
 األولى الحصة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

ٌهٌئ األستاذ/ األستاذة المتعلمٌن والمتعلمات لإللبال على الدرس الجدٌد، وٌتعالد معهم حول  -
 األهداف المراد تحمٌمها وعلى صٌغ العمل وشروط االشتغال.

 التهٌئة

المتعلمٌن والمتعلمات إلى مشاهدة الصور المعروضة أمامهم ولراءة عنوان ٌوجه األستاذ/ األستاذة  -
الحكاٌة واستنطاق مضامٌن الصور وداللة العنوان لبناء تولعات حول موضوع الحكاٌة وحول الموى 

.الفاعلة فٌها.  

المالحظة 
 والتوقع

لشخصٌات الرئٌسة فً ٌطرح األستاذ/ األستاذة أسئلة موجهة تركز على ما ٌأتً: موضوع الحكاٌة. ا
 الحكاٌة. مؤشرات حول المكان والزمان

 الفهم

لتموٌم أثر التسمٌع والفهم األولً للحكاٌة ٌطلب األستاذ/ األستاذة من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث  -
 شفهٌا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاٌة.

 التقوٌم والدعم

 

األحداث، الزمان،  ٌحدد المتعلم)ة( عناصر الحكاٌة )الشخصٌات، /ٌتعرف المتعلم)ة( مضمون الحكاٌة سماعا : الهدف :الثانٌة الحصة

 ٌستثمر المتعلم)ة( عناصر الحكاٌة إلنتاج جمل مفٌدة شفهٌا. /المكان( شفهٌا

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

 ٌتذكر المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة. -
 اذ)ة( مع متعلمٌه حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.ٌتعالد األست

 التهٌئة

وحرٌصا لصوت، ٌسمع األستاذ)ة( الحكاٌة مستوفٌا شروط األداء السلٌم، ومراعٌا وضوح نبرات ا -
السرد، ومتممصا الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات تعبٌرٌة  على    

 التسمٌع

أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاٌة مراعٌا فً صٌاغتها المستوى اللغوي للمتعلمٌن ٌمدم األستاذ)ة( 
والمتعلمات، وباستثمار األجوبة عنها، ٌمودهم إلتمام خطاطــة عناصر الحكاٌة: ملحوظة: ٌمكن أن 
 ٌنجز هذا النشاط بشكل متدرج. كما ٌمكنه أن ٌتم بصٌفة عمل جماعً أو عمل فً مجموعات

 

 
 

ر تحدٌد عناص
 الحكاٌة

ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن بعض أحداث الحكاٌة فً مرحلة أولى، وٌعملون على  -
 إغناء ما أمكن منها بربط الحدث بزمن ولوعه أو مكانه.

 التقوٌم والدعم

عنوان 
 الحكاٌة

 الشخصٌات

 األحداث

 األزمنة

 األماكن

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

و التحدث   االستماع:  المكون الحكاٌة   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

لى :أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا ع  
ٌتعرف  و التولعات شفهٌا انطاللا من الصور والعنوان تحدٌد

فهمه األولً للحكاٌة المسموعة نع/ التعبٌرمضمون الحكاٌة سماعا  



المتعلم)ة( بنٌة الحكاٌة شفهٌا )البداٌة، التحول، المشكل، الحل،  ٌحدد /ٌتعرف المتعلم)ة( مضمون الحكاٌة سماعا: الهدف: الثالثة الحصة

 ٌستثمر المتعلم)ة( بنٌة الحكاٌة فً إنتاج جمل مفٌدة بشكل شفهً /النهاٌة(

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

وأهم عناصرها. ٌتعالد األستاذ)ة( مع  ٌسترجع المتعلمون والمتعلمات عنوان الحكاٌة وموضوعها -
 متعلمٌه حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.

 التهٌئة

وت و حرٌصا ٌٌّسمع األستاذ)ة( الحكاٌة مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الص  -
السرد ومتممصا الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات على تعبٌرٌة  

 التسمٌع

األستاذ)ة( النص الحكائً ممطعا ممطعا وٌمود المتعلمات والمتعلمٌن لإلجابة عن األسئلة ٌسمع 
بالمعطٌات الواردة فً الجدول اآلتً بعدما ٌتم تحدٌد جملة بداٌة كل  الخاصة بكل ممطع، مسترشدا  

:ممطع وجملة نهاٌته من لدن المتعلمٌن والمتعلمات  

ممطع السؤال الخاص بكل البنٌة  مماطع النص الحكائً 
 الممطع االول................... .................................. بداٌة الحكاٌة

 الممطع الثانً................... .................................. التحول
الثالث................... الممطع .................................. المشكل  
 الممطع الرابع................... .................................. الحل

 الممطع الخامس................. .................................. نهاٌة الحكاٌة
 

 

تحدٌد بنٌة 
 الحكاٌة

مكونات بنٌة الحكاٌة بشكل مرتب وباستثمار ٌعبر المتعلمون والمتعلمات بجمل مفٌدة عن مختلف  -
 الصور المثبتة فً كراسة المتعلم/ المتعلمة.

