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الدليل :
تقـ ــدمي ّ
�أخي املعلم :
إنك تقوم بأعظم مهنة في التاريخ وحتمل أس��مى رس��الة ،وإن املشتغلني بحقل التربية والتعليم
يؤك��دون أن��ك العمود الفقري ف��ي عملية التربية والذي تنفخ فيها ال��روح  ،وجتري في عروقها دم
احلياة ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ومؤ ّثرات كثيرة تش��ارك في ال ّتأثير بنس��ب متفاوتة ولكن ّ
يظل
احلي لل ّتعليم  .وإن حتقيق الكتاب ألهدافه وغايات��ه التعليمية والتربوية مرهون
املع ّل��م هو العص��ب ّ
مبقاصده وطرائق تنظيمه وبنائه ،ومترس��ك على اس��تراتيجيات ال ّتدريس التي تتمحور حول املتعلم
وجتعل منه متعلما نشطا ومفكرا مبدعا وباحثا متطلعا .
على غرار األنظمة التربوية الناجعة في العالم ،وفي إطار االس��تراتيجية اجلديدة التي اعتمدتها
وزارة التربية الوطنية ،التي تعتبر اإلصالح س��يرورة دينامية ومس��تمرة تستوجبها املستجدات التي
الساحة التربوية وما تتوصل اليه األبحاث في ميدان التربية والتعليم  .وعلى هذا األساس
تشهدها ّ
كان البد من حتيني للس��ندات التربوية ،وحتديث للوسائل البيداغوجية املعتمدة في التدريس ،إميانا
منها بوجوب رفع املس��توى األكادميي املعرفي واملهني للممارسني التربويني ،و متاشيا مع إصالحات
اجلي��ل الثان��ي التي عززت البعد القيمي للمنه��اج ؛ فالتعلم في ظل النظري��ة البنائية جاء ليحارب
اخلمول واالتكالية في احلصول على املعلومات واعتمد على الطرائق النش��طة التي تقوم على إقحام
املتعلم في العملية التعليمية التعلمية  ،وإشراكه فيها ببناء تعلماته بنفسه ؛ لبيان إمكانياته الفكرية
واملهارية ،وتش��جيعه على املبادرة واإلبداع واالبتكار والعم��ل اجلماعي ،قصد تبادل اخلبرات حتى
يك��ون الف��رد الذي يصب��و إليه املجتمع ويحقق الغاية م��ن اجلهد التربوي  ،معت��زا بهويته وانتمائه
احلض��اري متفتح��ا على اآلخر .وله��ذا نضع بني أيدي إخواننا املعلمني هذا الدليل الذي نش��رح فيه
كيفية اس��تعمال كتاب اللغة العربية للس��نة الثالثة ابتدائي  ،بهدف االسترش��اد به في تطبيق املواد
الدراسية املقررة ،لتحقيقأهدافه،ومن َث ّم جتسيد متضمنات املنهاج اجلديد ،وتفعيل االستراتيجيات
واآلليات املنصوص عليها في الوثيقة املرافقة .
وباعتبار أن الدليل أداة عمل ترافق الكتاب املدرسي ،وتعمل على تسهيل استعماله ويساعد املعلم
في معاينة واس��تعمال املسهالت التقنية والتربوية املتوفرة في الكتاب املدرسي ( الصور ،العالمات
ش��رحا ُملم ًا مبقتضيات تطبيق الكتاب
والرموز  )...فس��نحاول قدر اإلمكان أن ُن َض ِّمن هذاالدّ ليل
ً
املدرس��ي ،وما يتتناوله في كل حصة تع ّلمية ،واألهداف املرجوة من كل نش��اط واالس��تراتيجيات
املعتمدة لتحقيقه  .وندرج فيه النصوص املنطوقة واألس��ئلة املرافقة لها والوضعيات االنطالقية األم
واملهمات اجلزئية املتفرعة منها  )..كما ّ
نركز علىشرح سيرورة املقطع التع ّلمي ،بد ًءا من الوضعية
املش��كلة االنطالقي��ة) األ ّم ( ،ووضعي��ات إرس��اء املوارد مبختل��ف مركباتها ) املع��ارف ،التوظيف
والقي��م ،وما يتخلل املقط��ع من ّ
ات لتع ّلم اإلدم��اج وصوال إلىالوضعي��ة اإلدماجية والتقومي .
محط ٍ
ولهذا نشد على أيدي زمالئنا األعزاء وندعوهم إلى قراءة السندات التربوية قراءة متمعنة متمحصة
في كل كبيرة وصغيرة حتى تتحقق األهداف املرجوة واهلل من وراء القصد.
جلنة ال ّتأليف
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مـ ـ ـ ـ ــدخل:
يقدّ م الكتاب املدرس��ي قدرا مش��تركا من املعلومات واحلقائق  ،وميثل احل��دّ األدنى الذي يجب
أن يتمك��ن من��ه جمي��ع ال ّتالميذ  ،ويتخذ من��ه كل تلميذ نقط��ة انطالق في االجتاه ال��ذي يتفق مع
ميول��ه وقدرات��ه ،وبحصول املعلم عل��ى وثيقة دليل املعلم تكتمل االس��تفادة منه ف��ي إثراء املوقف
ال ّتعلمي وتطوير العملية ال ّتعليمية ،فينعكس ذلك إيجابا على عملية تخطيط الدروس التي تسبق
عملية ال ّتنفيذ.كما النهمل وجوب اس��تعمال املعلم لوسائل أخرى ّ
تسخر خلدمة األهداف التربوية
كاإلعالم اآللي واألقراص املضغوطة وأجهزة العرض والصور وكل األدوات التي من شأنها أن تساعد
على الوصول إلى األهداف واملهارات والكفاءات املرجوة.
ولذل��ك يس��رنا أن نضع بني يديك أخ��ي املعلم ،أختي املعلمة ،دليل املعلم للس��نة الثالثة ابتدائي
الذي يصدر كوس��يلة وأداة عمل ترافق كتاب اللغة العربية وتيس��ر استعماله ،ونهدف من خالله إلى
صمم ألجلها الكتاب املدرس��ي ونبني كيفية تنفيذها من خالل تقدمي توضيحات
ش��رح الطريقة التي ّ
أساسية لقيادة النشاطات املقترحة على ضوء أهداف التعلم وقد حاولنا قدر اإلمكان أن نضمنه شرحا
عمليا اجرائيا ملساعدتك على االرتقاء مبستوى التصور والتخطيط واألداء طبقا للمعايير املهنية.
وق��د جاء ه��ذا الدليل في ثالثة فصول ،حيث يبرز اجلانب النظ��ري في الفصل األول من خالل
احلديث عن اإلطار العام حملتوى الكتاب املدرسي و املناهج اجلديدة وأهم املصطلحات التي رافقتها ..
وكذلك التعريف بالنمط السردي كنمط غالب على بقية أمناط النصوص في هذه السنة ،أما الفصل
ّ
واملخططات التي توضح على
الثاني فقد أدرج فيه تقدمي ملادة اللغة العربية وميادينها وبعض اجلداول
س��بيل املثال (:ملمح الدخول واخلروج واملخطط الس��نوي لبناء التعلمات والتوزيع الزمني املقترح
حلص��ص اللغ��ة العربي��ة  . )...وفي الفصل الثالث نع��رض الوضعيات املش��كلة االنطالقية ونوزع
النصوص املنطوقة على املقاطع التعلمية ،ونش��رح س��يرورة مقطع تعلمي ،كمانقدم أنشطة تعلمية
كتطبيقات مباش��رة تلي حصص الظواهر ال ّنحوية أوالصرفية أواإلمالئية على س��بيل االس��تئناس،
يوضح كيف ّية كتاب��ة احلروف ،ومعلوم��ات إضافية ميكن االس��تفادة منها أثناء
ويت��م عرض ملح��ق ّ
تأديتك ملهامك.
وفي اخلتام فإن هذا الدّ ليل إطار تنظيمي ،يفس��ح املج��ال للتجديد واالبتكار لديك ،وال ينبغي
ب��أي حال م��ن األحوال أن يحد من إمكانات��ك اإلبداعية في التعامل مع اللغ��ة ومهاراتها املختلفة.
وما جاء فيهمن توجيهات وإرش��ادات ما هي إال وجهات نظر ،واجتهادات شخصية ،وتبقى احلرية
املسؤولة أساسا لتبدع في مجالك وتتفنن فيه ونحن نحترم إضافاتك واقتراحاتك اإلثرائية .
نرجو من املولى القدير أن يسدد خطانا وخطاكم ملا فيه خير البالد والعباد .

الفصل األول :
 - 1اإلطار العام حملتوى الكتاب املدرسي
 - 2منهاج اجليل الثاني
 - 3تعريف املنهاج
 - 4أسباب وضع املنهاج اجلديد
 - 5صفات منهاج اجليل الثاني
 - 6محاور هيكلة املنهاج
 - 7ملاذا اعتمدت املقاربة بالكفاءات؟
 - 8أهم خصائص املقاربة بالكفاءات

 - 9أهم املصطلحات التي رافقت املناهج اجلديدة .
 - 10النمط السردي .
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 1ـ الإطار العام ملحتوى الكتاب املدر�سي :
الكتاب هو أداة خاصة بالتع ّلم ،يستعني بها املتعلم في بناء تع ّلماته ،واكتساب مهاراته،
وإمناء كفاءاته داخل القس���م مبعية أستاذه وزمالئه ،فتحسن القراءة ويحسن الفهم ويكتمل
حتت إشراف األستاذ ،فتحدث االستفادة ويعم النفع وتتحقق األهداف .
والكتاب املدرس���ي املوجه للتالميذ الس���نة الثالث���ة من التعليم االبتدائي يش���تمل على
ثمانية مقاطع تربوية موزعة على مجاالت قد اقترحت في املنهاج (القيم اإلنس���انية ،احلياة
االجتماعي���ة ،الهوي���ة الوطنية ،الطبيع���ة والبيئة ،الصح���ة والرياضة ،احلي���اة الثقافية ،عالم
االبتكار واالختراع ،األس���فار والرحالت) وهي مخططات ذات داللة بالنسبة للمتعلم ومن
صميم واقعه املعيش ،وهي موحية بقيم أس���رية وانس���انية ووطنية وأخالقية واجتماعية ،من
ش���أنها أن حتدث التواصل والتفاعل واالنفعال املطلوب باإلضافة ثالثة وعش���رين نصا قرائيا
وس���تة عش���ر نصا ش���عريا ،وجميعها بنيت ملا ورد في املنهاج ويش���تمل كل مقطع من هذه
املقاطع على أربعة ميادين .
 1ـ فهم املنطوق  :ويهدف إلى صقل حاسة السمع وتنمية مهارة االستماع ،وتوظيف اللغة
من خالل اإلجابة عن أس���ئلة متعلقة بن���ص قصير ذي قيمة َ
مض َّمنة تدور أحداثه حول
مجال الوحدة ،مناس���ب ملعجم الطالب اللغوي ،يس���تمع إليه املتعلم عن طريق الوسائط
التعليمي���ة املصاحبة ،أو عن طريق املعلم الذي يقرؤه قراءة تتحقق فيها ش���روط س�ل�امة
النطق وجودة األداء ومتثيل املعاني ،وتعاد قراءته كلما استدعت احلاجة.
 2ـ مي��دان التعبي��ر الش��فوي  :ويهدف إلى إث���راء ال ّرصيد اللغوي واملعرفي املس���تمد من
نف���س احلقل املفاهيم���ي للنص املنطوق وتنمية مهارة املش���افهة والتواصل واالسترس���ال
ف���ي احلدي���ث وإبداء املواقف اخلاصة ب���كل متعلم بكل حرية وتوظي���ف مهارات التعبير
ف���ي مواقف احلياة احلقيقي���ة ،والتفاعل مع اآلخرين ،علما أن الهدف األس���مى للعملية
التعليمية التعلمية برمتها يس���عى إلى إعداد املتعلم لالندماج في النس���يج االجتماعي،
واملشاركة في حياة مجتمعه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا...
تنمي���ة احل���س اللغوي عند املتعلم؛ أي حس���ه بقيم���ة الفكرة ،وقيم���ة الكلمة ودقتها،
ومناسبة األسلوب ،وثراء الصور اخليالية.
اكتساب القيم واستخالص العبر واالجتاهات اإليجابية التي يتضمنها النص املنطوق .
 3ـ ميدان فهم املكتوب  :ويهدف إلى اكساب املتعلم املهارات القرائية والفهم واملناقشة؛
فم���ن خالل النص���وص املكتوبة يثري رصي���ده اللغوي ويحقق أهداف���ا تعلمية (لغوية ـ
معرفية ـ فكرية ـ س���لوكية  )..و ُي ْع ِم ُل فكره في مناقش���ة بنائه الفكري وتعتبرالنصوص
املكتوبة حقوال خصبة للدراسة األدبية فمن خاللها يتم تناول الظواهر النحوية والصرفية
واإلمالئية ،وتغرس فيه قيم متنوعة .
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ـ ميدان التعبير الكتابي :وفيه يتناول بالدراسة أمناطا وتقنيات تعبيرية ويتدرب عليها
كتابيا بلغة سليمة ،ثم ينتج نصوصا يدمج فيها املوارد في نهاية املقطع من خالل التعامل
مع وضعيات إدماجية .

٭ أهداف الكتاب املدرسي :
• يعد الكتاب بصفة عامة مصدرا ومرجعا أساسيافي العملية التعليمية /التعلمية ،فهو متوفر
في ّ
كل وقت؛ بحيث يس���تطيع املتعلم الرجوع إليه لالستعداد لالختبارات واالستذكار .
كما يس���اعد املع ّلم على التخطيط لعمل ّية التدريس ،وعلى حتديد األس���اليب التي يجب
أن ي ّتبعها ضمن استراتيج ّية مع ّينة مبا ُيح ّقق أهداف املنهاج .فهو يزيد من اعتماد ّ
الطالب
عل���ى نفس���ه؛ فوجود الكتاب يق ّلل م���ن االعتماد على املع ّلم كمصدر وحيد الكتس���اب
نمي رغبة القراءة والدراس���ة لدى املتعلم ،وبال ّتالي ُيكسبه مهارات ال ّتفكير
املعلومات ،و ُي ّ
والتحليل واالستنتاج  .ويساهم في تعريفه بالثقافة املجتمع ّية والبيئ ّية ،وبال ّتالي مساعدته
ف���ي تكوين االتجّ اهات والقيم التي تُس���هم في إعداد عناصر ف ّعال���ة في املجتمع للمحافظة
عليه والنهوض به .كما أن كتاب اللغة العربية :
• يثري تعلم املتعلم ويعززه وينمي قدرته على التفكير بكل أنواعه ومستوياته .
• التحكم في كفاءات االستماع واحلديث والقراءة والكتابة .
• تنمية الكفاءات اللغوية ومهارات التواصل الكتابي والشفوي والتفاعل مع الغير .
• توظيف القراءة الصامتة الهادفة توظيفا فعاال .
• ِاستخدام القراءة اجلهرية من قبل املعلم واملتعلم استخداما وظيفيا .
• تنمية مهارة القراءة املقرونة بجودة النطق وحسن األداء مع الفهم .
• ِاكتساب ثروة لغوية يوظفها في كتابة نصوص سرد ّية في وضعيات تواصلية دالة .
• غرس قيم دينية ،إنسانية ،أخالقية ووطنية .
• اتاحة الفرصة للمتعلم ليق ّوم نفسه .
• حتقيق كفاءات عرضية من خالل االنسجام بني مختلف املواد .

 2ـ منهاج اجليل الثاين :
إن مناه���ج اجلي���ل الثاني تس���مح بادراج «حتس���ينات» في املناه���ج احلالية دون املس���اس ببنية املواد
وحجمه���ا الس���اعي .وهذه التحس���ينات متس «احملتويات وط���رق التعليم بحيث يت���م التركيز على القيم
اجلزائري���ة واملمارس���ة ف���ي القس���م وفه���م الدروس ب���دل حفظها واكتس���اب امله���ارات ع���وض التكرار».
وس���يتمكن التلميذ من اكتس���اب مهارات «ترتيب األفكار والتحليل واالس���تنتاج» في املواد التعليمية
بطريقة تخدمه في حياته املس���تقبلية ،وتعد مناهج اجلي���ل الثاني «قفزة نوعية» مقارنة باجليل األول التي
لم تكن فيها املعارف واملهارات محددة مس���بقا ،ألن املناهج اجلديدة حتدد بالتدقيق املصطلحات وتوحد

 8دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

املع���ارف واملهارات املطلوب بلوغها بالنس���بة للتلميذ كما تقحم ه���ذا األخير في العملية التربوية ليكون
عنصرا فاعال فيها ،أما األس���تاذ فيكون له دور «التوجيه والتقومي باس���تعمال الطرق احلديثة في التدريس
م���ن خالل اش���راك التالمي���ذ في ايجاد حلول للمش���كالت املطروح���ة وفيما يأتي نس���تعرض ثبتا ببعض
املصطلحات املتداولة .

 3ـ تعريف املنهاج :
املنهاج التعليمي هو بنية منس���جمة ملجموعة من العناصر ّ
املنظمة في نس���ق تربطها عالقات التكامل
أي منه���اج يقتضي بالض���رورة االعتماد على منطق يرب���ط األهداف املقصودة
احمل���دّ دة بوض���وح .وإعداد ّ
بالوضعيات واملضامني واألس���اليب املعتمدة لتجس���يدها ،وربطها كذلك باإلمكانيات البش���رية والتقنية
واملا ّدية املج ّندة ،وبقدرات املتع ّلم وكفاءات املع ّلم .
ويعتمد بناء املنهاج على احترام املبادئ اآلتية :
الشمولية  :أي بناء مناهج للمرحلة التعليمية.
االنسجام  :أي وضوح العالقة بني مختلف مك ّونات املنهاج.
قابلية االجناز  :أي قابلية التك ّيف مع ظروف اإلجناز.
الوجاهة  :أي السعي إلى حتقيق التنسيق بني األهداف التكوينية للمناهج واحلاجات التربوية.
والوثائ��ق املؤطرة للمناهج ه��ي  :القانون التوجيهي للتربية و املرجعي���ة العامة للمناهج أما املبادئ
املؤسس���ة للمناهج فتتلخص في ثالثة جوانب هي  :األخالقي (القيمي)  -الفلسفي (اإلبستمولوجي)
– املنهجي والبيداغوجي .

