمات المرتبطة بالوحدة * 

  اسم: نوع الكلمة 

 التلطخ/التوسخ: مرادفها
 التلوث: الكلمة

 النظافة: ضدها

  

  .تلوثت ثيابي باألوساخ: تركيبها في جملة

كة
شب

 
مة
كل
ال

 

  الماء 

 العشب
 البيئة

 الشجيرات
  

 الطبيعة األشجار

   الهواء 
 عائلة
 الكلمة

 .....غرٌس،  غارس، مغروس،: غرس -
  ....حالب، محلوب، حليب، حلٌب، : حلب -

 توجيه

 .حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة( ة)تترك لألستاذ -
  .(رينقم بالعلالت)ي معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة المتعثرة فإشراك المتعلمين المتمكنين  -
 .م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
بشكل  مإنجاز مها؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقألعاب ) على العمل الفردي  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛فردي
 

 

 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع .الطبيعية البيئة: 5 الوحدة .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .وإغناء التعلمات مركزةالمعالجة ال: 5الحصة  (4) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 .ي[/ ي]؛  و[/و] ؛ ش[/ ش]؛ ق[/ ق]: الحروف/ األصوات

 .العصفور والحريق –شادي والعصفور : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 كايتين،الح نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5:  األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.الحروف ضمن مقاطع. )خــط:  1الحصة  (.5)تقويم ودعم : الموضوع

ق، ف، ش، )المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية للوحدة الخامسة المتعلقة بالحروف  ودعم تقويم :الهدف

 .، مع التركيز على الحروف التي ما زال المتعلمون ال يجيدون كتابتها خطا(س، و، ي، د، ذ، ر، ز، ع، غ

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 تتضمن الحروف التي كشفت شبكة التقويم ان المتعلمات والمتعلمين كال أو  أنطق مقاطع

 .بعضا، ما زالوا يتعثرون في كتابتها، وأطلب استحضار كلمات تتضمنها

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 أكتب على السبورة مقاطع تتضمن الحروف المستهدفة فقط. 
 .أقرأ المقاطع، ويقرأها بعضهم قراءة جهرية مستقلة -
ن ابة المقاطع، وأحفز اآلخرين على أبعض المتعثرين والمتعثرات على السبورة لكت اوبوننيت -

 .إنجازهميقوموا 

 إنجاز

 مثل ،لمعروضة على السبورةا وحةالل من مقاطع أربعة يأنتق : 

 واً  –ـٌي  -شي  -قاً  
 وأستثمرها بنفس التقنيات التي وظفتها في حصص مماثلة للخط، مثل:  

 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لمقاطعا اًكتب ،. 

 كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات القياس)

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق مقطع؛ كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  بالنموذج الخطي، أنجزوهيقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (ضمن كلمات الحروف. )خــط:  2الحصة  (.5) تقويم ودعم : الموضوع

 ش، ف، ق،)المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية للوحدة الخامسة المتعلقة بالحروف  ودعم تقويم :الهدف

 .، مع التركيز على الحروف التي ما زال المتعلمون ال يجيدون كتابتها خطا(غ ع، ز، ر، ذ، د، ي، و، س،

 .األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
  أنطق كلمات تتضمن الحروف التي كشفت شبكة التقويم ان المتعلمات والمتعلمين كال أو

 .وأطلب استحضار كلمات تتضمنها بعضا، ما زالوا يتعثرون في كتابتها،

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

 أكتب على السبورة كلمات تتضمن الحروف المستهدفة فقط. 
 .أقرأ الكلمات، ويقرأها بعضهم قراءة جهرية مستقلة -
بعض المتعثرين والمتعثرات على السبورة لكتابة الكلمات، وأحفز اآلخرين على أن  اوبوننيت -

 .إنجازهميقوموا 

 إنجاز

 مثلالمعروضة على السبورة وحةالل من أربع كلمات يأنتق ،:  

 األشجار –الزهور  – العصافير –الورود 
 وأستثمرها بنفس التقنيات التي وظفتها في حصص مماثلة للنقل، مثل : 

 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىالكلمات عل اًكتب ،. 

 القياس) كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقةا لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق ؛كلمة كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذبالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  أنجزوهيقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقــــــل :  3الحصة  (.5) تقويم ودعم : الموضوع

 ش، ف، ق،)المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية للوحدة الخامسة المتعلقة بالحروف  ودعم تقويم :الهدف

 .مع التركيز على الحروف التي ما زال المتعلمون ال يجيدون كتابتها نقال ،(غ ع، ز، ر، ذ، د، ي، و، س،

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .الوحدة وفحر منتتض ؛وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط  وضعية االنطالق

 تقـــويم

 ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 على أكتبها ثم الوحدة؛ حروف الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة
 المتعلمين انتباه تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة

 :مثل إليها، اتوالمتعلم

 .ولدت اللبؤة شبال، فأقام األسد حفل عقيقة في الغابة
 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني -

 مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

 همبعض دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف المعنية  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا

المتضمنة في الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن دعت الضرورة 
 .إليه

 على المتعثرين، ويشاركون  ركزام طويلةعن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة  اًستفسرهم
 .إليه الضرورة دعت إنفي تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 .إمـــــــــــالء:  4الحصة  (.5)تقويم ودعم : الموضوع

 ش، ف، ق،)المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية للوحدة الخامسة المتعلقة بالحروف  ودعم تقويم :الهدف

 .، مع التركيز على الحروف التي ما زال المتعلمون ال يجيدون كتابتها إمالء(غ ع، ز، ر، ذ، د، ي، و، س،

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .الوحدة حروف تتضمن وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب  وضعية االنطالق

 تقــويم

 والمتعلمات المتعلمون ويكتب والتنوين، الحركات مع المعينة للحروف مقاطع بتدرج أملى 
 .يصححون ثم ؛األلواح على

 ثم ،احلواأل ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب الوحدة، حروف منتتض كلمات أملى 
 .حونيصح

 دعــــــم

 والتنوين؛ الحركات تنويع مع المعينة للحروف مقاطع منتتض جملة السبورة على أكتب 
 .كتابتها في اتوالمتعلم ناالمتعلمي جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا

 .الجديدورقصت الصقور فرحا بالشبل عزف القرد على القيثارة، 

 همبعض هايقرأ ثم ،الجملة أقرأ. 

 اللوحة أحجب. 

 رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم. 
 :يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 .اإلصغاء لما أنطقه حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نالمتعلمي أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس اعالجهأو ةالموالي الكلمة إلى أنتقل .

 أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
  .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

  هيتصحيحهم بهدف المساعدة والتوجأتتبع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
االنطالق 

التخطيط )
 (للكتابة

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح : 

 لتقديم معلومات  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .عن الطبيعة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

  أخبرهم بانني سأساعدهم وأوجههم وأشجعهم في الكتابة، وأشاركهم في كتابة الجملتين
 .القصيرتين

  قطرة ماء"و " زهرة التفاح"أذكرهم بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نصي "
 :، وأطرح أسئلة لتذكيرهم بمضامينها، مثلونصيص أسبوع الدعم

 ما هو العمل السيئ الذي قامت به زينب؟ هل اعتذرت عن خطئها؟: لتفاحنص زهرة ا - أ
ما هو العمل السيئ الذي قام به علي؟ ما الخطأ الذي وقع فيه علي؟ ماذا طلبت منه : نص قطرة ماء - ب

 قطرة الماء؟
 ماذا صاد توفيق من النهر؟: نصيص أسبوع الدعم - ج

  القرائيين، وتقديمها شفهياأطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النصين. 

  ،يمكن لي ان اختار من هذه النماذج ما يناسب مستوى المتعلمين، وحجم الزمن المخصص للحصة
 .ويمكن اختيار نموذج معين مناسب لكل مجموعة

إنجاز 
 المسودة

يشرع أعضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين مستعينين بما ورد في  -
 :إنجاز أحد األنشطة التالية أو بعضها النصين في

 ":زهرة التفاح"أمأل الفراغ بكلمات مناسبة من نص القراءة  -1
 .زينب إلى الحديقة........ الربيع، ......  -
 .زينب........ في أذنها، ...... همست  -
 :ألتمم الجملة" قطرة ماء"أستعين بنص القراءة  -2
 ...............أنا  ! يا علي: نظرت قطرة الماء إلى علي متعجبة وقالت له -

 (تترك الصنبور مفتوحا –ال تضيعني  -نعمة هللا إليك)
 :األخير، وأغير ترتيب تاجمل؛ ألركب نصا قصيرا نصيص القراءةأتذكر  -3

 (جذبها توفيق، . الصنارة تتحرك، صاد ضفدعة )
 ".زهرة التفاح"أكتب الجملة التي أعجبتني من نص القراءة  -4
 ".قطرة ماء" أكتب الجملة التي أعجبتني من نص القراءة  -

 أقدم التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه عليهم. 

 أتتبع إنجازهم، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة، وأشاركهم في الكتابة أشجع المحاوالت األولية، و
 .عند الحاجة

 المراجعة
 .هاأنتج التي ةالمسود قفري كل يقرأ -
 .والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ - ح
 .لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح - خ

 العرض

 .مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو على مقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يصحح -
 .عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رة النشوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
 
 

 

 : الجذاذة العربية اللغة في المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع .البيئة الطبيعية:  5الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (التفاعليةباستعمال الكتابة )تعبير كتابي :  5الحصة  (.5) تقويم ودعم: الموضوع

 (.باستعمال الكتابة التفاعلية)إنتاج جملتين قصيرتين لتقديم معلومات عن الطبيعة : الهدف

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1: األسبوع .اللعب والمرح:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .يستقبل: الوضعية التواصلية (1) وتعطلت الطائرات: الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،)الحكاية  عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

والوضعية  المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .طائرات، يوم األحد، مدينة األلعاب، أراجيح، تعلو، تنخفض، تدور، ترتفع، يلوحان، يصيحان، يضحكان: وظيفيالالمعجم 
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
 .المفرداتباعتماد إحدى استراتيجيات " الطائرات" و "تعطلت" تي، وأشرح كلم"وتعطلت الطائرات" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 .باعتماد المخطط الشمسي لكتابة توقعاتهم على السبورةحول مضمون الحكاية هم أستطلع توقعات* 
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واإليماءات، مع  وبتوظيف التعبير الجسدي، الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة،نص أسمع *
 ....احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

 .....من زار غيثة؟ كيف رحبت بها؟ ماذا ستطلب غيثة من أبيها؟  :، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*
  .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 :بأسئلة مثل( غيثة، ليليا، األب، أحد األطفال):  الحكاية شخصيات -

 ؟...سنظل معلقين في السماء: من فتحت الباب؟ من زارتها؟ من استجاب لطلب غيثة؟ من قال
أين كانت غيثة قبل قدوم ابنة عمها؟ إلى أين أخذهما األب؟ إلى أين عادتا  :مثلبأسئلة   (البيت، مدينة األلعاب، األرض): األمكنة.

 ...بعدما عاد الكهرباء؟ 
 ...متى سمعا مكبر الصوت؟  متى جاءت ليليا؟: بأسئلة مثل، (...في الوقت المناسب، بعد دقائق، ): الزمان.
ا عندما تما كان رد األب؟ ماذا شاهد ماذا طلبت منها؟ بم أخبرتها؟ ماذا رن؟ ماذا فعلت غيثة؟ ماذا وجدت؟ كيف استقبلتها؟: األحداث.

 .....ا من مدينة األلعاب؟ تاقترب
 :كتابيا على السبورة الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 

 
 
 
 

 

تقويم 
 ودعم

، بان أطرح الحروف التي تمت معالجتها في الصعوبات القرائيةعلى التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن هم أساعد*

 ....ماذا فعل األب؟ ماذا حدث للطائرات؟ من استقبل ليليا؟ : مثلمعينة إلى جمل عنها أسئلة تفضي أجوبتهم 
ية
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من فتح الباب؟ ماذا فعلت غيثة لليليا؟ وماذا  :بأن أسأل (تستقبل وترحب)التواصلية  أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 قالت لها؟
 :غيثة دائما ترحب بالضيوف وتستقبل الزائرين، فتقول لهم: ، مثلثم أضيف 

 :التواصلية الوضعية متن
 .شكرا: ليليا ! تفضلي ! أهال وسهال ليليا: غيثة ترحب بليليا 

 .شكرا، بارك هللا فيك: الضيوف .يسعدني حضوركما ! مرحبا: غيثة تستقبل ضيوفا 

 .شكرا، بارك هللا فيك: المسافر .حمدا هلل على سالمتك: غيثة تستقبل مسافرا 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات إللقاءمرتين باحترام أسلوب ا متن الوضعيةأسمع * 
 .الوقف

 .شخصها كلما هممت بالكالم على لسانهم، وأأتقمص أدوار كل من غيثة وليليا والضيوف والمسافر -

قالت غيثة لما استقبلت الضيوف؟ بم بم ردت عليها؟ ماذا  ليليا؟ماذا قالت غيثة للترحيب ب: مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة* 
 ... ردوا عليها؟ وماذا قالت حينما استقبلت المسافر؟

 

وتعطلت 

...الطائرات  

 ...، األرض األلعاب، مدينة البيت،: المكان

.األطفال أحد األب، ليليا، غيثة،: ياتالشخص  
 ...دقائق بعد المناسب، الوقت في: الزمان

زيارة غيثة واستقبالها، موافقة األب، زيارة مدينة األلعاب،  :األحداث

 ...االستمتاع بركوب السيارة والطائرة، 
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 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -
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 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 ....ماذا زارت غيثة وليليا؟ ماذا ركبا؟ ماذا حدث لهما؟ لماذا؟ : أختبر الفهم السماعي
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية* 

ما الجملة التي : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (مدينة األلعاب: إلى ... البداية: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي  *

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمة؟ من استقبل ليليا؟ كيف رحبت غيثة بهاابتدأت بها الحكاية؟ 
الجملة التي ابتدأ بها  ما: ثم أسأل، (اضغطي على المكبح: إلى... استجاب األب:من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي * 

جملة /ماهي آخر كلمة....  ا؟ ا منها، ماذا بان لهما؟ ماذا ركبتهل استجاب األب لطلب غيثة وليليا؟ إلى أين اصطحبهما؟ لما اقتربوالمقطع؟ 
 قرأتها؟

: ثم أسأل ،(سنعود إلى األرض بسالم ! ال تخافي: إلى... وليليا السيارة تركت غيثة: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 
ماهي آخر ... ماذا ركبا بعد ذلك؟ أين حلقت بهما؟ ماذا حدث؟ من التي خافت؟ كيف طمأنتها غيثة؟ ل؟ ما الجملة التي بدأ بها المقطع

 جملة قرأتها؟/كلمة
ما الجملة التي بدأ بها : ثم أسأل (الحمد هلل، سنعود إلى األرض بسالم: إلى ...بعد دقائق: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمةهل عادت الطائرة إلى تدور من جديد؟ ماذا ظهر على الوجوه؟ ؟ لماذا تعطلت الطائرات المقطع؟
 ماذا قالت؟  ؟كيف ودعت ليليا عائلة عمها: ثم أسأل (النهاية: إلى  ...ودعت ليليا: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 

  ما الجملة األخيرة في الحكاية؟
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 : أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
غيثة ركبت  -ودعت ليليا عائلة عمها –وجلست ليليا بجانبها  –فعانقتها، واخذت تطمئنها  :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .أمسكت غيثة بيد ليليا –سيارة 
 .أكتب الجمل غير مرتبة على السبورة، وأحفزهم على ترتيبها حسب سيرورة النص، ثم قراءتها* 
 (.ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ) أصوات حروفتتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
 :مثلالسبورة، ها على وتدوين الصعوبات القرائيةالحروف المتداولة في الستخراج الكلمات التي تتضمن  -
أراجيح، ( )اليمين، يلوحان، يد( )بانت، الدنيا، النداءات( )غيثة...( )تعطلت، الطائرات، ركبت...( )استجاب، بكاء، مكبر)

 ...(فتحت، رحبت، مرحبا( ) تنخفض، الخلف، الخوف( )جاد، بجانبها
  .اءة موجهة، ثم مستقلةأقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قر* 
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 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال ،اإللقاء أسلوب باحترام مرتين متن الوضعية التواصلية أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا  كل سؤال جزءا من الوضعية،عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 : ، مثلليتمكنوا منه
 بم ردت عليها؟ ماذا قالت غيثة لترحب بليليا؟

 بم ردوا عليها؟ ماذا قالت غيثة لتستقبل الضيوف

 بم رد المسافر؟ ماذا قالت حينما استقبلت مسافرا؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : الجذاذة  المفيد: المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون

 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  .يستقبل: التواصلية الوضعية (1) الطائرات وتعطلت: الحكاية

البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل، )تعرف البنية السردية ( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها (1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

كراسة المتعلقة بالحكاية، المشاهد المدرجة في ال –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل
 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم



 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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وضعية 
 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
  ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: الحكايةعناصر  -
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  :البنية السردية للحكاية -

 إعداد
الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات  -

  ...الجسدي،
 .... لماذا؟ لهما؟ حدث ماذا ا؟تركب ماذا وليليا؟ غيثة زارت ماذا  بها؟ رحبت كيف غيثة؟ زار من :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي* 

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 الباب، الجرس، طائرات، أراجيح، سيارة، مقود، المكبح، مظالت، مكبر الصوت، التيار الكهربائي، : أشياء
 ...البيت، مدينة األلعاب، األرض، : أمكنة

 ....رن، فتحت، وجدت، رحبت، تفضلي، جئت، سنطلب، يأخذنا، : أفعال
 ....األطفال، األطفال أحد األب، ليليا، غيثة،: شخصيات -

 ...األعالي، البكاء، النداءات، : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 .....طائرة، سيارة، : ر لمثلالصو -

 ....تلوحان في األعالي –تصيحان فرحتين : التشخيص لمثل -
 :عائلة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 : شبكة الكلمة

 
 
 
 
 ...صدم، صدام، صادم، مصدوم، صدمة، : لمثل (االشتقاق) الكلمة عائلة -

في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما بينهم تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 
 ما التي كانت تنخفض؟ وماذا كانت تفعل بعد ذلك؟: (تنخفض)، مثال لكلمة لترويجها

تقويم 
 ودعم

 :بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل أنطق* 
 .على األطفال...... سيطر  –........ فحلقت بهما  –.............         تركتا السيارة و -

 .كلما أمكن ذلك التصفيات القرائيةأصوات حروف  تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن أطلب* 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 ت غيثة لترحب بليليا؟ لتستقبل الضيوف؟  والمسافر؟ماذا قال: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 .ما قالوه وترديد، غيثة وليليا والضيوف والمسافرية شخص تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .يستقبل: التواصلية الوضعية (1) الطائرات وتعطلت: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.مجموعات، ألعاب ومسابقاتعمل فردي، عمل في )استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم

 رحب
 ترحيب

ب رِحبم  مرحَّ

 ترحاب

 تهدئ: مرادفها تطمئن

 .أخذت غيثة تطمئنها: تركيب في جملة

 تخيف: ضدها

 فعل: نوعها

 لعبة
 أرجوحة سيارة

 الغميضة طائرات



 : الجذاذة المفيد :المرجع األول ابتدائي: المستوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية:  4الحصة  .يستقبل: التواصلية الوضعية (1) الطائرات وتعطلت: الحكاية

 الوضعية محاكاة( 2) .األسماء الموصولة للجمع الحال؛: الجملة الفعية :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال( 1: األهداف

 .التواصلية

 .المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية –صور: الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 
 .ثم اطلب قراءته قراءة مستقلة ، وأقرؤه،السبورة على معجم الحكاية بعضأكتب * 
  :منهم اإلتيان بمثلها، مثلأنطق عبارات من الحكاية، وأطلب * 

  .جلست ليليا بجانبها –فحلقت بهما عاليا  –أهال ليليا ومرحبا 

 سرد
 الحكاية

: االسميةالجملة ) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 
 .؛ أسلوب التعجب(النعت

ار
ثم

ست
ا

ا 
هر

وا
ظ
ل

ا 
ية

غو
لل

 

 :الحال: الفعلية استثمار الجملة* 

من الحكاية تتضمن  فعليةعقب سردهم للمقاطع، أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل * 
 :، مثلالحال

كيف حلقت بهما؟ ( منشرحة).....كيف ودعت ليليا عائلة عمها؟  (عاليا)...كيف كانتا تصيحان؟ ....( قائلة)...كيف رحبت بها؟  -
 (.عاليا)....

  :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، أنطق بجملة فعلية بها حال *
  .استقبلت غيثة ليليا مبتسمة -

 :، ثم أطلب منهم تكملتها، مثلفعلية تنقصها الحال أكتب على السبورة جمال* 
 .........جاءت صديقتي  –...........          ركب السيارة  -
 ........غادر القطار المحطة   -........    أقبل أبي من العمل  -

 .أطلب منهم تكوين جمل على غرار ما سبق* 

 : األسماء الموصولة للجمع ستثمارا* 
 :، مثلإلى الجمع سم الموصول، ثم أطلب منهم تحويلهابجملة تتضمن االأنطق *
 .(األصدقاء هم الذين شاركوني اللعب.    )الصديق هو الذي شاركني اللعب -
 (بنات عمي هن اللواتي يلهون معي)ابنة عمي هي التي تلهو معي                -
- ....... 