 التقوٌم والدعم

 

 /استعمال أسالٌبٌحول المتعلم جملة اسمٌة إلى جملة فعلٌة فاعلها ظاهر /ٌستثمر المتعلم الرصٌد المعجمً : الهدف:الرابعة الحصة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

 التهٌئة العمل الممكنة ٌتعالد األستاذ)ة( مع متعلمٌه حول األهداف وصٌغ -

وت و حرٌصا على ٌسمع األستاذ)ة( الحكاٌة مستوفٌا شروط األداء السلٌم مراعٌا وضوح نبرات الص
السرد ومتممصا الجو العام للحكاٌة بتوظٌف التعبٌرات الجسدٌة واإلٌماءات.  تعبٌرٌة  

 ٌفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن لسرد الحكاٌة بالتناوب -

المالحظة 
 والتوقع

ٌدعو األستاذ )ة( المتعلمات والمتعلمٌن إلى استخراج بعض الكلمات المفاتٌح الواردة فً الحكاٌة التً 
 تشكل بنٌة الحكاٌة، وكذا بعض األوصاف أو الحاالت التً تعتري الشخصٌات

: ٌتم إنجاز هذا النشاط بشكل متدرج مع المتعلمات والمتعلمٌن وبكل الصٌغ التً توجٌه دٌداكتٌكً
المفردات )خرٌطة  استراتٌجٌاتٌراها األستاذ)ة( مناسبة للفئة المستهدفة، ٌمكن اعتماد مختلف 

 .الكلمة، شبكة المفردات، عائلة الكلمة...( الستثمار الرصٌد اللغوي

استثمار الرصٌد 
 المعجمً

األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمٌن إلى االشتغال على األسالٌب الممررة فً أسبوعً الحكاٌة، ٌمود  -
 وكذا الصرف والتحوٌل والتراكٌب

استثمار 
التراكٌب 
واألسالٌب 
 والصرف

الحصة على ما ٌأتً: تركٌب جمل مفٌدة تتضمن الرصٌد المروج  ٌركز األستاذ فً تموٌم تعلمات
خالل الحصص الخاصة بالحكاٌة. أنشطة خاصة بالتراكٌب والصرف والتحوٌل. استعمال األسالٌب 

 الممررة فً أسبوعً الحكاٌة
 التقوٌم والدعم

 



 

 

 الخامسة الحصة

 ٌستثمر المتعلم)ة( القٌم المروجة فً الحكاٌة. /المتعلم)ة( الحكاٌةٌشخص  /ٌسرد المتعلم)ة( الحكاٌة أو مقاطع منها.الهدف : 

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات التحدث عن مضمون الحكاٌة الذي اكتسبوه. ٌتعالد األستاذ)ة( مع  -
 متعلمٌه حول األهداف وصٌغ العمل الممكنة.

 التهٌئة

ٌشجع األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمٌن على سرد بعض مماطع الحكاٌة بالتناوب -  السرد 

ٌشرن األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمٌن فً إعداد الفضاء والوسائل وفً تشكٌل المجموعات وتوزٌع 
تتناوب المجموعات على تشخٌص الحكاٌة وفك األدوار المحددة  -األدوار، لتشخٌص الحكاٌة. 

هاألفراد . 
 التشخٌص

لتموٌم األثر االنفعالً الذي خلفه التفاعل مع الحكاٌة عبر التشخٌص ٌمود األستاذ)ة( المتعلمات  -
 والمتعلمٌن لـ: 

 تحدٌد وإبراز المٌم المروجة فً موالف النص الحكائً وأهمٌتها  -
 للتعبٌر عن موالف محددة فً النص فً ضوء المٌم المروجة. ٌفسح المجال للمتعلمات والمتعلمٌن -

 التقوٌم والدعم

 

 السادسة الحصة

 ٌنتج المتعلم)ة( حكاٌة جدٌدة باستثمار عناصر وبنٌة الحكاٌة موضوع الدرس.الهدف :

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

والمتعلمٌن بمباشرة عملٌة اإلنتاج انطالق من الحكاٌة موضوع الدرس.  ٌخبر األستاذ)ة( المتعلمات -
ٌساعدهم على استرجاع عناصر الحكاٌة وبنٌتها السردٌة باستعمال خرٌطة الحكاٌة وسرد بعض 

 المماطع ذات الصلة باإلنتاج.
 التهٌئة

كن استبدال أحد عناصر : لكً تؤدي عملٌة اإلنتاج وظٌفتها التعلٌمٌة التعلمٌة، ٌمدٌداكتٌكً توجٌه -
الحكاٌة )حدث أو أكثر/ شخصٌة أو أكثر/ المكان/ الزمان( أو بتبدٌل ٌطال أحد مكونات بنٌة الحكاٌة 
)البداٌة، التحول، المشكل، الحل، نهاٌة الحكاٌة(. هذا وٌتم التدرج فً هذا األمر حسب تمدم مستوٌات 

تثمار تولعات المتعلمٌن والمتعلمات فً توجٌه االكتساب اللغوي والمدرة على التعبٌر. هذا وٌمكن اس
عملٌة اإلنتاج كلما كان ذلن ممكنا. هذا، وٌسٌر نشاط اإلنتاج حسب اإلجراءات اآلتٌة )على سبٌل 
االستئناس(: ٌمسم األستاذ)ة( متعلمٌه إلى مجموعات تتكلف كل منها بمباشرة عملٌة اإلنتاج الجدٌد 