 4ـ �أ�سباب و�ضع منهاج اجليل الثاين :
من األموراملسلم بها عامليا ّأن املناهج املدرس ّية الت ّتصف باجلمود ،وهي تخضع دور ّيا إلى:
تعديالت ظرفية في إطارالتطبيق العادي للمناهج .
إدراج (حتيني في بعض األحيان) معارف أو موا ّد جديدة يفرضه التقدّ م العلمي والتكنولوجي .
تعديالت تقتضيها أحكام القانون التوجيهي.
إدخال حتسينات عن طريق  :التطبيق العادي للمناهج وتعزيز االختيارات املنهجية وتعميقها.
ّ
التمكن من حتديد مالمح التخ ّرج من املرحلة والطور ،وذلك
وعن طريق مقاربة نس���قية ش���املة بعد

قصد معاجلة سلبيات تلك املناهج املعدّ ة في عجالة من األمر ّ
كل سنة على حدة ،ومبواقيت غير مستق ّرة .
ومن أس���باب وض���ع املنهاج اجلديد  :التزاي���د الدائم للمعارف ،والتطور التكنولوجي املتس���ارع وما
تعرفه العوملة في املجال االقتصادي ،وبروز حاجات جديد ة في مجال التربية .
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 5ـ �صفات منهاج اجليل الثاين :

 6ـ حماور هيكلة املناهج :
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يرتك���ز منه���اج اجليل الثان���ي على املقارب���ة بالكفاءات املس���توحاة من النظري���ة املعرفية
والبنوية ،والبنوية االجتماعية .

 7ـ ملاذا اعتمدت املقاربة بالكفاءات ؟
ّ
املؤسس���ة على النظرية املعرفية والبنوية والبنوية االجتماعية احملور
تش���كـل هذه املقاربة ّ
الرئي���س للمناهج اجلديدة ،وذلك بغرض اس���تـدراك نقائص املقارب���ة باألهداف .فإذا كانت
النظرية املعرفية تنظر إلى التع ّلم على أنّه مس���ـارات معرفية داخلية ّ
متكن املتع ّلم من التفاعل
فإن البنوية االجتماعية تقدّ م االستراتيجيات التي ّ
مع بيئته؛ ّ
متكن املتع ّلم من بناء معارفه في
وضعيات متفاعلة وذات داللة ،وتتيح له فرصة تقدمي مساهمته في مجموعة من أقرانه .أ ّما
البنوية ،فهي ّ
أهمية بناء املعارف .
تؤكد على ّ

أهم خ�صائ�ص املقاربة بالكفاءات :
8ـ � ّ
التوج���ه اجلديد املتمثّل ف���ي املقاربة بالكفاءات ه���و إمكانية أن يج ّند
أه���م م���ا مي ّيز هذا ّ
ّ
املتع ّلم مجموعة من املوارد املندمجة ّ
حلل مجموعة من الوضعيات املشكلة املنتمية إلى عائلة
واحدة.
تفضل منطق التع ّلم (الذي ّ
إنّه���ا ّ
يركز على التلميذ وردود أفعاله في مواجهة وضعيات
مشكلة) على منطق التعليم الذي يعتمد على حتصيل املعارف واملعلومات فقط.
وي���د ّرب املتع ّلم ف���ي املقاربة بالكفاءات عل���ى التص ّرف (البحث ع���ن املعلومة ،تنظيم
وضعيات وحتليلها ،إعداد فرضيات ،تقومي حلول )...من خالل وضعيات مشكلة مختارة
كمشكالت يواجهها في احلياة.
وبذلك فالوضعيات التع ّلمية ال ّ
تركز على احملتويات واملسارات فحسب ،بل على جتنيدها
الوجيه واملدمج أيضا في وضعيات مش���كلة ،وعلى استغالل تع ّقدالوضعيات املقترحة على
التالميذكسندتع ّلمي وسندللتقومي التكويني واإلشهادي.
وال تختصر هذه املقاربة مس���ار التع ّلم في تكديس املعارف من مختلف املواد ،بل جتعل
منها أدوات للتفكير والتص ّرف في املدرسة وخارجها ،أي أنّها جتعل املعارف ح ّية.

 9ـ �أهم امل�صطلحات التي رافقت املناهج اجلديدة :

ـ ملمح التخرج  :إذا كان متعلقا باملرحلة؛ فهو الترجمة املفصلة في شكل كفاءات شاملة
للمي���زات النوعية الت���ي حددها القان���ون التوجيهي كصف���ات وخاصيات كلفت املدرس���ة
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اجلزائري���ة مبهم���ة تنصيبها لدى جزائري الغد ،أما إذا كان متعلقا باملادة الواحدة ؛ فهو عبارة
عن مجموع الكفاءات اخلتامية .
املقاربة النصية  :هي اختيار بيداغوجي يجس���د النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ينبغي
إدراكه في شمولية ،حيث يتخذ النص محورا أساسيا تدور حوله جميع فروع اللغة ،وميثل
البنية الكبرى التي تظهر فيها كل املس���تويات اللغوي���ة والصوتية والداللية (املعجم اللغوي
والدالالت الفكرية باعتبار النص يحمل ويبلغ رسالة هادفة ) والنحوية والصرفية واألسلوبية
وبه���ذا يصبح الن���ص املنطوق أو املكت���وب محور العملي���ة التعلمية ،وم���ن خاللهما تنمى
كفاءات ميادين اللغة األربعة .
املصفوف��ة املفاهيمي��ة  :ه���ي عبارة عن ج���دول يتضمن امليادين  ،الكف���اءات اخلتامية
واملوارد .
املوارد  :هي املضامني املراد إرساؤها لتحقيق الكفاءة و املستنبطة من املصفوفة املفاهيمية .
٭ املخطط الس��نوي لبناء التعلمات  :هو مخطط التعلم الس���نوي وهو املخطط الذي
يتحدد فيه اخلطوط العريضة ملا سيتم برمجته خالل السنة الدراسية ويكون في شكل جدول
يتضمن السيرورة العامة لتنفيذ املنهاج .
واملهمات ،ويتم ّيز بوجود
املقطع التعلمي  :هو مجموعة مرتّبة ومترابطة من األنش���طة
ّ
عالق���ات تربط بني مختلف أجزائه املتتابعة من أجل إرس���اء موارد جديدة وحتقيق مس���توى
من مس���تويات الكفاءة الش���املة أو حتقيق كفاءات ختامية مع ّينة ،و قد تضمن كتاب اللغة
العربية للس���نة الثالثة ابتدائي ثمانية مقاط���ع ،يهتم كل مقطع مبحور من احملاور املقترحة في
املنهاج معبرة عن واقع ما يعيش���ه املتعلم وتطلع���ات مجتمعه فهي مقاطع ذات داللة وأبعاد
إنسانية ،اجتماعية ،وطنية ،بيئية ،ثقافية ،تشجع و تنمي حس التواصل واملبادرة والتحليل
واالب���داع والتفتح على اآلخر حيث يهتم كل مقطع ويروج للرصيد اللغوي واملوارد املعرفية
واملنهجية اخلاصة باحملور من خالل ميادين اللغة األربعة ،وينتهي كل مقطع مبشروع ونشاط
اإلدماج والتقومي .
املي��دان  :جزء مهيكل ّ
ومنظم للم���ا ّدة قصدالتع ّلم .وعدد امليادين في املا ّدة يحدّ د عدد
الكف���اءات اخلتامية التي ندرجه���ا في ملمح التخ ّرج .ويضمن هذا اإلج���راء التكفل الك ّلي
مبعارف املادة في مالمح التخ ّرج ،و بالنس���بة للغة العربية فإن لدينا أربعة ميادين هي  :فهم
املنطوق ،التعبير الشفوي ،فهم املكتوب ،التعبير الكتابي .
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وضعية تعلم اإلدماج  :تتمثل في توفير الفرصة للمتعلم ملمارس���ة الكفاءة املستهدفة،
وهي نش���اط يقوم به املتعلم الس���تغالل املعارف واملهارات املكتسبة مستعينا مبوارده الذاتية
ومكتس���باته مجندا إياها بش���كل متصل في وضعيات ذات داللة ،وال بد أن يكون اإلدماج
حاضرا في كل مراحل التع ّلم ،ويستهدف بناء أو تنمية كفاءة ويرتكز على حل وضعية ت ُِعدُّ
املتع ّل َم للقيام بإجناز يبرهن فيه على مس���توى كفاءته حيث يكون الفاعل في هذا النش���اط ،

موجها  .وينقس���م إلى ثالثة أنواع  :إدماج جزئي يرتبط بأنشطة
أما املعلم فيكون مش���رفا و ّ
البن���اء والتدريب ،إدم���اج مرحلي يرتبط بالكف���اءة املرحلية ،إدماج نهائ���ي يرتبط بالكفاءة
األساسية املستهدفة خالل سنة دراسية .
بيداغوجيا املش��روع  :املش���روع عمل كتاب���ي فردي أو جماعي يت���م االتفاق عليه بني
فيتم خارج القس���م
األس���تاذ واملتعلمني ،وجتري مناقش���ته وإجنازه داخل القس���م .أ ّما إعداده ّ
وداخله وعبر مراحل ،وحتت إشراف األستاذ  .ويعرض املشروع وفق معايير وشروط محددة .
ويتبنى املنهاج بيداغوجيا املشروع الذي من شأنه أن يحمل املتعلم على املمارسة الفعلية،
وعلى االندماج النفسي – االجتماعي ،فضال عن بناء كفاءات جديدة  .لذلك يقترح إجناز
عدة مشاريع يغلب عليها الطابع الكتابي ،انطالقا من وضعيات حقيقية وشبه حقيقية وذلك
من شأنه تدعيم ثقة املتعلمني بأنفسهم وتنمية روح حتدي العقبات والصعاب لديهم.
الوضعية املش��كلة  :هي وضعية تعلمية يعدها األس���تاذ بهدف إنش���اء فضاء للتفكير
والتحلي���ل وه���ي ش���املة ومركبة وذات داللة مس���تمدة م���ن احلياة اليومي���ة واألحداث التي
نواجهها فيها ،ينتج عنها جو من احليرة والتساؤل وتدعو املتعلم للتفكير واستحضار موارده
املعرفية واالجتماعية والوجدانية حللها .
الوضع ّي��ات ال ّتع ُّلم ّي��ة :وضعيات مركزة حول مفاهيم التعل���م ،وهي وضعيات – رغم
أنها من تصميم املدرس وإعداده  -تتمحور حول املتعلمني وتأخذ بعني االعتبار خصائصهم
املعرفية والثقافية واالجتماعية (مكتس���باتهم الس���ابقة  /تصوراته���م  /صعوباتهم ) ...
ويشترط قبل بناء هذه الوضعيات طرح العديد من األسئلة نذكر منها  :ـ ما هي الكفاءات
اجلديدة التي سيصبح املتعلمون قادرين على أدائها ؟
 ما هي األنشطة املزمع القيام بها من قبل التالميذ ؟ ما هي الوس���ائل واملعينات التي ميكن أن أضعها بني أيدي التالميذ حتى أس���اعدهم علىحتقيق األهداف املرسومة ؟
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 كيف ميكن التحقق من النتائج املسجلة ؟ ( الوسائل املعتمدة في التقييم املرحلي والنهائي ) ف���ي صورة ع���دم حتقيق األهداف ،ما هي األخطاء أو العوائق التي حتول دون ذلك ؟ كيفميكن بناء وضعيات للدعم والعالج اخلاصة بهذه األخطاء ؟
 هذه جملة من األسئلة التي يشترط على كل أستاذ أو معلم أن يطرحها على نفسه خاللبنائه للوضعيات التعليمية.
الكفاءة  :هي إمكانية توظيف املتعلم وجتنيده ملجموعة مندمجة من املعارف واملهارات
بشكل ناجح بهدف حل وضعيات مشكلة.
الكفاءة الش��املة  :وهي هدف نس���عى لتحقيقه خالل مرحلة أو طور أو س���نة ويتعلق
مبادة من املواد ويتسم بالعموم .
الكف��اءة اخلتامية  :وه���ي كفاءة تتعلق مبيدان م���ن امليادين املهيكلة للمادة خالل س���نة
واحدة .
مركب��ات الكفاءة  :وهي في غاية األهمية ،تهدف إلى تفصيل الكفاءة اخلتامية حتى
تصب���ح عملية أكثر في عملية التعل���م  ،و بصفة عامة فإن هذه املركبات تركز على التحكم
في املضامني املعرفية واستعماالتها حلل وضعيات مشكلة تساهم في تنمية القيم والكفاءات
العرضية املناسبة لهذه الكفاءة ،وبصفة عامة توجد ثالث مركبات للكفاءة اخلتامية  :مركبة
خاصة باجلانب املعرفي ،مركبة خاصة بتوظيف املوارد املعرفية ،مركبة خاصة بالقيم
والسلوكات .
الكف��اءة العرضي��ة أو األفقية  :هي كفاءة ال تتعلق مب���ادة بذاتها وإمنا تتعلق بعدة مواد
مث���ل  :معاجل���ة املعلومات – القراءة – الكتابة ،فهذه الكف���اءات ال تخص مادة اللغة العربية
وحدها وإمنا جندها تنتشر عبر جميع املواد .
مس��رحة أحداث النص  :هي أن يقدم األستاذ نص فهم املنطوق أو نص فهم املكتوب،
اعتمادا على التمثيل والتش���خيص ،وحتويله إلى نص مسرحي ألهداف بيداغوجية وتربوية،
مثل  :تعميق فهم املتعلم وحتسني مهارة القراءة لديه .
وميزة مس���رحة أحداث النص أنه أس���لوب يس���تغل ميل املتعلم الصغي���ر الفطري للعب
والتمثي���ل في دخلهم���ا في تنمية مهارة االس���تماع ،ومهارة الق���راءة ،وبذلك يحقق الطفل
غايتي اللعب والتعلم  .وهذا األس���لوب املس���رحي في ميداني فهم املنطوق وفهم املكتوب
���د أيضا لذوي الصعوب���ات التعلمية أو ممن
لي���س صاحلا للتالمي���ذ العاديني فقط بل هو ُم ْج ٍ
يعانون حاالت نفسية كاالنطواء واخلجل .
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 الوس��ائل التعليمي��ة التعلمية  :هي كل ما يس���تعان به في املواق���ف التعليمية التعلميةوتستخدم بغرض مساعدة املتعلمني على بناء تعلماتهم وترسيخ مكتسباتهم وتنميتها،
ويج���ب أن تتفاعل مع باقي العناصر بهدف بلوغ أهداف املنهاج ،وبالتالي فإن األس���تاذ
حينما يخطط مواقف التدريس اليومية ،يفكر باستمرار فيما يناسب هذا الدرس أو ذاك
فيكون اختياره للوس���ائل التعليمية واألنش���طة املصاحبة التي سوف يستخدمها في ضوء
أسس ومعايير خاصة حتددها طبيعة الدرس ،ومعنى ذلك أن استخدام الوسائل التعليمية
في التدريس يجب أال يترك للصدفة ،وهي متنوعة أهمها  :الكتاب املدرس���ي ،قصص،
نصوص ،مشاهد ،السبورة ،األلواح ،الصور والرسوم ،صور الشخصيات واألعالم الوطنية
والعاملية ،املعالم األثرية والس���ياحية ،الشفافات ،أجهزة عرض الصور واألفالم و الشرائح،
أجهزة احلاس���وب ،البرام���ج اإلذاعي���ة ،األس���طوانات ،التمثيليات ،الرح�ل�ات ،املعارض
(معرض الكتاب ،الصناعات التقليدية ،زيارة املتاحف) .
املؤش��ر الواص��ف  :هي املعارف واملهارات واملواق���ف التي ميكن أن تالحظ وتقاس من
خالل اجنازات التالميذ وهي عالمة يستدل بها على اكتساب املعرفة ،املهارة أو الكفاءة من
عدمها .
التقومي :

إن التقومي بأنواعه  :التشخيصي ،التكويني ،التحصيلي جزء من عملية التعليم والتعلم
فه���و مد َمج فيها ومالزِم لها و ليس خارجا عنها ،كما أنه كاش���ف للنقائص ومس���اعد على
تشخيص االختالالت والتذبذبات التي ميكن أن حتصل خالل عملية التعلم ،ويساعد على
اس���تدراكها بصفة عادية ومنتظمة .وبهذه الصفة ،فإن اس���تغالل أخطاء التلميذ أو نقائصه
في تصور طرائق التكفل بها عنصر إيجابي وهام في تشخيص تلك النقائص واستدراكها .
املعاجلة التربوية  :اختيار شكل العالج بشكل جماعي أو بشكل يراعي الفروق الفردية
ل���دى التالميذ وهي املس���ار ال���ذي ّ
ميكن املتع ّلم من جت���اوز الصعوبات الت���ي تعترض تع ّلمه
وتظهر املعاجلة البيداغوجية في عدّ ة مستويات من ّ
مخطط إجراء التع ّلم :
 بعد الوضعية التع ّلمية البسيطة ،حيث تبدو مواطن الضعف لدى املتع ّلم ،أو ضعفّ
التحكم في املعارف (هذه معاجلة تقليدية البدّ منها).
• بعد وضعية تع ّلم اإلدماج ،حيث يظهر ضعف املتع ّلم في جتنيد املوارد.
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• بعد ّ
حل الوضعية املشكلة االنطالقية ،حيث ُيظهر املتع ّلم نقصا في استخدام املوارد.
• في نهاية الفصل األ ّول ،ونهاية الفصل الثاني ،بعد نتائج التقومي املرحلي الفصلي.
ومب���ا أن املقاربة النصية تقوم على أس���اس اتخاذ الن���ص محورا تدور حوله جميع ميادين
مادة اللغة العربية وهو املنطلق في تدريس���ها وهو األس���اس في بناء الكفاءات اللغوية (فهم
املنط���وق والتعبي���ر الش���فوي ،فهم املكت���وب ،التعبي���ر الكتابي) ،كما تنعك���س من خالل
املؤش���رات السياقية (الثقافية واالجتماعية) األمناط النصية ،ففي السنة الثالثة جند أن النمط
الس���ردي غال���ب على بقية األمن���اط األخرى فما املقصود بالنمط الس���ردي وماهي مؤش���راته
وخصائصه ..؟
النمط السردي :
 الس���رد هو نقل أح���داث واقعية أو خيالية متصلة مبصير ش���خصية أو أكثر في اطار زمنيومكاني معني أو هو نقل توالي وتسلسل األحداث بحبكة فنية متقنة .
 أم���ا النمط الس���ردي فهو الطريقة التقنية املس���تخدمة في إعداد وإخ���راج النص القصصيوغي���ره بغية حتقيق غاية املرس���ل منه .ويغل���ب عليه الزمن املاضي وكث���رة الروابط الظرفية
واألسلوب اخلبري وهو من أكثر أنواع الفنون األدبية جذبا للقارئ وتشويقا له.
خطاطة النمط السردي :
هي البناء السردي والشكل الذي يستوعب املادة اخلام .
األحداث تتعاقب سببيا وزمنيا ألن السبب قبل النتيجة ولكل سبب نتيجة .
تقسيم األحداث إلى دوائر وإسناد كل دائرة لشخصية من الشخصيات والسرد التعاقبي
هو مايكسب عناصر املنت احلكائي تناغمها الذي بدونه تبقى غير قابلة للفهم والتأويل .
 ه���ذه الدوائ���ر تتفاعل مع بعضه���ا البعض وتتطور من خ�ل�ال هذا التفاع���ل املؤطر بأزمنةوأمكنة هي البيئة التي تقع فيها .
 عناصر اخلطاطة السردية  :األحداث  /الشخصيات  /املكان  /الزمان . هذه العناصر ليست لها قيمة في حد ذاتها ،انها تستمد هذه القيمة من تعالقها وترابطهافيما بينها وهذا التناسق هو مايجعل منها قصة قابلة للفهم .
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 اجلنس السردي يتألف من مستويني : املنت احلكائي  :وهو املادة اخلام (األحداث ،الشخصيات ،والفضاء) . املبنى احلكائي  :وهو كيفية تنظيم املادة اخلام وجعلها قابلة للفهم .مس���ار النص الس���ردي مير بخمس وضعيات  :يتحكم في ترابطها منطق التتابع السببي
والزمني واملنطقي .
 - 1وضعية البداية (التوازن )
 - 2العنصر املخل  :سبب االختالل .
 - 3وضعية الوسط  :اختالل التوازن (العقدة)
 - 4عنصر االنفراج املمهد للنهاية ( عنصر إعادة التوازن )
 - 5وضعية النهاية (التوازن) كل الوضعيات تدعمها وتصب فيها.
خصائصه :
 يغلب عليه الزمن املاضي ويحدد املكان والزمان  ،غايته وهدفه سرد األحداث ونقلها .أ  -الس���رد الش���خصي لغرس األفكار واملفاهيم لدى املرس���ل إليه بطريقة غير مباشرة .
ب  -السرد اخلارجي يعطي للمرسل إليه خبرة اجتماعية معرفية .
ج  -السرد البسيط لينمي اخليال عند املرسل إليه
د  -السرد املركب يرتقي بالذوق اجلمالي أو األدبي عند املرسل إليه .
هـ  -وظيفة الكالم فيه إخبارية ومرجعية .