 .أطلب منهم تكوين جمل على نفس المنوال* 
يم

قو
ت

 
عم

ود
 

 : ، كلماتها غير مرتبة، وأطلب ترتيب الكلمات؛ لتركيب الجمل، مثلأكتب على السبورة جمال فعلية تتضمن الحال* 
 (دخل –نشيطا  –األستاذ )   -                    ( الالعب -فرحا  –أقبل )
 (.جرى –المتسابق  -مسرعا)   -       (مبتسمة -تسلمت  –الهدية )

 :يحولون إلى صيغة التعجب، مثل* 
 (! / ..........كوكو كبير ( )! / ............الفيل ضخم ( ) ! ما اجمل الطيور/ الطيور جميلة )

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة

 ،غيثة وليليا والضيوف والمسافر :اتشخصيأن يتناوبوا على تقمص  المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ * 
 .هوحوار ما قالوترديد 

 .ويستقبلون ويرحبون بأشخاص ، والمسافر، والضيوف وليليا غيثةأطلب منهم أن يحاكوا * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 1 :األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  .يستقبل: التواصلية الوضعية (1) الطائرات وتعطلت: الحكاية

 .الشرح والتفسير أساليب واستعمال"  يستقبل"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)أشكال التنشيط  استثمار مختلف: صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة" وتعطلت الطائرات "أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية  أطرح على المتعلمات والمتعلمين* 
 من زار غيثة؟ كيف رحبت بها؟  -

 : أضيف مثل* 

 :ت، فقالاستقبلت غيثة ابنة عمها ليليا وضيوفا ومسافرا، فرحبت بهم

 تسميع

  :متن الوضعية التواصلية
 .شكرا: ليليا ! تفضلي ! أهال وسهال ليليا: غيثة ترحب بليليا 

 .شكرا، بارك هللا فيك: الضيوف .يسعدني حضوركما ! مرحبا: غيثة تستقبل ضيوفا 

 .شكرا، بارك هللا فيك: المسافر .حمدا هلل على سالمتك: غيثة تستقبل مسافرا 

وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  باستعمال إيقاعات صوتية معبرة، مرتين أسمع متن الوضعية التواصلية*

 .وعالمات الوقف
تخطيطا لها على السبورة، وأقف جهتها كلما هممت بالكالم على ، او أرسم أعرض صورة للشخصيات *

 .لسانها

 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 بليليا؟ للترحيب غيثة قالت ماذا -
  عليها؟ ردت بم - 
  الضيوف؟ استقبلت لما غيثة قالت ماذا -
  عليها؟ ردوا بم -
 ... المسافر؟ استقبلت حينما قالت وماذا -

 تشخيص

، وترديد ما ناوبوا على تقمص شخصية غيثة وليليا والضيوف والمسافرليتلمين أساعد المتعلمات والمتع* 
 .هوقال
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .الترحيب بأشخاص؛ أو استقبالهمفيتحدثوا عن  ،والمسافر والضيوف وليليا غيثةوا أطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

 تقويم ودعم

 :، واطلب منهم تكملتها، مثلطق ببداية عبارة تعكس الترحيب واالستقبالأن* 

 .......أهال و  -
 .......مرحبا  -
 .......حمدا  -

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  .هدية ألختي: نص+  (ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
 ، (خ ح، ج،)، ( ي ن، ث، ت، ب،): دعم الحروف المتشابهة واألصوات المتقاربة -1

 .(خ ح، ج، ي، ن، ث، ت، ب،)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .حتى، في، عن، كان، صار: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 ،(خ ح، ج،)، (ي ن، ث، ت، ب،)الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

أصبعين إذا ويرفعون . الحركات القصيرة مع [ب]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  ويرفعون ثالثة أصابع إذا. سمعوه مع الحركات الطويلة

 ... /سابق/ نبيه/ بيت/ بندقية / كلب / ثقوب / نبات 
 [.خ[ ]ح[ ]ج[ ]ي[ ] ن] [ث] [ت]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من تكل مجموعة التركيز في أثناء االستماع على كلمات توأطلب من ، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "هدية ألختي" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

  .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 
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  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 ...متجر، يشتغل، المفتاح،  ت ...اللعب، األرنب، البائعة، بدون،  ب

 ...ياسمين، انظري، األرنب، ينط،  ن *** ث

 .جربي. أجمل، متجر ج ....ياسمين، مزين، هدية،  ي

 .خذي، هذا، ألختي خ ....المفتاح، يحرك، فرحت،  ح

  .هممع كةقراءة مشترأقرأ الكلمات المكتوبة على السبورة * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأستدعي أنشطة * 

 .العمل على تقطيع الكلمات األخرىهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتالتي تعلى تحديد المقاطع هم أساعد*  

ت
ــا

ـــ
قـ
اب
ســ

 م
 ؛المستهدفة وكتابتها مات المتضمنة ألحد الحروفعدد من الكل أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، وأطالبها بتكوين أكبر -1

 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع
 ...متجر، مفتاح، مزين، أختي،  /....متـ..../ -/...ُمـ -/...مفـ -/...أخـ

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة( عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوعات، وأطلب من أفراد كل منها أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة مع التركيز على المتعثرين، هم أطلب من -1
 .رةوجملة قصي كلمات -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرديم الدعم للمتعثرين أثناء ققأقوم بت -2

أنشطة 
 منزلية

 :ة هكذاصنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم * 

 خ -ح  –ج  ث -ي  –ت  ن -ب 

    

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  .هدية ألختي: نص+  (ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ: )تصفية : الموضوع

 (.الصورة، العنوان)الولوج إلى النص عبر عتباته : الهدف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 .حتى، في، عن، كان، صار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية * الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

أتتبع النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن * 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

من وكيف؟ وهل سبق لك أن حصلت على لعبة؟ : مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص *
 أين؟ وما هي؟

ص
ـــ

نــ
 ال

ت
با
عت

 

مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل* 

 ما اسم هذا المتجر؟  الطفلة؟ أمام يوجد ماذا -

ي 
 ف

ءة
را

ق
ن
وا

عن
ال

 

 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "هدية ألختي": أكتب العنوان* 
 .يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمون العنوان -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم  أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع،)

 (.وتعلماتهم السابقة
كتب مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة أ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :ق المناقشة معهم، مثلوتمأل فراغاتها عن طري ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات الصوتي، والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييزأقوم باستخدام أنشطة الوعي *  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردة

 الدمية

 الخذروف

الميالد عيد . 

 هدية ألختي

 السيف الخشبي
……… 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  .هدية ألختي: نص+  (ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص( 1: األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
 .حتى، في، عن، كان، صار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية * الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 .أراقب إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . الممارسة المستقلة -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
 لمن ستقدمه هدية؟ياسمين؟ بم يشتغل األرنب؟ ماذا فعلت ياسمين؟ هل اشترته؟  ما اللعبة الجميلة التي أُعِجبت بها - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مأقرأ النص قراءة جهرية * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .إلى الكلمات في كراساتهمبأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  قراءة جهريةيقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسالمناوأقدم الدعم ، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 .(هدية/ مفتاح/ أرنب)إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 ...(.دورت، ،ينط)تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

  هدية بورق التفاح المفتاح متجر :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص

 .مزين: استراتيجية عائلة الكلمة
 
 

 
 
 

 رَ : كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح  .َبـذَّ

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 ....ماذا قالت البائعة؟ ماذا قالت ياسمين للبائعة؟ لمن ستقدم ياسمين الهدية؟   - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، كلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلماتشرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 ،(خ/ ح/ ج)، (ث/ ي/ ت( )ن/ ب)ابهة موضع المعالجة شوالحروف المت

 .، وكتابتها على دفتر األنشطة المنزليةعن مناسبة لتقديم هديةهم البحث عن أطلب من*  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

يَّن   َز  ُ  َم

 تزيين

 زينة مزيِّن

نَ  َُ  زيَّ

 ينط

: ....نوعها  

: ....مرادفها : ....ضدها   

: ............تركيبها في جملة  



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة  :المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  .هدية ألختي: نص+  (ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ: )تصفية : الموضوع

فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل ( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى( 1: األهداف

 .معه
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .حتى، في، عن، كان، صار: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية * الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم ،
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 هم التناوب على القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصأطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  دورت، وضعت، أخذ، ): مثل ،"األرنب" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة
 (.ينط، رأسه وذنبه ،األرنب على األرض،  ،المفتاح): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل ، ...(يحرك

  في جمل مفيدة" الهدية" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 (.ستفرح أختي بالهدية وستستمتع بها): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال 

 الفهم القرائي

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 ياسمين؟ بم يشتغل؟ هل بماذا أعجبت : ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ

 جربته؟ وكيف؟ ماذا طلبت من البائعة؟

 لماذا فرحت ياسمين؟ ماذا ستفعل باألرنب؟ :، مثلستخراج معلومات ضمنية من النصأطرح أسئلة ال 

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة
  . باألصوات المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتها

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.سطرا وأحدا( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .عن عبارات دالة عليه سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص -

 أطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم المعاني الضمنية للنص . 

 (.الهدية)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .أساعدهم على استثمار معجم النص 

أنشطة 
 منزلية

 . أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل
 .بأسماء اللعب لتقديمها هدية ألصدقائهمأطلب منهم إعداد قائمة 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستوى

 1:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  .هدية ألختي: نص+  (ب، ت، ث، ن، ي، ج، ح، خ: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع( 2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة.  

 بينما   ذلك، أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات أثناء
  .أمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجة

 أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النص. 
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اختبار 
 التوقعات

  .التوقعات بما جاء في النص وأدعوهم إلى مقارنة هذه   أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص،* 
 .القراءة أطلب منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل*  

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ* 
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الرئيسة الفكرةتسمى  وهذه  ، اختيار هدية : وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟
 –طلبت منها البائعة تجريبه  -إعجاب ياسمين باألرنب): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(شراء األرنب هدية –تجريب ياسمين لألرنب 
 :الفرعية معا هكذايمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع الفكرة الرئيسة واألفكار  -

 المدعمة  أرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها الفكرة الرئيسة واألفكار
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 تجريبه البائعة منها طلبت  إعجاب ياسمين باألرنب

  شراء  هدية 

 شراء األرنب هدية  لألرنب ياسمين تجريب

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
  أترك لهم الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا، استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)إللقاء بصوت مسموع اإللقاء، وعلى مراعاة ا
 .، والتنغيم الصوتي والتعبير الحركي(بطء وال تسرع

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
 بعد تجريب األرنب، فما السبب الذي جعل ياسمين تشتريه؟ لماذا نقدم الهدايا لمن نحب؟  -

 تقويم ودعم

 قراءة النص بين المتعلمين والمتعلمات أنظم مسابقة في سرعة .  

بعد تركيبها في  يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، ويدونونها في مذكراتهم -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .لعب والمرحال:  6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

حروف الدرس ضمن ) خـــط  :  1الحصة  .(خج، ح، ي،  ن، ث، ت، ب،)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.مقاطع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .ة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلم: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ث، ت، ب،)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط 

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين (خ ح، ج، ي، ن،

 إعداد

  ،ول في الدرس، فأطلب منهم النطق الحرف األمركزا على أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الباء)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

، ب    ...تا، تو، تي،  .....، َب، ُب

، ٍث،  ،  ...ٌث، ثاً  ...َن، ُن، ن 

 ...حا، حو، حي،  ...يا، ٌي، ـييـ، 

، ُج، َج، ...ٌخ، ٍخ، خاً،   ... ج 
 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع، . يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع
ومعايير ( القلم)اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز 

  (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

ـ، ٌن، ـُج،   ...خي، َب
 والمتعلمون يتابعونني أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونالسبورةعلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن كلمات)خـــط  :  2 الحصة .(خج، ح، ي،  ن، ث، ت، ب،)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ث، ت، ب،)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط 

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين( خ ح، ج،ي،  ن،

 إعداد

  ،مركزا على الحرف األول في الدرس، فأطلب منهم النطق أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الباء)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :فتتجمع على السبورة لوحة، مثل جميعها،

 ...تمر، فتات، نبات، كرة، : ت ....بثينة، لبث، كلب، : ب

 ...بثينة، ثريد، أثاث، : ث ....نمر، منجل، لبن، تبان، : ن

 ...حريق، لحم، تفاح، : ح ...ياسر، عيون، ناي، : ي

 ... دملج، أرجوحة، جرس،: ج ...خديجة، مخيم، فخ، : خ

 المتعلمات والمتعلمين اللوحة يقرأ بعض. 

 وكل من أنهى كتابة كلمة، . بكة السبورية؛ لكتابة بعض الكلماتيتناوب بعضهم على الش
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

    أرجوحة -خديجة –بثينة  -تبان    
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواحالتي تشكل بعض  كز على الكلماتأر. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع األول: المستــوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  .(خج، ح، ي،  ن، ث، ت، ب،)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(خج، ح،  ي، ن، ث، ت، ب،)

 إعداد

  ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية االنطالق، فاكتب على السبورة الجملة أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

 .شخصت خولة تمثيلية ناجحة
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .كل كلمة من كلمات الجملة سطرا منيكتبون  -
 .يسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، ووضع الكراسة -
  .تتبع إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةأ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1:  األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  .(خج، ح، ي،  ن، ث، ت، ب،)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .مركبة من حروف متشابهة خطا كلمات تتضمن ؛كتابة صحيحة ممالة جملكتابة  :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 .خطا متشابهة حروف من مركبة كلمات تتضمن جمل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لمن المتعلمات وا بلأط 

 .(خج، ح، ي،  ن، ث، ت، ب،)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

 .تلعب زينب وغيثة لعبة الوثب -
 .باألرجوحة، وينتظر خالد دورهترتجح خديجة  -

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق* 
 .نطقت به ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .، وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعهاالتقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

، بعد الكشف عليه من جديد على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 1: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (باستعمال الكتابة التفاعلية)تعبير كتابي :  5الحصة  (.خ ح، ج،ي،  ن، ث، ت، ب،) الكتابية الصعوبات تصفية: الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) وأحاسيس مشاعر عن التعبير أو مفضلة لعبة لوصف جمل ثالث إنتاج :فهدال

 .التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .لعب والمرحال

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح أسئلة  ،"هدية ألختي"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم
ماذا قالت البائعة؟ ماذا قالت ياسمين للبائعة؟ لمن ستقدم ياسمين : لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

 الهدية؟

 أطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهيا.  

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 مستعينين بما ورد في نص عضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين يشرع أ
 :و بعضهاأحد األنشطة التالية أفي إنجاز  "هدية ألختي"القراءة 

 :أغني الجملة التالية بزيادة كلمتين أو أكثر -1
 ................. هذا األرنب يشتغل

 (بدون ، بطارية، كهرباء)

 :القصيرتين بما ورد في النص القرائيأكمل الجملتين  -2
 (ألختي)  الصغيرة......... سأشتريه هدية -

 (ذنبه –رأسه  –يحرك ........ )و............ أخذ ينط و  –

 قالت : على جملتين أعيد ترتيب الكلمات اآلتية؛ ألحصل -3
 ! : ...........................انظري ماما

 (هذا -األرنب –ما  –أجمل )

 : يرتين باستعمال الكلمتين اآلتيتينأكتب جملتين قص -4
 ......................  غلفيه -
 ........................دورت  -

  أقدم التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على
 .المتعلمات والمتعلمين

 ،وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة،  أشجع المحاوالت األولية
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هايقرأ كل فريق المسودة التي أنتج -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .بخط مقروء على ورقة، ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة يعرض المنتوج أو  -

 .النشر
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .ودعت/ ـي: التواصلية الوضعية (2) وتعطلت الطائرات : الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
 .... لماذا؟ لهما؟ حدث ماذا ا؟تركب ماذا وليليا؟ غيثة زارت ماذا  بها؟ رحبت كيف غيثة؟ زار من: يجيبون عن أسئلة -

 ....  طائرة..... / األلعاب.... / أرجوحة  :مثل، جمال تبدأ بأسماءيركبون  -

 .األب هو الذي استجاب لرغبة غيثة –.     غيثة هي التي فتحت الباب: يحولون الجملتين إلى الجمع - 

رد
س
ال

 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال المعجم  *

 .والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور والرسوم كلما تعثروا
 .شخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد المجموعاتأطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم ال* 

يم
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 ...السعادة – المرح - اللعب –الزيارة -الترحيب : القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 

 :ههم إلىوجأ*  
 .الترحيب بالضيفحسن يبين استخراج ما  -
 (....الضيوف،: ) الترحيبلقيمة إعطاء أمثلة  -
 ....(-المتعة  –اللعب )ما يحقق السعادة للذات استخراج  -
  بعضها، فما كانت تفعل غيثة؟ ليليا؟ع وتصطدم بحينما تحركت السيارات كانت تندف: اإلجابة عن أسئلة -
 .استمتعت فيها وتحب أن تعيد تجربتهااذكر مواقف  -
 .... -مشاهدة عرض بهلوان –زيارة السرك  –زيارة أصدقاء  –المشاركة في لعبة )

عم
ود
م 
وي
تق

 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، بأن يجيبوا عن أسئلة -

ليليا، بم شعرت عند توقف الطائرات؟ لو كنت مكان غيثة، فماذا ؟ ضع نفسك مكان لماذا سيطر الخوف على األطفالما الذي أعجبك في الحكاية؟ 
 ستفعل لحظة تعطل الطائرات؟

 ...الترحيب واللعب والمرح والسعادة قيملمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -

ية
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ا

 

يع
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ت
 

 فماذا قالت؟. ودعت ليليا عائلة عمها منشرحة بزيارة مدينة األلعاب: بأن أسأل( تودع/ يـ) على سماع متن الوضعيةهم أحفز* 
 .ها وصديقاتها، فتابعوا معي ما قالته حين توديع ليليا والضيوف والمسافرمن عادة غيثة أنها تودع كل أصدقائ :أضيف مثل

 .اللقاء إلى ! شكرا: ليليا .إلى اللقاء غدا إن شاء هللا ! وداعا: غيثة تودع ليليا

 .إلى اللقاء في مناسبة قادمة ! شكرا على الزيارة: غيثة تودع ضيوفا
نحن في  ! بارك هللا فيك، شكرا على االستضافة: الضيوف

 .انتظار زيارتك لنا

 .رافقتك السالمة ! وداعا: المسافر .إلى اللقاء قريبا إن شاء هللا ! شكرا: غيثة تودع مسافرا

باحترام أسلوب الحوار، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم  مرتين متنأسمع ال* 
 .وعالمات الوقف

 .لسانها على بالكالم هممت كلما ،شخصية كل جهة إلى أتوجه بوجهي* 
للضيوف؟ بم ردوا عليها؟ بم ردت عليها؟ وماذا قالت  ماذا قالت غيثة حين توديع ليليا؟: أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 وماذا قالت للمسافر؟ بم رد عليها؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تودع/ يـ: التواصلية الوضعية (2)  الطائرات وتعطلت: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية المتعلقة بالحكاية،

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 .أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على أحد العناصر* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

وأساعدهم  أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية،* 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد * 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة *
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 (صورة باب)، فتحت غيثة (صورة جرس)رن  -
 ، (صورة مقود)، وامسكت (صورة سيارة)ركبت غيثة  -
 (.صورة طائرات)فجأة توقفت  -

 . ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية أقرأ الجمل قراءة نموذجية،* 

 (.ص، ض، ط، ظ)أصوات الحروف  يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن -
 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .مع تشجيع كل مجموعة قدمت العرض. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .قوة ونقط الضعفيناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط ال تقويم ودعم

ية
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 ا
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 ترجيع

 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال الحوار، أسلوب باحترامالتواصلية  الوضعية متن أسمع* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى  كل سؤال جزءا من متن الوضعية،عن أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب * 

 :، بمثلوزمرا ليتمكنوا منه
 .إلى اللقاء غدا إن شاء هللا ! وداعا ؟تماذا قالف ودعت غيثة ليليا،

 .إلى اللقاء ! شكرا ؟ردت ليليابم 

 .إلى اللقاء في مناسبة قادمة ! شكرا على الزيارة غيثة ودعت الضيوف، فماذا قالت؟

 .نحن في انتظار زيارتك لنا ! بارك هللا فيك، شكرا على االستضافة رد الضيوف؟بم 

 .إلى اللقاء قريبا إن شاء هللا ! شكرا  غيثة ودعت المسافر، فماذا قالت؟

 .رافقتك السالمة ! وداعا رد المسافر؟بم 

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .تودع/ يـ: التواصلية الوضعية (2)  الطائرات وتعطلت: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .يضحكان يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية
 االنطالق

الخطاطة باستعمال مضمون الحكاية األصلية أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار * 
 .الشمسية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :بأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية جديدة، مثال
 .الشاطئالبيت، : المكان -

 ....بمحمد وليليا بأحمد واألب باألم غيثةتغيير : الحكاية شخصيات
  .في الصيف: الزمان -

حصول عطل في   -ركوب زورق  –السباحة   -الذهاب إلى الشاطئ رفقة األم  -الترحيب به -قدوم احمد ضيفا: األحداث -

 ....وإنقاذ الطفلين الزورق إصالح  –الزورق 

 إنتاج

 :وأساعد المتعلمين على ،أنظم العمل الجماعي* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
 . وقراءتها ،كتابة الجمل على السبورة -
 .بناء خريطة الحكاية الجديدة  -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،مجموعاتأوجههم لتشكيل * 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .تها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةاعناصر الحكاية األصلية وبني تستحضرأسئلة أطرح * 
 .حول الحكاية الجديدةليعبروا عن انطباعاتهم  ؛همأشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 : بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 
 عليها؟ رد بم للمسافر؟ قالت وماذا عليها؟ ردوا بم للضيوف؟ قالت وماذا عليها؟ ردت بم ليليا؟ توديع حين غيثة قالت ماذا -
 .، ويرددوا الحواروحارس الغابة شخصيتي الطفل على تقمص ليتناوبوا أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .تودع/ يـ: التواصلية الوضعية (2)  الطائرات وتعطلت: الحكاية

 الوضعية محاكاة( 2). األسماء الموصولة للجمع؛ الحال: الفعلية الجملة: اللغوية للظواهرالضمني  التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية

 ....أسئلة، أمثلة، محاكاة، شروح، سبورة، صور الكراسة، : الديدكتيكية الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 .يضحكان

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 .منهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما من معجم* 

 .أكرر النشاط الثاني بأسماء اخرى* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 

 :حالمع ال فعليةال تثبيت الجملة

 مثلمنهم تحويل جمل إلى حال أطلب ،: 
 .ليليا مبتسمة  أقبلت  .أقبلت ليليا تبتسم

 .قادت غيثة السيارة ضاحكة   .قادت غيثة السيارة وهي تضحك

 .أهال ومرحبا: رحبت بها قائلة .أهال ومرحبا: رحبت بها وهي تقول

  مثل(مستفسرا بكيف)أطلب منهم إتمام جمل بها حال ،: 
 (القطار؟كيف غادر ........ )غادر القطار  –....(       كيف جاء........ )جاء أبي  -
 ......استقبلت أبي  –......                       أقبل الصيف  -
 ......ودعت أمي  –.....                        دخل الضيف  -

 :تثبيت األسماء الموصولة للجمع
 :، مثلإلى الجمع بنوعيه تحويل جملأدعوهم إلى * 
 .الالعب الجيد هو الذي يلعب بمهارة -
 .بكت الطفلة التي كانت خائفة -
 .الذي يجتهد ينجح -
 .اللواتي/ الذين : أدعوهم لتركيب جمل بتوظيف* 

 تقويم

 ودعم

 .......سافرت   –.        .....تسلمت الهدية  -: يكملون مثل* 

 : على غرار يحولون -
 .غادر خائفا                         غادر وهو خائف  -
 .تلعب فرحة                        .تلعب وهي تفرح -
 .يجري المتسابق مسرعا.                يجري المتسابق وهو يسرع  -
-  ...... 