وعات لتحدٌد االختٌار الذي سٌؤطر عملٌة اإلنتاج. ٌدعوهم للحكاٌة. ٌفسح المجال ألفراد المجم
الستثمار عناصر الحكاٌة وبنٌتها فً عملٌة اإلنتاج. ٌتناوب، بعد انتهاء مدة اإلنجاز، أفراد كل 

 .مجموعة على عرض إنتاجاتهم حسب عناصر الحكاٌة أو مكونات بنٌتها

 اإلنتاج

 ج الصعوبات بطرٌمة جماعٌة تفاعلٌةوتعالَـّن خالل عملٌة العرض اإلنتاجات متموم ـ 
ـ ٌسجل األستاذ)ة( مالحظاته حول التعثرات والصعوبات المسجلة فً دفتر المالحظات لتشكل 

 موضوعات للمعالجة والدعم.
 التقوٌم والدعم

 



 

 

 

 

 الثانٌة و األولى الحصة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

: النشاط األول ٌمود األستاذ)ة( متعلمٌه ومتعلماته السترجاع موضوع الحكاٌة. ئلة األولى الحصة -
هادفة ٌٍمود متعلمٌه ومتعلماته للتركٌز على المٌمة المستهدفة من الوضعٌة وذلن من خالل ا توجٌه 
النماش دٌداكتٌكً: ٌمبل األستاذ)ة( جمٌع اإلجابات واختٌارات المتعلمٌن وٌعمل على استثمارها إلثارة 

 حول المغزي من الوضعٌة )الصدالة، التعاون، الولاٌة من األخطار، أهمٌة المحافظة على الماء ...

التهٌؤ للتحدث 
 والتحاور

النشاط الثانً:الحصة الثانٌة:  -  
ٌركز األستاذ)ة( على الصورة المصاحبة للوضعٌة التواصلٌة وٌثٌر انتباه المتعلمٌن والمتعلمات إلى  

مكوناتها وإدران الدالالت التً تتضمنها. التعرف على  
من خالل الصورة المثبتة فً كراسة المتعلم)ة( ...    

ٌحفز األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمٌن للتحدث عن موضوع الوضعٌة ومنالشتهم فً ردود أفعالهم. 
 .فتح حوار أفمً باعتماد تمنٌة سؤال/ جواب.

 التحدث والتحاور

باستثمار الصور المثبتة على كراسة المتعلم)ة(، ٌفسح األستاذ)ة( المجال للتحدث والتحاور فٌما بٌن ـ 
المتعلمٌن والمتعلمات )حوار بٌن المتعلمٌن( وٌساعدهم على تطوٌره وإغنائه واالسترسال فٌه من 

 خالل تمدٌم كلمات وروابط وأدوات استفهامٌة ونعوت... تتماشى والممام التواصل.
 لتقوٌم والدعما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

و التحدث   االستماع:  المكون  الوضعٌة التواصلٌة  

 التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /الوسائل 
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
التحدث من خالل توظٌف أسلوب اإلخبار و صٌغه-  
 



 

 

 

 

 األولى الحصة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

األستاذ)ة( بخط واضح الكلمات البصرٌة الخاصة باألسبوع فً لوحة تعلك على الحائط داخل  ٌكتب -
المسم فً مكان ظاهر للجمٌع للرجوع إلٌها فً الحصص المادمة. ٌمرأ األستاذ)ة( الكلمات البصرٌة، 

 وٌطلب من المتعلمات والمتعلمٌن تردٌدها.
 الكلمات البصرٌة

المشتركة على لوحة كبٌرة: ٌكتب األستاذ)ة( نص المراءة -  
تعلك اللوحة فً مكان ظاهر للمتعلمات والمتعلمٌن للرجوع إلٌها خالل الحصص المادمة. ومعبر مع  

أمكنلحن موسٌمً إن   
 ٌمرأ النص للمتعلمات والمتعلمٌن بصوت عال 
 .ٌطلب منهم تردٌد النص معه أكثر من مرة

القراءة 
 المشتركة

 اعمدو لٌنمن خالل مطالبتهم بالحدٌث عن أصدلائهم المفضالمتعلمٌن و المتعلمات  )ة(ٌهٌئ األستاذ 
المٌام به برفمتهم. تعودوا  

تأمل الصورة و ٌدعو األستاذ )ة( المتعلمات والمتعلمٌن إلى دراسة الصورة والعنوان من خالل: 
 تحدٌد مكوناتها

 الشخصٌات الظاهرة فٌها
عنوان النص. تحدٌد المعنى الذي ٌمكن أن ٌمصده  

 تكملة للعنوان أو إضافة كلمة للعنوان.
  ٌتولع المتعلمون والمتعلمات ما لد ٌتحدث عنه النص.

المالحظة 
 والتوقع

 التقوٌم والدعم  ٌنالش المتعلمون و المتعلمات تولعاتهم -

 لتحمٌك التفاعل األولً مع النص، ٌمدم األستاذ)ة( لراءة نموذجٌة. 
 لمراءة النص أو بعض فمراته لراءة مستملة.ـ ٌدعو متعلمٌه 

 .تعثراتهم ٌتبادلون أدوار المراءة و ٌصححون ذاتٌا و جماعٌا
 القراءة األولٌة

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الوظٌفً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشتركة -  
انطاللا من عتبات النص)العنوان،الصورة...(تحدٌد تولعاته -  



 

 

 الثانٌة الحصة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

إلٌها، وٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات تردٌدها )بالتركٌز  ٌمرأ األستاذ)ة( الكلمات البصرٌة مشٌرا -
 البصري علٌها(.