الفصل الثاني :
 - 1تقدمي املادة
 - 2ميادين اللغة العربية.
 - 3ملمح الدخول والتخرج من السنة الثالثة .
 - 4الكفاءة الشاملة للطور الثاني والكفاءات اخلتامية .
 - 5مخطط تدرج الكفاءات الشاملة ملادة اللغة العربية .
 - 6حتليل الكفاءات اخلتامية .
 - 7القيم والكفاءات العرضية ملادة اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي .
 - 8مخطط تنصيب الكفاءات اخلاص بالسنة الثالثة ابتدائي .
 - 9املخطط السنوي لبناء التعلمات .
 - 10تنظيم حصص اللغة العربية.
 - 11أمنوذج مخطط لتناول ميادين اللغة العربية خالل أسبوع.
 - 12التوزيع الزمني املقترح حلصص اللغة العربية .
 - 13مخطط الوحدة.
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ـادة :
 1ـ تقديـم امل ّ
اللغ���ة العربية هي اللغة الوطنية والرس���مية ،ولغة املدرس���ة اجلزائري���ة ،واحدى املركبات
األساس���ية للهوي���ة اجلزائرية ،وأحد رموز الس���يادة الوطنية ،وأساس���ها الرئي���س ،ويجب أن
يكون الهدف األس���مى للتحويل البيداغوجي ،هو حتسني تعليم اللغة العربية قصد إعطائها
دوره���ا البيداغوجي واالجتماعي والثقافي الكامل ،لس���د حاج���ات تعليم ذي نوعية ،قادرا
على التعبير عن عاملنا اجلزائري العربي االفريقي املتوس���طي العاملي ،وجند أن املناهج اجلديدة
(مناه���ج اجلي���ل الثاني) تنظر للغة العربية في أطوار التعليم االبتدائي على أس���اس أن الطور
األول ه���و ط���ور اإليقاظ والط���ور الثّاني طور تعميق التعلمات األساس���ية أم���ا الطور الثالث
فهو طور التحكم في التعلمات األساس���ية واس���تخدامها ،وتعد اللغة العربية كفاءة عرضية
والتحكم فيها هو مفتاح العملية التعلمية وإرساء املوارد وتنمية الكفاءات التي متكن املتعلم
من هيكلة فكره وتكوين ش���خصيته والتواصل بها مش���افهة وكتاب���ة في مختلف وضعيات
احلياة اليومية ؛ فعن طريق ال ّلغة يستوعب املفاهيم األساسية ويعبر عما لديه من أفكاره في
تفاعل مشترك مع املواد الدراسية املقررة ،ومن ناحية ثانية فإن املواد األخرى تساهم مساهمة
فاعلة في إثراء ال ّرصيد اللغوي للمتعلم ،ومتكنه من توظيف مختلف املفاهيم في وضعيات
مناس���بة ،وملا كان األساس في ذلك هو عنصر الفهم الذي ميثل مفتاح التحكم في كل املواد
الدراسية ْاس ُت ِندَ في تقدمي مادة اللغة العربية االرتكاز على أربع ميادين .
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ميدان التعبري الكتابي ميدان فهم املكتوب ميدان التعبري ال�شفوي ميدان فهم املنطوق

2ـ ميادين اللغة العربية
وه���و إلقاء ن���ص بجهارة الص���وت وإب���داء االنفعال ب���ه ،تصاحبه
إش���ارات باليد أو بغيرها ،إلثارة السامعني وتوجيه عواطفهم وجعلهم
أكثر اس���تجابة .ويج���ب أن يتوافر في املنطوق ش���رط االس���تمالة وأن
يكون ذات داللة ،ألن الس���امع قد يقتنع بفكرة ما ،ولكن ال يعنيه أن
تن ّفذ فال يسعى لتحقيقها ،ويعد هذا من أهم عناصر املنطوق ألنه هو
الذي يحقق الغرض من املطلوب.
هو أداة من أدوات عرض األفكار ،ووس���يلة للتعبير عن األحاسيس
وإبداء املش���اعر ،كما أنه يحقق حسن التفكير وجودة األداء عن طريق
اختيار األلفاظ وترس���يخها والربط بينها .وهو أداة إرس���ال للمعلومات
واألفكار ،ويتخذ شكلني« :التعبير الوظيفي ،والتعبير اإلبداعي».
هو عمليات فكرية تترجم الرموز إلى دالالت مقروءة ،فهو نش���اط
ذهني يتناول مجموعة من املركبات (الفهم ،إعادة البناء ،واس���تعمال
املعلومات ،وتقييم النص) ،ويعتبر أهم وس���يلة في اكس���اب املعرفة،
وإثراء التفكير وتنمية املتعة وحب االستطالع ،ويشمل امليدان نشاط
القراءة واحملفوظات واملطالعة.

هو القدرة على اس���تعمال اللغة املكتوبة بش���كل سليم وبأسلوب
منطقي منس���جم واضح تترجم من خالله األفكار والعواطف وامليول.
وه���و الص���ورة النهائي���ة لعملي���ة اإلدماج ،ويتجس���د م���ن خالل كل
النشاطات الكتابية املمارسة من طرف املتعلمني.
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3ـ ملمح الدخول �إىل ال�سنة الثالثة وملمح التخرج منها :

الكفاءة
الشاملة

ملمح الدخول إلى السنة الثالثة

ملمح التخرج من السنة الثالثة

يتواص���ل مش���افهة بلغ���ة س���ليمة

يتواصل مشافهة بلغة سليمةويقرأ

ويق���رأ نصوصـــ���ا ،يغلـ���ب عليهـ���ا نصوص���ا بس���يطة ،يغل���ب عليه���ا
النمـ���ط التوجيهي تتك ّون منس���تني النم���ط الس���رد يتك ّون م���ن ثمانني
إلى ثمانني كلمة مش���كولة ش���كال ال���ى مئ���ة كلم���ة مش���كول جزئي���ا
تام���ا ،قراءة س���ليمة ،وينتجها كتابة ق���راءة س���ليمة ،وينتجه���ا كتابة في
في وضعيات تواصلية دالة..
يفه���م خطاب���ات منطوق���ة يغلب

وضعيات تواصلية دالة.
يفه���م خطاب���ات منطوق���ة يغلب

عليه���ا النمط التوجيه���ي ويتجاوب عليه���ا النم���ط الس���ردي ويتجاوب
معها .
معها.
يق���دم توجيه���ات ،انطالق���ا م���ن يس���ر ُد حدثا انطالقا من سندات
الكفاءات س���ندات متنوع���ة ف���ي وضعي���ات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة.
اخلتامية تواصلية دالة.
يقرأ نصوصا بسيطة ،يغلب عليها يقرأ نصوصا يغلب عليها النمط
النم���ط التوجي���ه يتك��� ّون منس���تني السردي تتك ّون من ستني إلى تسعني
كلمة إلى مشكولة شكال تا ّمـا قراءة كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة سليمة
سليمة ويفهمها.
ينت���ج كتابة من س���ت إل���ى ثماني

ويفهمها.
ينت���ج كتاب���ة نصوص���ا م���ن أربعة

جمل يغلب عليها النمط التوجيهي إلى ستة أس���طر يغلب عليها النمط
في وضعيات تواصلية دالة .

السردي في وضعيات تواصلية دالة
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4ـ الكفاءة ال�شاملة للطور الثاين والكفاءات اخلتامية للغة العربية
الكفاءة ال�شاملة للغة العربية يف الطور الثاين
في نهاية الطورالثاني يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ قراءة
سليمة مع ّبرة نصوصا مع التركيز علىالنمط ينال سردي والوصفي ،تتك ّون
من ثمانني إلى مائة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة ،يفهمها ،وينتجها
كتابة في وضعيات تواصلية دالة.
التعبير
فهم املنطوق
الشفوي

املنهجية العامة
الكفاءة اخلتامية
امليادين
 يفه���م خطابات يغل���ب عليها  -يالحظ الس���مات الرئيس���ية للغة العربيةوكيفية اس���تخدامها من خالل محاكاة
النمطان السردي والوصفي.
النطق.
 يس���رد حدث���ا أو يصف ش���يئا  -يتوقع املعنى من خ�ل�ال املفاتيح اللغويةانطالقا من سندات متنوعة في مثل الس���ياق والصور التي تساعد على
فهم املعنى.
وضعيات تواصلية دالة.

فهم املكتوب

 يق���رأ نصوص���ا يغل���ب عليه���االنمط���ان الس���ردي والوصفي
تتك���ون م���ن ثمان�ي�ن إل���ى
مائ���ة وثالث�ي�ن كلم���ة أغلبها
مش���كولة ،ق���راءة س���ليمة
ويفهمها.

التعبير الكتابي

 يقرأ جهرا النصوص املألوفة ملعرفة املعنى. يس���تعمل مجموع���ة من املفاتي���ح أثناءالقراءة لتخمني املعنى.
 يفه���م العب���ارات والتعليم���ات في إطارالسياق.

 ينتج كتاب���ة نصوص من أربعة  -يحلل ويرتب األفكارإلى ثمانية أسطر يغلب عليها  -يوازن ويقارن الستخالص األحكام.
النمطان السردي والوصفي في  -يالحظ ويفسر ويبرز.
 يصم���م مواضي���ع لتوظي���ف خطاط���اتوضعيات تواصلية دالة.
األمناط.
 -ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات.
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 5ـ خمططات تدرج الكفاءات ملادة اللغة العربية :
الكفاءة الشاملة ملرحلة التعليم االبتدائي
في نهاي���ة مرحلة التعليم االبتدائي،يتواصل التلميذ مش���افهة وكتابة بلغة س���ليمة،
ويقرأ قراءة مع ّبرة مسترس���لة نصوصا ّ
مركبة ومختلفة األمناط،تتك ّون من مائة وثالثني إلى
مائة وخمسني كلمة ،مشكولة جزئيا،يفهمها وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالّة.

الكفاءة الشاملة للطورا لثاني
في نهاية الطورالثاني يتواصل مش���افهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ قراءة سليمة مع ّبرة
نصوص���ا مع التركيز علىالنمطني الس���ردي والوصفي ،تتك ّون م���ن ثمانني إلىمائة وثالثني
كلمة أغلبها مشكولة ،ويفهمها ،وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.
الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة
يتواص���ل مش���افهة وكتاب���ة بلغة س���ليمة ويقرأ نصوص���ا مركبة يغل���ب عليها النمط
الس���ردي ،تتكون م���ن ثمانني إلىمائةكلمة ،مش���كولة جـزئيا قـراءة س���ليمـة ،ويفهمها،
وينتجها كتـابة في وضعيات تواصليـة دالـة.
الكفاءة اخلتامية
ملي��دان فه��م
املنطوق :
يفه���م خطاب���ات
منطوق���ة يغل���ب
عليه���ا النم���ط
السردي ويتجاوب
معها.

الكفاءة اخلتامية
ملي��دان التعبي��ر
الشفهي:
يس���رد حدث���ا
انطالق���ا م���ن
س���ندات متنوعة
ف���ي وضعي���ات
تواصلية دالة.

الكف��اءة اخلتامي��ة
مليدان فهم املكتوب:
يقرأ نصوص���ا يغلب
عليها النمط السردي
تتك��� ّون م���ن ثمانني
إلىمائةكلم���ة أغلبها
مش���كولة ،ق���راءة
سليمة ويفهمها..

الكف��اءة اخلتامي��ة
ملي��دان التعبي��ر
الكتابي :
ينتج كتابة نصوصا
من أربعة إلى س���تة
أس���طر يغلب عليها
النمط الس���ردي في
وضعي���ات تواصلية
دالة
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6ـ حتليل الكفاءات اخلتامية

التعبير الشفوي

فهم املنطوق

امليادين

السنة 05
ّ

السنة 04
ّ

السنة 02
ّ

السنة 03
ّ

٭ يفهم اخلطاب املنطوق
٭ يتفاعل معه
٭ من مستواه الدراسي ،متالئم مع العمر الزمني والعقلي

السنة 01
ّ

٭ من مختلف األمناط
٭ مرتكز
٭ مرتكز على
النمطني التفسيري على النمط
الوصفي.
واحلجاجي.

٭ مرتكز على ٭ مرتكز ٭ مرتكز
النمط السردي على النمط على النمط
التوجيهي .احلواري.

٭ يحاور ويناقش ٭ يحاور ويناقش ٭ يحاور
ويناقش
٭ يقدم توجيهات ٭ ويقدم
٭ ويقدم
٭ يسرد قصصا توجيهات
٭ يصف أشياء أو ٭ ويسرد قصصا توجيهات
٭ يسرد قصصا
أو احداثا
أحداثا
٭ يع ّبر عن رأيه ٭ ويصف أشياء أو أحداثا
٭ ّ
ويوضح وجهة
نظره ،ويع ّللها

٭ يحاور
ويناقش
٭ يقدّ م
توجيهات

عربي
٭ بلسان ّ
٭ في موضوعات مختلفة
٭ اعتمادا على مكتسباته املدرسية ،وسائل االعالم
٭ مستعمال بعض أفعال القول

٭ يحاور
ويناقش
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امليادين

السنة 05
ّ

السنة 03
ّ

السنة 04
ّ

٭ يقرأ نصوصا أصلية.

فهم املكتوب

٭ قراءة سليمة
مسترسلة معبرة
وواعية

٭ قراءة سليمة ٭ قراءة
سليمة
ومسترسلة
ومسترسلة
ومع ّبرة

السنة 02
ّ

السنة 01
ّ

٭ يفك
الرموز،

٭ يفك
الرموز،

٭ يقرأ
نصوصا
قصيرة

٭ يقرأ
نصوصا
بسيطة

٭ قراءة
سليمة

٭ قراءة
بيسر،

٭ الفهــم
من مختلف األمناط
٭ التركيز
على النمطني
التفسيري
واحلجاجي،

٭ التركيز
على النمط
الوصفي.

٭ التركيز ٭ التركيز ٭ التركيز
على النمط على النمط على
السردي .التوجيهي .النمط
احلواري.

٭ تتك ّون من ٭ تتك ّون ٭ تتك ّون
٭ تتك ّون من
مائة كلمة إلى من ثمانني من أربعني
مائة وثالثني
كلمة إلى كلمة إلى
كلمة إلى مائة مائة وثالثني
مائة كلمة  .ثمانني
وخمسني كلمة كلمة.
كلمة .
٭ مشكولة
جزئيا

٭ أغلبها مشكولة.

٭ تتك ّون
من عشرة
كلمات
إلى أربعني
كلمة .

٭ مشكولة شكال تا ّمـا.
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امليادين

السنة 05
ّ

السنة 04
ّ

السنة 02
ّ

السنة 03
ّ

السنة 01
ّ

التعبير الكتابي

٭ يرسم
حروفا ويكتب
كلمات
٭ ينتج وجمال
٭ ينتج نصوصا ٭ ينتج نصوصا ٭ ينتج نصوصا ٭ ينتج
متوسطة الطول نصوصا قصيرة ونصوصا بسيطة
طويلة منسجمة طويلة نسبيا
منسجمة
منسجمة
منسجمة
٭ تتكون من ٭ تتكون من ٭ تتكون من ٭ تتكون ٭ من أربع إلى
ثمانية إلى ستة إلى ثمانية أربعة إلى ستة من ست إلى ست جمل
ثماني جمل
أسطر
عشرة أسطر أسطر
٭ مشكـولة
جزئيـا.

٭ أغلبها مشكولة.

٭ مشكولة شكال تاما.