 الوضعية

 التواصلية
 محاكاة

 .الحوار، وترديد شخصية غيثة وليليا والضيوف والمسافرتقمص  همبعض أطلب من* 
 ....غيثة باألم وليليا بالعمة ، مع تغيير  وليليا والضيوف والمسافر غيثةأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 2: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .تودع/ يـ: التواصلية الوضعية (2)  الطائرات وتعطلت: الحكاية

 .لحوارأسلوب ا واستعمال " .تودع/ يـ " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

 .الوضعية التواصليةفي الكراسة المتعلقة ب المشاهد المدرجة –وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 (.ألعاب ومسابقات عمل فردي، عمل في مجموعات،)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 يصيحان، يلوحان، ترتفع، تدور، تنخفض، تعلو، أراجيح، األلعاب، مدينة األحد، يوم طائرات،: الوظيفي المعجم
 .يضحكان

 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : بأسئلة مثل"  تودع/ يـ" أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار متن الوضعية التواصلية* 
 ماذا قالت غيثة لليليا والضيوف والمسافر؟ وبم ردوا عليها؟ -

 .ما قالهن وويرددبعضهم على تشخيص كوكو،  تناوبي -
 .والمسافر والضيوف ليليا ودعت ماحين قالته ما معي فتابعوا وصديقاتها، هاأصدقائ كل تودع أنها غيثة عادة من: أضيف مثل* 

 تسميع

 :الوضعية التواصليةمتن 
 .إلى اللقاء ! شكرا: ليليا .إلى اللقاء غدا إن شاء هللا ! وداعا: غيثة تودع ليليا

 .إلى اللقاء في مناسبة قادمة ! شكرا على الزيارة: غيثة تودع ضيوفا
 ! بارك هللا فيك، شكرا على االستضافة: الضيوف

 .نحن في انتظار زيارتك لنا

 .رافقتك السالمة ! وداعا: المسافر .إلى اللقاء قريبا إن شاء هللا ! شكرا :غيثة تودع مسافرا

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر باحترام أسلوب الحوار مرتين أسمع المتن* 

 .والتنغيم وعالمات الوقف
وأقف جهة كل شخصية كلما هممت  ا،ام الحوار يدور بين عدة شخصيات، أرسم تخطيطا لهما د* 

 .بالكالم على لسانها
  :أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 ما عبارات الترحيب التي ذكرت في الحوار؟ -
 ما العبارة التي أعجبتك أكثر؟ -

 تشخيص
 .، ويرددوا الحوار شخصية غيثة وليليا والضيوف والمسافرعلى تقمص  اليتناوبوأساعدهم * 

 .الجميع في تقويم التعثراتأشرك * 

 ....غيثة باألم وليليا بالعمة ، مع تغيير  غيثة وليليا والضيوف والمسافر أطلب منهم أن يحاكوا*  محاكاة

 تقويم ودعم
 :، مثلأطلب منهم أن يودعوهم، وأقترح عليهم بعض األشخاص -

 ....صديق، مغادر، أب، أم، أستاذة، 

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  .وانطلق القطار: نص+  (ص، ض، ط، ظ: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
 (.ص، ض، ط، ظ): دعم الحروف المتشابهة واألصوات المتقاربة -1

 .(ظ ط، ض، ص،)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
، أصبح: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية ِكنَّ ، لَ نَّ ، أَ نَّ  .إِ

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 (.ظ ط، ض، ص،)الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  

ط
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

ويرفعون أصبعين إذا . الحركات القصيرة مع [ص]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  أصابع إذاويرفعون ثالثة . سمعوه مع الحركات الطويلة

 ....صاد، صنبور، حصون، صمام، نصير، صدم،
 .[ظ] [ط] [ض]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من توأطلب من كل مجموعة التركيز في أثناء االستماع على كلمات ت، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "وانطلق القطار" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

  .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 

ي
ط
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  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 .ضغطت وضعت، ض .صفر، صرت ص

 .انظر ظ .قطاري، القطار، بطاقة، البطارية ط

  .هممع كةقراءة مشترالكلمات المكتوبة على السبورة أقرأ * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأستدعي أنشطة * 

 .الكلمات األخرى العمل على تقطيعهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتعلى تحديد المقاطع التي تهم أساعد*  

ت
ــا

ـــ
قـ
اب
ســ

 م

 ؛المستهدفة وكتابتها مات المتضمنة ألحد الحروفعدد من الكل أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، وأطالبها بتكوين أكبر -1
 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع
 وضعت، قطاري، صرت، انظر /....و -/...صر -/...قـ -./...انـ

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة( عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوأطلب من أفراد كل منها  وعات،أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة مع التركيز على المتعثرين، هم أطلب من -1
 .رةكلمات وجملة قصي -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرديم الدعم للمتعثرين أثناء ققأقوم بت -2

أنشطة 
 منزلية

 :هكذاة صنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم * 

 ظ -ط  ض -ص 

   

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  .وانطلق القطار: نص+  (ص، ض، ط، ظ: )تصفية : الموضوع

 (.العنوان الصورة،)الولوج إلى النص عبر عتباته : الهدف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية * الكلمات البصرية نَّ ، إِ نَّ ، أَ ِكنَّ  .أصبح لَ

 وضعية
 االنطالق

أتتبع النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن * 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

ما و؟ لعبت بلعبة تشتغل ببطاريةل سبق لك أن ه: مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص* 
 كيف كانت تتحرك؟ هي؟

ص
ـــ

نــ
 ال

ت
با
عت

 

مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل* 

  بم يعلب الطفالن؟ كم عربة لهذا القطار؟ -

ن
وا

عن
 ال

ي
 ف

ءة
را

ق
 

 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "وانطلق القطار": أكتب العنوان* 
 .يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمون العنوان -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم  أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع،)

 (.وتعلماتهم السابقة
كتب مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة أ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :ق المناقشة معهم، مثلوتمأل فراغاتها عن طري ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييز أقوم باستخدام أنشطة الوعي الصوتي،*  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيارة

 طائرة

 حافلة

 دراجة

 وانطلق القطار

 شاحنة
……… 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  .القطاروانطلق : نص+  (ص، ض، ط، ظ: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص( 1: األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص، بطاقات الحروف،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
،إ: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية نَّ ِِ ، نَّ ، أَ ِكنَّ  .أصبح لَ

 وضعية
 االنطالق

 .أراقب إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . لمستقلةالممارسة ا -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
 ....القطار؟ هل تحرك القطار ؟ لماذا؟ حينما ركب الطفل البطارية، فهل تحرك القطار؟ بماذا يتحكم الطفل في  - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مأقرأ النص قراءة جهرية * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .إلى الكلمات في كراساتهمبأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  جهريةقراءة يقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسوأقدم الدعم المنا، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 .(لعبة إلكترونية، زر التحكم، بطاقة االستعمال)إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 ...(.،صفر دار،)تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

  قطار طائرة زر جهاز السكة :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص

 .دار: الكلمةاستراتيجية عائلة 
 
 

 
 
 

 رَ : كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح  .َبـذَّ

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 ...ماذا ركب الطفل للقطار؟  أين وضع الطفل القطار؟  - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، كلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلماتشرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 (ص، ض، ط، ظ)ابهة موضع المعالجة شالمتوالحروف 

 .، وكتابتها على دفتر األنشطة المنزليةشراء لعبةعن مناسبة لهم البحث عن أطلب من*  أنشطة منزلية

 

 

 

 

 

 دار

 دوران

 دائرة مدار

 دور

 ماهر

.اسم: وعهان  

...بارع، خبير، حاذق،: رادفهام ..فاشل، مخفق : دهاض   

.صرت سائقا ماهرا: ركيبها في جملةت  



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  .وانطلق القطار: نص+  (ض، ط، ظص، : )تصفية : الموضوع

فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل ( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى( 1: األهداف

 .معه
 (.ة)وإيماءات، كراسة المتعلمسبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية : الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية نَّ ، إِ نَّ ، أَ ِكنَّ  .أصبح لَ

 وضعية
 االنطالق

 إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم ،
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 التناوب على القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصهم أطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  ضغطت، ركبت، وضعت، ): مثل ،"قطارال" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة
 (....قطاري، زر التشغيل، البطارية، االستعمال، ): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل...( أتقنت،

  في جمل مفيدة" القطار" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 (.دار القطار ودار): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال 

 الفهم القرائي

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 ماذا ضغط الطفل؟ هل تحرك القطار؟ لماذا؟ : ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ

 ماذا طلبت منه غيثة؟ ماذا ركب؟ هل اشتغل القطار؟ ماذا قال الطفل؟

 ياسمين؟ ماذا ستفعل باألرنب؟لماذا فرحت  :، مثلستخراج معلومات ضمنية من النصأطرح أسئلة ال 

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة
  . باألصوات المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتها

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.اسطرا وأحد( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص عن عبارات دالة عليه -

 أطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم المعاني الضمنية للنص . 

  (.مكونات القطار)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .معجم النصأساعدهم على استثمار 

أنشطة 
 منزلية

 أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل . 

  لعب يحبونهابأسماء أطلب منهم إعداد قائمة. 
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستوى

 2:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  .وانطلق القطار: نص+  (ص، ض، ط، ظ: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع( 2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .البصرية أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة.  

 بينما  ذلك،  أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات أثناء
  .أمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجة

 أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النص. 
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اختبار 
 التوقعات

  .التوقعات بما جاء في النص وأدعوهم إلى مقارنة هذه  أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص، * 
 .القراءة أطلب منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل*  

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ *
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الرئيسة الفكرةتسمى  وهذه   ، انطالق القطار: وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟
توجيه  –عدم تحرك القطار  –وضع القطار على السكة ): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(تحرك القطار –غيثة للطفل 
 :معا هكذا يمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية -

 المدعمة  أرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها الفكرة الرئيسة واألفكار
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 القطار تحرك عدم  السكة على القطار وضع

  انطالق القطار 

 القطار تحرك  للطفل غيثة توجيه

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
  أترك لهم الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا، استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)إللقاء بصوت مسموع اإللقاء، وعلى مراعاة ا
 .، والتنغيم الصوتي والتعبير الحركي(بطء وال تسرع

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
  هل كان بمقدوره جعل القطار يتحرك؟ ماذا يجب أن تقرأ قبل تشغيل لعبة؟  لو لم توجه غيثة الطفل، -

 تقويم ودعم

  مسابقة في سرعة قراءة النص بين المتعلمين والمتعلماتأنظم .  

بعد تركيبها في  يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، ويدونونها في مذكراتهم -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .لعب والمرحال:  6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن مقاطع) خـــط  :  1الحصة  .(ص، ض، ط، ظ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ط، ض، ص،)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط 

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين (ظ

 إعداد

  ،فأطلب منهم النطق  ول في الدرس،مركزا على الحرف األأستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الصاد)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ، ص  َص، ُص، ِص، صا، صو، صي، صاً، ص  

 ... ضي، ضو، ضا،َض، ُض، ِض، 

، ، طاً، ط   ... ط 

 ... ِظ، ُظ، َظ،
 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع، . يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع
ومعايير ( القلم)أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة 

  (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

، ظو  صاً، ضي، ط 
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.الدرس ضمن كلماتحروف )خـــط  :  2 الحصة .(ص، ض، ط، ظ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ص، ض، ط، )الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين( ظ

 إعداد

  ،الدرس، فأطلب منهم النطق مركزا على الحرف األول في أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الصاد)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ...صالح، صورة، نصيب، لص، ، صنبور، صحة، صفصاف: ص

 ...فضول، تفضيل، حوض، ، ضماد، ضمور، ضاع، مضمض: ض

 ...بطل، طلوع، ساطع، طالب، بطون، طين، وطواط، : ط

 ...ظلة، ظالم، ظالل، نظافة، نظير، حظوظ، محفوظ، : ظ

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من أنهى كتابة كلمة، . لكتابة بعض الكلمات بكة السبورية؛يتناوب بعضهم على الش
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

 مضمض، صفصاف، ظلة، بطل 
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح كز على الكلماتأر. 

 توجيهأتتبع إنجازهم بهدف المساعدة وال. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 : ةالجذاذ  المفيد: المرجع األول: المستــوى

 2: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  .(ص، ض، ط، ظ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(ص، ض، ط، ظ)

 إعداد

  فاكتب على السبورة الجملة  ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية االنطالق،أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

 .وضع مصطفى قطاره على السكة
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .سطرا من كل كلمة من كلمات الجملةيكتبون  -
 .ووضع الكراسة يسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، -
  .تتبع إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةأ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2:  األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة :المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  .(ص، ض، ط، ظ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .مركبة من حروف متشابهة خطا كلمات تتضمن؛ كتابة صحيحة ممالة جملكتابة  :فهدال

 .أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح،: الوسائل
 .خطا متشابهة حروف من مركبة كلمات تتضمن جمل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لب من المتعلمات والأط 

 .(ص، ض، ط، ظ)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

 .صعد رضا منصة التتويج، فتعالى تصفيق الجمهور-
 .عبد الحفيظ بطل محظوظ في الكرة الطائرة-

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حالمتعلمون والمتعلمات على األلوا يكتب -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق* 
 .نطقت به ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .، وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعهاالتقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

، جديدبعد الكشف عليه من  على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 2: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (الكتابة التفاعليةباستعمال )تعبير كتابي :  5الحصة  .(ص، ض، ط، ظ)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) وأحاسيس مشاعر عن التعبير أو مفضلة لعبة لوصف جمل ثالث إنتاج :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .لعب والمرحال

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح "وانطلق القطار"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم ،
لماذا يصفر أين وضع الطفل القطار؟ ماذا ركب الطفل للقطار؟ : أسئلة لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

 القطار قبل أن يتحرك؟

 أطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهيا.  

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 مستعينين بما ورد في نص عضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين يشرع أ
 :و بعضهاأ أحد األنشطة التاليةفي إنجاز  " وانطلق القطار "القراءة 

 :أغني الجملة التالية بزيادة كلمتين أو أكثر -1
 (ضغطت)زر جهاز التحكم ......... 

 :أكمل الجملتين القصيرتين بما ورد في النص القرائي -2
 (بطاقة)  .االستعمال وحاول......... انظر  -

 (صرت) سائقا ماهرا .......  –

 قالت  :على جملتين أعيد ترتيب الكلمات اآلتية؛ ألحصل -3
................................  
 (القطار –صفر  –تحرك )

 : يرتين باستعمال الكلمتين اآلتيتينأكتب جملتين قص -4
 ......................  قطاري -
 ........................رّكبت   -

 التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على  أقدم
 .المتعلمات والمتعلمين

  ،أشجع المحاوالت األولية، وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هاالتي أنتجيقرأ كل فريق المسودة  -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين بخط مقروء على ورقة، ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 



 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3: األسبوع .اللعب والمرح:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 تعرف عناصر الحكاية:  1الحصة  .يصف ويشرح: الوضعية التواصلية (1)دمية وسيارة : الحكاية

 .سماعها خالل من( األحداث األمكنة، الشخصيات،)الحكاية  عناصر تعرف( 2).سماعها خالل من للحكاية العام المضمون تعرف( 1: األهداف
 .سماعه خالل من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3)

والوضعية  المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .دمية، هدية، سيارة، بطارية، وحدة التحكم عن بعد، ُيسير، شعر ناعم، فستان أنيق، ترقص، تناغي: وظيفيالالمعجم 
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل المحور
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 ...(الساحة، السقيفة، حجرة الدرس، )أشرك المتعلمات والمتعلمين في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية * 
 .باعتماد إحدى استراتيجيات المفردات" سيارة" و "دمية" تي، وأشرح كلم"دمية وسيارة" :أقرأ عنوان الحكاية* 
 .كراسةالالصور المصاحبة للحكاية والمدرجة في / مالحظة الصورةهم إلى أدعو* 
 .باعتماد المخطط الشمسي لكتابة توقعاتهم على السبورةحول مضمون الحكاية هم أستطلع توقعات* 

يع
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ا

 

واإليماءات، مع  الجسدي،الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير نص أسمع *
 ....احترام قواعد النبر والتنغيم وعالمات الوقف 

من عاد إلى البيت؟ ماذا أهدى لكل من غادة ومروان؟ ماذا فعلت غادة بالدمية؟ وماذا فعل  :، بطرح أسئلة، مثلأختبر الفهم السماعي*

 .... مروان؟ هل اعتذر عن خطئه؟أ يئ الذي قام به مروان؟ من أصلح خطلسمروان بالسيارة؟ ما السلوك ا
  .أتحقق بمعية المتعلمات والمتعلمين من توقعاتهم ونناقشها* 
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 :أوجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية*
 :بأسئلة مثل( غادة، مروان، األب، األم):  الحكاية شخصيات -

 من أصلح الدمية؟ من قدم الهديتين؟ لمن قدمهما؟
 إلى أين عاد األب؟ أين كان مروان يسير سيارته عن بعد؟ :بأسئلة مثل  (البيت، ، األرض): األمكنة.
 ينام الصغار؟متى : بأسئلة مثل، (باكرا): الزمان.
 .....عودة األب، الترحيب به، تقديم الهديتين، مناولة اللعبتين، : األحداث.
 :كتابيا على السبورة الحكاية عناصرأبني مع المتعلمات والمتعلمين  *
 

 
 
 
 

 

 تقويم
 ودعم

، بان أطرح الحروف التي تمت معالجتها في الصعوبات القرائيةعلى التعبير عن بعض أحداث الحكاية بجمل بسيطة تتضمن هم أساعد*

أعجبت الدمية غادة، فماذا ماذا فعل األب؟ ماذا فعلت غادة حين عودة األب؟ أين قفزت غادة؟ : مثلمعينة إلى جمل عنها أسئلة تفضي أجوبتهم 

 ....عل بها؟ ماذا فعل مروان بالسيارة؟ كانت تف
ية
صل

وا
لت
 ا
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ضع

لو
ا
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ماذا أهدى األب لمروان؟  ما لونها؟  :بأن أسأل (يصف ويشرح)التواصلية  أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 
 ..وبم تشتغل؟ 

 :فتابعوا معي ما قاله  مروان يصف ويشرح كيف تشتغل سيارته ،: ثم أضيف، مثل 
 :التواصلية الوضعية متن

 .سيارتي حمراء، لها أربع عجالت ومقود ومنبه 
 .لها مصابيح أمامية وخلفية؛ تضيء بألوان مختلفة 

 .تشتغل بالبطارية، وأحركها بوحدة التحكم عن بعد 

وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات  ،إللقاءمرتين باحترام أسلوب امتن الوضعية أسمع * 
 .الوقف

 .شخصه كلما هممت بالكالم على لسانه، وأأتقمص دور مروان -
 ما وصف سيارة مروان؟ ماذا لها؟ بم تشتغل؟ وبم يحركها؟ :مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة* 

 
 

 
 

 دمية 

 وسيارة

 ...، األرض البيت،: المكان

.األم األب، مروان، غادة،: ياتالشخص  

 
 .باكرا: الزمان

 اللعبتين، مناولة الهديتين، تقديم به، الترحيب األب، عودة :األحداث

..... 
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 االنطالق
 العنوان؟   الشخصيات؟  المكان؟  الزمان؟   األحداث؟ :يوظف المتعلمون والمتعلمات خريطة الحكاية الستحضار عناصرها -