 الكلمات البصرٌة

 - مع لحن موسٌمً اذا أمكن ٌمرأ األستاذ)ة( نص نص المراءة المشتركة لراءة معبرة بصوت عال -
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص مع األستاذ)ة(.  -
 االستراتٌجٌاتٌطلب منهم تحدٌد الكلمات التً لم ٌفهموها، وٌشركهم فً شرحها باستخدام إحدى  -

القراءة 
 المشتركة

  النشاط األول: المراءة الجهرٌة للنص: 
 ٌحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان النص المرائً موضوع الدرس. 

 وت مع استحضارووضوح نبرات الصا جودة اإللماء راعً فٌهٌ لراءة جهرٌةٌمرأ األستاذ)ة(
 التلوٌنات التعبٌرٌة. وٌتتبع المتعلمون والمتعلمات لراءته على النص. 

 النشاط الثانً: المراءة الموجهة
ٌمرأ األستاذ)ة( مع متعلمٌه فمرة من النص، بعد تذكٌرهم بضورة احترام عالمات الترلٌم مع محاولة  

 المراءة بطاللة. 
 النشاط الثانً: المراءة المستملة: 

.ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص لراءة هامسة فً اآلن نفسه بشكل فردي.  
 النشاط الثالث: التطبٌك.

لتمكٌن أكبر عدد من المتعلمات والمتعلمٌن من المراءة، وخصوصا المتعثرٌن منهم، ٌمكن المزاوجة  
 بٌن: 

رجة التعثر(. المراءات الفردٌة للنص أو لجزء منه )حسب د  
  المراءات الثنائٌة، وفٌها ٌمرأ كل المتعلمٌن والمتعلمات النص أو جزءا منه لراءة جهرٌة.

 القراءة

 استراتٌجٌاتٌستثمر األستاذ)ة( أنشطة إغناء الرصٌد المثبتة فً كراسة المتعلم)ة( الرامٌة الستخدام  -
الكلمات الجدٌدة المحددة من لبل المتعلمات  متنوعة للمفردات. هذا وٌمكن استثمار هذه المحطة لتناول

 والمتعلمون.
 إغناء المعجم

 ٌمكن لألستاذ)ة( أن: 
 ـ ٌنظم مسابمة فً طاللة المراءة الجهرٌة مركزا على فمرة بعٌنها. 

 المفردات المستخدمة خالل الحصة.  استراتٌجٌاتـ ٌمترح كلمات جدٌدة لتوظٌف 
 تركٌب جمل مفٌدة باستخدام مفردات مروجة فً النص.ـ ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات 

 التقوٌم والدعم

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الوظٌفً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على: أهداف الحصة :  
لراءة الكلمات لبصرٌة و نص المراءة المشتركة -  
لراءة النص الوظٌفً و فهم معانً المفردات-  



 

 الحصة الثالثة

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

 الكلمات البصرٌة ٌنتدب األستاذ)ة( أحد المتعلمٌن لٌشٌر إلى الكلمات البصرٌة دون ترتٌب وٌمرأها اآلخرون -

 مع لحن موسٌمً إذا أمكن  المراءة المشتركة لراءة معبرة بصوت عال ٌمرأ األستاذ)ة(نص -
 ٌطلب من المتعلمات والمتعلمٌن تردٌد النص معه جماعٌا ثم فً مجموعات ثم ثنائٌا.  -
 ٌطرح علٌهم أسئلة حول مضمون النص -

القراءة 
 المشتركة

 ةمعاٌٌر المراءة الجهرٌّ  رٌدعو المتعلمات والمتعلمٌن إلى تذك -
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما ٌحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(. -
 ضبطوها مع أستاذهم ًالت المعاٌٌرٌمومون أداء بعضهم البعض فً ضوء الئحة  -

 القراءة الجهرٌة

 ٌلمً األستاذ)ة( أسئلة لـ:  -
 النص.تحدٌد شخصٌات    
 النص: مع االستدالل من اصفات الشخصٌات، أفعاله   
 التعبٌر عن مضمون النص.   
ملحوظة: تتاح فرصة فحص التولعات والتعبٌر عن ذلن من لدن المتعلمات والمتعلمٌن كلما تطور  

 بناء المعنى العام للنص لدٌهم. 
 م فهم النص من خالل إنجازات المتعلمات والمتعلمٌن ذات الصلة باألنشطة المثبتة على الكراسةٌمو

 الفهم

 االستثمار تنجز األنشطة المثبتة فً كراسة المتعلم شفوٌا مع مراعاة مستوى االكتساب وحاجات التعلم.