٭ من مختلف األمناط،
٭ التركيز على ٭ التركيز على ٭ التركيز
٭ التركيز
على النمطني النمط الوصفي .النمط السردي .على النمط
التوجيهي.
التفسيري
واحلجاجي.
٭ مشاريع لها دالالت اجتماعية

٭ بالتركيز
على النمط
احلواري.
٭ وينجز
مشاريع
بسيطة.
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7ـ القيم و الكفاءات العر�ضية ملادة اللغة العربية لل�سنة الثالثة ابتدائي :
من خالل نصوص اللغة العربية:
الهوية الوطنية ـ يعتـ ّز بلغتـه ومبك ّونات الهو ّية اجلزائرية ويقدّ رها ،ويحترم رموزها.
ينم���ي قيمه اخللقي���ة والدينية واملدنية املس���تمدّ ة من مكونّات
والضمير الوطني ـ ّ
الهو ّية ويحافظ على الرموز الوطنية ويدافع عنها.
ُ
ـ يتحلى باألخالق الدينية واملدنية للوطن واألمة.
القيم
واملواقف

الكفاءات
العرضية

ـ يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل اجلماعي والصدق في التعامل.
ـ يساهم في احلياة الثقافية للمدرسة واحلي أو القرية.
املواطنة
ـ ينتهج أس���اليب االس���تماع واحل���وار وينبذ العنصري���ة والعنف
مبختلف أشكاله.
ـ يحترم ثقافات وحضارات العالم.
التفتح على ـ يتقبل االختالف ويسعى إلى التعايش السلمي مع اآلخرين.
ـ يتفتح على اللغات األجنبية والثقافات األخرى.
العالم
ـ يس���تخلص من جتارب اآلخرين ما ميكنه م���ن فهم عصره وبناء
مستقبله.
ـ ينمي قدراته التعبيرية «مش���افهة وكتابة» بإنتاج نصوص حتترم
كفاءات ذات خصائص الوضعية وسالمة اللغة.
طابع فكري ـ يحبب لديه القراءة واملطالعة.
ـ يتدرب على القراءة بأنواعها..
ـ يستخرج املعلومات ويوظفها في التعبير الشفوي والكتابي.
كفاءات ذات ـ يتدرب على اس���تعمال الزمن ويس���تخدمه وفق قواعد محددة
طابع منهجي سلفا.
ـ يستخدم و سائل اإلعالم واالتصال .
ـ يت���درب عل���ى األس���اليب املناس���بة مب���ا يس���تجيب للوضعي���ة
كفاءات ذات التواصلية.
طابع تواصلي ـ يرد عن األسئلة مبا يفي بالغرض.
ـ يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل.
كفاءات ذات طابع ـ يتكفل بانشغاالته الشخصية و الفوجية واجلماعية.
شخصي واجتماع ـ يوظف املعلومات املكتسبة لتحقيق مشروعه الشخصي .
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8ـ املخطط ال�سنوي لبناء التعلمات :
قس���م الكتاب املدرس���ي إل���ى  8مقاطع تتضم���ن  32وحدة تعلمية فيه���ا  32نص قرائي
مكت���وب باالضاف���ة إلى نص���ي احملفوظات ونص اإلدم���اج وجميعها بنيت وف���ق مانص عليه
املنهاج والوثيقة املرافقة واجلدول التالي يوضح التوزيع السنوي للتعلمات:
املخطط السنوي لبناء التعلمات اخلاص بالسنة الثالثة ابتدائي
نص الكفاءة الش��املة  :يتواصل مشافهة بلغة س���ليمة ويقرأ نصوصا ،يغلب عليها النمط
السردي تتكون من ثمانني إلى مائة كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة سليمة ويفهمها وينتجها
كتابة في وضعيات تواصلية دالة .
 1ـ ميدان فهم املنطوق:
كف��اءة ختامي��ة  :يفهم خطابات منطوقة من مختلف األمن���اط  ،مع التركيز على النمط
السردي ويتجاوب معها.
مركبات الكفاءة  :يرد اس���تجابة ملا يس���مع  ،يتفاعل مع النص املنطوق  ،يحلل معالم
الوضعية التواصلية  ،يقيم مضمون النص املنطوق .
 2ـ ميدان التعبير الشفوي:
كفاءة ختامية  :يسرد حدثا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة .
مركبات الكفاءة  :يتواصل مع غيره  ،يفهم حديثه  ،يقدم ذاته ويعبر عن غيره .
 3ـ فهم املكتوب:
كف��اءة ختامية  :يق���رأ نصوصا من مختل���ف األمناط ،مع التركيز على النمط الس���ردي
تتكون من ثمانني إلى مائةكلمة أغلبها مشكولة قراءة سليمة ويفهمها .
مركب��ات الكف��اءة  :يفهم م���ا يقرأ ويعيد بن���اء املعلومات الواردة ف���ي النص املكتوب
ويس���تعمل املعلوم���ات ال���واردة في النص املكتوب ويس���تعمل اس���تراتيجية الق���راءة ويقيم
مضمون النص املكتوب .
 4ـ ميدان التعبير الكتابي :
كفاءة ختامية :ينتج كتابة نصوصا من أربعة إلى س���تة أس���طر من مختلف األمناط  ،مع
التركيز على النمط السردي في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة  :يتعرف على أشكال مختلف احلروف والضوابط للكتابة بالعربية ،
يتحكم في مستويات اللغة الكتابية  ،ينتج منصوصات حسب وضعيات التواصل .

القيم االنسانية

املقطع 01

األسابيع
املقاطع

املقطع 02

احملاور

احلياة االجتماعية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

السنوي لبناء التعلمات السنة الثالثةابتدائي
املخطط ّ

السني التاء املفتوحة سرد أحداث
وسوف في األسماء مناسبة ما .
اسم
الفاعل

واملشروع

إجناز بطاقة
دعوة

من عالمات يتعرف على كتابة قصة
خطاطة النمط
املذكر الوقف
واملؤنث التاء املربوطة السردي
في االسم (املكان ،الزمن،
الشخصيات،
املفرد
املشكلة ،احلل)

التعبير الكتابي
فهم املكتوب
فهم املنطوق والتعبير الشفهي
الكتابة
احملفوظات التراكيب الصيغ الظواهر
القراءة
الرصيد اللغوي
األساليب
النحوية الصرفية اإلمالئية
واملطالعة
التقومي التشخيصي
نشيد األبوة االسم
األخوان
ألفاظ التقدير (جزء ،الرصيد اخلاص
والطفولة الفعل
كل ،جميع ،نصف ،بآداب األكل والقيم الوعد
احلرف
النملة والفراشة آداب
الرصيد اخلاص
ربع ،بعض)
احلديث
باحلشرات
االستدراك لكن
حروف الربط(و،
ف ،ثم ،أو ،أم )
املفرد وجمع
املذكر السالم
املفرد وجمع
املؤنث السالم
املفرد وجمع
التكسير

(إدماج ،تقومي،ومعاجلة) للمقطع

رمضان
العيد
مؤشرات زمنية  :الرصيد اخلاص
بعدما ،ملا ،عندما باألعياد وبأفراد ختان زهير الفتاة
الظروف الدالة على العائلة عند التصاهر التاجر والشهر اجلزائرية
الفضيل
املكان  :بجانب ،وحلي الرصيد
وراء ،أمام ،على ميني ،اخلاص باألعراس
على يسار ،بجوار وبالصفات
األسماء املوصولة :
الّتي ،الّذي ،الّذين
حروف االستقبال :
سني ،سوف
(إدماج ،تقومي،ومعاجلة) للمقطع
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10

11

12

الرصيد اخلاص
باملهن الرصيد
اخلاص بالبطولة
الرصيد بالرموز
الوطنية

التنوين
خدمة األرض شهيد الوطن الفعل املاضي
الفعل املضارع اسم بالفتح
عمر ياسف العلم
الفعل األمر املفعول التنوين
من أجلك يا
بالضم
جزائر
والكسر

الهوية الوطنية

املقطع 03

13

االستثناء بــ ٭ :إال،
سوى ،غير،
ظروف الزمان  :في
يوم من األيام ،في
أحد األيام ،في يوم،
االجتاهات  :شرقا،
غربا ،شماال ،جنوبا

(إدماج ،تقومي،ومعاجلة) للمقطع
طاحونة سي الطبيعة
نشيد
لونيس
الفصول األربعة الشجرة
سرطان البحر

14

ظرف الزمان :الساعة ،الرصيد اخلاص
باألصوات في
اليوم ،األسبوع
الطبيعة
الشهر ،الفصل،
الرصيد اخلاص
السنة
األسماء املوصولة  :بأسماء الطيور
الرصيد اخلاص
الّلذان ،ال ّلتان
سرعة وقوع احلدث :بأسماء احليوانات
البحرية
ما إن ،حتى

التص ّرف في إجناز بطاقة
السيرة
أحداث نص
ّ
الذاتية
من حيث
ترتيبها،وإغنائه
بعالمات الترقيم
وال ّربط املناسبة

كتابة
اجلملة الفعلية ضمائر التاء املفتوحة انتاج بداية
الفتات
اجلملة االسمية املتكلم في األفعال ونهاية أو
ـ صلب موضوع بيئوية
جمل اسمية ضمائر
لنص سردي
املخاطب
أخرى
مستعينا مبا
ورد في صلب
املوضوع أو في
املقدّ مة ،واخلامتة
وبالسندات
املرافقة.

(تقومي فصلي) ( +تقومي تشخيصي ومعاجلة)

15
16

17

18

(إدماج ،تقومي،ومعاجلة) للمقطع
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الطبيعة والبيئة

املقطع 04

الرياضة والصحة

احلياة الثقافية

املقطع 05

املقطع 06

19
20

21

22

23
24

25

اإلحتمال (قد يفعل
رمبا يفعل)
فعل ماض +حتى +
فعل ماض
صيغة التمني ليت

االستمرار في املاضي
( :كان يفعل)
أفعال الشروع :
(أخذ ،بدأ ،شرع )
ألفاظ التدرج  :شيئا
فشيئا ،الواحد تلو
اآلخر

الرصيد اخلاص
باأللعاب الرياضية
الرصيد اخلاص
بالطب وبالتغذية

الرصيد اخلاص
باآلالت املوسيقية
املسرح والسيرك
الرصيد اخلاص
بالتراث

كرة القدم
مرض نزمي
الغذاء املفيد

األلف اللينة
في األسماء
( هذا ،
هذه  ،لكن
)....

إجناز
إنتاج نص
مسرحي (كتابة ملصقة
اشهارية
نص سردي
مغني باحلوار )

إجناز
ـ كتابة نص
الفاكهاني املفرد واملثنى ضمائر األسماء
كرة القدم كان وأخواتها الغائب املوصولة بالم سردي مستعينا مطوية
واحدة (الّذي بسندات مرافقة لقواعد
دالالت كان
احلياة
ـ الّتي ـ الّذين)
وأخواتها
الصحية
األسماء
(كان ،صار،
املوصولة
أصبح ،ظل )
بالمني (ال ّلذان
ال ّلتان ـ
ال ّلواتي)
(إدماج ،تقومي ،ومعاجلة) للمقطع
كم أحب
املوسيقى !
املسرح
عادات من
األوراس

26

27

املسرح اجلملة الفعلية املوصولة
النحت +حروف اجلر املفرد
اجلملة الفعلية املثنى
اجلمع
 +احلال
أسماء
االستثناء
اإلشارة
مفرد،
مثنى
وجمع

(إدماج ،تقومي ،ومعاجلة) للمقطع
(تقومي فصلي) ( +تقومي تشخيصي ومعاجلة)
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عالم االبتكار واإلبداع

عالم األسفار والرحالت

واإلبداع املقطع 07

عالم االبتكار

املقطع 08

28
29

30

31

32
33

34

35

فعل مضارع  +يوميا
 /أسبوعيا
فعل ماضي  +حتى
 +فعل ماضي
التوجه  :شماال،
جنوبا ،شرقا ،غربا .

الرصيد اخلاص
باالتصال والسفر
الرصيد اخلاص
باالختراعات

محمول جدتي احلاسب اجلملة الفعلية التحويل الهمزة في
من أول الكلمة
القاطرة  +الصفة
البساط
اجلملة املنفية املاضي الهمزة
السحري
إلى املتطرفة بعد
اجلملة
البوصلة
االستفهامية املضارع حرف ممدود
مع
ضمائر
الغائب
(إدماج ،تقومي ،ومعاجلة) للمقطع

مع سائق أجرة جدي بحار
لو ـ لوال ،إن الشرطية  .الرصيد اخلاص
بالدّ ول ّ
سندباد
أيرلندي
والشعوب
«أوكوث»

اجلملة التحويل الهمزة
من املتوسطة
التعجبية
مراجعة املاضي على االلف
إلى
التراكيب
النحوية املضارع
مع
ضمائر
املتكلم
وضمائر
املخاطب

(إدماج ،تقومي ،ومعاجلة) للمقطع

ـ ترتيب أحداث كتابة قصة
اختراع
متعاقبة زمنيا
مستعينا
بسندات مرافقة
لينتج قصة.

كتابة
انتاج نص
سردي متكامال أسطورة
موظفا عالمات
الترقيم واألدوات
املناسبة
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36

التقومي اإلشهادي

 1ـ أفعال القول  :التحية  :الس�ل�ام ،صباح اخلير ،مس���اء  ،اخلير /ألفاظ املجاملة  :أهال وس���هال ،هنيئا ،معذرة .الترحيب :مرحبا،
....الشكر واالستحسان :شكرا ،أحسنت  ./االعتذار  :عفوا ... .،التهنئة  :مبارك  ... ،يتم تناولها في جميع املقاطع .

 2ـ يتم تناول التضاد والترادف في كل النصوص ضمن التطبيقات اخلاصة بالفهم والتوظيف

 3ـ حتليل النصوص من خالل تطبيقات متع ّلقة بالفهم وأخرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛

النص مع مراعاة التد ّرج خالل السنة في هذا احلجم ،ليصل في الفصل الثالث إلى حدّ ه األقصى؛
 4ـ وجوب احترام حجم ّ
نص واحد في األسبوع؛
 5ـ احترام طبيعة النصوص املقررة مع تقدمي ّ
 6ـ جت ّنب الفصل بني النصوص في املقطع الواحد ،وبني املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛

 7ـ بن���اء النص���وص املنطوقة من طرف األس���تاذ اعتمادا على النص القاعدي (نص القراءة) ،مع ضب���ط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم
والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛

(يتم تدريب التلميذ على
السنة الثالثة املدرجة في الكتاب ،وهي موارد للتعبير الكتابي ّ
 8ـ الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية في ّ
استعمالها كتابيا دون التطرق للقاعدة)؛

الس���نة الثالثة و ،يتضمن املوارد املكتس���بة (املعرفية ،املنهجية ،والقيم والكفاءات)
 9ـ إدراج ّ
نص خالل األس���بوع الرابع للمطالعة في ّ
املتناولة خالل املقطع؛

 10ـ يجب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املبرمجة وتنجز خارج التوقيت الرسمي وهي قيمة مضافة.
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9ـ خمطط تن�صيب الكفاءات ملادة ال ّلغة العرب ّية :

الكفاء الشاملة للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي:
يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ نصوصا بسيطة ،يغلب عليها النمط
السردي ،تتكون من ثمانني إلى مائةكلمة مشكولة جزئيا وينتجها كتابة في وضعيات
تواصلية دالة.

فهم املنطوق+التعبير الشفوي

امليادين الكفاءة اخلتامية مركبات الكفاءة

التناول في الكتاب املدرسي

يفهم خطابات ٭ يرد استجابة ملا النش��اط( :أش��اهد و أعبر) :من
خالل نصوص وسندات (رسومات
منطوقة يغلب يسمع
وص���ور) مالئم���ة يت���م تن���اول نص
عليها النمط ٭ يتفاعل مع
منط���وق مرتب���ط مبوض���وع الوحدة
النص املنطوق
السردي
التعلمي���ة مح���ل التن���اول (يعرض
٭ يحلل معالم
ويتجاوب
الوضعية التواصلية .الن���ص املنط���وق ف���ي دلي���ل املعلم
معها.
٭ يقيم مضمون وال يظه���ر في الكتاب اال املش���هد
النص املنطوق  .املص ّوراملتعلق به ) .
اإلس���تماع للنص والتعامل معه من
٭ يسرد حدثا ٭ يتواصل مع
خالل أسئلة الفهم والتعبير(أيقونة
الغير
انطالقا من
أستمع وأجيب التي تظهر في دليل
سندات متنوعة ٭ يفهم حديثه
املعلم تلي النص املنطوق مباشرة )
٭ يقدم ذاته
في وضعيات
النشاط  :أستعمل الصيغة
ويعبر عنها .
تواصلية دالة
 اكتش���اف الصيغة املستهدفة منخ�ل�ال جم���ل يتضمنه���ا الن���ص
املنطوق أو جم���ل أخرى مختارة
ذات صلة باملوضوع .
 اس���تعمال الصيغة ف���ي وضعياتمقترحة مختلفة بسيطة ومركبة
النشاط  :أنتج شفويا
التعبير شفويا عن وضعيات مختلفة
ذات دالل���ة ومس���تمدة من موضوع
النص املنط���وق والوح���دة التعلمية
بصف���ة عام���ة من خالل اس���تدراجه
بتعليمات و عناصر التعبير الرئيسية
لبناء انتاجه الشفوي اخلاص
ويتحق���ق م���ن خ�ل�ال ه���ذه احملطة
مس���توى م���ن مس���تويات اإلدم���اج
اجلزئي .

دفتر النشاط
ينجز املتعلم
على دفتر
األنشطة
نشاطات
مختلفة
متعلقة بالنص
املنطوق
استجابة ملا
سمع داللة
على فهمه
وتفاعله مع
النص املنطوق
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فهم املكتوب  +التعبير الكتابي

امليدان الكفاءة اخلتامية

مركبات الكفاءة

التناول في الكتاب املدرسي دفتر النشاط

٭ يفه���م م���ا يق���رأ النشاط  :أقرأ وأجيب :
يقرأ نصوصا
مختلفة األمناط مع ويعيد بناء املعلومات
ال���واردة ف���ي الن���ص  -القراءة وفق مؤشرات القراءة،
التركيز على النمط املكتوب .
تك���ون متبوعة بش���رح معاني
٭ يستعمل
السردي تتكون
املف���ردات مباش���رة (كلمات��ي
استراتيجية
من ثمانني إلى
اجلدي��دة) أو اجن���از مهم���ة
مائة كلمة أغلبها القراءة ويقيم
الكتش���اف معان���ي املف���ردات
مضمون النص
مشكولة قراءة
والعبارات وأسئلة لفهم النص
سليمة ويفهمها .املكتوب .
يراعى فيها التدرج من أس���ئلة
٭ يتحكم في
٭ ينتج كتابة
املعن���ى العام إلى أس���ئلة الفهم
مستويات اللغة
نصوصا
والتعمق .
من أربعة إلى ستة الكتابية
٭ ينتج نصوصا
النشاط  :أثري لغتي  :توسيع
أسطر مختلفة
وضعية
حسب
الرصي���د املرتب���ط بالوح���دة
األمناط مع التركيز
.
التواصل
وتوظيفه في وضعيات جديدة .
على النمط
السردي في
النش���اط  :أتع��رف عل��ى :
وضعيات تواصلية
اس���تخراج الظاه���رة النحوي���ة
دالة .
من الن���ص ،وتناولها بش���كل
ضمني دون التطرق للقاعدة .
النشاط  :أكتشف وأستعمل :
خ���اص بالظاه���رة الصرفي���ة أو
اإلمالئي���ة وتناولهما بش���كل
ضمني دون التطرق للقاعدة.
النشاط ( :احملفوظتان) حلو
الكالم :

أفهم وأجيب:
يجيب املتعلم
كتابة في دفتر
النشاط على
أسئلة متنوعة
تخص نص
القراءة للربط
بني القراءة
والكتابة في
جنز نشاطات
مختلفة
متعلقة بالنص
املكتوب وإثراء
اللغة .
ينجز نشاطات
مختلفة متعلقة
بالظاهرة
النحوية
وبالظاهرة
الصرفية أو
اإلمالئية
يحترم شروط
العرض وقواعد
الكتابة أثناء
ممارسة اخلط.
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امليدان الكفاءة اخلتامية مركبات الكفاءة

التناول في الكتاب املدرسي

فهم املكتوب  +التعبير الكتابي

مقطوعتان شعريتان تتم قراءتهما
وفهمهما وحفظهما وتأديتهما بأداء
جيدا .
نشاط  :اإلدماج  :نص مقترح للدعم
والتوظيف متعلق باملقطع التعلمي
متبوع بأسئلة الفهم والظواهر اللغوية
املتناولة خالله.وفس نهاية هذه احملطة
يتم إنتاج نص مكتوب .
نشاط  :أوسع معلوماتي  :توسيع
وتعميق املعلومات املرتبطة باملقطع
من خالل نصوص قصيرة وصور
متنوعة .
نشاط  :أجنز مشروعي :
إنتاج عمل كتابي فردي أو جماعي
وفق معايير محددة مرفوق بصور أو
رسوم وذلك بتجنيد ودمج املوارد
املكتسبة .