ع
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ا
 

 الجسدي، التعبير وبتوظيف معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال السرد، أسلوب باحترام مرتين الحكاية نص أسمع* 

 .... الوقف وعالمات والتنغيم النبر قواعد احترام مع واإليماءات،

 السلوك ما بالسيارة؟ مروان فعل وماذا بالدمية؟ غادة فعلت ماذا ومروان؟ غادة من لكل أهدى ماذا البيت؟ إلى عاد من: أختبر الفهم السماعي

 .... خطئه؟ عن اعتذر هل مروان؟ خطأ أصلح من مروان؟ به قام الذي السيئ
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 :أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية *

ما الجملة التي ابتدأت : قراءة نموذجية معبرة، ثم أسأل (قبل خده: إلى ... البداية: من)الخاص بالبداية أقرأ المقطع السردي * 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمةكيف رحبت به غادة؟ كيف رحبت به مروان؟ بها الحكاية؟ 
ما وصف الجملة التي ابتدأ بها المقطع؟  ما: ثم أسأل، (ينامون باكرا: إلى... قال األب:من) بالتحول الخاصأقرأ المقطع السردي  *

آخر  ماهي.... الدمية التي قدمها األب لغادة؟ وما وصف السيارة التي قدمها لمروان؟ ماذا فعل مروان بالسيارة؟ وماذا فعلت غادة بالدمية؟
 جملة قرأتها؟/كلمة
ما : ثم أسأل ،(ففصل يد الدمية عن جسدها: إلى... وضعت غادة الدمية في مهدها: من) الخاص بالمشكل المطروحأقرأ المقطع * 

 جملة قرأتها؟/آخر كلمة ماهي... لماذا طلب مروان من غادة؟ لماذا؟ هل قبلت غادة؟ ماذا فعل؟ وماذا حدث؟ ؟ الجملة التي بدأ بها المقطع
لمن  ما الجملة التي بدأ بها المقطع؟: ثم أسأل (إلى أن تشفى الدمية: إلى ...انفجر غادة: من) بحل المشكل الخاص قطعأقرأ الم* 

 جملة قرأتها؟/ماهي آخر كلمةتدخل؟ ماذا قالت؟ ما العقوبة التي فرضتها على مروان؟ 
ما  هل رضي مروان بالعقوبة؟ ماذا فعل؟ : ثم أسأل( النهاية: إلى  ...رضي مروان: من) بالنهاية الخاصأقرأ المقطع السردي * 

  الجملة األخيرة في الحكاية؟

يم
و
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 : أنظم مسابقة بين مجموعات المتعلمين والمتعلمات* 
وضعت غادة الدمية   -قفزت بين أحضانه  –تناولت غادة الدمية  –مد يده إلى الدمية ليخطفها  :لترتيب جمل حسب أحداث الحكاية، مثل -

 .سأصلح الدمية التي أفسدتها يا مروان –في مهدها 
 .أكتب الجمل غير مرتبة على السبورة، وأحفزهم على ترتيبها حسب سيرورة النص، ثم قراءتها* 
 (.ط ت، ق، ،ـك)أصوات حروف تتضمن بجمل بسيطة للتعبير عن بعض أحداث الحكاية  -
 :مثلها على السبورة، وتدوين الحروف المتداولة في الصعوبات القرائيةالستخراج الكلمات التي تتضمن  -
: التاء...( )قفز، لحق، قال، مشرق، ترقص، اقترب، قوة، تعانقا: القاف...( )تتحرك، تحكم، ركبة، باكرا، تبكي، حكم، اتركها: الكاف)

 ...(.بطارية، غطت، أعطني، يخطف، طفليها: الطاء...( )قبالت، دمية، جميلة، تتحركبيت، هدية، أسرعت، غادة، صغيرة، 

  .أقرأ ما تجمع على السبورة ويقرؤونه قراءة موجهة، ثم مستقلة* 
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 النبر قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال اإللقاء، أسلوب باحترام أسمع متن الوضعية التواصلية مرتين* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم

أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا * 

 : ، مثلليتمكنوا منه
 لون سيارة مروان؟ هل لها عجالت؟ وكم عددها؟ وماذا لها؟ كيف تضيء؟ وبم تشتغل؟ وبم يحركها؟ماذا 

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله *

 
 

 
 
 

 : الجذاذة  المفيد :المرجع بتدائيالاألول ا: المستوى

 3: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون

 .تعرف البنية السردية للحكاية:  2الحصة  .يصف ويشرح: الوضعية التواصلية (1)دمية وسيارة : الحكاية

البداية، المشكل المطروح، توالي األحداث، الحل، )البنية السردية  تعرف( 2) .تعرف المضمون العام للحكاية من خالل سماعها( 1: األهداف
 .ترجيع متن الوضعية التواصلية( 3(. )النهاية

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : عملصيغ ال
 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
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 االنطالق

 :المتعلمين على تذكرالمتعلمات و أساعد* 
  ...ما هي شخصيات الحكاية؟ ما األماكن المذكورة في الحكاية؟: أسئلة تتمحور حولها، مثل يبأن ألق: عناصر الحكاية -
 (البداية، التحول، المشكل المطروح، الحل، النهاية: تحديد المقاطع)  :البنية السردية للحكاية -

 إعداد

أسمع الحكاية مرتين باحترام أسلوب السرد وعالمات الترقيم، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير  -
  ...الجسدي،

 مروان فعل وماذا بالدمية؟ غادة فعلت ماذا ومروان؟ غادة من لكل أهدى ماذا البيت؟ إلى عاد من :مثل، بأسئلة أختبر الفهم السماعي* 

 .... خطئه؟ عن اعتذر هل مروان؟ خطأ أصلح من مروان؟ به قام الذي السيئ السلوك ما بالسيارة؟

 استثمار
 المعجم

 .واكتسابه ترويجه المراد المعجم الستخراج الحكاية، من مقاطع سرد علىهم أساعد* 
 ...هديتان، دمية، سيارة، بطارية، وحدة التحكم عن بعد، فستان، مهد، مرأب، خزانة، : أشياء
 ...البيت، األرض، : أمكنة

 ....عاد، أسرعت، قفزت، بادلته، لحق، تعلق، قّبل، : أفعال
 .األب، غادة، مروان، األم: شخصيات -

 ....األنيق، خده، المشرق، : غير ذلك

 :أشرك المتعلمات والمتعلمين في شرح كل كلمة، باعتماد استراتيجية المفردات* 
 ....دمية، سيارة، مهد، : ر لمثلالصو -

 ....تهدهدها  –تناغيها  –ترقصها : التشخيص لمثل -
 :عائلة الكلمة -
 
 
 
 :خريطة الكلمة -
 
 
 
 
 

 
 : شبكة الكلمة

 
 
 
 
 ...تربيت، مربت، مربَّت، ربت، تربت، : لمثل( االشتقاق) الكلمة عائلة -
في جمل متنوعة، بأن أطرح أسئلة وأشجعهم على أن يتساءلوا فيما بينهم تم شرحها على استعمال كل كلمة هم أحفز* 

 ذا كان يفعل مروان بالسيارة؟ما : (ُيسيرها)، مثال لكلمة لترويجها

تقويم 
 ودعم

 :أنطق بجملة تنقصها كلمة من معجم الدرس، وأطلب من المتعلمين والمتعلمات نطقها كاملة مثل* 
 ...........تشتغل بالبطارية،  –.........  فراحت ترقصها  –........         وبدأت تتفحص -

 .كلما أمكن ذلك التصفيات القرائيةأصوات حروف  تركيب معجم الدرس في جمل تتضمن أطلب* 

الوضعية 
 التواصلية

 تشخيص
 كيف لها؟ وماذا عددها؟ وكم عجالت؟ لها هل مروان؟ سيارة لون ماذا: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 

 يحركها؟ وبم تشتغل؟ وبم تضيء؟
 .ما قالته وترديد، مروانشخصية  تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع بتدائياالاألول : المستوى

 3: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال:  3الحصة  .يصف ويشرح: الوضعية التواصلية (1)دمية وسيارة : الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 2) .الفهم استراتيجيات توظيف مع المعجم استعمال( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية،  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)مختلف أشكال التنشيط استثمار : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم

 ناغى
 مناغاة

 مناغى تناغي

 مناغ  

 تحركها، ترجها: مرادفها تهدهدها

 .دميتهاتهدهد غادة : تركيب في جملة

 ...ثبتها، تمسكها، ت: دهاض

 فعل: نوعها

 سيارة
 وحدة التحكم بطارية

 عجالت زجاج



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 3:األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة االستماع والتحدث: المـــكون
 .استعمال الظواهر اللغوية : 4الحصة  .يصف ويشرح: الوضعية التواصلية (1)دمية وسيارة : الحكاية

 :األهداف
  .الجملة االسمية مع بعض النواسخ الحرفية؛ أسلوب التوكيد :اللغوية للظواهر الضمني االستعمال -1

 .التواصلية الوضعية محاكاة -2

 .المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية –صور: الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط  :صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور

ية
كا
ح
ال

  

ية
ضع

و
ق 
ال
ط
الن
ا

 

 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل* 
 .، وأقرؤه، ثم اطلب قراءته قراءة مستقلةالسبورة على معجم الحكاية بعضأكتب * 
  :منهم اإلتيان بمثلها، مثلأنطق عبارات من الحكاية، وأطلب * 
 .تشتغل بالبطارية وتتحرك –تغمض عينيها وتفتحهما  -معي سيارة حمراء –دمية جميلة  

 سرد
 الحكاية

الجملة االسمية مع ) من الحكاية الستخراج جمل متضمنة للظواهر اللغوية المستهدفة أساعدهم على سرد مقاطع* 
 .؛ أسلوب التوكيد(بعض النواسخ الحرفية

ار
ثم
ست
ا

ا 
هر
وا
ظ
ل

ا 
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غو
لل

 

 :االسمية مع بعض النواسخ الحرفية استثمار الجملة* 

اسمية منسوخة بناسخ أطرح عليهم أسئلة تفضي إجابتهم عنها إلى استخراج جمل  عقب سردهم للمقاطع،* 
 :حرفي، مثل

 لمن الدمية؟ كيف هي الدمية حينما وضعتها غادة في المهد؟ ماذا يفعل الصغار باكرا؟ -

  :مثلمنوالها،  على جمل تركيب على أحفزهم ثم، أنطق بجملة اسمية منسوخة بناسخ حرفي *
 ....لعل مروان لطيف –كانت الدمية نائمة، لكن مروان خلع ذراعها   -كأن الدمية صبية  –لعل الدمية نائمة  –إن الدميَة لطيفة  -
 :أكتب على السبورة جمال اسمية، ثم أطلب منهم نسخها بناسخ حرفي، مثل* 
 (.ليت مروان مؤدب) مروان مؤدب  –( إن اللعبة جميلة)اللعبة جميلة   -
- ...... 

 .أطلب منهم تكوين جمل على غرار ما سبق* 

 : أسلوب التوكيد ستثمارا* 
 :أنطق بجمل، ثم أطلب منهم توكيدها، مثل*
 ( .....حافظ على لعبك( )  ! انتبه، يا مروان)          ! يا مروان ،حذار، حذار - 1
 ....(جميع، كال، كلتا ، عين، كل، .....( )نظفت الدمية .   )اشتريت السيارة نفسها – 2

 .أطلب منهم تكوين جمل على نفس المنوال*  -
يم
قو
ت

 
عم
ود

 
 : أكتب على السبورة جمال اسمية على السبورة، وأطالبهم بنسخها مرة بناسخ حرفي، ومرة بناسخ فعلي، مثل* 
 (.كانت السيارة جميلة( )إن السيارة جميلة)السيارة جميلة  -
 ......................(صارت ........................( )إن )الدمية لطيفة  -
- ........... 

 :أطالبهم بتركيب جمل تتضمن التوكيد اللفظي والمعنوي، مثل* 
 / ......األلعاب كلها مسلية /  ال، ال تحطم األلعاب    -

 الوضعية
 التواصلية

 محاكاة
 .ما قاله وترديد ،مروانة شخصيأن يتناوبوا على تقمص  المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ * 

 .قواعدهاويشرحوا مروان، ويصفوا لعبة أطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 3 :األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة .االستماع والتحدث: المـــكون
 .تثبيت الوضعية التواصلية:  5الحصة  .يصف ويشرح: الوضعية التواصلية (1)دمية وسيارة : الحكاية

 .الطلب واإلخبار أساليب واستعمال"  يصف ويشرح"  التواصلية الوضعية تثبيت( 1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 : ، مثلبأسئلة" دمية وسيارة "أطرح على المتعلمات والمتعلمين أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية * 
 ..ماذا أهدى األب لمروان؟  ما لونها؟ وبم تشتغل؟  -

 :فتابعوا معي ما قاله  مروان يصف ويشرح كيف تشتغل سيارته ،: ثم أضيف، مثل 

 تسميع

  :متن الوضعية التواصلية
 .سيارتي حمراء، لها أربع عجالت ومقود ومنبه 
 .لها مصابيح أمامية وخلفية؛ تضيء بألوان مختلفة 

 .تشتغل بالبطارية، وأحركها بوحدة التحكم عن بعد 

 

معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم باستعمال إيقاعات صوتية  مرتين أسمع متن الوضعية التواصلية*

 .وعالمات الوقف
، او أرسم تخطيطا لها على السبورة، وأقف جهتها كلما هممت بالكالم على لشخصية مروانأعرض صورة  *

 .لسانها
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 
 كيف سيارة مروان؟ ماذا لها؟  -
 هل لها مصابيح؟ وأين؟ كيف تضيء؟ -
 تشتغل؟ وبم يحركها؟بم  -

 تشخيص
 .، وترديد ما قالتهمروانلمين ليتناوبوا على تقمص شخصية أساعد المتعلمات والمتع* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 .صفوا لعبة ما، ويشرحوا قواعد هافي ،مروانوا أطلب منهم أن يحاك*  محاكاة

 تقويم ودعم

 :واإلخبار، واطلب منهم تكملتها، مثلأنطق ببداية عبارة تعكس الطلب * 

 (إخبار) .....معي : قال األب -
 (حوار وطلب.... )أعطني  ! غادة -
 ؟.......لماذا ...... إن دميتي ....... ال ترفع  -
 .........لتسافر معي  -
 .............، اتركها ......إنها  -

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  .السرك في قريتنا: نص+  (ك، ق، ت، ط: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
 (.ط ت، ق، ك،): دعم الحروف المتشابهة واألصوات المتقاربة -1

 .(ط ت، ق، ك،)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
الكلمات 
 .ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 (.ط ت، ق، ك،)الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  

ط
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

ويرفعون أصبعين إذا سمعوه . الحركات القصيرة مع [ك]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  أصابع إذاويرفعون ثالثة . مع الحركات الطويلة

 ....كاشف، سكن، مالكم، سكون، حكيم، كرة، 
 .[ظ] [ت] [ق]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من توأطلب من كل مجموعة التركيز في أثناء االستماع على كلمات ت، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "السرك في قريتنا" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

  .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 
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  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 ...بقريتنا، القرية، قلت، قلوبنا، ق ..السرك، كبيرة، كافية، الكرة، ك

 *** ط اخترق، اعتلى، تعالى، التصفيق، ت

  .هممع كةقراءة مشترأقرأ الكلمات المكتوبة على السبورة * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأستدعي أنشطة * 

 .العمل على تقطيع الكلمات األخرىهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتعلى تحديد المقاطع التي تهم أساعد*  

ت
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 ؛المستهدفة وكتابتها مات المتضمنة ألحد الحروفمن الكلعدد  أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، وأطالبها بتكوين أكبر -1
 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع
 ...قرية، سرك، تصفيق،  /...رس -/...رقـ -/...تصـ

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة( عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوعات، وأطلب من أفراد كل منها أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة مع التركيز على المتعثرين، هم أطلب من -1
 .رةكلمات وجملة قصي -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرديم الدعم للمتعثرين أثناء ققأقوم بت -2

أنشطة 
 منزلية

 :ة هكذاصنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم * 

 ط -ت  ك -ق 

   

 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  .السرك في قريتنا: نص+  (ك، ق، ت، ط: )تصفية : الموضوع

 (.الصورة، العنوان)الولوج إلى النص عبر عتباته  :الهدف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل  

 .شتنبر غشت، يوليوز، يونيو، ماي،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن  أتتبع* 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

زرت مهرجانا؟ ماذا شاهدت فيه؟ ل سبق لك أن ه: مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص* 
 ك؟هل كانت فيه عروض السر

ص
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مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل* 

  ماذا تالحظ في الصورة؟ -

ن
وا

عن
 ال

ي
 ف

ءة
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ق
 

 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "السرك في قريتنا": أكتب العنوان* 
 .المتعلمات والمتعلمون العنوان يقرأ بعض -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع، وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم )

 (.وتعلماتهم السابقة
مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة  كتبأ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :وتمأل فراغاتها عن طريق المناقشة معهم، مثل ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات أقوم باستخدام أنشطة الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييز*  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 القرد

 دائرة النار

 البهلوان

 تسلق الحائط

 السرك في قريتنا

 ألعاب سحرية
……… 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  .السرك في قريتنا: نص+  (ك، ق، ت، ط: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص( 1: األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
 .شتنبر غشت، يوليوز، يونيو، ماي،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 .أراقب إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . الممارسة المستقلة -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
 ماذا حل بالقرية؟ ماذا نصب العمال؟ كيف اتى أهل القرية؟ ماذا شاهد األطفال في السرك؟  - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مأقرأ النص قراءة جهرية * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .إلى الكلمات في كراساتهمبأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  قراءة جهريةيقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسوأقدم الدعم المنا، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 .(كرة، دائرة)إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 (اخترق، اعتلى)تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

  حارس أسد عمال بهلوان متفرج أهل القرية :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص

 .اخترق: استراتيجية عائلة الكلمة
 
 

 
 
 

 رَ : كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح  .َبـذَّ

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 أين حل السرك؟ ماذا اخترق األسد؟ بم قام البهلوان؟  - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، كلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلماتشرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 (ط ت، ق، ك،)ابهة موضع المعالجة شوالحروف المت

 .، وكتابتها على دفتر األنشطة المنزليةألعاب السركعن هم البحث عن أطلب من*  أنشطة منزلية

 

 

 

 

 

 اخترق

 اختراق

 مخترق مخترق

 خرق

 تعالى

.فعل: وعهان  

ارتفع: رادفهام نزل :دهاض   

.تعالى الهتاف: ركيبها في جملةت  



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  .السرك في قريتنا: نص+  (ك، ق، ت، ط: )تصفية : الموضوع
 .فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل معه( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...عي، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جما: صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى  ،جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصهم التناوب على أطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  المدرجات، بدأت، نصب، ): مثل ،"السرك" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة

 (....، العمال خيمة كبيرة، كافية، الفرجة، يدخل الكرة في فمه، ): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل ..(البهلوان،

  في جمل مفيدة" السرك" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 (.دار القطار ودار): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال 

 الفهم القرائي

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 أين حل السرك؟ ماذا نصب العمال؟ كيف : ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ

كان شعور اهل القرية؟ وكيف أتوا؟ ما العروض التي شاهدها المتفرجون؟ ماذا تعالى خالل العرض؟ ماذا أبهج 

 ...السرك؟

 لماذا صفق المتفرجون وهتفوا؟ لماذا لم  :، مثلومات ضمنية من النصستخراج معلأطرح أسئلة ال

 ...يفترس األسد مروضه؟ 

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة
  . المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتهاباألصوات 

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.سطرا وأحدا( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص عن عبارات دالة عليه -

  من فهم المعاني الضمنية للنصأطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات . 

 (.السرك)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .أساعدهم على استثمار معجم النص 

أنشطة 
 منزلية

 أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل . 

  عروض السركبأسماء أطلب منهم إعداد قائمة. 
 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستوى

 3:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  .السرك في قريتنا: نص+  (ك، ق، ت، ط: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع (2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة.  

 بينما  ذلك،  أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات أثناء
  .للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجةأمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع 

 أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النص. 
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اختبار 
 التوقعات

  .التوقعات بما جاء في النص وأدعوهم إلى مقارنة هذه  أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص، * 
 .القراءة أطلب منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل*  

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ* 
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الرئيسة الفكرةتسمى  وهذه  ، حلول السرك بالقرية: وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟
توجيه  –عدم تحرك القطار  –وضع القطار على السكة ): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(تحرك القطار –غيثة للطفل 
 :يمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية معا هكذا -

 المدعمة  أرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها الفكرة الرئيسة واألفكار
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 .فرح وتوافد أهل القرية  .نصب العمال للخيمة

  حلول السرك بالقرية 

 تجاوب المتفرجين بالهتاف والتصفيق  الفرجة على عروض السرك

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
 ،استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على  أترك لهم الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)اإللقاء، وعلى مراعاة اإللقاء بصوت مسموع 
 .ير الحركي، والتنغيم الصوتي والتعب(بطء وال تسرع

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
 في نظرك، هل كانت عروض السرك ممتعة؟ لماذا؟ ما العروض التي تعجبك في السرك؟ -

 تقويم ودعم

 أنظم مسابقة في سرعة قراءة النص بين المتعلمين والمتعلمات .  