 ٌلخص المتعلمون والمتعلمات مضمون النص فً جمل مفٌدة.
 ٌل صعوبات التعبٌرـ ٌساعد األستاذ)ة( متعلمٌه ومتعلماته على صٌاغة الجمل وتذل

 التقوٌم والدعم

 

 

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الوظٌفً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
المراءة المشركة لراءة الكلمات البصرٌة و نص -  
بناء المعنى العام للنص و فحص تولعاته-  

: األسبوع : المجال    : الوحدة 



 

 

 الرابعةالحصة 

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

ٌكتب األستاذ)ة( جمال تتضمن الكلمات البصرٌة. ٌطلب من المتعلمات والمتعلمٌن تحدٌدها برسم  -
 دائرة حولها ثم لراءتها.

 الكلمات البصرٌة

المتعلمون والمتعلمات  ٌشٌر األستاذ)ة( إلى نص المراءة المشتركة المعلك على السبورة، ٌمرؤه -
 جماعٌا أو ثنائٌا بصوت معبر، وبإٌماع موسٌمً دال. 

 ـ ٌسألهم األستاذ )ة( عن مضمون نص المراءة المشتركة

القراءة 
ةالمشترك  

  ةالمراءة الجهرٌمعاٌٌررٌدعو المتعلمات والمتعلمٌن إلى تذك
(منه حسب ما ٌحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا  

 ضبطوها مع أستاذهم/ أستاذتهم ًر التالمعاٌٌون أداء بعضهم البعض فً ضوء الئحة ٌموم
ةالقراءة الجهرٌ  

ٌمود األستاذ)ة( متعلمٌه إلنجاز األنشطة المدونة على كراسة المتعلم. ٌمكن إضافة أنشطة أخرى  -
 ما ٌسمح به زمن التعلٌم والتعلم. فً هذا السٌاق حسب

التحلٌل 
 واالستنتاج

 و الدعم التقوٌم ٌمترح األستاذ)ة( على المتعلمٌن والمتعلمات تكملة النص أو تلخٌصه.

 

 

 

 

 

 

 

 

: المراءة   المكون النص الوظٌفً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشركة  -  
تحدٌد العاللات المائمة فً النص-  



 

 

 

 الخامسةالحصة 

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

 ٌكتب جمال تتضمن الكلمات البصرٌة،  -
 والمتعلمٌن إحاطتها بدائرة ثم لراءتهاٌطلب من المتعلمات 

 الكلمات البصرٌة

متعلم)ة( إلى نص المراءة المشتركة واآلخرون ٌمرؤونه جماعٌا. ر ٌشٌ -  
 ٌعبر المتعلمون والمتعلمات عن المٌمة التً ٌتضمنها النص

القراءة 
ةالمشترك  

 ةالمراءة الجهرٌّ الى تذكر معاٌٌر  المتعلمات والمتعلمٌن ٌدعو
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما ٌحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(.

 ضبطوها مع أستاذهم/ أستاذتهمالتً  أداء بعضهم البعض فً ضوء الئحة المعاٌٌرٌمومون 
ةالقراءة الجهرٌ  

: ٌدعو األستاذ)ة( متعلمٌه ومتعلماته لالشتغال على أنشطة الصرف والتحوٌل األولى األنشطة -
 الواردة فً كتاب التلمٌذ/ التلمٌذة. 

: ٌدعو األستاذ)ة( متعلمٌه ومتعلماته لالشتغال على أنشطة التراكٌب الواردة فً كتاب الثانٌة األنشطة
 التلمٌذ/ التلمٌذة.

 االستثمار

وتلمٌذاته حول الظواهر الصرفٌة والتركٌبٌة الممررة، مع تمدٌم الدعم  ٌحاور األستاذ )ة( تالمذته
 المناسب للضعاف. 

: ٌنبغً التأكد من فهم المطلوب إنجازه من خالل تمدٌم نموذج أو مساءلة المتعلمات دٌداكتٌكً توجٌه
ة والمتعلمٌن للتعبٌر عن الفهم الحاصل بخصوص ذلن، مع الحرص على التدرج فً تمدٌم األنشط

 والمهام.

 و الدعم التقوٌم

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الوظٌفً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشركة  -  
تعرف و تمٌٌز الظواهر التركٌبٌة و الصرفٌة الممررة. -  



 

 الحصة األولى: )ما قبل القراءة(

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

لراءة الكلمات البصرٌة باعتماد اإلجراءات الخمسة اآلتٌة: التهٌئة ـ لراءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ  -
 لراءة مستملة ـ تطبٌك.

 الكلمات البصرٌة

 المشتركة باعتماد اإلجراءات الخمسة السابمة.لراءة نص المراءة  -
القراءة 
 المشتركة

كتابة العنوان ولراءته  -:  التذكٌر بمجال الوحدة العنوان مالحظة  
التولع من خالل العنوان؛  استراتٌجٌاتاستثمار  -  

ربط العنوان بكلمات من النص ...(  -ربط الصورة بالعنوان  -)تكملة العنوان   
بناء التولع األولً انطاللا من العنوان فمط؛  -  

 )اعتماد المخطط الشمسً لكتابة التولعات( 
: مالحظة الصورة أو الصور المصاحبة للنص.  الصورة مالحظة  
: لو كنت مكان .... ماذا ستفعل؟ ماذا ستمول؟ ............ إسقاطٌه مالحظة  

لعنوان والصورة: بناء التولعات حول مضمون النص انطاللا من ا  -  
 انطاللا من الصورة والعنوان، حول ماذا سٌتحدث النص فً نظركم؟ 