دفتر النشاط
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ميدان التعبري ال�شفوي ميدان فهم املنطوق

01ـ تنظيم ح�ص�ص ال ّلغة العرب ّية اخلا�ص بال�سنة الثالثة ابتدائي

حصة واحدة لفهم املنطوق
ّ

حصة للتعبير الشفوي (تعبير ودراسة صيغ)
ّ
حصة للتدريب على اإلنتاج الشفوي
ّ

ميدان فهم املكتوب

النص ،م���ع تطبيقات متع ّلقة بالفهم،
ّ
حص���ة للقراءة والفهم  :قراءة ّ
والتوظيف ،واجلانب القيمي وإثراء اللغة .
النص ،مع التع ّرض الضمني
ّ
حصة للقراءة والظاهرة التركيبية  :قراءة ّ
للظاهرة اللغوية
النص ،مع
ّ
حص���ة للق���راءة والظاه���رة الصرفي���ة أو اإلمالئية  :ق���راءة ّ
التع ّرض الضمني للظاهرة الصرفية أو اإلمالئية .
حصة للقراءة
ّ
محفوظات  :مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى (التقدمي واحلفظ) .
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ميدان التعبري الكتابي

احلصة األولى :نشاط كتابي يتبع القراءة والفهم واالثراء
ّ
احلصة الثانية :نشاط كتابي يتبع الظاهرة النحوية
ّ
احلصة الثالثة :نشاط كتابي يتبع الظاهرة الصرفية أو اإلمالئية.
ّ
تخصص للتدريب على اإلنتاج الكتابي.
احلصة الرابعةّ :
ّ

تي الصرف واإلمالء بالتناوب حسب التوزيع السنوي للتعلمات
يتم تناول ّ
حص ّ
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11ـ �أمن��وذج خمطط لتن��اول ميادين اللغة العربي��ة خالل الأ�سب��وع يف ال�سنة الثالثة
ابتدائي :

فهم املنطوق والتعبير الشفوي

احملتوى
الزمن
احلصة
امليدان
عرض الوضعية اجلزئية األولى واالستجابة ملتطلباتها والتعليمات املرافقة لها
90د ٭ االنط�ل�اق من تصورات التالميذ ح���ول املوضوع (القراءة
 01و 02
السمعية)
« فهم املنطوق »
٭ ع���رض املنطوق م���ع مراعاة اجلوان���ب التالي���ة  :الفكري/
«تعبير شفوي
ّ
اللغوي /اللفظي /امللمحي(اإليحاء؛ اإلمياء)
تعبير ودراسة الصيغ»
٭ جتزئة النص املنطوق ثم أجرأة احداثه
٭ اكتشاف اجلانب القيمي في املنطوق وممارسته
٭ التحاور حول النص املنطوق باس���تعمال سندات  -مألوفة
أو جدي���دة  -والتعبير عنها انطالقا من تعليمات محددة
تؤدي إلى تفصيل مضمون كل سند.

«»فهم املكتوب والتعبير الكتابي

 45د ٭ إنتاج شفوي (إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات
03
و إبراز منط النص من خالل مكوناته)
التدريب على اإلنتاج
٭ تلخيص النص املسموع بشكل عام.
الشفوي
 90د ٭ ق���راءة النص ق���راءة صامتة (قراءة س���ريعة جلمع معلومات
« 04و»05
عامة عن املكتوب) واس���تخراج موضوع النص شخصياته
٭ (القراءة والكتابة)
حتديد بيئته الزمانية واملكانية.
(ألداء الشرح والفهم
 +تطبيقات متعلقة
٭ قراءة النص قراءة جهرية مع مراعاة شروط االداء اجليدللقراءة
بالفهم والتوظيف
املتصلة واملسترسلة.
وإثراء اللغة (أثري
ش���رح الكلمات والعب���ارات وفق الس���ياق وبقرائن لغوية
لغتي)  +خط
وغير لغوية.
٭ بن���اء املعنى:حتديد األح���داث وتقدمي معلومات عن النص
ومتثل املعنى الكلي للنص .
٭ توس���يع الرصي���د املرتبط بالوحدة وتوظيف���ه في وضعيات
جديدة .
٭ اقت���راح وضعي���ات متك���ن املتعلم من كتابة ح���روف كتابة
مناس���بة من حيث الش���كل واحلجم ( مراجعة احلروف )
وكتاب���ة كلمات مألوفة مع مراع���اة تأليف احلروف وكتابة
جمل بخط واضح مع احترام املسافات بني الكلمات .

«»فهم املكتوب والتعبير الكتابي
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90د ق���راءة النص (ق���راءة جلمع املعلوم���ات  :الفهم والبع���د الوظيفي
 06و »07
والقيمي) مع مراعاة شروط األداء اجليد للقراءة املسترسلة واملعبرة
(القراءة والكتابة)
احترام عالمات الوقف وأداء املعاني .
(األداء الشرح
٭ يعيد بناء املعلومات الواردة في النص ويعيد اس���تعمال املعلومات
والفهم)
ال���واردة ف���ي الن���ص  :التعمق في الن���ص وجتاوز املعن���ى العام إلى
 +الظاهرة
جزئيات���ه مع التطرق للقيم والعبر التي يتضمنها ،إبراز منط النص
التركيبية»
م���ن خ�ل�ال مكوناته وحتليل أج���زاء النص وحتدي���د املجموعات
اإلنشائية وإبراز منط النص من خالل مكوناته.
٭ التعام���ل مع النص على مس���توى الظاه���رة التركيب���ة (النحوية)
ضمني���ا مع إعطاء األولوية للتوظيف (التدريب على اس���تعمالها
دون التطرق للقاعدة أي االقتصار على التسمية واالستعمال)/
اكتشافها انطالقا من النص٭ (وألن النص الواحد قد ال يستوعب
جمي���ع قواعد املوضوع النح���وي ،ولتجاوز هذه املش���كلة ميكن
اللج���وء إل���ى  :ـ تكييف بعض اجلمل لتناس���ب الظواهر اللغوية
املقص���ودة أو ـ إضاف���ة بع���ض األمثل���ة لإلحاطة بجمي���ع أحكام
املوضوع وقواعده .
٭ تتب���ع القراءة متاري���ن تطبيقية ثم للتوظيف املوج���ه (على كراس
النشاطات).
« 08و 90 »09د ق���راءة الن���ص (قراءة جلم���ع املعلوم���ات :الفهم والبع���د الوظيفي
والقيمي) مع مراعاة شروط األداء اجليد للقراءة املسترسلة واملعبرة
(القراءة والكتابة)
احترام عالمات الوقف وأداء املعاني .
(األداء الشرح
٭ يعيد بناء املعلومات الواردة في النص ويعيد اس���تعمال املعلومات
والفهم)
ال���واردة ف���ي الن���ص  :التعمق في الن���ص وجتاوز املعن���ى العام إلى
 +الظاهرة الصرفية
جزئيات���ه ،التط���رق للقيم والعبر التي يتضمنه���ا ،إبراز منط النص
أو اإلمالئية
من خالل مكوناته .
٭ التعامل مع النص على مستوى الصيغ الصرفية أو الظواهر اإلمالئية
ضمنيا مع إعطاء األولوية للتوظيف انطالقا من مناذج (التدريب
على اس���تعمالها دون التطرق للقاعدة أي االقتصار على التسمية
و االستعمال) /اكتشافها انطالقا من النص٭ (وألن النص الواحد
قد ال يس���توعب جمي���ع قواع���د املوضوعالصرفي���ة أو اإلمالئية،
ولتجاوز هذه املش���كلة ميكن اللجوء إل���ى تكييف بعض اجلمل
لتناسب الظواهر اللغوية املقصودة أو إضافة بعض األمثلة لإلحاطة
بجميع أحكام املوضوع وقواعده.
٭ تتب���ع القراءة متاري���ن تطبيقية ثم للتوظيف املوج���ه (على كراس
النشاطات).

«»فهم املكتوب والتعبير الكتابي
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« 10محفوظات»

 45د

٭ حفظ و أداء احملفوظة أداء صحيحا.
٭ التحكم في اإللقاء للمعاني الواردة فيها ومتثل معانيها.

( 11القراءة
(ألداء الشرح والفهم)

 45د

ق���راءة النص(ق���راءة لتثبيت املعلوم���ات والبعد والقيمي
_ وتنمي���ة امتدادها عرضيا _) مع مراعاة ش���روط األداء
اجليدللقراءة املعبرة احترام عالمات الوقف و أداء املعاني.

12

 45د

٭ إعادة بناء املعلومات الواردة في النص  :التعمق في النص
وجت���اوز املعنى العام إلى جزئياته تلخيص النص بش���كل
ع���ام مع التطرق للقيم والعبر الت���ي يتضمنها ،إبراز منط
النص من خالل مكوناته .

التعبير الكتابي

٭ اجن���از تطبيق���ات كتابي���ة ح���ول النص املس���موع والنص
القاعدي (على كراس النشاطات)
التدريب على اإلنتاج
الكتابي
مالحظات

التدري���ب عل���ى التجنيد واس���تخدام املوارد املكتس���بة في
مختل���ف ميادين املواد بدمجها (وليس جمعها) وتوفير
الفرصة لتعلم ممارسة الكفاءة املستهدفة .
 ينظ���م الوق���ت في األس���بوع الراب���ع املخص���ص لإلدماجوالتقومي بش���كل مرن ،إذ تتغير س���يرورات احلصص وفق
متطلبات األنش���طة املدرجة وبحسب األهداف املتوخاة
وحاج���ات املتعلمني ،مع التأكيد على ضرورة تخصيص
حصتني للدعم واملعاجلة (45٭ . )2
 تصحي���ح اإلنت���اج الكتاب���ي الف���ردي يتم خالل أس���بوعاإلدماج والتقومي .
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12ـ التوزيع الزمني املقرتح حل�ص�ص ال ّلغة العربية لل�سنة الثالثة ابتدائي :
الزمني األسبوعي املقترح حلصص اللغة العربية :
أ /ال ّتوزيع ّ
اإلنتاج
الشفوي

فهم املنطوق والتعبير
الشفوي :تعبير ودراسة
الصيغ
القراءة(أداء الشرح
والفهم +
إثراء )  +خط
القراءة و الكتابة
(األداء الشرح والفهم)
 +الظاهرة التركيبية
(القراءة و الكتابة)
(األداء الشرح والفهم)
 +الظاهرة الصرفية او
اإلمالئية
القراءة
األداء والشرح والفهم +
التدريب على اإلنتاج
الكتابي

احملفوظات
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ب  /مقترح توزيع الزمن ألنشطة اللغة العربية خالل أسبوع اإلدماج :
تصحيح
التعبير
الكتابي  +أجنز
مشروعي

الوضعي���ة اإلدماجية اجلزئية
األولى (إجناز أنش���طة فهم
املنطوق واستعمال الصيغة
أفقي���ا م���ن أقي���م تعلماتي
اخلاص���ة ب���كل وح���دة من
الوحدات الثالث)
الوضعي���ة اإلدماجي���ة اجلزئية
الثانية (اس���ترجاع النصوص
املكتوبة وإجناز أنش���طة فهم
الن���ص املكت���وب (أفقيا من
أقي���م تعلمات���ي للوح���دات
الثالث)  +أجنز مشروعي
الوضعي���ة اإلدماجية اجلزئية
الثالث���ة (إجن���از األنش���طة
اخلاصة بالتراكيب النحوية
واإلمالئي���ة
والصرفي���ة
أفقي���ا م���ن أقي���م تعلماتي
للوح���دات الثالث)  +أجنز
مشروعي
دع���م ومعاجل���ة (ح���ل
الوضعية اإلدماجية الش���املة
بإجن���از الوضعي���ة املقترح���ة
في اإلدم���اج وجتني���د ودمج
املعارف املكتسبة)

احملفوظات

ح���ل الوضعي���ة املش���كلة
االنطالقي���ة األم  +أجن���ز
أوس���ع
مش���روعي +
ّ
معلوماتي

املش��روع  :ينج���ز تدريجيا في حصص اللغة خالل أس���بوع اإلدم���اج ،وللمعلم تقدير
الوقت املناسب له في كل حصة على مدار األسبوع .
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أ  -مقترح توزيع حصص اللغة العربية في أسبوع اإلدماج
احل�صة الأوىل
والثانية

 استذكار القصص املنطوقة  +استعمال الصيغ في وضعياتدال���ة (وردت ف���ي أقي���م تعلماتي م���ن الوحدات الث�ل�اث أفقيا
حسب امليادين) .

احل�صة الثالثة

 تصحيح التعبير الكتابي في حالة لم يكف الوقت في حصة التعبيرالكتابي  +التعرف على املشروع البيداغوجي املقترح في املقطع .

احل�صة ال�ساد�سة
و ال�سابعة

ق���راءة النصوص الثالثة املكتوبة وإجن���از التمارين اخلاصة بفهم
املكتوب الت���ي وردت في أقيم تعلماتي للوحدات الثالث أفقيا
 +وضع خطة الجناز املش���روع (عمل ف���ردي  ،ثنائي ،جماعي)
وحتضير الوسائل الالزمة .

احل�صة ال�ساد�سة
و ال�سابعة

قراءة النصوص وتوظيف التراكيب النحوية والظواهر الصرفية
واإلمالئي���ة الواردة في أقيم تعلماتي اخلاصة بكل وحدة أفقيا +
متابعة إجناز املشروع .

احل�صة الثامنة
والتا�سعة

معاجلة ودعم من خالل حل الوضعية اإلدماجية التقوميية التي
يت���م فيها عرض نص يتضمن مختلف الصيغ والظواهر النحوية
والصرفي���ة واإلمالئي���ة التي مت التع���رض لها في املقط���ع التعلمي
بغرض تدارك ومعاجلة مواطن الضعف وتثبيت التعلمات .

احل�صة العا�شرة

 استظهار احملفوظة الثانية ألن احلصص تقدم على هذا النحو(تق���دمي احملفوظة األولى األس���بوع األول  +استظهارهااألس���بوع
الثان���ي  /تقدمي احملفوظة الثانية األس���بوع الثالث  +اس���تظهارها
األسبوع الرابع) .

احل�صة احلادية
ع�شر والثانية ع�شر

ح���ل الوضعية االنطالقية األم من خ�ل�ال اإلجابة عن املهمات
اجلزئية وإكمال إجناز املش���روع وتقوميه ويقرأ الفقرات الواردة في
أيقونة أوس���ع معلوماتي ويجيب عن األسئلة املقترحة معبرا عن
فهمه .
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بـ  -األهداف املتوخاة من هذا التوزيع :
الوضعيات اإلدماجية اجلزئية (ميدان فهم املنطوق وميدان التعبير الشفوي) يتم
خاللها استذكار القصص التي ُروِيت سابقا واإلجابة عن أسئلة فهم املنطوق (أقيم
تعلماتي للوحدات الثالثة أفقيا بحسب امليادين) مع استغالل استعمال الصيغ
املدروسة ودمجها في وضعيات تواصلية دالة .
مسرحة األحداث.
الوضعيات اإلدماجي���ة اجلزئية ( ميدان فهم املكتوب وميدان التعبير الكتابي )
ويتم خاللها استرجاع النصوص املكتوبة وإيجاد العالقة فيما بينها مع التركيز على
اس���تعمال التراكيب النحوي���ة والصرفية واإلمالئية ( أقي���م تعلماتي تنجز التمارين
أفقي���ا الوحدة األول���ى والوح���دة الثانية والثالثة بحس���ب امليادي���ن ) في وضعيات
تواصلية دالة .
الوضعية اإلدماجية التقوميية ( :اإلدماج) ويكون عن طريق اقتراح نص ش���امل
لعناصر الكفاءة اخلتامية املس���تهدفة ،القصد منه التأكد من درجة حتكم املتعلم في
املوارد ،والقدرة على جتنيده���ا وحتويلها ،تعبيرا عن مدى تنصيب الكفاءة اخلتامية
لدى املتعلم ،قصد اتخاذ القرار املناس���بوتدارك أي تأخر من خالل املعاجلةالتي تأتي
كنتيج���ة ملرحلة التقومي القص���د منها تدارك مواطن الضع���ف املالحظة لدى املتعلم
ومعاجلتها في حينها.
حل الوضعية االنطالقية :الغرض منها هو التأكد من مدى جتاوز العقبات التي مت
مالحظتها لدى املتعلمني أثناء عرض الوضعية املشكلة االنطالقية في بداية املقطع.
أجنز مش���روعي  :تعرف املتعلمني على املشروع مع حتديد اخلطة وحتضير وسائله
ثم متابعة إجنازه( توزع احلصص حسب مايراه املعلم مناسبا )بحيث يدمج املتعلم
مكتسباته الجنازه.
تقومي املشروع ومعاجلة نقائص املتعلمني.
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أوس���ع معلومات���ي( :حص���ة للمطالعة) االرتكاز عل���ى مهارة الق���راءة البصرية
الفكرية اإلدراكية باستغالل مجموعة من السندات والوسائل ليثري املتعلم رصيده
اللغوي و املعرفي .

13ـ خمطط الوحدة لل�سنة الثالثة ابتدائي

 أشاهد وأحتدث  :مشهد من النص املنطوق أستعمل الصيغ  :جمل تتضمن الصيغ املقصودة . يتحدّ ث على منوالها . يع ّبر عن الصور شفويا باستعمال الصيغة املستهدفة . اقتراح وضعيات للتعبير الشفوي باالستعانة بالصور . أنتج شفويا  :اقتراح وضعيات للتدريب على اإلنتاج الشفويومرافقة التلميذ في ذلك باالستعانة بصور وموضحات أسئلة
توجيهية رصيد  ...مع التركيزعلى السرد .