بعد تركيبها في  ويدونونها في مذكراتهم يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .لعب والمرحال:  6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن مقاطع) خـــط  :  1الحصة  .(ل، هـ، أ، و)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 (  ل، هـ، أ، و)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين

 إعداد

  ،فأطلب منهم النطق  ول في الدرس،مركزا على الحرف األأستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الالم)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ، ـلٌ، ل  لَ، ـلُـ، ـِل، ال، لو، ـلي، الا 

، هِ  ـ، ـِه، ها، ـهو، هي، هاا، ـٌه  َهـ، ـُه

، ـُؤ، ـئِـ، آ، أو، ئي، أا، ٌء، ء    أَ

 َو، ـُو، ِو، وا، ـوو، ـوي، واا، ٌو، ـو  
 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع، . يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع
ومعايير ( القلم)اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز 

  (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

 لَ، ـٌه، أَ، وا
 والمتعلمون يتابعونني أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونالسبورةعلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن كلمات)خـــط   : 2 الحصة .(ل، هـ، أ، و)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ( ل، هـ، أ، و)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين

 إعداد

  ،مركزا على الحرف األول في الدرس، فأطلب منهم النطق أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الملا)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ...لحم، قلم، وصل، صالة، سليم، حلول، هالل، : ل

 ...هدم، هر، هموم، سهل، هارب، نهيق، شهود، منتبه، : ه

 ...لئيم، ماء، توضأ، أسود، إمام، آبار، شؤون، : أ

، شدٌو، : و  ....ولد، ورود، ولدان، ينوون، دواوين، راو 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من أنهى كتابة كلمة، . بكة السبورية؛ لكتابة بعض الكلماتعلى الش يتناوب بعضهم
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

 توضأ، دواء هالل، منتبه،
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح كز على الكلماتأر. 

  المساعدة والتوجيهأتتبع إنجازهم بهدف. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 : ةالجذاذ  المفيد: المرجع األول: المستــوى

 3: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  .(ل، هـ، أ، و)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر،: الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(ل، هـ، أ، و)

 إعداد

  االنطالق، فاكتب على السبورة الجملة ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

 .يلهو فؤاد بزورقه الورقي
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .سطرا من كل كلمة من كلمات الجملةيكتبون  -
 .ووضع الكراسة يسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، -
  .تتبع إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةأ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3:  األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة :المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  .(ل، هـ، أ، و)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .مركبة من حروف متشابهة خطا كلمات تتضمن؛ كتابة صحيحة ممالة جملكتابة  :فهدال

 .أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح،: الوسائل
 .خطا متشابهة حروف من مركبة كلمات تتضمن جمل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لب من المتعلمات والأط 

 .(ل، هـ، أ، و)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

 .أهوى ركوب مهر وديع-
 .هرب األسد خوفا من دوي البارود-

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق *
 .نطقت به ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعها ،التقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

 ،بعد الكشف عليه من جديد على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 3: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (التفاعليةباستعمال الكتابة )تعبير كتابي :  5الحصة  .(ل، هـ، أ، و)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) وأحاسيس مشاعر عن التعبير أو مفضلة لعبة لوصف جمل ثالث إنتاج :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .لعب والمرحال

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح "السرك في قريتنا"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم ،
 ...أين حل السرك؟ ماذا اخترق األسد؟ بم قام البهلوان؟ : أسئلة لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

 أطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهيا.  

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 مستعينين بما ورد في نص عضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين يشرع أ
 :و بعضهاأحد األنشطة التالية أفي إنجاز  " السرك في قريتنا "القراءة 

 :بزيادة كلمتين أو أكثر أغني الجملة التالية -1
 (أتوا -أهل )أفواجا ......... القرية و.... فرح 

 :أكمل الجملتين القصيرتين بما ورد في النص القرائي -2
 (بدأت)  .الفرجة.........  جلسنا بنظام، -

 (أبهج)  السرك قلوبنا.......  –

 قالت : على جملتين أعيد ترتيب الكلمات اآلتية؛ ألحصل -3
................................  

 (التصفيق -تعالى  –و  -الهتاف)

 : يرتين باستعمال الكلمتين اآلتيتينأكتب جملتين قص -4
 ...................... اعتلى -
 ........................ اخترق  -

 التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على  أقدم
 .المتعلمات والمتعلمين

  ،أشجع المحاوالت األولية، وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هاتي أنتجيقرأ كل فريق المسودة ال -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين بخط مقروء على ورقة، ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .القيم واستثمار الحكاية سرد:  1 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .تصف إحساسا: التواصلية الوضعية (2) دمية وسيارة : الحكاية

 من التواصلية الوضعية متن مضمون تعرف( 3. )الحكاية يف الواردة القيم استثمار( 2. )منها مقاطع أو األصلية الحكاية سرد( 1: األهداف

 .سماعه خالل

المشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكاية، والوضعية  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)مختلف أشكال التنشيط استثمار : صيغ العمل

 .دمية، هدية، سيارة، بطارية، وحدة التحكم عن بعد، ُيسير، شعر ناعم، فستان أنيق، ترقص، تناغي: المعجم الوظيفي
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 :يستحضر المتعلمون والمتعلمات مضمون الحكاية والظواهر اللغوية المكتسبة، بمثل -
من عاد إلى البيت؟ ماذا أهدى لكل من غادة ومروان؟ ماذا فعلت غادة بالدمية؟ وماذا فعل مروان بالسيارة؟ ما السلوك : يجيبون عن أسئلة -

 .... لذي قام به مروان؟ من أصلح خطأ مروان؟ هل اعتذر عن خطئه؟السيئ ا

 .تسامحه ......لعل  /  ....مروان  ليت..... / كأن السيارة.... / إن الدمية :مثل، جمال تبدأ بنواسخيركبون  -

 ( ...جميعها)أحب اللعب كلها  –.    الدمية الدمية جميلة: يوظفون التوكيد في جمل، مثل - 

رد
س

ال
 

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 
أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم باستعمال المعجم * 

 .ارة إلى بعض الصور والرسوم كلما تعثرواوالتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلش
 .أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى بعد تقسيمها إلى مقاطع توزع بين أفراد المجموعات* 

يم
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ا
 

 ...االعتذار   -المتعة  -الحب –الهدية  –اللعب  : القيم التي تعالجها الحكاية/أساعدهم على اكتشاف القيمة* 

 :ههم إلىوجأ*  
 .....االعتذار /الحب / اللعب  / قيمة الهدية يبين استخراج ما  -
  (....،عتذر ألختها: ) االعتذارلقيمة إعطاء أمثلة  -
 ...(وقبل خده  –بادلته قبالت التحية  –ثم تعانقا : )الحب ما يحقق استخراج  -
 بعدما استمعت لغادة؟ماذا قالت األم : اإلجابة عن أسئلة -
 ...( -لعبة إلكترونية  –لعبة شعبية ). بلعبة لكن أحدهم أفسدها عليكاستمتعت فيها اذكر مواقف  -

عم
ود

م 
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تق
 

 .يسردون مقاطع من الحكاية باستعمال أسلوبهم الشخصي -
 : مثل، بأن يجيبوا عن أسئلة يعبرون عن انطباعاتهم حول الحكاية بشكل عام، وعما أثار إعجابهم بشكل خاص، -

هل ، غادة، بم شعرت عندما خلع مروان يد الدمية؟ لو كنت مكان مكان مروان؟ ضع نفسك مكان بكت غادةلماذا ما الذي أعجبك في الحكاية؟ 
 ؟كنت ستتصرف بمثل ما فعل

 ..الحب واللعب والمتعة واالعتذار قيملمواقف تجسد يأتون بأمثلة  -
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ماذا أهدى األب لغادة؟ بم شعرت حينما  :بأن أسأل (تصف إحساسا)التواصلية  أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية* 

 تسلمت الهدية؟ كيف كان شعورها عندما فصل مروان يد الدمية؟
 :غادة تصف إحساسها ، فتابعوا معي ما قالته : ثم أضيف، مثل 

 :التواصلية الوضعية متن
 .فرحت بالدمية التي أهداني أبي 
 .تسعدني دميتي عندما ألعب بها 

 .عندما نزع مروان ذراعها، حزنت عليها 

، وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعالمات إللقاءمرتين باحترام أسلوب امتن الوضعية أسمع * 
 .الوقف

 .صه كلما هممت بالكالم على لسانهاوأشخ أتقمص دور غادة، -
بم تشعر عندما تلعب بالدمية؟ كيف كانت عندما نزع مروان بم فرحت غادة؟ من أهداها لها؟  :مثل ،أختبر الفهم السماعي بأسئلة* 

 ذراعها؟

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع الحكاية وتشخيص قراءة:  2 الحصة االستماع والتحدث: المـــكون
 .إحساسا تصف: التواصلية الوضعية (2)  وسيارة دمية: الحكاية

 الوضعية متن ترجيع( 3. )األصلية الحكاية تشخيص( 2. )األصلية الحكاية من سردية مقاطع قراءة( 1: األهداف

 التواصلية

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة  :الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 .أكتب معجم الحكاية على السبورة وأقرؤه، ثم أطلب منهم قراءته قراءة مستقلة* 
 .أطلب منهم تركيب كلمات من معجم الحكاية في جمل *

 (.األحداث/ المكان/الزمان/الشخصيات) أطلب استحضار خريطة الحكاية مركزين على أحد العناصر* 

 السرد

 .أسرد الحكاية باستعمال التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية* 

التعابير الجسدية واإليماءات والتلوينات الصوتية، وأساعدهم أطلب منهم سرد مقاطع من الحكاية باستعمال * 

باستعمال المعجم والتراكيب واألساليب الواردة في الحكاية وبعض الكلمات المفاتيح أو اإلشارة إلى بعض الصور 

 .والرسوم كلما تعثروا
ع توزع بين أفراد أطلب منهم سرد الحكاية بأسلوبهم الشخصي في مجموعات صغرى لعد تقسيمها إلى مقاط* 

 .المجموعات

 قراءة

 .أقرأ الحكاية قراءة معبرة* 
 :على السبورة، مثل( كلمات وصور أو رسوم)  أكتب جمال كتابة مختلطة* 
 .السوداوين( صورة عينين)وبدأت تتفحص وجهها المشرق و (  صورة دمية )تناولت غادة  -
  .بالحكم، واعتذر ألخته( صورة مروان)رضي  -
 .وجلس على ركبتيه( صورة سيارة)تناول مروان  -

 . أقرأ الجمل قراءة نموذجية، ويقرؤون قراءة موجهة ثم فردية* 

 (.د، ض، س، ص، ذ، ظ)أصوات الحروف  يستخرجون من الحكاية الكلمات التي تتضمن -
 .أقرأ ما تجمع على السبورة،  ثم أطلب منهم قراءته قراءة موجهة ثم مستقلة

 تشخيص

 .يقوم المتعلمون والمتعلمات بسرد مقاطع من الحكاية بالتتابع وبالتعاون بينهم -
 .أشركهم في تهييء الفضاء وإعداد الوسائل -

 .أوجههم لتشكيل مجموعات، وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية األصلية* 
 .شجيع كل مجموعة قدمت العرضمع ت. تتناوب المجموعات على تشكيل الحكاية األصلية أو مقاطع منها -

 .يناقش المتعلمون أداءهم إلبراز نقط القوة ونقط الضعف تقويم ودعم
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 ترجيع

 قواعد وبمراعاة معبرة، صوتية إيقاعات وباستعمال اإللقاء، أسلوب باحترام أسمع متن الوضعية التواصلية مرتين* 

 .الوقف وعالمات والتنغيم النبر

أطرح أسئلة متدرجة، يكون الجواب عن كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا * 

 : ، مثلليتمكنوا منه
 ماذا قالت غادة عند تسلم الدمية؟ وماذا قالت عنها عندما تلعب بها؟ ماذا قالت حينما نزع مروان ذراع الدمية؟

 .أحفز بعضهم على ترجيع المتن كله* 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع جديدة حكاية وتشخيص إنتاج:  3 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .إحساسا تصف: التواصلية الوضعية (2)  وسيارة دمية: الحكاية

 .التواصلية الوضعية تشخيص( 3. )الجديدة الحكاية تشخيص( 2. )جديدة حكاية إنتاج (1: األهداف

المشاهد المدرجة في الكراسة  –صور تمثل شخصيات الحكاية، األمكنة، األحداث، وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل
 .المتعلقة بالحكاية، والوضعية التواصلية

 (.ألعاب ومسابقات عمل فردي، عمل في مجموعات،)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية
 االنطالق

الخطاطة باستعمال مضمون الحكاية األصلية أساعد المتعلمات والمتعلمين على استحضار  *
 .الشمسية

 إعداد

( البداية، التحول، المشكل) أشارك في استبدال عناصر الحكاية األصلية وبنياتها السردية الثالثة األولى* 

 :جديدة، مثالبأخرى جديدة، وأشجعهم ليقترحوا حل المشكل والنهاية لحكاية 
 .بيت الجد: المكان -

 .أنس، نسرين، الجد، الجدة: الحكاية شخصيات
  .في عطلة الصيف: الزمان -

حرمانه من  -تدخل الجدة  -إفساد اللعبة اإللكترونية  -عودة الجد، تقبيله، تقديم هديتين للحفيدين : األحداث -

 ....استعمال الدراجة 

 إنتاج

 :وأساعد المتعلمين على ،أنظم العمل الجماعي* 
 .إنتاج جمل مترابطة باستثمار المعجم والظواهر اللغوية المكتسبة -
 . وقراءتها ،كتابة الجمل على السبورة -
 .بناء خريطة الحكاية الجديدة  -
 .تكوين مقاطع سردية متتابعة للحكاية الجديدة -
 .التناوب على سرد الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تشخيص
 .وأساعدهم على توزيع األدوار لتشخيص الحكاية الجديدة ،أوجههم لتشكيل مجموعات* 
 .تتناوب المجموعات على تشخيص الحكاية الجديدة أو مقاطع منها -

 تقويم
 ودعم

 .تها السردية وما يقابلها في الحكاية الجديدةاعناصر الحكاية األصلية وبني تستحضرأسئلة أطرح * 
 .ليعبروا عن انطباعاتهم حول الحكاية الجديدة ؛همأشجع -
 .ومواقفهم تجاه أحداثها ،يبدون آراءهم حول الشخصية التي أعجبتهم في الحكاية الجديدة -

الوضعية 
 ةالتواصلي

 تشخيص

 ماذا بها؟ تلعب عندما عنها قالت وماذا الدمية؟ تسلم عند غادة قالت ماذا: بأسئلة مثلالتواصلية على ترجيع متن الوضعية هم أحفز* 

 الدمية؟ ذراع مروان نزع حينما قالت
 .ما قالته وترديدشخصية غادة ،  تقمصليتناوبوا على  أساعدهم* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع اللغوية الظواهر تثبيت:  4 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .إحساسا تصف: التواصلية الوضعية (2)  وسيارة دمية: الحكاية

 محاكاة( 2). أسلوب التوكيد؛ االسمية مع بعض النواسخ الحرفية الجملة: اللغوية للظواهرالضمني  التثبيت (1: األهداف

 .التواصلية الوضعية

 ....أمثلة، محاكاة، شروح، سبورة، صور الكراسة، أسئلة، : الديدكتيكية الوسائل

 (.عمل فردي، عمل في مجموعات، ألعاب ومسابقات)استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل المحور
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 وضعية

 االنطالق

 أنطق كلمة من معجم الحكاية الجديدة، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين خريطتها* 

 (نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، تركيبها في جملة) 
 هدية، دمية،)منهم تركيب جملة تبدأ بهذا االسم  الحكاية الجديدة، وأطلب أحدد اسما من معجم* 

 (.أنيق فستان ناعم، شعر بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة،
 .أكرر النشاط الثاني بأسماء اخرى* 

 تثبيت
 الظواهر
 اللغوية

 .أساعدهم على تثبيت الظواهر اللغوية بواسطة أنشطة ترويج معجم المجال* 
 :االسمية مع بعض النواسخ  تثبيت الجملة

 مثلنسخ الجمل االسميةمنهم  أطلب ،: 
 ...........................إن  الدمية جميلة

 .....................كأن  الدمية صبي

 .................ليت  مروان لطيف

  إدخال ناسخ حرفي أو فعلي على جمل اسمية، مثلأطلب منهم: 
 ...........كانت ................../ إن  /الدمية نائمة   -
- ................... 

 :أسلوب التوكيدتثبيت 
 :تركيب جمل تتضمن التوكيد اللفظي، مثلأدعوهم إلى * 
        ! ال، ال تفسد لعبة أختك -

  ! حذار، حذار من العنف -
- ...... 

 ...(جميع، عين، نفس،  كل،: )لتوكيد المعنويألفاظ ا أدعوهم لتركيب جمل بتوظيف* 
 .      حركت اللعب جميعها -
 .ألعب مع أصدقائي كلهم -
- .......... 

 تقويم

 ودعم

 : ون مثليحول* 

 .................إن ................. / اللعبة / كانت اللعبة سليمة  -
 ............إن .............. / أصبح / اللعب ممتع   -
- ....................... 

 : أدفعهم إلى -

 / .....طلب الماء / الرفض / طلب النجدة  -
 : تكملة جمل، مثل -
 .ـها........اشتريت اللعبة  -
 .ـه........شربت العصير  -

 الوضعية

 التواصلية
 محاكاة

 .ما قالته وترديد ،غادة ة شخصيأن يتناوبوا على تقمص  المتعلمات والمتعلمين طلب من بعضأ * 
 .غادة ووصف إحساسهم بمناسبة جميلةأطلب منهم أن يحاكوا * 

 
 
 
 
 



 : الجذاذة .والمرح اللعب:  6 الوحدة المفيد: المرجع األول ابتدائي: المستوى

 4: األسبوع .التواصلية الوضعية تثبيت:  5 الحصة االستماع والتحدث: كونالم
 .إحساسا تصف: التواصلية الوضعية (2)  وسيارة دمية: الحكاية

 .لحوارأسلوب ا واستعمال " .إحساسا تصف " التواصلية الوضعية تثبيت: الهدف

 .الوضعية التواصليةفي الكراسة المتعلقة ب المشاهد المدرجة –وسائل التشخيص المتاحة : الوسائل

 (.مجموعات، ألعاب ومسابقاتعمل فردي، عمل في )استثمار مختلف أشكال التنشيط : صيغ العمل

 .تناغي ترقص، أنيق، فستان ناعم، شعر ُيسير، بعد، عن التحكم وحدة بطارية، سيارة، هدية، دمية،: الوظيفي المعجم
 

 األنشطة التعليمية التعلميةتدبير  المراحل

وضعية 
 االنطالق

بأسئلة، "دمية وسيارة  "أسئلة لربط الوضعية التواصلية بحكاية  أطرح على المتعلمات والمتعلمين* 
 : مثل

 ....ماذا أهدى األب لغادة؟ بم شعرت حينما تسلمت الهدية؟ كيف كان شعورها عندما فصل مروان يد الدمية؟  -

 :غادة تصف إحساسها ، فتابعوا معي ما قالته : ثم أضيف، مثل 

 تسميع

  :متن الوضعية التواصلية
 .فرحت بالدمية التي أهداني أبي 
 .تسعدني دميتي عندما ألعب بها 
 .عندما نزع مروان ذراعها، حزنت عليها 

أسمع متن الوضعية التواصلية مرتين باستعمال إيقاعات صوتية معبرة، وبمراعاة قواعد النبر *

 .والتنغيم وعالمات الوقف
او أرسم تخطيطا لها على السبورة، وأقف جهتها كلما هممت بالكالم  أعرض صورة لشخصية غادة،* 

 .على لسانها
 : أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل* 

 ماذا قالت غادة عند تسلم الدمية؟  -
 وماذا قالت عنها عندما تلعب بها؟  -
 ماذا قالت حينما نزع مروان ذراع الدمية؟ -

 تشخيص
 .ليتناوبوا على تقمص شخصية غادة، وترديد ما قالته أساعد المتعلمات والمتعلمين* 
 .أشرك الجميع في تقويم التعثرات* 

 ....فيتحدثوا عن إحساسهم بمناسبة الحصول على هدية أطلب منهم أن يحاكوا غادة،*  محاكاة

 تقويم ودعم

 :أنطق ببداية عبارة تعكس الطلب واإلخبار، واطلب منهم تكملتها، مثل* 

 .....معي : قال األب -
 ......... ! غادة -
 ؟.......لماذا ...... إن دميتي ....... ال ترفع  -
 .........لتسافر معي  -
 .............، اتركها ......إنها  -

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .تصفية الصعوبات القرائية:  1الحصة  ماذا يجري؟: نص+  (د، ض، س، ص، ذ، ظ: )تصفية : الموضوع
 : األهداف
 (.ظ ذ، ص، س، ض، د،): دعم الحروف المتشابهة واألصوات المتقاربة -1

 .(ظ ذ، ص، س، ض، د،)مراجعة أناشيد الحروف  -2
 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي: صيغ العمل
 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل
الكلمات 
 .رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم: البصرية الكلمات أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة*  البصرية

وضعية 
 االنطالق

وأن هذه ، الصوت ارب فيتقا سنركز على بعض الحروف التي تتشابه في الشكل أو تنألفت انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى أن* 
 (.ظ ذ، ص، س، ض، د،)الحروف هي 

 تسبق يويمكن االستعانة بالحكايات الت، ضمن هذه األصوات مع تحديد الصوت المعني فيهاتيان بكلمات تتهم اإلنأطلب م* 
 .دراستها فى استحضار هذه الكلمات