 )اعتماد المخطط الشمسً لكتابة التولعات( 
تسجٌل التولعات على السبورة ولراءتها ومنالشتها لتصوٌب التولعات األولٌة وحذف التولعات  -

(ذلن؟ البعٌدة عن المضمون. )ضرورة تعلٌل تولعاتهم. لماذا ظنوا ) 

 ما قبل 
 القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الشعري   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
   لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشتركة-
تولعات انطاللا من العنوان و الصورة تحدٌد -  



 

 الحصة الثانٌة: )أثناء القراءة(

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

:  التهٌئة ـ للمسؤولٌةلراءة الكلمات البصرٌة؛ باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفوٌض التدرٌجً  -
 ـ تطبٌك. لراءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ لراءة مستملة

 الكلمات البصرٌة

 تطبٌك.  –لراءة مستملة  –لراءة نص المراءة المشتركة لراءة موجهة   -
 المفردات لشرح الكلمات الصعبة؛ تاستراتٌجٌاتنمٌة المعجم باستخدام   -

القراءة 
 المشتركة

 لراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة لراءة النص  -
 نموذجٌة وسلٌمة، مع مراعاة شروط المراءة الشعرٌة.  لراءة -
ثم لراءة موجهة. فالمراءة مستملة )الرؤوا انتم فً اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب سرعته,  -

 احترموا شروط المراءة الشعرٌة: أنشدوا المصٌدة(، بعدها 
متعثرٌن( لمراءة النص. تطبٌك: ٌعٌن األستاذ)ة( بعض المتعلمٌن والمتعلمات )مع التركٌز على ال -

 )تموٌم لراءة المتعلمٌن والمتعلمات ودعمها  ٌتم  بشكل مستمر( المفردات: 
باإلضافة ألنشطة إغناء المعجم الواردة فً كتاب المتعلم)ة( .......  ٌمكن اعتماد إحدى 

  (...........) : خرٌطة الكلمة: لـاالستراتٌجٌات

 
 .................  :» » عائلة كلمة

 شبكة المفردات  .................
 مفاتٌح السٌاق لكلمة  )..............(: ........................................................

 نفسها. االستراتٌجٌةٌمترح األستاذ)ة( كلمات أخرى لٌطبك علٌها المتعلمون والمتعلمات 
 

  أثناء
 القراءة

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الشعري   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشتركة -  
يوتنمٌة الرصٌد اللغو سلٌمةشعرٌة لراءة النص الشعري لراءة  -  



 

 

 الثالثة: )أثناء القراءة( الحصة

 

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

:  التهٌئة ـ للمسؤولٌةلراءة الكلمات البصرٌة؛ باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفوٌض التدرٌجً  -
 لراءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ لراءة مستملة ـ تطبٌك.

 الكلمات البصرٌة

:  التهٌئة للمسؤولٌةلراءة نص المراءة المشتركة باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفوٌض التدرٌجً  -
 راءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ لراءة مستملة ـ تطبٌك. ـ ل
 بناء المعنى من خالل أسئلة واضحة وهادفة. -

القراءة 
 المشتركة

 لراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع النمل التدرٌجً لمسؤولٌة المراءة.  -
 لراءة نموذجٌة لراءة سلٌمة مع مراعاة شروط المراءة الشعرٌة.  -
 موجهة: ٌمرأ األستاذ والمتعلمون والمتعلمات النص فً اآلن نفسه.  لراءة -
المراءة مستملة )ٌمول األستاذ)ة( جاء دوركم، الرؤوا أنتم فً اآلن نفسه بصوت خافت، كل واحد  -

 حسب سرعته. احترموا شروط المراءة الشعرٌة: أنشدوا المصٌدة(؛ 
تعلمات بشكل فردي أو فً ثنائٌات )مع التركٌز على التطبٌك: ٌعٌن األستاذ)ة( بعض المتعلمٌن والم -

 المتعثرٌن( لمراءة النص. 
 )تموٌم لراءة المتعلمٌن والمتعلمات ودعمها ٌتم بشكل مستمر(  -
الفهم المرائً: باإلضافة إلى األنشطة الواردة فً كتاب المتعلم)ة( ....... ٌمكن طرح أسئلة أخرى  -

  .................... لبناء المعنى

 

 أثناء 
 القراءة

 

 

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الشعري   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
-   
-  



 

 

 

 

 الحصة الرابعة: )أثناء القراءة(

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

:  التهٌئة ـ للمسؤولٌةلراءة الكلمات البصرٌة؛ باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفوٌض التدرٌجً  -
 لراءة مستملة ـ تطبٌك.لراءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ 

 الكلمات البصرٌة

: تطبٌك للمسؤولٌةلراءة نص المراءة المشتركة باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفوٌض التدرٌجً  -
 لراءات فردٌة مع التركٌز على المتعثرٌن؛ 

إبراز  المٌم   -استخراج المٌم المروج فً النص واستثمارها )ذكر تجارب شخصٌة بخصوصها  -
 جابٌة التً ٌجب تثبٌتها والمٌم السلبٌة ومخاطرها على الفرد والمجتمع والتً ٌجب تجنبها(.اإلٌ
 