• من خالل األنشطة املقترحة في ميدان فهم املنطوق والتعبير الشفوي مت احترام :
 الن���ص املنطوق واألس���ئلة املطروحة حوله تظهر في دليل املع ّلم (أس���تمع وأجيب) حيثراعينا (في ذلك طرح أس���ئلة لتحديد موضوع الس���رد ،عناصر السرد ،فهم العبارات من
خالل السياق ونضع أيقونة أشاهد وأعبر حيث يعرض مشهد يعبر عن النص املنطوق .
 التعبير الشفوي ،اظهار جمل تعبر عما سمعه تخدم الصيغة ليستنتج الصيغة املقصودة . يحاكي اجلمل املستخرجة من النص املنطوق . يتحدّ ث عن صور ومشاهد باستعمال الصيغة . اقتراح وضعيات مثل (ابداء الرأي ،تلخيص قصة ،تغيير النهاية ،تتمة قصة ،التعبير عنمشاعره أو سرد حدث أو جتربة شخصية .
 أو القيام مبسرحة األحداث باالستعانة بالتمرين األول من كراس النشاط . مشهد يعبر عن ال ّنص املكتوب ال ّنص -اسم الكاتب
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 -اختي���ار نص���وص يغلب عليها الطابع الس���ردي عدد كلماتها يتراوح م���ن ( 80إلى 100

كلمة) أغلبها مشكولة وأغلبها جزائرية .
 كلمات��ي اجلديدة  :ش���رح املفردات اجلدي���دة من خالل مترينمقترح تعويض كلمة مبرادف أو ضد لها أو يبحث عن معنى
مناسب للجملة من النص).......
 شرح مباشر في كتاب صغير. أق��رأ وأفهم  :س���ؤاالن بعد القراءة الصامت���ة (جلمع معلوماتمباش���رة وعامة حول املقروء االجابة على س���ؤال أو اجناز مهمة
تعيني اختيار من متعدد (التنويع في اقتراح األسئلة)
 بعد القراءة اجلهرية طرح أسئلة الستعادة النص وفهمه متدرجةبتسلس���ل وف���ق فقرات الكتاب م���ع إدراج أس���ئلة تكرس منط
النص .
 إجن���از مهمات واإلجابة عن اس���ئلة تتعلق بالتعم���ق في معانىال ّنص واس���تنتاج القي���م الت���ي يحتويه���ا وإعادةبناءاملعلومات
الواردةفي النصوص ومن النص.

 أالح��ظ وأمي��ز  :يقرأ اجلم���ل التي تتضم���ن الظاهرةومييزها (بالس���مع وباملالحظة) مس���تخرجة من النص
املكتوب( .املقاربة النصية)
 يتعرف ضمنيا على الظاهرة فال تصاغ قاعدة بل نقتصرعلى التس���مية و إعطاء أمثلة (حتضيرا إلرساء القاعدة
التصريحية في السنة الرابعة).
 أكتش��ف وأس��تعمل  :التع���رض للظاه���رة الصرفي���ةأواإلمالئية (بالتناوب)
 متييز الظاهرة (بالسمع واملالحظة) يتع���رف عموم���ا عل���ى الظاهرة (بش���كل ضمني) منخالل وضع أمثلة.
 أث��ري لغتي  :اقتراح وضعي���ات الثراء ال ّلغة (صفات،أضداد ،مرادفات ،تش���بيه) رصيد لغوي خاص مبجال
معينّ حسب الوحدة .
 عل���ى املعلم أن يضيف وضعي���ات أخرى وال يكتف مبقدم في الكتاب .
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مالحظات:
• ادراج وضعيات بعد القراءة الصامتة واقتراح سؤالني لإلجابة عنها.
• ادراج وضعيات بعد القراءة اجلهرية.
• أسئلة الستخراج وإبراز مميزات اخلطاطة السردية .
• مييز الش���خصيات البش���رية ،احليوانية ،املادي���ة ،الواقعية ،اخليالية اقت���راح وضعيات متكن
املتعلم من اجناز مهام ونشاطات للتمييز بني أمناط النصوص.
• عدم االقتصار على األس���ئلة الش���فوية بل القيام مبهام حتى يس���مح جلميع التالميذ خاصة
املتعثري���ن منهم للمش���اركة في بناء التعلمات بإقحامهم في نش���اطات ال تتطلب س���رعة
االستجابة (اختيار من متعدد ،وصل ،تعيني) إجابة بنعم أو ال.
• فرقنا بني األس���ئلة التي تطرح عل���ى التلميذ بعد القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية وأس���ئلة
التعمق في الفهم واستنتاج القيم األخالقية املتوفرة للنصوص بألوان متمايزة  .وهذا بغرض
توزيع األهداف املتوخاة من حصص القراءة بالتدرج على مدار األسبوع .
• يظهر على ك ّراس النشاط:
• أنشطة وتدريبات حول النص املنطوق (أتذكر وأجيب) واستعمال الصيغة .
• أنشطة وتدريبات حول النص املكتوب ومترين أو أكثرحول كل ظاهرة(نحوية ،صرفية ،امالئية) .
• تدريبات حول التعبير الكتابي ( :أنتج كتابيا) .
• أيقون���ة أقيم تعلماتي التي تتبع كل وحدة تعتمد كوضعيات إدماجية جزئية ميدان فهم
املنطوق والتعبير الش��فوي وميدان فهم املكت��وب وميدان التعبير الكتابي 3 - 2 - 1
(بشكل أفقي حسب امليادين املتعلقة بكل وحدة) في األسبوع الرابع .
• باإلضافة إلى اإلدماج واملشروع اللغوي الذي يشكل وضعية إدماجية شاملة وذلك بإدراج
نص تدمج من خالله كل ميادين اللغة وأيضا يتم حل املشكلة األم).
• اقتراح وضعيات يتطلب حلها جتنيد املوارد السابقة وادماجها.
• الرمز (٭)يدل على عمل ثنائي أوجماعي .
• اقتراح وضعيات تتضمن أنش���طة يتعلم فيها التلميذ (السرد ،تلخيص فقرات ،التصرف
في نصوص واثرائها بأمناط مختلفة )...م ص  32 - 22بحيث كل مقطع نراعي فيه هدف
تعلمي يتم التدريب وفقا له لنصل باملتعلم لينتج فرديا في أسبوع االدماج .
• احملفوظ���ات اقت���راح محفوظت�ي�ن ف���ي كل مقطع يقوم املعلم بطرح أس���ئلة الفهم املناس���بة
إلثرائهما واالستئناس مبوضوعهما مع تذليل الصعوبات من خالل القراءة وشرح املفردات
وعلى التالميذ حفظهما واستظهارهما .
• أيقونة أوسع تعلماتي  :اقتراح نصوص تثري وتوسع أفق املتعلم مبا يتعلق بكل مقطع تعلمي.

الفصل الثالث :
 - 1الوضعيات املشكلة االنطالقية .
 - 2توزيع النصوص املنطوقة على املقاطع التعلمية .
 - 3بطاقات فنية توضح سيرورة مقطع تعلمي .
 - 4تطبيقات مباشرة تلي الظاهرة النحوية والظاهرة الصرفية أو اإلمالئية .
حصة اخلط .
 - 5مقترح لكيفية تقدمي ّ
 - 6ملحق احلروف .
 - 7ومضات من حقول التربية .
- 8قائمة املصادر واملراجع.
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1ـ توزيع الو�ضعيات امل�شكلة االنطالق ّية على املقاطع التعلم ّية :
املقطع األول :
احملور

الوضعيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)

القيم اإلنسان ّية

الوضعية املشكلة االنطالقية
وحدة
-1-

وحدة
-2-

وحدة
-3-

نّص املشكلة :

لغة عربية

املنطوق

املكتوب

.1حول مائدة الطعام األخوان

ركبت في حافلة فسمعت .2مالكي
ش���يخا كبيرا ينه���ر مجموعة .3الدّ يك املغرور
من الش���باب يتفوهون بكالم
املشروع :
ب���ذيء ،ويذكره���م بوجوب
التحل���ي باألخ�ل�اق الفاضل���ة كتابة قصة
الس���لوكات
واالبتع���اد ع���ن ّ
الس ّيئة.
ّ

الوعد
الفراشة والنملة

وجهها
 ماهي ال ّنصائح التي ّالشيخ لهؤالء ّ
ّ
الش ّبان الّذين
ال يحترمون اآلخرين ؟
املهمات :
ّ
السلبي .
والسلوك ّ
السلوك اإليجابي ّ
 يقارن بني ّالسلوكات احلسنة ويتح ّلى بها .
 مي ّيزاآلداب و ّالسلوكات الس ّيئة ويبتعد عنها .
 مي ّيز ّقصة .
 يكتب ّ يج ّند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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املقطع الثاني :
احملور
الوضعيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)

الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية

وحدة وحدة
-2- -1-

وحدة
-3-

لغة عرب ّية

املنطوق

املكتوب

ّص املشكلة :
احلياة
ن ّ
االجتماع ّية
ختان زهير
نلتقي مع األهل واألحباب في  .2عرس اجلارة
العديد من املناس���بات واألفراح،
والس���رور جميع  .3عن���د بائ���ع ال ّتاجر ّ
ّ
فتع���م البهج���ة ّ
والش���هر
الفضيل
الن���اس ،فيتحا ّب���ون ويتعاون���ون احللويات
ويتبادل���ون ال ّتهان���ي والدّ عوات،
فكيف حتي���ي هذه املناس���بات؟ املشروع :
وماهي األجواء ّ
السائدة فيها ؟ .ينجز بطاقة الدّ عوة
.1كبش العيد

العيد

املهمات :
ّ

 - 1يتحدّ ث عن ما مي ّيز عيد األضحى ويحكي عن ال ّتحضيرات التي تسبقه .

السائدة فيها .
 - 2يحكي عن األعراس وكيف ّية االحتفال مبثل هذه املناسبات واألجواء ّ
 - 3يبينّ مكانة رمضان في املجتمع وما مي ّيز هذا ّ
الشهر الفضيل عن غيره من األشهر .
 - 4ينجز بطاقة دعوة حضور حفل.
 - 5يج ّند ّ
ويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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املقطع الثالث :
احملور
الوضعيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)
الهوية الوطنية

الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية
وحدة
-1-

وحدة
-2-

وحدة
-3-

املنطوق

لغة عرب ّية

املكتوب

نّص املشكلة :
الصغير عمر ياسف
يس���عى اجلمي���ع خلدم���ة .2عمر ّ
وطنه���م وتطوي���ره ،ويعملون
من أجلك يا جزائر
بجدّ من أج���ل أن ير َفع علمه .3العلم
ُْ َ
عاليا في س���ماء العالم ح ّبا فيه املشروع :
السيرة ّ
الذات ّية
واعت���زازا ب���ه ،فكي���ف تخدم ينجز بطاقة ّ
وطن���ك وترق���ى ب���ه ؟ وم���اذا
تع���رف عن تاريخ���ه ؟ وما هو
واجبك نحوه ونحو رموزه ؟
.أحب وطني خدمة األرض
1
ّ

املهمات :

 - 1يت ّعرف على واجبات الفرد اتجّ اه وطنه وبعض اخلدمات التي ميكن تقدميها في سبيل
رفعته .
 - 2يكتشف جزءا من تاريخ وطنه احلافل بالبطوالت .
يسمي رموز وطنه و يقول كيف يفتخربها ويقدّ رها.
ّ -3
 - 4يكتب سيرة ذات ّية عن شخص يؤ ّدي خدمات لوطنه .
 - 5يج ّند ّ
ويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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املقطع الرابع :
احملور

الوضعيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)
ّ
الطبيعة والبيئة

الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية
وحدة
-1-

وحدة
-2-

وحدة
-3-

املنطوق

لغة عرب ّية

نّص املشكلة :
.ج َن ْي َنتي
جلس���ت م���ع أخت���ك ُ 2
تش���اهدان وثائقيا يبني مدى  .3شبكة احلياة
تأثر اإلنس���ان بالبيئ���ة وتأثيره
املشروع :
فيه���ا ،وكي���ف أن���ه يس���تغل
كتابة الفتات
ّ
الطبيعة دون ال ّتفكير باألضرار

املكتوب

.1زيارة إلى أدرار طاحونة سي لونيس
الفصول األربعة
سرطان البحر

التي يلحقها به���ا ،ومبا يتركه
لألجي���ال القادمة  .فس���ألتك
أختك عن معن���ى هذاالكالم
وكيف يكون اإلنس���ان مؤ ّثرا
ومتأ ّثرا ببيئته .
املهمات :

يوضح كيف ّية اس���تفادة اإلنس���ان م���ن ّ
الطبيعة ّ
 ّويؤكد على ض���رورة البحث عن مصادر
الطاقة املتجدّ دة كبديل عن ّ
ّ
الطاقات القابلة لل ّنفاذ .
 يبرز أهم ّية تعاقب الفصول األربعة في استمرار ّية حياة الكائنات . ّيوضح كيف ّية تس ّبب اإلنسان في اإلخالل بال ّتوازن البيئي .
 يكتب الفتات يدعوفيها للمحافظة على جمال احمليط ويبينّ أهم ّية نظافته. يج ّند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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املقطع اخلامس :
احملور

الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية

ا لو ضع ّي��ا ت وحدة
-1اجلزئ ّية
(الوحدات)
الص ّحة
عالم ّ
والرياضة
ّ

وحدة
-2-

نّص املشكلة :

وحدة املنطوق
-3-

لغة عرب ّية

املكتوب

 .1رشيق يحب ال ّرياضة كرة القدم

مي���ارس اإلنس���ان ال ّرياض���ة  .2ال ّتلقيح
الس���ليم في اجلسم
ألن العقل ّ
.3كيف أمنو جيدا؟
الس���ليم ،فماهي أش���هر لعبة
ّ
رياض ّية في العالم ؟
املشروع :

مرض نزمي
الص ّحي
الغذاء ّ

ّإن الوقاية خير من العالج ،إعطاء تعليمات
الس���بيل إل���ى حماية
فماه���و ّ
أنفس���نا م���ن بعضاألمراض ؟
واملع���دّ ة بي���ت ال���دّ اء وغذاؤنا
هو ال���دّ واء ،فماه���ي األغذية
الصح ّي���ة الواج���ب تناوله���ا
ّ
واألغذي���ة الواج���ب جت ّنبه���ا
أوعدم اإلكثارمنها ؟

املهمات :
ّ
لصحة اإلنسان.
 ُي َع ِّر ُف بأشهر لعبة رياض ّية مبرزا مكانة ال ّرياضة في املجتمع وفوائدها ّ يبينّ فائدة ال ّتلقيح في الوقاية من بعض األمراض اخلطيرة واملعدية.الص ّح ّية عن األغذية ّ
لصحة جس���م
 مي ّي���ز األغذي���ة ّالضارة ويعدّ د فوائد الغذاء وأهميته ّ
اإلنسان .
الص ّح ّية .
 ينجز مطو ّية لقواعد احلياة ّ يج ّند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .

 54دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

املقطع السادس:
احملور
الوضع ّيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)
احلياة
الثقاف ّية

الوضعية املشكلة االنطالق ّية
وحدة وحدة وحدة
-3- -2- -1-

املنطوق

لغة عرب ّية

املكتوب

نص املشكلة :
ّ
املسرح
جلس���ت م���ع جدّ ت���ي وهي  .2متعة العرض
الص���وف ،فس���ألتها ملاذا
تغ���زل ّ
تستمر في مثل هذا العمل وكل  .3عادات من األوراس عادات من األوراس
ّ
ّ
املشروع :
شيء متوفر في األسواق !
فأجابتني قائلة ّ :
لكل مجتمع إجناز ملصقة إشهار ّية
عادات���ه وتقاليده الت���ي تتوارثها
األجي���ال جيال من بع���د جيل،
والبد من احملافظة عليها حتى ال
تزول مبرور الوقت ،ألنّها ّ
تشكل
ثقاف���ة مجتمعه ،كم���ا عليه أن
ينفت���ح على ثقافات وحضارات
ّ
ويحتك بالفنون ويرقى بها .
أخرى
 ماه���ي الع���ادات وال ّتقالي���داملتوارثة في مجتمعك ؟
 وماهي ه���ذه الفنون الواجباالهتمام به���ا ؟ وماهو دورها
في املجتمع ؟
 .1آلة اإلمزاد

أحب املوسيقى!
كم ّ

املهمات :
ورقي املجتمع وثقافته الواسعة وسالمة ذوقه .
 يبرز أهم ّية املوسيقى في حياة االنسان ّالسابع عن بق ّية الفنون األخرى.
 مي ّيز الفن ّيهتم بالفنون وينظر إليها نظرة واسعة من حيث أهم ّيتها في حياة اإلنسان وسموها مبشاعره .
 ّمتمسكا بها ومبا حتمله من قيم .
 ُي َع ِّر ُف ببعض العادات وال ّتقاليد التي مازال مجتمعناّ
 يج ّند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
 -ينجز ملصقة اشهار ّية .
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السابع :
املقطع ّ
لغة عرب ّية
الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية
احملور
املكتوب
املنطوق
وحدة
الوضع ّيات وحدة وحدة
-3-2- -1اجلزئ ّية
(الوحدات)
.1في ّ
محطة البنزين محمول جدّ تي
نّص املشكلة :
عالم
االبتكار
ذهبت مع وال����دك إلى محل لبيع .2رحلة في ّ
السحري
الطائرة البساط ّ
واالختراع الوسائل االلكترونية والكهرومنزلية،
البوصلة
ففوجئ����ت ملا رأيته من جمال املظهر .3املرشد االلكتروني
الصن����ع ،اقترب����ت منبهرا من املشروع :
ود ّق����ة ّ
تلفاز ذو شاشة عمالقة .
قصة اختراع
كتابة ّ
رآك البائ���ع فتق���دّ م من���ك
وحدّ ثك ع���ن مزاياه قائ�ل�ا « :إنه
جه���از متط��� ّور ميكن���ك توصيل���ه
باألنترنيت فتشاهد ما تريد وقتما
ّ
التحكم فيه
تري���د ،كما ميكن���ك
مبس���حة من إصبعك او بكلمة من
فم���ك  .أرأيت يابن���ي ّإن العلم ال
حدود له ،ترى ماهي االختراعات
واالكتش���افات التي سيفاجئنا بها
في املستقبل ؟!»
 ماهي أهم االختراعات احلديثة ؟ في متستعملها وما هي فوائدها ؟ كي���ف ميك���ن أن تس���تغ ّلهذهاالختراعات استغالال إيجابي ّا؟
املهمات :
والسلبي في بعض االختراعات ويحسن استعمالها .
 يبرز اجلانب اإليجابي ّ يسرد مراحل تطور اختراع من مجرد تخمينات إلى واقع ملموس. يعدد فوائد بعض االختراعات التي لم تفقد أهم ّيتها رغم مرور ال ّزمن عليها .قصة اختراع .
 يكتب ّ يج ّند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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املقطع الثّامن :
احملور

الوضع ّيات
اجلزئ ّية
(الوحدات)