 .أطلب منهم ترديد أناشيد الحروف التي سيتم التركيز عليها*  
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 .التطبيق المستقلة، الممارسة الموجهة، الممارسة النموذج، التهيئة،: الخمسة اإلجراءات توظيف يتم التعلمات بناء انشطة جميع في

سمعوه ويرفعون أصبعين إذا . الحركات القصيرة مع [د]ثم يرفعون أصبعا واحدآ إذا سمعوا صوت  ،إغماض أعينهمهم أطلب من* 
 : مثال .نسمعوه مع التنوي  ويرفعون ثالثة أصابع إذا. مع الحركات الطويلة

 ....دام، دلو، ديك، دب، نادم، حدود، 
 [.ظ[ ]ذ] [ص] [س] [ض]: تنجز اللعبة نفسها مع األصوات األخرى*

ضمن حرفا من تعلى كلمات ت وأطلب من كل مجموعة التركيز في أثناء االستماع، أقسم المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعات* 
 .قراءة جهرية مرتين "ماذا يجري؟" نصال بقراءةبينما أقوم  ،عمهاداد رالحروف الم

  .ضمن األصوات المحددةتذكر الكلمات التي تهم أطلب من* 
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  :على السبورةونها ترحقأكتب الكلمات التي ي* 

 ببعض، وضعتخضراء، بعضها،  ض مائدة، تتدلى،  د

 صغيرة، صفراء،  ص وسط، كؤوس، مدرستي س

 ينظمون ظ تالميذ مذهبة، ماذا، ذ

  .هممع كةقراءة مشترأقرأ الكلمات المكتوبة على السبورة * 
 .إليها يرشبينما أ لةقراءة مستق ةققراءة الكلمات السابهم أطلب من* 
، اطعهاقإحدى الكلمات إلى م زيءفأقوم بتج ،هذه الكلمات ان منهولتوضيح المقاطع التي تتك التجزيء المقطعيأستدعي أنشطة * 

 .العمل على تقطيع الكلمات األخرىهم ثم أطلب من
 .متشابهة رسما أو متقاربة صوتاا كيف أنه شوأناق، ضمن األصوات المقصودةتعلى تحديد المقاطع التي تهم أساعد*  
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 ؛المستهدفة وكتابتها مات المتضمنة ألحد الحروفعدد من الكل أوزع بطاقات مقاطع على المجموعات، وأطالبها بتكوين أكبر -1

 :للتأكد من ضبط االتصال واالنفصال بينها

 الكلمــــــات المقاطــــــــــــع

 ...خضراء، مدرستي، صغيرة،  ... - /...مد -/...خضـ -/...صـ

 .استحضار كلمات تتضمن الحروف المستهدفة من الحكايات المدروسة( عمل فردي)أطلب منهم -2
 .كل كلمة في جملة قصيرة تركيبوعات، وأطلب من أفراد كل منها أوزع بطاقات كلمات على المجم -3
 .ثم يقرؤها المتعلمون والمتعلماتقرؤها، وأ أكتب الجمل على السبورة -4

تقويم 
 ودعم

  :وهي( ة)التصفية المدرجة في الكراسة المتعلمقراءة لوحة التركيز على المتعثرين،  معهم أطلب من -1
 .رةكلمات وجملة قصي -.                          مقاطع الحروف موضوع الدعم -

  . طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الخطيشاءاتهم باعتماد أنرديم الدعم للمتعثرين أثناء ققأقوم بت -2

 أنشطة
 منزلية

 :ة هكذاصنفي دفاتر المنزل مفضمن الحروف المستهدفة، وتدوينها تعن كلمات ت كراساتهمي فبالبحث اكلفهم * 

 ظ -ذ  ص -س  ض -د 

    

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  القراءة : المـــكون

 .ما قبل القراءة:  2الحصة  ماذا يجري؟: نص+  (ض، س، ص، ذ، ظد، : )تصفية : الموضوع

 (.الصورة، العنوان)الولوج إلى النص عبر عتباته : الهدف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 الكلمات البصرية
 الحجة، ذو القعدة، ذو شوال، رمضان،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية* 

 .محرم

 وضعية
 االنطالق

النشاط المنزلي عن طريق مطالبة بعض المتعلمين والمتعلمات بقراءة الكلمات التي تتضمن  أتتبع* 
  .الحروف المستهدفة انطالقا من القوائم التي قاموا بإعدادها في المنزل

؟ هل ا؟ ماذا شاهدت فيهزرت حفلةل سبق لك أن ه: مثل. أطرح أسئلة لتوجيههم إلى موضوع النص* 
 ؟أعجبتك

ت 
با
عت

ص
ـــ

نــ
ال

 

مالحظة 
 الصورة

  :أطلب من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة المرافقة للنص، وأطرح أسئلة مثل* 

  ماذا تالحظ في الصورة؟ -

ن
وا

عن
 ال

ي
 ف

ءة
را

ق
 

 .على السبورة، وأقرؤه بصوت مسموع "ماذا يجري؟": أكتب العنوان* 
 .يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمون العنوان -

  :أنطلق من الصورة والعنوان، وأقوم بما يأتي* 
   في نظرك، عماذا يتحدث النص؟: أسأل* 
أفسح المجال لهم لذكر كل ما يتصل بالموضوع، وأستثمر تمثلهم األولي لمضمون النص وخبراتهم )

 (.وتعلماتهم السابقة
مختلف توقعاتهم حول مضمون النص على ركن من السبورة للتأكد من صحتها بعد مرحلة  كتبأ* 

  .القراءة، مركزا عما هو مشترك ومتواتر بينهم
 :وتمأل فراغاتها عن طريق المناقشة معهم، مثل ،يمكن استعمال خطاطة شمسية ترسم على السبورة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين قراءة توقعات النص قراءة جهرية انطالقا من السبورة  فرضيات

 تقويم ودعم
 المتعلمين والمتعلمات أقوم باستخدام أنشطة الوعي الصوتي، والتطابق الصوتي الخطي، لتأكيد تمييز*  

 .بين الحروف المتقاربة صوتا والمتشابهة خطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 أزهار

 شرائط

 كرات

 مشروبات

 ماذا يجري؟

 لوحة
 مائدة



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.1)أثناء القراءة :  3الحصة  ماذا يجري؟: نص+  (د، ض، س، ص، ذ، ظ: )تصفية : الموضوع
تحديد معاني بعض ( 3. )قراءة النص قراءة سليمة، قراءة حهرية جماعية، ثم قراءة مستقلة( 2. )الفهم السماعي للنص (1: األهداف

 .الفهم القرائي للنص( 4. )الكلمات باستخدام استراتيجيات المفردات

 (.ة)كراسة المتعلم سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

التعلمية التعليمية األنشطة تدبير المراحل  
 .محرم الحجة، ذو القعدة، ذو شوال، رمضان،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 .أراقب إنجاز المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها* 
قراءتها باستخدام أطلب و، ضمن الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلمات من النصتأقوم بكتابة لوحة قرائية ت* 
 ( . الممارسة المستقلة -الممارسة الموجهة  -النموذج )
 .وأقوم بكتابته على السبورة ،بعنوان النصهم أذكر*  

 الفهم السماعي
 :لة لمراقبة االستماع، مثلسئمغلقة، ثم أطرح أ راساتة جهرية أولية، والكءأقرأ النص قرا* 
  كيف كانت المائدة؟ لماذا؟ماذا األشياء الجميلة التي شاهدها الطفل؟ ماذا كان يفعل األطفال؟  - 

 طالقة القراءة

مخارج األصوات وعالمات الترقيم )راءة السليمة قراعيا شروط الوالكراسات مفتوحة مجهرية أقرأ النص قراءة * 
 .روءة في كراساتهمقباإلشارة إلى الكلمات الم متابعة قراءتيهم وأطلب من، (...، وتلوين الصوت

 .الكلمات في كراساتهمإلى بأصابعهم اإلشارة خفض الصوت، ومع  قراءة جهريةيقرؤوا معي النص هم أن نأطلب م * 
وأمر بينهم للتأكد من ، روءةقمع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات الم لةقمستقراءة رؤوا النص قهم أن ينأطلب م* 

  .ةب بصورة فرديسوأقدم الدعم المنا، رأقأن الجميع ي
 .الجهرية المعبرة ألجزاء من النصقراءة التناوب على الهم نأطلب م* 

تنميـــــــــــة 
 المفـــــــــــردات

  :على تناول معاني بعض المفردات عن طريق، للنص ةقراءتناوبهم على أركز أثناء * 

 .(....شرائط، أزهار، )إحضار الشيء بعينه أو صور ته  -

 ...(يعلقون، يتحركو ن بنشاط، )تشخيص وضعية معينة بالحركات  -

  :خريطة الكلمة
 

 

 أزهار حلويات شرائط :تحديد الكلمة الدخيلة التي لم تذكر في النص
مكبر 
 الصوت

 لوحة علم
 

 .ينظمون: استراتيجية عائلة الكلمة
 
 

 
 
 

 احتفل: كلمة( عائلة) مشتقات عن البحث والمتعلمين المتعلمات على أقترح. 

 الفهم القرائي
 :، مثل(هم المباشر للنصفأسئلة تتوخى ال: )هم الستخراج معلومات صريحةفأطرح أسئلة ال* 

 ....كيف الشرائظ؟ ماذا وضع على المائدة؟   - 

 تقويم ودعم
 .راءة المستقلة لهاقهم النوأطلب م، كلة من الكلمات التي استخرجها المتعلمون والمتعلماتشرائية المقأقرأ اللوحة ال* 
في عملية التمييز بين األصوات المتقاربة هم طة الوعي الصوتي والتطابق الصوتي الحرفي لدعمشأستخدم أن* 

 (ظ ذ، ص، س، ض، د،)ابهة موضع المعالجة شوالحروف المت

 .، وكتابتها على دفتر األنشطة المنزليةما تزين به الحفالتعهم البحث عن أطلب من*  أنشطة منزلية
 

 

 

 

 

 ينظمون

 نظم

 منظم تنظيم

 نظام

 يرتبط

.فعل: وعهان  

يتصل: رادفهام ينفصل :دهاض   

.يرتبط بعضها ببعض: ركيبها في جملةت  



 : الجذاذة المفيد : المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 (.2)أثناء القراءة :  4الحصة  ماذا يجري؟: نص+  (د، ض، س، ص، ذ، ظ: )تصفية : الموضوع
 .فهم النص بمستوياته المباشرة وغير المباشرة والتفاعل معه( 2. )قراءة النص قراءة سليمة مع تمثل المعنى( 1: األهداف

 (.ة)سبورة، النص، بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم: الوسائل

 ...جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، فردي، ثنائي، في مجموعات، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .محرم الحجة، ذو القعدة، ذو شوال، رمضان،: أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات البصرية*  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 المتعلمات والمتعلمين لألنشطة المنزلية التي أعدوها إنجاز أتفقد. 

  المتعلمون والمتعلمات أسماء األشجار التي بحث عنهاأكتب لوحة قرائية تتضمن. 
 .بقراءتها وتناولها باعتماد استراتيجيات تنمية المفردات ونقومي -

 طالقة
  قراءةال

  مع خفض الصوت واإلشارة بأصابعهم إلى  ،جهريةقراءة أن يقرؤوا معي النص  أطلب منهم
 .الكلمات المقروءة في كراساتهم أثناء ذلك

  مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات المقروءة،  بصورة مستقلةأطلب منهم أن يقرؤوا النص
  . ، وأقدم لهم الدعم المناسب بصورة فرديةقرأبينهم للتأكد من أن الجميع يوأمر 

 هم التناوب على القراءة الجهرية المعبرة ألجزاء النصأطلب من. 

 وأصححها، خاصة تلك المتعلقة باألصوات المتقاربة أو الحروف  ،أناقش أخطاء القراءة
 .المتشابهة

تنمية 
 المفردات

   : بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

  كرات، أزهار، أطفال، ): مثل ،"حفلةال" أطلب منهم استخراج الكلمات أو الجمل المرتبطة بكلمة

 (....،  صفراء، متنوعة، يتحركون، حفلة): وتكملتها بكلمات أخرى، مثل ..(،ينظمون،

  في جمل مفيدة" الحفلة" أكلفهم بوضع بعض الكلمات المرتبطة بكلمة .  

 (.باقة هنا، وباقة هناك): أتدرج بهم لينسجوا جملة على منوال 

 الفهم القرائي

 :بينما يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص -

 شاهدها التي الجميلة األشياء ماذا -: ، مثلراج المعلومات الصريحة في النصأطرح أسئلة الستخ 

 لماذا؟ المائدة؟ كانت كيف األطفال؟ يفعل كان ماذا الطفل؟

 لماذا؟ متى نظم التالميذ الحفلة؟ :، مثلستخراج معلومات ضمنية من النصأطرح أسئلة ال 

 تقويم ودعم

 :يتم تقويم حصيلة المتعلمات والمتعلمين ودعمها بأنشطة، مثل -

  أطلب من بعض المتعلمين والمتعلمات قراءة عبارات من النص للوقوف على الصعوبات القرائية المتعلقة
  . باألصوات المتقاربة أو الحروف المتشابهة ومعالجتها

 ألعاب قرائية لتعزيز مهارات تحديد معاني المفردات والفهم القرائي، مثل أنظم : 
 . انتقاء كلمات ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عنها في النص -
 (البدء بالفترة األخيرة مثال)قراءة النص بدون اتباع الترتيب الذي كتب به  -
  (.اسطرا وأحد( ة)يقرأ كل متعلم)التناوب على قراءة النص  -
  . كلمة ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث عن مرادفها أو ضدها في النصبنطق ال -
 .سرد حدث، ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بالبحث في النص عن عبارات دالة عليه -

 أطرح أسئلة الختبار مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم المعاني الضمنية للنص . 

  (.الحفلة)تكوين جمل مرتبطة بالحقل المعجمي ) .معجم النصأساعدهم على استثمار 

أنشطة 
 منزلية

 أطلب من المتعلمات والمتعلمين قراءة النص في المنزل . 

  الحفالت التي حضروهابأسماء أطلب منهم إعداد قائمة. 
 

 

 

 

 

 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستوى

 4:  األسبوع والمرح اللعب:  6 الوحدة القراءة : المـــكون

 .ما بعد القراءة:  5الحصة  ماذا يجري؟: نص+  (د، ض، س، ص، ذ، ظ: )تصفية : الموضوع
 .استثمار المقروء في وضعيات جديدة تتيح اإلنتاج واإلبداع( 2. )استخدام الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في تلخيص المقروء( 1: األهداف

 (.ة)بطاقات الحروف، بطاقات الكلمات، عدة الدعم، حركات جسدية وإيماءات، كراسة المتعلم سبورة، النص،: الوسائل

 ...فردي، ثنائي، في مجموعات، جماعي، تفاعلي، تعلم بالقرين، : صيغ العمل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
 .البصرية أحفز المتعلمات والمتعلمين على قراءة الكلمات  الكلمات البصرية

 وضعية
 االنطالق

 أعدوها التي سماءأراقب األنشطة المنزلية، وأطلب من بعضهم قراءة قائمة األ.  

 إطار التهيئة لعملية التلخيص يأطرح أسئلة حول النص للتذكير بفكرته ف. 

 طالقة
 القراءة

 أوجه المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص معي مراعين مواصفات القراءة السليمة.  

 بينما  ذلك،  أطلب منهم إعادة قراءة النص قراءة مستقلة جماعية مع خفض الصوت واإلشارة إلى الكلمات أثناء
  .أمر بينهم ألتأكد من ممارسة الجميع للقراءة، وألقدم الدعم لهم عند الحاجة

 أطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين التناوب على القراءة الجهرية ألجزاء من النص. 
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اختبار 
 التوقعات

  .التوقعات بما جاء في النص وأدعوهم إلى مقارنة هذه  أسألهم عن توقعاتهم السابقة حول قراءتهم للنص، * 
 .القراءة أطلب منهم اختيار التوقعات المناسبة من بين جميع التوقعات التي تم بناؤها خالل مرحلة ما قبل*  

تلخيص 
 النص

يمكننا ان نقول إننا قد فهمنا النص عندما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا  وضح لهم أنهأ* 
  .الخاص وبصورة مبسطة

  لهم بالقول امصرح المهارة من خالل التطبيق على النص الحالي،  أقوم بدعمهم الكتساب هذه:  
 الفكرةتسمى  وهذه  ، التالميذنجاح تنظيم حفلة : وهو نص يدور حول ؛اآلن قمنا بقراءة هذا النص -

  للنص؟ الرئيسة
 -وصف نشاط األطفال –وصف ما زينت به القاعة ): أخرى وردت في النص منها ولكن هناك أفكار -

 . للنص األفكار الفرعيةتسمى  وهذه   ،(اإلجابة عن تساؤل؛ ماذا يجري؟ – عليها وما المائدة وصف
 :الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية معا هكذا يمكننا إنجاز ملخص لهذا النص عن طريق وضع -

 المدعمة  أرسم الخريطة الذهنية علي السبورة، وأساعدهم على تضمينها الفكرة الرئيسة واألفكار
 :لها تبعا للشكل اآلتي

 األطفال نشاط وصف  القاعة به زينت ما وصف

 
 نجاح حفلة تنظيم

 التالميذ
 

 يجري؟ ماذا تساؤل؛ عن اإلجابة  .وما عليها المائدة وصف

  أنه يمكننا استخدام هذا األسلوب لتلخيص كل ما نقوم بقراءته لهم؛أوضح. 
  أترك لهم الوقت، ليصوغوا التلخيص ذهنيا، استنادا إلى الخريطة الذهنية المعروضة على

 .السبورة
  ،وألستغل هذا النشاط لتدريبهم على الوقفة المعتدلة عند أنتدب بعضهم إللقاء التلخيص شفهيا

دون )، والسرعة المناسبة (ال خافت وال صاخب)اإللقاء، وعلى مراعاة اإللقاء بصوت مسموع 
 .، والتنغيم الصوتي والتعبير الحركي(بطء وال تسرع

إبداء 
 الرأي

 : أطرح أسئلة، مثل* 
 في نظرك، لماذا تنظم مثل هذه الحفالت؟ -

 تقويم ودعم

 أنظم مسابقة في سرعة قراءة النص بين المتعلمين والمتعلمات .  

بعد تركيبها في  يستخرجون الكلمات الجديدة التي تم ترويجها في النص، ويدونونها في مذكراتهم -
 . جمل مفيدة

 .أقدم كلمات تتضمن أصوات متقاربة وحروفا متشابهة، وأطلب منهم قراءتها والتمييز بينها -
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .لعب والمرحال:  6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن مقاطع) خـــط  :  1الحصة  .(م، ك، ي، ب)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 :األهداف
، والتنوينمع الحركات ( المتصلة والمنفصلة) أشكالهاأول الكلمة ووسطها وآخرها ب يفحروف الدرس  رسم -1

 .اوقياساته ابمراعاة مواصفاته
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ( م، ك، ي، ب)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين

 إعداد

  ،فأطلب منهم النطق  ول في الدرس،مركزا على الحرف األأستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الميم)بكلمات بها 

 .المختلفة

  أنتقل إلى الحرف الموالي، واعالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ، ـٌم، م  َم، ـُمـ، ـِم، ما، ـمو، مي، ما  

ـ، ـِك، كا، ـكو، كي، كا ، ـكٌ   ك  ، َكـ، ـُك

 َيـ، ـُيـ، ـيِ، يا، ـيو، ـيي، يا ، ـٌي، ي  

، ـب   ـ، ـِب، با، ـبو، بي، با ، ٌب  َب، ـُب
 

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من انهى كتابة مقطع،. يتناوب بعضهم على الشبكة السبورية؛ لكتابة بعض المقاطع 
ومعايير ( القلم)أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إنجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة 

  (.القياس والخصوصيات)ركة كتابة كل حرف أو ح

 إنجاز

 أنتقي مقاطع من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل: 

، ـِكـ، ٌي، بي  ٌم
 والمتعلمون يتابعونني أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 أركز على المقاطع التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح. 

 أتتبع إنجازهم بهدف المساعدة والتوجيه. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونالسبورةعلى  يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة .المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن كلمات)خـــط  :  2 الحصة .(م، ك، ي، ب)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

  :فاهداأل
 .رسم حروف الدرس ضمن كلمات مع الحركات بمراعاة مواصفات حروفها وقياساتها -1
 .تهاه القلم عند كتابضبط نقطتي البدء واالنتهاء والمسار الذي يسلك -2

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 ( م، ك، ي، ب)الحروف  تتضمن متعلمين االستحضار الشفهي لكلماتب من المتعلمات واللأط

  .مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين

 إعداد

  ،مركزا على الحرف األول في الدرس، فأطلب منهم النطق أستثمر كلمات وضعية االنطالق
والعزل الشفهي للمقطع الذي يتضمنه، وأحرص على استيفاء أشكاله ( الميم)بكلمات بها 

 .المختلفة

 عالجه بنفس التقنية، ثم أواصل إلى أن أستوفي حروف الدرس أنتقل إلى الحرف الموالي، وأ
 :جميعها، فتتجمع على السبورة لوحة، مثل

 ملعب، نمل، يقوم، ماسك، سموم، سمين، مالكم م

 شباك، ملك، يتحرك، كاتب، كتكوت، حكيم، كرسيكالم،  ك

 يد، ميدان، معاين، مذياع، بيوت، تقييم، ناي، جندي ي

 بلد، بيوت، مغربي، باب، حبوب، دبيب، غراب ب

 يقرأ بعض المتعلمات والمتعلمين اللوحة. 