القراءة 
 المشتركة

 لراءة النص باعتماد اإلجراءات الخمسة مع التفوٌض التدرٌجً للمسؤولٌة:  -
المراءة مستملة )الرؤوا انتم فً اآلن نفسه بصوت خافت كل حسب سرعته, احترموا شروط المراءة  -

 الشعرٌة: أنشدوا المصٌدة(؛ 
: ٌعٌن األستاذ)ة( بعض المتعلمٌن والمتعلمات بشكل فردي أو فً ثنائٌات )مع التركٌز على التطبٌق -

 المتعثرٌن( لمراءة النص. 
 المتعلمات ودعمها ٌتم بشكل مستمر( )تموٌم لراءة المتعلمٌن و -

 استثمار القٌم: 
 ٌساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمٌن على استخراج المٌم المتضمنة فً النص؛  -
 ٌعطً المتعلمون والمتعلمات أمثلة لكل لٌمة.  -
 ٌحكً المتعلمون والمتعلمات عن تجارب شخصٌة بخصوص هذه المٌم  -
 بٌة فً العاللة بٌن شخصٌن أو أكثر؛ إعطاء أمثلة لسلوكات سل -
 إبراز انعكاسات المٌم السلبٌة على الفرد والمجتمع. -
 

 أثناء 
 القراءة

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الشعري   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
  الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشتركة  لراءة  -
لراءة النص الشعري لراءة شعرٌة سلٌمة و استثمار لٌم النص  -  



 

 الحصة الخامسة: ) ما بعد القراءة(

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

التهٌئة ـ :  للمسؤولٌةلراءة الكلمات البصرٌة؛ باعتماد اإلجراءات الخمسة، مع التفوٌض التدرٌجً  -
 لراءة نموذجٌة ـ لراءة موجهة ـ لراءة مستملة ـ تطبٌك.

 الكلمات البصرٌة

: تطبٌك  للمسؤولٌةلراءة نص المراءة المشتركة باعتماد اإلجراءات الخمسة ،مع التفوٌض التدرٌجً  -
 لراءات فردٌة مع التركٌز على المتعثرٌن؛ 

 م.استخراج الفكرة األساسٌة للنص ومغزاه العا -

القراءة 
 المشتركة

ر المتعلمون والمتعلمات النص الشعري أو بعض أجزائه ه: ٌستظاستظهار النص الشعري -
 )ٌستحسن تمسٌمه بٌن عد متعلمٌن لضمان استظهار أكبر عدد ممكن(؛ 

ٌستفسر األستاذ )ة( المتعلمٌن والمتعلمات عن معانً بعض الكلمات وعن مضمون النص ولٌمه؛  -
 فة إلى أنشطة التحلٌل والتذوق، ٌمكن التراح أنشطة أخرى لتحمٌك األهداف نفسها.: باإلضاالتحلٌل

 ما بعد 
 القراءة

 اإلنشاد الشعري الستراتٌجٌاتنموذج تطبٌقً 

 فً إطار هذه الطرٌمة، سٌموم المتعلمون والمتعلمات بما ٌأتً: -   التمرٌن الصوتً 

 متأنٌة بصوت مسموع، وبالنظر إلٌه على السبورة:........... لراءة الممطع األول من النص الشعري لراءة  -

 تردٌده فردٌا بإٌماع صوتً مناسب.  -

 تردٌده جماعٌا بالطرٌمة نفسها.  -

 التردٌد باحترام الحرف األخٌر )الروي( فً كل ممطع: ممطع مختار من المصٌدة.  -

 عنى واألسلوب الموظف. تردٌد أبٌات من النص مع احترام اإلٌماع والنغمة تبعا للم -

 أدرب المتعلمٌن والمتعلمات على كٌفٌة اإلنشاد اعتمادا على ما ٌأتً: -  اإلنشاد

 أنشد النص الشعري مرة أو أكثر ملحنا كً ٌسمعه المتعلمون والمتعلمات وٌملدوا طرٌمة أدائه.  -

 ألسمهم إلى مجموعات، تتناوب الواحدة بعد األخرى على إنشاد النص الشعري.  -

 ٌنشد جمٌع المتعلمٌن والمتعلمات النص الشعري.  -

 أهتم بهٌئة المتعلمٌن والمتعلمات، وطرٌمة التنفس السلٌمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإلٌماع.  -

تماد على التصفٌك والنمر الخفٌف على الطاوالت، وٌمكن استعمال آالت أراعً االنسجام فً التعبٌر واألداء باالع -

 موسٌمٌة بسٌطة واستخدام آلة تسجٌل أو شرٌط فٌدٌو حسب اإلمكان. 