الوضع ّية املشكلة االنطالق ّية

وحدة
-1-

وحدة
-2-

وحدة
-3-

املنطوق

لغة عرب ّية

املكتوب

 .1صاحب���ة ال ّلغز م���ع س���ائق أج���رة
نّص املشكلة :
األسفار
إيرلندي
السابع
والرحالت
ذهبت مع عائلتك إلى املطار ّ
ّ
أوكوث
لتس���تقبل أباك العائد من سفرة  .2كينيا
يعج باملس���افرين املشروع :
عمل ،فوجدته ّ
ه���ذا حزين ألن���ه يو ّدع مس���افر كتابة أسطورة
وذاك سعيد ألنه يستقبل عائدا،
فتس���اءلت  :ه���ل ّ
كل ه���ؤالء
َ
يس���افرون للعم���ل أيض���ا ؟ أم
هناك دواع أخرى يسافر ألجلها
اإلنس���ان ؟ وم���اذا نس���تفيدمن
السفر ؟
ّ

املهمات :
السفر كحتمية تقتضيها ظروف مع ّينة وكمتعة ّ
يتلذذ بها اإلنسان .
 مي ّيز دواعي ّ يكتشف ثقافات ّالشعوب األخرى وينفتح عليها .
السفر واملخاطر املتع ّلقة به .
 يكتب أسطورة عن ّ يجند ّويوظف مكتسباته املعرف ّية واملنهج ّية في وضع ّيات تواصل ّية دالّة .
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2ـ توزيع النّ�صو�ص املنطوقة على املقاطع :
املقطع الوحدة
ال ّتعلمي التع ّلم ّية

ال ّنص املنطوق املقترح

حول مائدة الطعام
حان وقت العش���اء ،كلأّ فراد العائلة جلس���وا حول طاولة َّ
الط َعا ِم،
ثم َمدَّ
وبس���رعة أفرغ َوس���يم في صحنه كم ّية كبيرة من الكسكسّ ،
َيده ألخذ قطعة حلم كبيرة كانت أمام أخيه .
األ ّم  :ماه���ذا التصرف ياوس���يم ،كل ممّا يليك ! فرس���ولنا الكرمي
ص ّلى اهلل عليه وس ّلم يقول :
..سم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل ممّا يليك» .
«يا غالم
ّ
وسيم  :أريد قطعة ال ّلحم الكبيرة فأنا جوعان .
األم  :ال تؤثر نفسك بأكبر قطعة و أحسنها فهذه أنان ّية !
األب ِ :احت���رم آداب األكل م���ع اجلماع���ة ي���ا بن���ي ،واقن���ع باجلزء
املخصص لك فقط وال تبدأ األكل قبل اآلخرين .
ّ
يحب اإلنس���ان لغي���ره ما يح ّبه
حمي���د :صحيح يا أب���ي البد أن َّ
الوحدة لنفس���ه ،وأن يحترم آداب األكل م���ع اجلماعة حتى يحترمه اآلخرون
املقطع
األولى ويرضى عنه اهلل ورسوله .
األول
األخوان أستمع وأجيب :
• أين جلست العائلة ؟ ومتى ؟ • ماذا فعل وسيم ؟
الص ّحيحة  /ت ََص ُّر ُف وسيم َي ُّ
دل على :
• ِاختر اإلجابة ّ
َّ
راهة
ا َألنا ِن َّية
الطيبة
ال ّلياقة
الش َ
• أنّبته أمه ماذا قالت له؟
ّ
• ملاذا يريد وسيم قطعة اللحم الكبيرة ؟
• ماذا قال له والده ؟ما رأيك في كالم حميد؟
• َص ِّحح اجلملة وانطقها :
ِأص َغ ِر ِق ْط َعةٍ َو َأ ْس َو ِئها .
 ال تَخُ َّص َن ْف َس َك ،ب ْ
 ال ُبدَّ ْأن َت ْبدَ َأ ا َأل ْك َل َق ْب َل َاآلخرِين.
أع ّبر عن املشهد :
ثم صف ما تراه .
• عينّ أفراد العائلة ،وتع ّرف عليهم في ّ
الصورةّ ،
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املقطع الوحدة
التع ّلمي التع ّلم ّية

الوحدة
املقطع
الثّانية
األول
الوعد

ال ّنص املنطوق املقترح
العنوان (مالكي)
أئن فجاء مالكي وضع منش���فة على
ِارتفع���ت حرارتي ورح���ت ّ
رأسي حتى شفيت...
رأيت كابوس���ا أفزعن���ي وجعلني أنهض مذع���ورا فرحت أصرخ
وأص���رخ وأن���ادي ...فحض���ر مالكي وخ ّف���ف ع ّن���ي ...كان احل ّر
شديدا ،فعطشت فأتى مالكي وسقاني من املاء جرعة فارتويت...
كان البرد شديدا سقط الغطاء من فوقي ،فظهر مالكي وغطآني.
كان ّ
الظالم من حولي شعرت باخلوف ،فاذا مبالكي يبتسم فنمت
قرير العني .
الصوت،
مالكي أبيض القلب ،باسم الوجه ،ط ّيب املالمح ،عذب ّ
يحرسني في ال ّليل كما في ال ّنهار ،أعرفتم من هو مالكي ؟
الصغير) -
قصة زينب منعم (العربي ّ
أستمع وأجيب :
• م���ن جاء لتقدمي املس���اعدة عندما ارتفعت درج���ة حرارة الطفل ؟
ماذا فعلت لها ؟
• ما الّذي جعل ّ
الطفل يفزع من نومه ؟
• من خ ّفف عنه خوفه ؟
• ماذا حدث مع ّ
الطفل عندما شعر بالبرد ؟
أحس بالعطش ؟
• من سقاه ورواه عندما ّ
• ماهي صفات مالك هذا ّ
الطفل ؟
• من يكون مالكه ؟
• ماهي صفات مالكك أنت ؟ وماهو واجبك نحوه ؟
أع ّبر عن املشهد :
• كيف يبدو هذا ّ
الطفل ؟ من بجانبه يرعاه ويخ ّفف عنه؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ال ّنص املنطوق املقترح

الدّ يك املغرور
ج���اع الثعلب يوما جوعا ش���ديدا ،فوجد ديكا ف���ي احلقل مزه ّوا
بنفسه يصيح من على حائط مرتفع ،فتقدّ م منه بحذر ،وراح يتظاهر
ّ
بالضعف واملرض والعجز.
ثم خاطبه قائال:
ّ
«صباح اخلير أ ّيها الدّ يك اجلميل ،يا ملك ّ
الطيور وس ّيد الدّ جاج».
الدّ يك :أهال بك ،ماذا تريد مني ؟
الثّعلب :أنا ال أطلب شيئا لنفسي ،لك ّنني سمعت ّأن جماعة من
الدّ جاج تبحث عن ديك ش���جاع جميل ،صاحب عرف يليق بال ّتاج
ألنصبك قبل فوات األوان.
ل ُت َت ِّو َج ُه ملكا عليها .تعال معي ّ
الدّ يك :نعم سآتي معك بفرح وسرور.
مش���ى الثّعلب عل���ى مهل ،والدّ يك أمامه يس���تعجل الوصول إلى
الوحدة اململك���ة ،وعلى ّ
الطريقهج���م عليه الثّعلب من اخلل���فّ ،
فدق عنقه
املقطع الثالثة
وأكله وهو يقول»:هذا جزاء الغرور ،واآلن أبحث عن مغرور آخر».
األول النملة
العربي الصغير (بتصرف)
والفراشة
أستمع وأجيب :
سم شخص ّيات القصة.
• ّ
• مباذا شعر الثّعلب؟ ماذا وجد في احلقل؟ كيف وجده؟
• مباذا تظاهر الثّعلب؟
• ماذا قال الثّعلب للدّ يك؟
• ماهي احليلة التي ِاستعملها الثّعلب لإليقاع بالدّ يك؟
• هل ِانطلت هذه احليلة على الدّ يك؟
• كيف كانت نهاية الدّ يك وملاذا؟
الصفات املناسبة لكل شخص ّية.
• اُذكر ّ
أع ّبر عن املشهد:
• أين يقف الدّ يك ؟ كيف يبدو ؟ مباذا أخبره الثّعلب ؟
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املقطع الوحدة
التع ّلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ّ

َك ْب ُش َا ْل ِع ِ
يد
ِع ْندَ َم���ا ِا ْق َت��� َر َب ِع ْيدُ اَ َأل ْض َحى َ ،ذ َه َب َج َم ُ
الس ِ
���وق َو ِا ْش��� َت َرى
ال ِإلَّى ُ
يد َ ،و ِفي َ
َك ْب َّش اَ ْل ِع ِ
الطرِيقِ َش��� َر َد ِم ْن��� ُه َو َد َخ َل ِف َّنا َء َأ َح ِد اَ ْل ُب ُي ِ
وت َ ،ف َقا َب َل ُه
َأ ْط َف ٌ
يل ُ « :أ ِّمي ُ ،أ ِّمي َل َّقدْ َجا َء َنا َخ ُر ُ
وف اَ ْل ِعيد!
ال ِص َغا ٌر بِا ْل َف َر ِح َوال َت ْه ِل ِ
لمَ َّا لحَ ِ َق ُه جمال َس ِ���م َع ا ُأل َّم َو ِه َّي َت ُقولِ « :إ َّن ُه َل ْي َس َل َنا َيا َأ ْب َنا ِئيَ ،ف َم ْن
ان َي ْش َترِي َل ُك ْم َخ ُر َ
َك َ
وف اَ ْل ِع ِ
ات «.
يد َقدْ َم َ
ال ِم َها َو َق َ
َت َأ َّث َر جمال ِل َك َ
ال َل َها َ »:ل َقدْ َو َص َل ا َخل ُر ُ
وف ِإلَّى َأ ْه ِل ِه « ُ .ث َّم
َر َج َع ِإلَّى اَ ْل ُّس ِ
���وق َو ُه َو َي ُعدُ َما َت َب َق���ى َم َع ُه ِم ْن َم ٍال َ ،ف َصا َد َف ُه َر ُج ٌل ُي ْنز ُِل
ا ِخلر َف َ
الش ِ
ان ِم َن َّ
اح َن ِة َف َس َأ َل ُه ب َِك ْم َتبِي ُع ِني َه َّذا ا َخل ُروف ؟
:ه ْل َح ًق���ا َ ،أ ْع َج َب َك َه َّ
���ذا اَلخْ َ ُر ُ
وف اَ َل َّص ِغي���ر؟! خُ ْذ َه َّذا
���ع َ
َر َد ال َبا ِئ ُ
اَ ْل َك ْب َش ا َأل ْق َر َن َأحسن َس َي ْف َر ُح ِب ِه َأ َ
وال ُدك.
جمال َ :ال يمُ ِْك ُن ِني َ ،ف َأ َنا َال َأ ْم ِل ُك ِإ َّال اَ ْل َق ِل َ
يل ِم َّن اَلمْ َال .
وظ َيا َر ُجل ! َف َل َقدْ َو َعدْ ُت ِب َأ ْن اُ ْع ِطي َه َّذا َ
اَ ْل َبا ِئ ُع َ :أن َْت َم َح ُظ ٌ
الك ْب َش
���ون ي ْق ِصدُ ِني؛ لأِ َ َّن َ
اهلل َأ ْن َق َذ ِني ِلتَوِ ي ِم ْن َحا ِد ِث ُم ُر ٍور َخ ِط ٍير َأنَّا
املقطع الوحدة لأِ َ َّولِ َز ُب ٍ َ
الثاني األولى َو َم ِ
اش َي ِتي.
َش َكر َجم ُال البا ِئ َع َوان َْصر َف َفرِحا َمسرورا َ ،و َه َك َذا رز ََق ُ
العيد
اهلل ال َعا ِئ َلتَينْ .
َ
َ َ َ
َ
ً ْ ُ ً
قصة حقيق ّية بتص ّرف (االنترنيت)
عن ّ
أستمع وأجيب :
الش ْخ ِص َّي ِ
• َس ِّم َّ
ات املُ َت َحا ِو َرة.
اإلج ِ
القصة:
• َعينِّ
يح ِة ممِ َّا َي ِلي :جرت هذه ّ
ابات َّ
الص ِح َ
َ
قبيل العيد

يوم العيد

بعد العيد

توجه جمال ؟ وملاذا ؟ماذا حدث معه في طريق العودة ؟
• إلى أين ّ
• ماهي الكلمات التي تأثر بها جمال ؟
• ه���ل ميل���ك جمال الكثير من املال ؟ ماال���ذي ّ
يدل على ذلك ؟كيف
كافأه اهلل على صنيعه مع األرملة وأبنائها ؟
أع ّبر عن املشهد:
• م���ع من يقف جمال ؟ ما س���بب فرحة الولدي���ن ؟ ماذا أعطى ال ّتاجر
جلمال ؟ صف هذا الكبش.
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املقطع الوحدة
ال ّتع ّلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
املقطع الثانية
الثاني ختان
زهير

ال ّنص املنطوق املقترح
عرس اجلارة
مس���اء يوم الثّالثاء ،خرجت منال من غرفتها مسرعة وهي تقول :
أ ّمي ،أ ّمي أسمع أصوات غناء وزغاريد قريبة من منزلنا !
فر ّدت أ ّمها قائلة  :نعم ،إنّه عرس ابن جارتنا تاسعديت ،أ ّمت اهلل له .
منال  :هذا خبر مفرح ،وهل نحن مدع ّوون ؟
األ ّم ّ :
بالطبع ،آه لقد نسيت أن أريك بطاقة الدّ عوة !
منال  :أرسلوا لنا بطاقة دعوة ! أرجوك أ ّمي أرني إ ّياها .
األم ّ :إنّها فوق ّ
الطاولة على ميني املزهر ّية ،اذهبي وأحضريها.
من���ال  :يالها م���ن بطاقة رائعة ! ز ّينت بالورود وصورة العروس�ي�ن،
لقد كتب عليها أنّنا مدع ّوون يوم اخلميس إلى قاعة حفالت اس���مها
«الهناء» ،هل تعرفينها يا أ ّمي ؟
األم  :لقد أحس���نت جارتن���ا االختيار فهي قاع���ة حفالت جميلة
وراقية تقع بجانب ّ
محطة احلافالت .
َم َن ٌ
ال َ :أ َنا َس ِعيدَ ٌة ،سألبس ُف ْس َتا ِن ِي ال َّز ْهر ِِي و َأ َساوِري َ ،أ َل ْي َس كذلك ؟!
الأْ ُ ُّم  :بالَ ،و َأ ْق َر َاط َك َ
وس !
وخاتمِ َ َك أيضا وستبدين َج ِمي َل ًة ِمث َْل ا ْل َع ُر ِ
أستمع وأجيب :
الش ْخ ِص َّي ِ
• َس ِّم َّ
ات املُ َت َحا ِو َرة.
• متى خرجت منال ؟ ومن أين ؟ ماذا سمعت ؟
حتصلت عائلة منال على :
• ّ
بطاقة دعوة
بطاقة تهنئة
بأي مناسبة تلقوا هذه البطاقة ؟
• ّ
• مااسم قاعة احلفالت التي سيقام فيها العرس ؟ وأين تقع ؟
• ْاس َت ْخر ُِج ما َيدُ ُّل على إ ِْع ِ
جاب منال ببطاقة الدّ عوة .
ال أخرى على َن ْف ِس املِ ْنوال.
• قل ُج َم ً
• ا ْذ ُك ْر ا ُحل َلي ال ّتي سـَــ َت ْلب ُِسها «منال» .كيف ستبدو منال ؟
أع ّبر عن املشهد:
• مع من تقف منال ؟ ماذا يبدو على وجهها ؟ ماذا يوجد على ّ
الطاولة ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتع ّلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
الثالثة
املقطع
ال ّتاجر
الثّاني
ّ
والشهر
الفضيل

ال ّنص املنطوق املقترح
عند بائع احللو ّيات
���وم ِم ْن َأ َيا ِم َر َم َضان َذ َه َب َس���ا ِمي َو َوا ِلدَ ي ِه ِإلَّى َم َح ِّل
ِف���ي َصب َ
ِيح ِة َي ٍ
ات َو َما إ ِْن َد َخلوا َح َّتى َق َ
َب ْي ِع اَلحْ َ َلوِ َّي ِ
ال َسا ِميَ :أبِي ُأرِيدُ ِق ْط َع ًة ِم ْن َه َّذا
اَ ْل َن���وعَ ،و َه َّذا َأ ْي ًض���ا َو ُأخ َرى ِم ْن َذ َاك َو َف ِطي َر ُة اَ ْل ُش ُ
���ك َ
وال َت ِة الّ ِّتي َع َل ْي َها
ات اَ ْل َك َر ِز َأ ْيضا.
َح َّب ُ
ال َيا َس���ا ِمي َو َه ْ
���ل ت َُّظ ُّن َأن ََّك َس��� َت ْأ ُك ُل ُك َّل َه ِّذ ِه
اَلأْ َ ُبَ :م ْه�ل�اً َ ،م ْه ً
اَلحْ َ َلوِ َّي ِ
ات َب ْعدَ اَلإْ ِ ْف َطار؟!
َسا ِمي :بِا ْل َّط ْب ِع َس َأ ْف َع ُل ،إ َِّن َع َصا ِفي َر َب ْط ِني ُت َز ْقز ُِق ِم ْن ِشدَّ ِة اَلجْ ُ وع !
اَلأْ َ ُبَ :ال َي ْن َّب ِغي َأ ْن َن ْش َترِي َف َ
اج ِت َنا َف َه َّذا َت ْب ِّذير !
وق َح َ
ين ُي َعان َ
ُون
وعَ ،ي ِج ُب َأ ْن َن َت َذ َّك َر ُك َّل اَ ْل ِّذ َ
اَلأْ ُ ُمِ :ع ْندَ َما ن ُِح ُّس ِب َأ َل ِم الجْ ُ ِ
اَ ْل َف ْق َر َواَلحْ ِ ْر َمان .
وع َف َق ْطَ ،و َس َأ َت َع َل ُم
َسا ِميَ :ح َس ًنا َس َأ ْك َت ِفي ِب َأخْ ِذ ِق ْط َعةٍ ِم ْن َه َذا اَ ْل َن ِ
اَ ْل َّص ْب َر َو َأتحَ َ َّم ُل اَلجْ ُ وعَ ِم َن اَ ْل َيو ِم َف َص ِاع ًدا َو َل ْن َأ ْش َتكي.
أستمع وأجيب :
أجب بنعم أو ال :
سامي مع َوا ِلدَ ي ِه في البِقا َلة .
ْواعا َك ِثي َر ًة من ا َحل َلوِ ّيات .
ْاش َترى ا َأل ُب أن ً
سامي ُي َج ِّر ُب َص ْو َم َي ْو ٍم في َش ْهر َر َمضان .