 وكل من أنهى كتابة كلمة، . السبورية؛ لكتابة بعض الكلماتبكة يتناوب بعضهم على الش
ومعايير ( القلم)نجازه من حيث احترامه مسار الطبشورة أحفز اآلخرين، إلى ان يقوموا إ

 (.القياس والخصوصيات)كتابة كل حرف أو حركة 

 إنجاز

  من اللوحة المتجمعة على السبورة، مثل كلماتأنتقي: 

 مغربي مالكم، كرسي، مذياع،
 أكتبها على السبورة بلون مغاير للون سطورها، والمتعلمات والمتعلمون يتابعونني. 

 أقدم من جديد التوضيحات المتعلقة بمسار كتابة كل حرف وحركة، وبمعايير كتابته. 

 التي تشكل بعض الصعوبات، وأدعوهم إلى كتابتها على األلواح كز على الكلماتأر. 

 عدة والتوجيهأتتبع إنجازهم بهدف المسا. 

 تصحيح

أو يعدلون ما يحتاج إلى  ،، ويصححونعلى السبورة يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي -
 .لكذ

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : ةالجذاذ  المفيد: المرجع األول: المستــوى

 4: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة : 3الحصة  .(م، ك، ي، ب)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .نقل حروف الدرس ضمن جملة نقال سليما مع مراعاة مواصفات المنقول وقياسات حروفه :فالهد

 .والمتعلمة، بطاقات المقاطعالسبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم : الوسائل
 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 االنطالق

 كلمات شفهية، وجمل بسيطة متضمنة للحروف  ب من المتعلمات والمتعلمين استحضارلأط 
  .(م، ك، ي، ب)

 إعداد

  فاكتب على السبورة الجملة  ما استحضره المتعلمون والمتعلمات في وضعية االنطالق،أستثمر
 :المدرجة في كراساتهم

 .نجاحكم مبارك، وعطلتكم ميمونة
 يتابعونني، وأنا أكتب الجملة. 

 أقرأ الجملة، ثم يقرؤها بعضهم قراءة جهرية مستقلة. 

 إنجاز
 .سطرا من كل كلمة من كلمات الجملةيكتبون  -
 .ووضع الكراسة يسبق ذلك تذكيرهم بالجلسة الصحية، وكيفية مسك القلم، -
  .تتبع إنجازهم بهدف التوجيه والمساعدةأ -

 تصحيح

 .لكذأو يعدلون ما يحتاج إلى  ،يقارنون ما كتبوه بالنموذج الخطي، ويصححون -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4:  األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة :المكـــــون

 (.حروف الدرس ضمن جملة) الءإمــ:  4الحصة  .(م، ك، ي، ب)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 .مركبة من حروف متشابهة خطا كلمات تتضمن؛ كتابة صحيحة ممالة جملكتابة  :فهدال

 .أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح،: الوسائل
 .خطا متشابهة حروف من مركبة كلمات تتضمن جمل

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 الحروف  تتضمن جمل بسيطة،لمتعلمين االستحضار الشفهي لب من المتعلمات والأط 

 .(م، ك، ي، ب)

 إعداد

 جملة فأكتب على السبورة ، في وضعية االنطالق أستثمر ما استحضره المتعلمون والمتعلمات
 :تروج حروف الدرس، مثل

 .ألعب كرة اليد في الملعب-
 .يكتب حكيم باليد اليسرى-

 .هم قراءة جهرية مستقلةض، ثم يقرؤها بعجملةأقرأ ال* 
 ،(بعض كلمات الجملة ال جلها)  مليه عليهمأما  حيكتب المتعلمون والمتعلمات على األلوا -

 .ليصححوا نها من جديد، ثم أكشف عالجملة بعد حجب كلمةال ليبحيث أم

 إنجاز

 .الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية ة،حالصحي بالجلسة أذكرهم* 
 : يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -
 .أنطقه لما اإلصغاء حسن منهم أطلب* 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق* 
 .نطقت به ما تعيد متعلمة ومتعلم* 
 .الصمت ألتزم ذلك وأثناء الكتابة فيالشروع  إشارة أعطى *
 .قلمه الكتابة من أنهى يرفع أن على أعودهم *
 .وهكذا حتى أستوفي االجزاء جميعها ،التقنية بنفس وأعالجه من الجملة، الموالي الجزء إلى أنتقل *
 ليتاح القراءة بتؤدة؛ ايعيد أن متعلم ومتعلمة من وأطلب كله، أمليته ما بتؤدة أقرأ في الختام *

 .فاتهم ما يتداركوا أن والمتعلمين للمتعلمات

 تصحيح

 ،بعد الكشف عليه من جديد على الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -
 .ويصححون

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع 1: المستــوى

 4: األسبوع .والمرح اللعب:  6 الوحدة الكتابة: المكـــــون

 (التفاعليةباستعمال الكتابة )تعبير كتابي :  5الحصة  .(م، ك، ي، ب)تصفية الصعوبات الكتابية : الموضوع

 (.التفاعلية الكتابة باستعمال) وأحاسيس مشاعر عن التعبير أو مفضلة لعبة لوصف جمل ثالث إنتاج :فهدال

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
 :االنطالق
 تخطيط

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح: 

 لتقديم معلومات عن  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل مجموعات، عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .لعب والمرحال

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم فيهم أشرك. 

 كتابة الجملتين القصيرتين في وأشاركهم ؛وأوجههم ؛سأساعدهم بأنني ؛أخبرهم. 

 وأطرح أسئلة "ماذا يجري؟"بان الكتابة التفاعلية تتطلب منهم استحضار وتذكر نص القراءة  أذكرهم ،
 ... كيف الشرائط؟ ماذا وضع على المائدة؟ : لتذكيرهم بمضامين النص القرائي، مثل

 أطلب منهم تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النص القرائي، وتقديمها شفهيا.  

نجاز إ
كتاب 
 المسودة

 مستعينين بما ورد في نص عضاء كل فريق في القيام بمحاوالت لكتابة جملتين قصيرتين يشرع أ
 :و بعضهاأحد األنشطة التالية أفي إنجاز  " ماذا يجري؟ "القراءة 

 :بزيادة كلمتين أو أكثرأغني الجملة التالية  -1
 (مذهبة تتدلى........... كرات صغيرة 

 :أكمل الجملتين القصيرتين بما ورد في النص القرائي -2
 (بعضها ببعض)  ......بـ ...... يرتبط  -

 (كوس........ )وضعت عليها  –

 قالت : على جملتين أعيد ترتيب الكلمات اآلتية؛ ألحصل -3
................................  

 (األعشاب -زينت  -و –باألزهار )

 : يرتين باستعمال الكلمتين اآلتيتينأكتب جملتين قص -4
 ...................... يعلقون -
 ........................ يرتبط  -

 التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه على  أقدم
 .المتعلمات والمتعلمين

  ،أشجع المحاوالت األولية، وأتتبع إنجاز المتعلمين والمتعلمات، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة
 .وأشاركهم في الكتابة عند الحاجة

 المراجعة

 .هاتي أنتجيقرأ كل فريق المسودة ال -

 إبداء الرأي في منتوج كل فريق، في ، واحاور أعضاءه، وأتيح للجميع فرص كل فريق أناقش منتوج
 .إطار من االحترام المتبادل

 .ما أفضت إليه المناقشة يمكن مراجعة الكلمات وتصحيحها، وتغييرها حسب -

 العرض

 .ويمكن أن يعززه برسم أو صورة مناسبين بخط مقروء على ورقة، ويكتبه .كل فريق منتوجه يصحح -
 .على تالميذ القسم قصد قراءته والمصادقة عليه ةالنهائيفي صيغته يعرض كل فريق منتوجه  -
يعرض المنتوج أو المنتوجات على جدران القسم، أو مجلة القسم، أو مجلة المدرسة، أو سبورة  -

 .النشر
 



 

 التعلميةتدبير األنشطة التعليمية  المراحل

استراتيجية 
 التقويم

المدروسة  بجميع الحروفباتهم المرتبطة سالمتعلمات والمتعلمين، أقوم مكت ءباإلضافة إلى المالحظة اليومية ألدا*
ويتم ذلك .  ات لديهانوع التعثرتعرف للوقوف على مدى تحقق أهداف األسابيع األربعة، ولتحديد الفئة غير المتمكنة و

 : وفق ما يأتي
 .األقل على جمل ثالث من تتكون قصيرة نصوص قراءة على( ة)المتعلم قدرة تقويم - 
 .بسيطة جمل قراءة على( ة)المتعلم قدرة تقويم - 
 .الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال ] +  مختلفة  صوتية مقاطع من مكونة كلمات قراءة على( ة)المتعلم قدرة تقويم - 

 .المدروسة للحروف مقاطع قراءة على( ة)المتعلم قدرة تقويم - 

 نصقراءة  -1

الشمسية [  ال ] القمرية و [ ال +  ] جميع الحروف  يتضمن( البناء حصص في يستعمل لم) جديدا قصيرا نصا أعد* 

 : مثال قراءته، لتقويم
ُد َو فاِطَمُة بِ  ِة ، أََحسَّ أَْحَم ِة ٱْلـَجميلَ فِيَّ ْي ٍة ِمَن ٱللَّيالي ٱلصَّ ِهما َوقاال في لَْيلَ ديِد ، َفأَْقَبال َعلى أُمِّ ةٌ يا : ٱْلـَحرِّ ٱلشَّ ديدَ ٱْلـَحراَرةُ َش

ِت ٱأْلُمُّ؛ َوقالَْت  َر ْن َنَتناولَ َوْجَبَة ٱْلـَعشاِء َعلى َسْطِح ٱْلـَمْنِزِل ؟ َفكَّ ِك في أَ نا ، ما َرْأُي لَِم ال؟ وَ : أُمَّ ْطِح خاِفتٌ َو ِكنَّ َضْوَء ٱلسَّ . لَ
َهُر : ُد قالَ أَْحمَ  ِت ٱأْلمُّ؛ َوقالَْت . ُهناَك َضْوُء ٱْلـَقَمِرَحْيُث َيْحلو ٱلسَّ ِحَك ساِعداني في : َض ْن ُت ِكْن َعلَْيُكما أَ وافَِقٌة؛ َولَ َنَعْم، ُم

الِعقِ  واِب َوٱْلَم ِة َتْحَت َضْوءِ . َحْمِل ٱأْلَْطباِق َوٱأْلَْك ِعشِ  َتناَولَ ٱْلـَجميُع َوْجَبَة ٱْلَعشاِء ٱللََّذيَذ  .ٱْلــَقَمِر َوَنسيِم ٱللَّْيِل ٱْلُمْن

 جملقراءة  -2

  :الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال +  ] بعض الحروف  تتضمن جمل قراءة على( ة)المتعلم قدرة تقويم* 

َع ٱْْلَْطفاِل    -  .َقَصَد ٱْلَولَُد ٱْلبَْحَر َم
َعًة  – ْمُس ساِط  .في َفْصِل ٱلصَّْيِف تُْشِرُق ٱلشَّ
ْكْترونِيَّةِ  – لِ ْعبَِة ٱْْلِ ْفُل بِٱللُّ  .لَِعَب ٱلط ِ

 قراءة كلمات -3

 :.الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال ] المدروسة مع اضافة   الحروف من مكونة كلمات قراءة تقويم *
ــِقــطــارُ  ِقـطــارٌ   ّيــاَرةُ  َســّيــاَرةٌ  اْل  اْلـــَقــلَـــمُ  َقـــَلــمٌ  الـــسَّ

َرَســـةٌ  ــدْ َرَســةٌ  َم ــدْ ــْعـــَبـــةُ  لُــْعـــــَبـــةَ  اْلـــَم ــــْفـــرُ  ُظــــْفـــرٌ  الــــلُـّ  الـــظُّ

ــــْفــــلُ  ِطــــــْفـــــلٌ  الــــُمـــديــــرُ  ُمــــديــــرٌ   ْمــــلُ  الــــطِّ   الـــَبــــْحــــرُ  الـــرَّ

قراءة مقاطع  -4

 صوتية

 :الئحة المقاطع اآلتية، وأدون النتيجة في شبكة التفريغ (ة)ملرأ كل متعقي *
 ثِ  شـــو يــا خـــو كي ثو رٍ  عا   طَ 

 وَ  كـــي غٍ  لو شٌ  غــا قي َفـ حو

 ثَ  آ كٌ  سٍ  ثٌ  نٍ  قـــا   خٍ  َيـــ

 كــي غـــو كــا قــو غـــا   ثِـ كـــي يو شـــي
 
 

 ملحوظة
 .فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات جميع قراءة تقويم يتم -
 .والمقاطع الكلمات قراءة في لتقويمه داعي فال الجمل قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -
 .المقاطع قراءة في لتقويمه داعي فال الكلمات، قراءة من( ة)المتعلم تمكن إذا -

 

 .تدوين النتائج

  .متمكن: ( 1.  )غير متمكن : ( 0)(: ة)ن النتائج مباشرة بعد أداء كل متعلموأد *
 مالحظات قراءة المقاطع قراءة الكلمات قراءة الجمل (ة)اسم المتعلم

 1فئة - -  1 

 2فئة -  1 0 

 3فئة  1 0 0 

  4فئة  0 0 0 

 تفييء المتعلمين

 :أفيئ المتعلمات والمتعلمين حسب نوع التعثر إلى* 
 (.التعلم بالقرين)سيستفيد من أنشطة اإلغناء، أو يساعد في دعم زمالئه  من قراءة الجمل،( ة)متمكن( ة)متعلم: 1فئة 
  .وال يتحكم في قراءة الجمل، سيستفيد من دعم يمكنه من قراءة الجمل الكلمات قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:  2فئة 
 .وجمل كلماتاءة قردعم يمكنه من ن م ، سيستفيدطفقالمقاطع  قراءة من( ة)متمكن( ة)متعلم:   3فئة 
  .في المحور الصوتيشامل  دعمن م دسيستفي ، المقاطع قراءة من( ة)غير متمكن( ة)متعلم:   4 فئة

 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  .قراءة واستماع وتحدث: المـــكون

 .تفييء المتعلمين والمتعلمات:  1الحصة  (.6)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال +  ] جميعها : الحروف/ األصوات

 .دمية وسيارة+ وتعطلت الطائرات : الوحـــــــــدة حكايتا
 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير أنشطة الدعم واإلغناء االنشطة
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التمييز .1
 :السمعي

 .الكلمة في موجود غير أو موجودا المعني الصوت كان إذا ما لتحديد كلمات أسمع*
 (.نهاية ء؛ وسط بداية؛) الكلمات في المعني الصوت مواقع لتحديد كلمات أسمع*
 .المدروسة الحروف أناشيد والمتعلمات المتعلمون يردد - 

2
 .

ق
قي
ح
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ا

 
ي
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ا

: 

 .(ة)للمتعلم الصوتي الجهاز في مخارجها تلمس مع معزولة بعض االصوات  المتعلمون يردد - 
 .لألصوات المتضمنة المقاطع ويعزلون أصواتا معينة تتضمن كلمات المتعلمون يردد - 
 / ... وِ : ِوسادة/ ٌق          : شرقٌ      /ـغيـ: صغير  /  عا: عائد 
 .المقطع لنطق متعلما وأحدد بالحركات، خاصة معينة جسدية حركة مع معينا صوتا أنطق - 
 ( / .....كا)ــا [ + ك(  /      ]ُغـ)ــٌــ [ + غـ( /    ]َطـ)ــَــ [ +طـ]

  ( ...شفهيا) المقطعي والتجزيء والتقطيع التفييء: أنشطة إنجاز على والمتعلمين المتعلمات أساعد -
 معينة شروط حسب( أعالم/ حيوانات) معين مجال من او الحكاية من المعني الصامت تتضمن كلمات عن البحث في مسابقة :لعبة * 
 ( .نهاية ، وسط ، بداية)
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  :بذلك ، لألصوات البصري للتحقيق ألعاب/ أنشطة 
 :  الشمسية[  ال ]   وبخط أخضر كلمات تتضمنالقمرية [ ال ] أحمر كلمات تتضمن  بخط(  ة) يحيط المتعلم / يلون - 

ِســيٌّ -الرغيف  –الساحة  – الِغـْربالٌ  –الجو  ... - الحكاية -الصيف   -الُكــْر
  :المثال في كما تتضمنه الذي بالحرف الكلمة المتعلمة/ المتعلم يصل - 
 ... -  ِخـْرفـانٍ   –  لعبة -شاطئ   -صيف   – رائع  – قصة 
 ... -ف   –ئـ  –خ   -ق    -ل   -ص  –ط  

 .مستقلة ثم وموجهة نموذجية قراءة( الشمسية[  ال ] و  القمرية [ ال ] تضمن) وكلمات مقاطع من مكونة قرائية لوحة قراءة - 

قراءة نموذجية وموجهة ثم ( ةوحدخاصة بحروف اللوحة )من مقاطع وكلمات مكونة قراءة لوحة  - 
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)مثل لوحتي المقاطع والكلمات المدرجة بالكراسة ، مستقلة

 :مسابقة*
 .المطلوب المقطع تجد من أول هي الفائزة والمجموعة. المجموعات على مقاطع بطاقات أوزع  -أ
 .الموزعة المقاطع من الكلمات من عدد أكبر تكون من الفائزة والمجموعة. مقاطع بطاقات أوزع  -ب
  :المماثلة المقاطع لعيه -
 يتضمن بعضها كلمات بطاقات المتعثرين والمتعلمين للمتعلمات وأسلم ،(غو -كا -خٌ ) الفصل من متباعدة أركان في أكثر أو بطاقات ثالث ألصق*  

 .المناسب بالركن يلتحق أن المقاطع أحد تتضمن بطاقة على يتوفر من كل من أطلب ثم المقاطع، هذه
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 ... بطاقات في ، السبورة على الحروف والمتعلمات المتعلمون يلون - 
 .الحرف فوق أصبعه ممررا مقاطع( ة)المتعلم يقرأ - 
 .األلواح على الحروف والمتعلمات المتعلمون يكتب - 
 .للصوت المتضمن المقطع اللوحة على يكتب ثم شفهيا؛ كلمات( ة)المتعلم يجزئ - 
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 مسابقة

 .المطلوب المقطع إيجاد في يسبق من الفائز. فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات على مقاطع بطاقات أوزع  -أ
 . الكلمات من عدد أكبر يكون من الفائز. فردي بشكل والمتعلمين المتعلمات على مقاطع بطاقات أوزع  -ب
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 كلمات تضم والثانية ،(...عي، حو، ظا، ن، ت،) بالمقاطع خاصة بطاقات تضم األولى: مقلوبة البطائق من مجموعتين طاولة فوق أضع* 
 الكلمة عن الثانية المجموعة في يبحث ثم ، ويقرؤها المقاطع من بطاقة بأخذ المتسابق يقوم(. ... - تمر - عيد) المقاطع تلك تتضمن
 عدد أكبر على يحصل من فائزا ويعتبر. آخر( ة)تلميذ ويلعب. مكانها إلى البطاقة أعاد وإال اللعب في يستمر توفق إذا.  لها المناسبة

 .البطاقات من
ْحـيـا  لعبةال  بطاقات الكلمات َ  شديدةال  عأصن  ـابالــكـت  ي

 
 أصـ  ـي  ة  ــلـ  ـات  بطاقات المقاطع

 .قراءة لوحة قرائية تضم المقاطع والكلمات قراءة نموذجية ثم موجهة فمستقلة -

خاصة أنشطة   
 2و 3: بالفئة

 (.البطاقات عدد في التدرج) وقراءتها جمل لتركيب كلمات بطاقات دمج -
 مــن   الـــــعــمـــل  الـــــرجــــل  رجع

 .(الشمسية[  ال ] و  القمرية  [ال ] ) تتضمن الحكاية من كلمات استخراج - 
 .فمستقلة موجهة ثم نموذجية قراءة بسيطة جمل قراءة - 

خاصة أنشطة   
 1: بالفئة

  .الحصة نهاية في إنتاجاتهم وتقويم الفهم، أسئلة عن واإلجابة مستقلة، قراءة قصيرة نصوص قراءة -
 والمتعثرات المتعثرين دعم ي( ة)األستاذ مساعدة - 

 
 

 : الجذاذة المفيد: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعم والتثبيت: 3و 2الحصة  (6)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 .دمية وسيارة+ وتعطلت الطائرات : الوحـــــــــدة حكايتا الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال +  ] جميعها : الحروف/ األصوات

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 ومشاهد وصور رسوم  الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ، بطاقات...(التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 ...وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من

 . . . بالقرين تعلم /تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل
استراتيجية 

 التقويم
 : أعتمد أداة التقويم نفسها التي اعتمدت في اليوم األول* 
 .أقوم أثر أنشطة الدعم على التحصيل، ومدى تجاوز الصعوبات المرصودة سابقا*  

 رابعةال الفئة

 :المدروسة الحروف تتضمن التي الصوتية المقاطع قراءة تقويم* 

 ثِ  شـــو يــا خـــو كي ثو رٍ  عا   طَ 

 وَ  كـــي غٍ  لو شٌ  غــا قي َفـ حو

 ثَ  آ كٌ  سٍ  ثٌ  نٍ  قـــا   خٍ  َيـــ

  كــي غـــو كــا قــو غـــا   ثِـ كـــي يو شـــي

 لثةالفئة الثا

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الكلمات *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزةأحدد المتعلمات * 

ــقِــطــارُ  قِـطــارٌ   ّيــاَرةُ  َســّيــاَرةٌ  اْل  اْلـــَقــَلـــمُ  َقـــلَــمٌ  الـــسَّ