، وٌمكن تمسٌمهم إلى مجموعات، فتعٌن كل «الماٌسترو»أنتدب بعض المتعلمٌن والمتعلمات للعب دور األستاذ)ة(  -

 هكذا.مجموعة الماٌسترو الخاص بها، و

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

: المراءة   المكون النص الشعري   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور 
 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:

لراءة الكلمات البصرٌة و نص المراءة المشتركة و تذوق النص الشعري-  



 

 

التعلٌم و التعلم أنشطة  المراحل 

ٌمهد األستاذ )ة( للحصة بعرض رسوم أو صور تتضمن أسماؤها الظاهرة اإلمالئٌة موضوع  -
 الدرس، مع تلوٌن المطلوب بلون مغاٌر لشد االنتباه

 التهٌئة

ٌالحظ المتعلمون والمتعلمات وٌمرؤون كلمات أو جمال تتضمن الظاهرة اإلمالئٌة المستهدفة، مع  -
 وداعمة. تثبٌتٌةإجراء تمارٌن تطبٌمٌة 

القراءة 
 المشتركة

ٌمود األستاذ)ة( متعلمٌه ومتعلماته لتحدٌد الحروف أو الكلمات التً تشكل الظواهر اإلمالئٌة  -
باإلتٌان بحروف أو بكلمات مشابهة، دون الخوض فً لواعدها وضوابطها المبرمجة، ومطالبتهم 

اللغوٌة، غٌر أن هذا ال ٌمنع من التلفظ ببعض المفاهٌم والمصطلحات البسٌطة الموضحة والمفسرة 
للظاهرة، وكذا التلمٌح إلى بعض  المتعلمات والمتعلمٌن على المالحظة والممارنة واالستنتاج األولً 

 خاصٌاتها اللغوٌة البسٌطة لحث بالخصائص الدلٌمة للماعدة أو الظاهرة اإلمالئٌة.دون التصرٌح ّ

 االستنتاج

ٌمل األستاذ/ األستاذة على المتعلمٌن والمتعلمات كلمات تتضمن الظاهرة اإلمالئٌة المدروسة مع 
 العمل على تموٌم إنجازاتهم وتمدٌم الدعم المناسب خاصة للضعاف.

 التقوٌم و الدعم

 

 

 

 

 

 

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

   ة: الظواهر اللغوٌ المكون اإلمالء 

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
تعرف و تمٌٌز الظاهرة نطما و رسما  -  
-  



 

 المراحل أنشطة التعلٌم و التعلم

  1 الحصة

ٌتعلك األمر بتوضٌح الهدف المطلوب، والتحضٌر لموضوع الكتابة، حٌث ٌنالش األستاذ)ة( مع 
المتعلمٌن والمتعلمات موضوع الكتابة، وٌخطط بمعٌتهم كٌفٌة البحث عن معلومات ولصاصات 
ورسوم حول الموضوع، ثم ٌوجههم إلى جمعها من الموارد المتاحة فً محٌطهم، ومن مصادر 

هم ولمجاالت البرنامج الدراسً. وٌمكن استثمار رسوم الحكاٌة أو مماطع منها فً مالئمة لمستوا
 ة.الكتابة التفاعلٌ

 1الحصة 

 التخطٌط

  2 الحصة

تتمثل فً مرحلة بداٌة الكتابة، حٌث ٌشرع المتعلمون والمتعلمات فً المٌام بمحاوالت تمرٌبٌة بكٌفٌة  
تدرٌجٌة لكتابة كلمة أو جملة أو فمرة حسب المطلوب، وذلن بعد أن ٌمدم األستاذ)ة( نموذجا توضٌحٌا 

زاتهم، وتمدٌم التوجٌه لكٌفٌة اإلنجاز المطلوب، كما ٌموم بتشجٌع محاوالتهم األولٌة، وتتبع إنجا
 والمساعدة والتوضٌحات العملٌة، أو مشاركة بعضهم فً الكتابة معهم عند الحاجة.

 

2الحصة   

 كتابة المسودة

 3 الحصة

تشكل مرحلة مهمة فً عملٌة الكتابة، حٌث تتم مراجعة الكلمات المستعملة وتراكٌب الجمل  
 غتغٌٌر الصٌوٌمكن خالل هذه المرحلة  التعبٌر عنهافً عاللتها باألفكار المراد واألسالٌب الموظفة 

. ، مع مراعاة التعبٌر بلغة عربٌة فصٌحة ومٌسرة أو إعادة التنظٌم اإلضافةوالتراكٌب بالحذف، أو 
 تناسب مستوى المتعلمات والمتعلمٌن. 

حول  ٌتخلل مرحلة المراجعة حوار بٌن األستاذ)ة( وجماعة المسم، أو بٌن المتعلمات والمتعلمٌن
كتاباتهم، حٌث ٌمرأ متعلم)ة( ما كتبه على زمالئه فً مجموعة صغرى أو على جماعة المسم، 

 وٌنالشونه وٌبدون مالحظاتهم فً إطار االحترام المتبادل
 

 3الفحصة 

 المراجعة

 4 الحصة

ٌشكل المرحلة التً ٌصل بها المنتج إلى صٌغته النهائٌة بلغة عربٌة فصٌحة ومٌسرة، وبخط واضح  
وممروء، وبرسومات مناسبة. وٌتم العرض على جدران المسم، أو فً مجلة المدرسة أو سبورة النشر 

 أو غٌرها.

 4الحصة 

 العرض

 

 

: األسبوع : المجال    : الوحدة 

الكتابة  : المكون التعبٌر الكتابً   

 الوسائل التعلٌمٌة : كتاب المتعلم / صور /
 

 أهداف الحصة : أن ٌكون المتعلم فً نهاٌة الحصة لادرا على:
بلغة عربٌة فصٌحة ومٌسرة، وبخط واضح  نص لصٌر إنتاج

وممروء، وبرسومات مناسبة، ٌتم عرضه، ومنالشته مع جماعة 
. المسم  