َرَســـةٌ  ــدْ َرَســةٌ  َم ــدْ ــْعـــَبـــةُ  لُــْعـــــَبـــةَ  اْلـــَم ــــْفـــرُ  ُظــــْفـــرٌ  الــــلُـّ  الـــظُّ

ــــْفــــلُ  ِطــــــْفـــــلٌ  الــــُمـــديــــرُ  ُمــــديــــرٌ   ْمــــلُ  الــــطِّ   الـــَبــــْحــــرُ  الـــرَّ

 ثانيةال الفئة

 (.عدة التقويم السابقة)أقوم مدى تمكن متعلمي هذه الفئة من قراءة الجمل *
 .أفرغ النتائج في الشبكة السابقة وأدرسها*
 .والمتعلمين الذين يحتاجون للمعالجة المركزة أحدد المتعلمات* 

 النص

ديِد ، َفأَْقَبال َعلى ُد َو فاِطَمُة بِٱْلـَحرِّ ٱلشَّ ِة ، أََحسَّ أَْحَم ِة ٱْلـَجميلَ ِفيَّ ْي ٍة ِمَن ٱللَّيالي ٱلصَّ  في لَْيلَ
ِهما َوقاال  ْن َنَتناو: أُمِّ ِك في أَ نا ، ما َرْأُي ةٌ يا أُمَّ ديدَ لَ َوْجَبَة ٱْلـَعشاِء َعلى َسْطِح ٱْلـَحراَرةُ َش

ِت ٱأْلُمُّ؛ َوقالَْت  َر ْطِح خاِفٌت : ٱْلـَمْنِزِل ؟ َفكَّ ِكنَّ َضْوَء ٱلسَّ لَِم ال؟ َولَ ُد . َو ُهناَك : قالَ أَْحَم
َهُر  ِت ٱأْلمُّ؛ َوقالَْت . َضْوُء ٱْلـَقَمِرَحْيُث َيْحلو ٱلسَّ ِحَك ِكْن َعلَ : َض واِفَقٌة؛ َولَ ْن َنَعْم، ُم ْيُكما أَ

الِعقِ  واِب َوٱْلَم ساِعداني في َحْمِل ٱأْلَْطباِق َوٱأْلَْك ِة . ُت َتناَولَ ٱْلـَجميُع َوْجَبَة ٱْلَعشاِء ٱللََّذيَذ
ِعشِ   .َتْحَت َضْوِء ٱْلــَقَمِر َوَنسيِم ٱللَّْيِل ٱْلُمْن

 الجمل

ــــُد اْلــــَبــــْحـــَر َمـــَع اأْلَْطـــفــــــاِل  - ــدَ اْلـــَولـَ  .    َقـــَص
ــْمــُس ســــــاِطــَعـــة   – ـِف ُتــــــْشـِرُق الــــشَّ ــْي  .فـــي َفـــْصـِل الـــــصَّ
ــبـــِة االلِ  – ـْع ــــــْفــــلُ بِــــالـــلُـّ ــــــِعــــَب الــــــطِّ ــــــِة لَ ــــــرونِــــيَّ   .ــْكــــْت

 .مساعدتي على إنجاز بعض األنشطة لفائدة المتعثرات والمتعثرين*  الفئة األولى
 :توجيه - 

يستغل باقي المتعلمين الوقت في القراءة الصامتة للمقاطع والكلمات والجمل في كتاب  لتمرير الرائز،( ة)في انتظار المناداة على المتعلم
 (.صفحة أسبوع التقويم والدعم)( ة)التلميذ

 [التعلم بالقرين. ]تساعد الفئة المتمكنة باقي المتعلمين في القراءة -
 

 

 : الجذاذة .في اللغة العربية المفيد: المرجع األول ابتدائي :المستوى

 5: األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .الدعمتقويم أثر : 4الحصة  (.6)والدعم  التقويم أسبوع: الموضوع

 الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال +  ] جميعها : الحروف/ األصوات

 .دمية وسيارة+ وتعطلت الطائرات : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

استراتيجية 
 التقويم

 : يفطة إضافية متنوعة ومركزة تسهم شأن، أقترح ويم األثرقبناء على نتائج ت *

 .بابهسومعالجتها حسب نوع التعثر وأ( غير المتمكنين)تصفية الصعوبات المتبقية لدى المتعثرين * 

أنشطة الوعي 
 الصوتي

 :، بمثلطة الوعي الصوتي وخصوصا العزل والتقطيع والتجزيء والدمجشاعتماد أن*

 ...ظلة، طماطم، ضفدع، دمية، شالل، سرير، صنبور، ذيل، : ما الصوت األول في كلمة ؟ :تمارين العزل -
 .....؛ (تصفيقات 5)ة / ر /ــرا/حــ/الـ: / ارصدي مقاطع الكلمات التالية :تمارين رصد المقطع -

 .....؛ /ــــــرٌ / /ــيــــــصــ/َقـــ : /َقـــــصـــيـــٌر : ما المقاطع التي تتكون منها كلمة ؟: تمارين التجزيء -

 ....َكـــــثـــــيــــٌر؛ / : ــــرٌ / /ــــثــــيــــ/ /َكـــــ/: ادمج المقاطع التالية لتكوين كلمة: تمارين الدمج -

ــٌد : ـــٌد َقــيْ /     َطـــلَّ  : طفل/ َغــْيـــٌر     : َصـــغــيــرٌ /      َصــــفٌّ : صيف/   ِظـــلٌّ : ظلة: الحذف تمارين -  / ..........َي
ــاٌر    : طار/ ظــاِفٌر   : ُظــْفــرٌ : اإلضافة تمارين -  / .......خياط: خيط/ طاولة       : طويل/عــظـيـُم  : َعــــْظــمٌ / َطــيَّ
 / ....ضفضع، رضيع، وضع : الكلمات ؟ في المشترك الصوت ما: التعرف تمارين- 
 ...عــظــــام ، : م /ظـــــا/ِعـــ: المقاطع ؟ من تتكون التي الكلمة ما: الدمج تمارين -
 .......[زائر، ثائر، سائر، غائر، ]طائر : كلمة مع القافية في تشترك كلمات( ي)اذكر: القافية رصد تمارين -

 غناءأنشطة إ
مكتسبات 
 المتمكنين

 :بمثل، . . .قراءة جمل قصيرة، التعليق على صورة، تحويل جملة إلى رسم 
 .....الشاطئ جميل،  الشمس ساطعة، االطفال يمرحون: الجمل -
 [....الفطيرة ]و [ التاجر و القرود: ]التعليق على صور حكايتي -
 ..فطيرة، قرد، ، ظلة، طائرة،: تحويل الكلمات إلى رسم -
 .قراءة قصة والتعليق عليها -

ت
بي
تث
 ال
طة

ش
أن

 

طة
ري
خ

 
مة
كل
ال

 

 :بمثل. يخهاسوتر ،(رائيقهم الفالمحور الصوتي ومحور ال)ي المحورين فالمرتبطة بالوحدة  تثبيت التعلمات* 

  اسم: نوع الكلمة 

 المرح: مرادفها
 لعبال: الكلمة

 االنطواء: ضدها

  

  اللعب مفيد للصحة: تركيبها في جملة

كة
شب

 
مة
كل
ال

 
  الجبل 

 البحر
 االصطياف

 الشاطئ
  

 األلعاب مدينة النهر

 ......   
 عائلة
 الكلمة

ــَف ، مصطاف، اصطياف، صيفية،: صيف  –...                  طيار، طائرة، مطار، طائر، : طار -  ...َصــيَّ

 توجيه

 .حرية اختيار األنشطة المالئمة وبنائها حسب نوع التعثرات المالحظة( ة)تترك لألستاذ -
  .(رينقم بالعلالت)معالجة ثغرات زمالئهم في الفئة المتعثرة ي فإشراك المتعلمين المتمكنين  -
 .م النشيط خالل عملية المعالجةعلاب وطرائق التعاعتماد األل -
بشكل  مإنجاز مها؛ مسابقات بين المتعلمين؛ يةارقألعاب ) على العمل الفردي  -بالنسبة للفئة المتعثرة-ي هذه الحصة فالتركيز  -

 . . . ( .  ؛فردي
 

 

 

 

 

 

 : الجذاذة .المفيد في اللغة العربية: المرجع األول االبتدائي: المستوى

 5: األسبوع اللعب والمرح:  6الوحدة  .وتحدث واستماع قراءة: المـــكون

 .وإغناء التعلمات مركزةالمعالجة ال: 5الحصة  (6) والدعم التقويم أسبوع: الموضوع

 الشمسية[  ال ] القمرية و [ ال +  ] جميعها : الحروف/ األصوات

 .دمية وسيارة +وتعطلت الطائرات : الوحـــــــــدة حكايتا

 .المتمكنة للفئة التعلمات وتثبيت المتمكنين لغير القرائية الصعوبات معالجة: األهداف

 الحكايتين، نصا الحركات، بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، ،بطاقات. . . (  التتبع بطاقة  تفريغ، شبكة  روائز،) التقويم عدة: الوسائل
 . . . وإيماءات جسدية حركات  بصرية، – سمعية وسائل  حاسوبية، برامج  ألعاب،  قصص،  الحكايتين، من ومشاهد وصور رسوم 

 . . . بالقرين تعلم/ تفاعلي/ جماعي/ مجموعات في/ ثنائي / فردي: العمل صيغ



 : الجذاذة في اللغة العربية المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5:  األسبوع اللعب والمرح: 6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (.الحروف ضمن مقاطع. )خــط:  1الحصة  (.6)تقويم ودعم : الموضوع

القمرية والشمسية كتابة ( ال)الحروف مع  كتابة: المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية ودعم تقويم :الهدف
 .سليمة

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 التي كشفت شبكة التقويم ان ووالقمرية مع ال الشمسية تتضمن الحروف  أنطق مقاطع

المتعلمات والمتعلمين كال أو بعضا، ما زالوا يتعثرون في كتابتها، وأطلب استحضار كلمات 
 .تتضمنها

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

  الشمسيةمع ال أكتب على السبورة مقاطع تتضمن الحروف. 
 .أقرأ المقاطع، ويقرأها بعضهم قراءة جهرية مستقلة -
ن ابة المقاطع، وأحفز اآلخرين على أبعض المتعثرين والمتعثرات على السبورة لكت اوبوننيت -

 .إنجازهميقوموا 

 إنجاز

 مثل ،لمعروضة على السبورةا وحةالل من مقاطع أربعة يأنتق : 

 القـ -العـ -الظـ  -الشـ 
 وأستثمرها بنفس التقنيات التي وظفتها في حصص مماثلة للخط، مثل:  

 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىعل لمقاطعا اًكتب ،. 

 كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقة١ لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات القياس)

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق مقطع؛ كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذبالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  أنجزوهيقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع اللعب والمرح: 6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 (ضمن كلمات الحروف. )خــط:  2الحصة  (.6) تقويم ودعم : الموضوع

القمرية والشمسية كتابة  (ال)الكلمات مع  كتابة: المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية ودعم تقويم :الهدف
 .سليمة

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
  التي كشفت شبكة التقويم ان مع ال الشمسية والقمرية وأنطق كلمات تتضمن الحروف

المتعلمات والمتعلمين كال أو بعضا، ما زالوا يتعثرون في كتابتها، وأطلب استحضار كلمات 
 .تتضمنها

 إعداد

  رينثالمتع على مركزا التالية األنشطة تدبير في التقويم شبكة معطياتأستثمر. 

  والقمريةمع ال الشمسية أكتب على السبورة كلمات تتضمن الحروف. 
 .أقرأ الكلمات، ويقرأها بعضهم قراءة جهرية مستقلة -
بعض المتعثرين والمتعثرات على السبورة لكتابة الكلمات، وأحفز اآلخرين على أن  اوبوننيت -

 .إنجازهميقوموا 

 إنجاز

 مثلالمعروضة على السبورة وحةالل من أربع كلمات يأنتق ،:  

 العلم -الكرة  –اللعب  –الدمية 
 وأستثمرها بنفس التقنيات التي وظفتها في حصص مماثلة للنقل، مثل : 

 وهم يتابعوننيطورهاس للون ريمغا بلون وريةالسب بكةلش١ ىالكلمات عل اًكتب ،. 

 القياس) كتابته روبمعايي حركة؛ و حرف كل كتابة ارسمب لمتعلقةا لتوضيحاتا جديد من أقدم 
 (.والخصوصيات

 مسك وكيفية لصحية،بالجلسة ا همتذكير ذلك يسبق ؛كلمة كل من سطرا الدفاتر على ونيكتب -
 .الدفر ووضع القلم،

 اعدةسوالم التوجيه يهدف إنجازهم أتتبع. 

 تصحيح
 .لكذبالنموذج الخطي، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى  أنجزوهيقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة  المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع اللعب والمرح: 6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 نقــــــل :  3الحصة  (.6) تقويم ودعم : الموضوع

 :المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية ودعم تقويم :الهدف
 (3)القمرية والشمسية( ال)جمل تتضمن  نقل

 .السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة، بطاقات المقاطع: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 مع ال  وفحرال منتتض ؛وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين اتالمتعلم من بلأط

 .والقمريةالشمسية 

 تقـــويم

 ةجمل لتركيب طالقناال وضعية كلمات أستثمر أو رة،ستحضالم الجمل من بسيطة جملة أنتقي 
 ؛مع ال الشمسية والقمرية وفحرال الجملة منتتض أن على أحرص معا الحالتين وفى ،بسيطة

 تللف بالجملة المرفقة رقيمتال عالمات أو عالمة تمييز عمالسبورية،  الشبكة على أكتبها ثم
 :مثل إليها، اتوالمتعلم المتعلمين انتباه

حرارتي مرتفعة، . أنا من فصول السنة األربعة
 هل عرفتني؟. نهاري طويل، وليلي قصير

 .بوريةسال الشبكة على الجملة أكتب وأنا ؛ىتابعونني -

 مستقلة جهرية ةقراء والمتعلمات المتعلمون بعض يقرؤها ثم الجملة، أقرأ. 

 همبعض دبانتو حدة، الو حروف كتابة عتد القلم ومسار ءواالنتها البدء نقطتي عن رهمتفسسأ 
على الحروف المعنية  األصبع نالمتعثرين، بحيث يمررو ا علىكزمر بذلك عمليا مللقيا

المتضمنة في الجملة المكتوبة على السبورة، وأشرك اآلخرين في التصحيح، إن دعت الضرورة 
 .إليه

 على المتعثرين، ويشاركون  ركزام طويلةعن قياس ومواصفات كل حرف أو حركة  اًستفسرهم
 .إليه الضرورة دعت إنفي تصحيح األجوبة، 

 دعــــم

 .الدفاتر على الجملة ينقلون -

 الدفتر ووضع القلم، مسك وكيفية الصحية، بالجلسة تذكيرهم ذلك سبقي. 

 والمساعدة التوجيه بهدف إنجازهم عأتتب. 

 تصحيح
 .لكذ، ويصححون أو يعدلون ما يحتاج إلى على السبورة بما هو مكتوبوه نقليقارنون ما  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 : الجذاذة المفيد: المرجع .االبتدائي األول: المستــوى

 5: األسبوع اللعب والمرح: 6الوحدة  الكتابة: المكـــــون

 .إمـــــــــــالء:  4الحصة  (.6)تقويم ودعم : الموضوع

تتضمن ال الشمسية والقمرية  جمل ممالة كتابة :المكتسبات من حصص تصفية الصعوبات الكتابية ودعم تقويم :الهدف
  .سليمة كتابة

 .بطاقات المقاطع السبورة؛ شبكة سبورية؛ األلواح، أوراق التسويد، الدفاتر، كراسة المتعلم والمتعلمة،: الوسائل
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية االنطالق
 مع ال  وفحرال تتضمن وجمل لكلمات الشفهي االستحضار والمتعلمين المتعلمات من أطلب

 .الشمسية والقمرية

 تقــويم

 على والمتعلمات المتعلمون ويكتب ، للحروف مع ال الشمسية والقمرية مقاطع بتدرج أملى 
 .يصححون ثم ؛األلواح

 ىعل ماتوالمتعل مونالمتعل ويكتب ، مع ال الشمسية والقمرية وفحرال منتتض كلمات أملى 
 .حونيصح ثم ،احلواأل

 دعــــــم

 تنويع مع مع ال الشمسية والقمرية للحروف مقاطع منتتض جملة السبورة على أكتب 
 في اتوالمتعلم ناالمتعلمي جل تعثر التقويم كشف التي المقاطع على مركزا ؛ الحركات
 .كتابتها

 ...أحب اللعب بالكرة والدمية والدراجة والسيارة في قاعة األلعاب

 همبعض هايقرأ ثم ،الجملة أقرأ. 

 اللوحة أحجب. 

 رالدفت ووضع القلم مسك ةيوكف الصحة، لسةبالج أذكرهم. 
 :يلي ما مراعيا عليهم أمليه ما الدفاتر على يكتبون -

 .اإلصغاء لما أنطقه حسن نوالمتعلمي اتالمتعلم من أطلب. 
 .مسموع بصوت سليما نطقا الكلمة أنطق. 
 .نطقته ما اتالمتعلمو نالمتعلمي أحد يعيد .
 .الصمت ألتزم ذلك وأثئاء ،الكتابة في روعهملش إشارة أعطي .
  .قلمه الكتابة أنهى نم يرفع أن على دهمأعو .
 .التقنية بنفس اعالجهأو ةالموالي الكلمة إلى أنتقل .

 أن لهم ليتاح بتؤدة؛ ةءالقرا يعيد أن( ة)يذمتل من بلوأط كله؛ يتهلأم ما بتؤدة أقرأ لختاما في 
  .فاتهم ما يتداركوا

 تصحيح
 .، ويصححونعلى الدفاتر بما هو مكتوب على السبورةيقارنون ما كتبوه  -

 هيأتتبع تصحيحهم بهدف المساعدة والتوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

وضعية 
االنطالق 

التخطيط )
 (للكتابة

 كالتالي وذلك العمل، وطريقة التفاعلية الكتابة موضوع من الهدف والمتعلمين للمتعلمات أوضح : 

 لتقديم معلومات  جملتين قصيرتين ستكتب مجموعة وكل ؛مجموعات عدة سيشكلون أنهم أخبرهم
 .عن الطبيعة

 الفصل تنظيم وفي مجموعات، إلى تقسيمهم في والمتعلمين المتعلمات أشرك. 

 سأساعدهم وأوجههم وأشجعهم في الكتابة، وأشاركهم في كتابة الجملتين  أخبرهم بانني
 .القصيرتين

 وانطلق القطار+  هدية ألختي: لية تتطلب منهم استحضار وتذكر نصوصأذكرهم بان الكتابة التفاع  +

 :، وأطرح أسئلة لتذكيرهم بمضامينها، مثلونصيص أسبوع الدعمماذا يجري؟ + السرك في قريتنا
 ماذا قالت البائعة؟ ماذا قالت ياسمين للبائعة؟ لمن ستقدم ياسمين الهدية؟: ألختيهدية  - أ

 أين وضع الطفل القطار؟ ماذا ركب الطفل للقطار؟: وانطلق القطار - ب
 أين حل السرك؟ ماذا اخترق األسد؟ بم قام البهلوان؟ :السرك في قريتنا - ت
 كيف الشرائط؟ ماذا وضع على المائدة؟ماذا يجري؟  - ث
 ماذا لمس طارق؟ ماذا سمع؟ مم حذره؟: أسبوع الدعم نصيص - ج

  وتقديمها شفهياائيةالقر تذكر جمل قصيرة أعجبتهم في النصوصأطلب منهم ،. 

  ،يمكن لي ان اختار من هذه النماذج ما يناسب مستوى المتعلمين، وحجم الزمن المخصص للحصة
 .ويمكن اختيار نموذج معين مناسب لكل مجموعة

إنجاز 
 المسودة

 :في القيام بمحاوالت لكتابة جمل قصيرةيشرع أعضاء كل فريق  -
 :اغ بكلمات مناسبةأمأل الفر -1
 ........، ألن ذلك ......حذار أن تجلس امامي -
 ..............أريد أن  -
 ........، ........اهال و  -
 :جملة لتكوين الكلمات أركب -2
 : ..........      السرك صفق، في، الجمهور، بحرارة، -
     .................:المسلية لعبت، األلعاب، -
 : ................ اللعبة الخال، المفضلة، أهداني، -
 .م التوضيحات المساعدة لكيفية إنجاز المطلوب من خالل مناقشة النموذج الذي سأقترحه عليهمأقد -

 وأشاركهم في الكتابة أتتبع إنجازهم، وأقدم لهم التوجيه والمساعدة، أشجع المحاوالت األولية، و
 .عند الحاجة

 المراجعة
 .هاأنتج التي ةالمسود قفري كل يقرأ -
 .والمتعلمين تالمتعلما مستوى ة تناسبريسم فصيحة ةبلغة عربي منتوجه حول فريق كل حاورأ - ح
 .لدالمتبا االحترام نم إطار في فريق كل توجمن في الرأي إلبداء للجميع الفرصة أتيح - خ

 العرض

 .مناسب برسم هزيعز أن كنيمو ،قةرو على مقروء بخط النهائية تهفي صيغ منتوجه فريق كل يصحح -
 .عليه ةوالمصادق تهءقرا دقص ،مالقس تالميذ على النهائية تهلختامي في صيغا  توجهمن فريق كل يعرض -
 أو رالنش ةوربس أو ،المدرسة لةمج أو ،مالقس مجلة أو. مالقس انرجد على المنتوجات أو المنتوج يعرض -

 .غيرها
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