في َر َم َض َ
ان َن ْص ِب ُر عن ا َأل ْك ِل ُّ
والش ْر ِب وال نَغْ َضب .

• كم م َّر ًة َس ِم ْع َت سا ِمي َي َت َحدَّ ث ؟
أي َش ْهر ٍ َج َرى َهذا ا ِحلوار ؟
• في ِّ
• َه ْل َسا ِمي َصا ِئ ٌم؟ كيف َع َر ْف َت َذ ِل َك ؟
• نهى َوا ِلدُ سامي عن ال َّت ْب ِذير ماذا قال له ؟ مارأيك في ذلك ؟
تعلم سامي من حديث والديه ؟
• ماذا ّ
أع ّبر عن املشهد:
• تَع َّر ْف على ّ
الشخوص املتحاورة في املشهد؟ إلى ماذا يشير سامي؟
على ماذا يع ّبر ما قام به سامي؟
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املقطع الوحدة
ال ّتع ّلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
املقطع األولى
الثالث خدمة
األرض

ال ّنص املنطوق املقترح
أحب وطني:
ّ
مبناس���بة عيد الثّورة ،طلبت م ّنا املع ّلمة أن نع ّبر عن ح ّبنا للجزائر
بال ّرس���م والكلم���ة ،وبعد عرض أعمالن���ا ،أعجب���ت املع ّلمة ببعض
األعمال لك ّنها لم تع ّلق على جدار القسم سوى لوحة أكرم.
فلما رآها منيرقال  :يا اللهّ كم هو ماهر ! أليس كذلك ياعماد ؟
ّ
قس���م ورقت���ه إلى أربعة
عم���اد  :ب�ل�ا ،لوحت���ه رائعة ،انظر كيف ّ
م ّربعات ّ
تضمنت رس���ومات لفلاّ حني يخدمون األرض ،وعمال في
املصنع ،وش���باب في اجليش ،وط ّ
الب على مقاعد الدّ راس���ة يقرؤون
الكتب .
قال���ت املع ّلمة  :واألفضل من هذه ال ّلوحة ي���ا أبنائي هو ماكتبه،
ّ
تفضل يا أكرم واقرأ ما كتبت .
وق���ف أكرم من مقعده وق���ال  :إنّك يا وطني جه���د ف ّ
الح ،وق ّوة
جندي ساهر وكتاب متع ّلم .
عامل ،وعني
ّ
التالميذ  :يا اهلل ما أروع كلماته !
أستمع وأجيب :
• َما َذا َط َل َب ِت المْ ُ َع ِّل َم ُة ِم َن ال َّتلاَ ِم ِ
يذ؟
• َم َتى َو َأ ْي َن َط َل َب ْت ِم ْن ُه ْم َذ ِل َك؟
اس��� َب ٌة َو َط ِن َّي ٌة َن ْح َت ِف ُل ب َِها
• ِاخت���ر اإلجاب���ة ّ
الصحيحة ِ :عيدُ ال َث ّْو َر ِة ُم َن َ
َي ْوم:
 5جوِ يلية
 1نوفمبر
• لمِ َ ْن َك َ
ان َأ ْح َس ُن َع َمل؟ لمِ َا َذا ؟
الصو َر ِة وقلها لزمالئك .
• ت ََذ َّك ْر الجْ ُ ْم َل َة ا َلّ ِتي ُت َع ِّب ُر َع ِن ُّ

أع ّبر عن املشهد:
الصورة التي رسمها أكرم.
• صف ّ
• َما َر ْأ ُي َك َأن َْت ِفي َه َذا ا ْل َع َمل؟ َه ْل يمُ ِْك ُن َأ ْن ُت ْن ِج َز ِم ْث َل ُه؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ

الصغير
عمر ّ
ِف���ي َأ َح ِ
���ن مع وا ِل ِده إ َلى اَ ْل ِّس���ي ِن َما
���د َأ َّي���ا ِم اَ ْل ُع ْط َل ِةَ ،ذ َه َب َع ُب���دُ اَ ْل َّر ْح َم ِ
َ
���اهدَ ا « ِف ْل َم َم ْع َر َك َة اَلجْ َ َزا ِئرِ» ،لكن عب���د ال ّرحمن لم َي ْص ِب ْر ح ّتى َيرى
ليش َ
قيقي ،تُرى كيف َس��� َت ُ
كون
ال ِّنها َي َة َ
وس��� َأ َل وا ِلدَ ه قائال  :هذا ال َو َلدُ َب َط ٌل َح ٌّ
ِنها َي ُة ِ
الصغير»
الف ْلم يا أبي ؟ َف َأجا َب ُه ّ :إن عمر ياس���ف املعروف بـ «عمر ّ
أروع مث���ال في ال ّتضحية واإلقدام بالنس���بة ملش���اركة ّ
الطفل اجلزائري في
مهما ف���ي ملحمة «معركة اجلزائر»
ث���ورة ال ّتحري���ر الكبرى ،وكان عنصرا ّ
«حي القصبة» ،وكان له ش���رف العمل جنبا إلى
والت���ي احتضن مآثره���ا ّ
جن���ب مع ص ّناع تاريخنا على غ���رار «احلكيم العربي بن مهيدي وال ّزعيم
خاله ياس���ف سعدي» ،و«الباس���ل علي البوانت» و«احلمامة حسيبة بن
بوعل���ي» .ه���ذان البطالن األخيران س���قطا ف���ي ميدان ّ
الش���رف مع عمر
حي
ّ
الصغي���ر ومحم���ود بوحاميدي بعد تفجير املنزل ال���ذي جلؤوا إليه في ّ
«أبديرام» بالقصبة .
القصة حقيق ّية ! لكن لألسف نهايتها حزينة !
الوحدة  -إذن هذه ّ
ضحى عمر بطفولته لتعيش أنت في ّ
ظل االس���تقالل
املقطع الثانية  -ال ي���ا بني ،لق���د ّ
وتترعرع وتكبر في أرض اجلزائر املس���تق ّلة ،أ ّما هو فسيعيش كبيرا في
الثالث عمر
ذاكرة كل جزائري .
ياسف
ال َص ِغ ًيرا َي ُك ُ
ون ب َِهذاَ اَ ْل َقدَ َر ِم َن اَ ْل َّش َج َاع ِة ؟
 كـَ ْي َف َأ َّن ِط ْف ًالش َج َاع ُة وال ُبطو َل ُة ِ
 َّال ِم ْث َله .
الس َّن َلهما َ - .ل ْي َتني ُك ْن ُت َب َط ً
ال َي ْع ُ
مل لخِ َ ْي ِر َو َط ِنه،
بل َر ُج ً
راس ِت َك وتَصير في املُ ْس َت ْق ِ
 عندما تجَ ْ َتهِ دُ في ِد َال يا عبد ال ّرحمن .
ت َُك ْن َب َط ً
أستمع وأجيب :
• َم ْن َت َو َّج َه إِلى َق َاع ِة اَ ْل ّسي ِنما؟
• َما َذا َشاهد؟ َم ْن ُه َو ال َب َط ُل الذي يتحدّ ُث عنه عبد ال ّرحمن ؟
• ماهو السؤال الذي طرحه عبد ال ّرحمن على والده ؟
الصغير ؟ أين حدثت أحداث ملحمة معركة
• م���اذا قال األب ع���ن عمر ّ
اجلزائر ؟ مع من عمل عمر ؟ من استشهد معه بعد تفجير املنزل املوجود
بأبديرام ؟ ماذا مت ّنى عبد ال ّرحمن ؟ مباذا أجابه والده ؟
أع ّبر عن املشهد:
الصورة ؟ صفه لنا .
• ما هو املكان الذي يظهر في ّ
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
العلم
في أحد األ ّيام ،س���ألت مع ّلمي  :ملاذا نرفع العلم صباحا ك ّلما دخلنا
إلى املدرسة؟ فأجابني « :إن لك يا بني وطنا من خير األوطان ،فهو ط ّيب
ف���ي مناخه ،وجميل ف���ي منظره وخصب في تربته  ،اس���مه» اجلزائر»من
أحلى ما تنطق به األلس���نة في ّ
الش���رق والغرب ؛إكب���ارا وإجالال لكفاحه
ونضاله  ،وال ش���ك أنّك جتد في االنتماء إليه كل فخر واعتزاز ،والعلم يا
الهو ّية الوطن ّية ،وهو دليل على حر ّية اجلزائر
بن���ي م���ا هو إال رمز من رموز ُ
و تضحي���ة ّ
الش���هداء ،فارفعه عاليا وقل أنا ابن اجلزائ���ر  . »...منذ ذلك
اليوم وك ّلما وقفت أمام العلم ّ
أتذكر كلمات مع ّلمي الّتي ع ّرفتني بقيمة
العل���م  ،وأحم���د اهلل أني أعيش ح ّرا على ت���راب وطني ـ رعاه اهلل وحفظه
من كل سوء. ...
باعزيز بن عمر(بتصرف)
أستمع وأجيب :

الوحدة
من ال َّت اَل مي ذ؟
املقطع الثانية • َما َذا َط َل َب ْال َ
مع لّم َ
الرابع الفصول
السؤال الذي سأله ال تّلميذ ملع ّلمه ؟
• ما ّ
األربعة • َما ا ْس م َو َطن َك؟
• ملاذا َت ق ف اَ ْل ُّشع و ب إ ْج اَللاً َوإ ْك َب ًارا للجزائر ؟
• َما َذا َت جد ف ي االنتساب إ َل ْي ه َواَ ْل َع ْي ش َف ْو َق َأ ْر ض ه؟
• ماذا ميثل العلم وعالم ّ
يدل رفعه ؟
• ماذا يحدث مع هذا ّ
الطفل كلما وقف أمام العلم ؟
من َح دي ث اَلمْ علم ه َو:
• اَ ْل َهدَ ف ْ
ال َّت ْعر ُ
ِيف ب ُِحدُ ود
ا ْل َو َطن
أع ّبر عن املشهد:

االعتزاز بالعلم
الوطني

َت ْن ِم َي ُة ُح ُّب ا ْل َو َطن
ِفي ُق ُلوب َنا

• كيف يبدو املكان ؟ ماهي الفواكه التي تظهر في الصورة ؟ من هي
الشخصيات التي تظهر في الصورة ؟ ماذا يفعلون ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
زيارة إلى أدرار
في األسبوع الثاني  ،من عطلة ّ
الساكن في
الشتاء زرت وعائلتي خالي ّ
مدينة أدرار ،خرجنا معه في جولة إلى منطقة قصر كيركن (كيرتن) ،
و فجأة  ،ظهرت أمامنا اثنتا عشرة مروحة عمالقة متتدّ على مدى البصر.
فسألت خالي في دهشة؟
 ما هذه األشياء الغريبة يا خال؟!  -إنها مو لّدات كهربائي ة هوائية . عجبا! و هل الهواء يعطي كهرباء ؟ نعم يا عصام إن هذا أ ّول حقل إلنتاج الكهرباء ّبالط اقة ال ّريحية ،و هذه
ّ
احملطة تعمل مند .شهر جويلة  - 2014هذا أمر رائع!
السنة ،
 و أكثر ممّا تتص ّو ر  ،فمنطقتنا تتم ّيز بهبوب ال ّر ياح طيلة أي ام ّهذه ّ
دع مت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباء .
الطاقة ال ّنظيفة املتجدّ دة ّ

أستمع وأجيب :
أي مدينة زارت العائلة ومتى كان ذلك؟
الوحدة • ّ
الص حيحة /هل املنطقة التي جت ّولوا فيها هي:
األولى • اختر اإلجابة ّ
املقطع
قصر البركان
قصر البخاري
طاحونة قصر كيركن
الرابع
سي
ّص شيء أدهش عصام ،ما هو؟ وأنت هل كنت تعلم أن ق ّوة
ن
ال
في
•
ّ
لونيس ال ّرياح تعطي كهرباء؟
احملط ة؟ اذكر مزايا ّ
• مند متى بدأت تعمل هذه ّ
الط اقة الهوائ ّية.
• ضع صحيح ،أو خطا:
• مت اختيار مدينة أدرار لتكون أ ّول حقل لتوليد ّ
الط اقة الهوائ ّية ّ
ألن:
• منطقة أدرار متتاز بكثرة األمطار.
• منطقة أدرار متتاز بكثرة هبوب الرياح.
• منطقة أدرار محاطة بالبحر من كل مكان.
• ماذا تنتج املولّدات الكهربائ ّية؟
• اذكر إذا ما كانت األعمال ال ّتالية مفاجأة أم ال :تساقط املطر صيفا في
بالص حراء  /جناح املجتهد /ظهور
الص حراء /هبوب عاصفة رمل ّية ّ
ّ
صحن فضائي.
أع ّبر عن املشهد:
• كيف يبدو هذا املكان ؟ صفه.

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي 67

املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
املقطع الثانية
الرابع الفصول
األربعة

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
جنينتي
في جنينتي ثمار ،عنب  ،تني  ،تفاح ،وتوت ..ال أعرف ماذا أختار ،انا
ولد محتار  ،ما بني تفاح وتني أو عنب وتوت .
 هل تعرف ماذا أختار؟ هنا عنب أشقر يناديني  ،هناك تفاح أحمر يناجيني ،هنالك تنيوتوت  ..تعال  ،تعال  ،نحن ثمار طيبة !
الفاكهتان ال لّتان اشتهيتهما هما الت فاح واخلوخ أكلت منهما حتى
شبعت ،ورحت أجري فوق العشب األخضر ألهو مع رامي وفادي حت
ّ
فتذك رت ثمار اجلنينة الشهي ة  ،هرعنا إليها ،قطفنا
ى تعبنا وجعنا،
إج اصا وتينا  ،عنبا وتوتا  ....أكلنا أكلنا  ،حتى انتفخنا  ،وما
منها ّ
طقنا أن منشي  ،أو نخرج من اجلنينة !.....
كتاب سراج الطفولة بتصرف
أستمع وأجيب :
• ماذا يوجد في اجلنينة ؟
• ملاذا احتار هذا الطفل ؟
• ما هما الفاكهتان ال لّتان اشتهاهما ؟
أحسوا باجلوع ؟
• مع من راح يلهو ؟ أين ؟ ماذا فعلوا عندما ّ
• ماذا حدث لألطفال بعد أن أكلوا الكثير من الفواكه ؟
أي ال ّثمار تأكل وملاذا ؟
• لو كنت هناك من ّ
الصيف؟
• ماهي الثّمار التي تكثر في فصل ّ
أع ّبر عن املشهد:

• كيف يبدو املكان ؟ ماهي الفواكه التي تظهر في الصورة ؟ من هي
الشخصيات التي تظهر في الصورة ؟ ماذا يفعلون ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
شبكة احلياة
ّ
نتمشى في الغابة القريبة من قريتنا  ،وما إن وصلنا حت ى رأينا
ك ّنا
مجموعة من ّ
الصيد.
الش ّبان يحملون بنادق ّ
الص ّيادين وقالت
ثم ركضت باجتاه ّ
«أنتم تقومون بأذى :صرخت نورة ّ
السادة
لهم بكل ثقة «انظروا !»! » كبير يطال شبكة احلياة بأكملها أ ّيها ّ
الصغيرة؟ «  :فر ّد واحد منهم ّ
بكل اهتمام أنتم
ملاذا تقولني هذا يا آنستي ّ
تقتلون العصفور الذي يأكل الدّ ودة ،والدّ ودة تأكل ّ
الش جرة ،وموت
ّ
الش جرة يتسب ب في » ».اجنراف ال ّتربة إلى البحر عندما ينهمر املطر،
وهذا يؤ ّدي إلى موت األسماك
 قالت نورة ذلك  ،وعادت أدراجها كي نكمل مشوارنا  ،تاركةالص ّيادين في حيرة من أمرهم.
ّ
ندى أمني األعور مجلة نسيم االلكترونية
أستمع وأجيب :

الوحدة • سم شخصيات القصة.
املقطع الثالثة
• في أي مكان اجتمعوا؟
الرابع سرطان
البحر • ماذا كان يفعل الشبان هناك؟
• ما هو األذى الذي كانوا يقومون به؟
• من يتضرر بهذا الفعل؟
• هل نورة محقة في كالمها؟ ملاذا؟
أع ّبر عن املشهد:

 ماهو املكان الذي يظهر في ال صورة ؟ صفه . -ماذا يحمل ال ش ب ان الثالثة ؟من اقترب منهم ؟ وملاذا ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
رشيق يحب الرياضة
ِشوق برنامج *ال ّرياضة في أسبوع* على َّ
الشاش ِة .يشا ِه د
ينتظر رشيق ب ٍ
كض ،
ِسباقا في ال َّر ِ
السباحة وال َّتزل ِج على املا ِء أ َّما ألعاب
وآخر في القف ِز ،ويتابِع ب
ٍ
ِحماس ِّ
رب إلى كر ِة َّ
والم ض ِ
الطاول ِة وكر ِة
الكر ِة في ِحب ها ك َّلها من كر ِة َّ
السل ِة ِ
َّ
الطائر ِة أ َّما لعبته َّ
املفضل ِة هي لعبة كرة القدم.
هو ال يسأم من متابعتها بحماس ملدّ ة تسعني دقيقة  ،خاصة إذا كانت
مباراة للفريق الوطني فهو يعرف أسماء كل الالعبني ؛ املهاجمني
وفي  ،فما من أحد يتحدّ ث عن
واملدافعني وحارس املرمى ،فهو مناصر ّ
فريقنا الوطني إال و استمع إليه بشغف و اهتمام .
ترى أي رياضةٍ سيختار رشيق عندما يكبر....؟!
أستمع وأجيب :
• اختر عنوانا مناسبا ملا سمعت ممّا يلي:

الوحدة
املقطع األولى
صح ح اخلطأ إن وجد.
اخلامس كرة • ا صغ ج ّيدا و ّ
القدم
 ينتظر رشيق برنامج )صدى املالعب( يتابع رشيق ال ّر ياضات املائية فقط. ّيفض ل رشيق كرة القدم.
• ما هي املباريات ّ
املفض لة عند رشيق؟
• كيف يستمع رشيق ألخبار الفريق الوطني؟
• في رأيك ما هي ال ّر ياضة التي سيختارها رشيق؟
رشيق الولد املشاغب

السباحة
بطل ّ

رشيق يهوى ال ّرياضة

أع ّبر عن املشهد:
• ماذا ترى في املشهد املص ّور ؟ ماهي أنواع ال ّر ياضات التي تب ّينها ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ

وحدة التلقيح
مس���تعجلة ؛ ِ
ِ
الصغي ِر فادي ثم
كان نزمي يرا ِقب أ َّمه و هي
تغس���ل لأِ خيه َّ
تل ِّبسه مالبس ِ
جديدة  ،فرا ح يسألها  :الى أين تأخذين فادي يا أ ِّمي ؟
ِ
املستوصف يا ِابني ا َنّه يوم ال َّتلقيح .
األم  :إلى
ال  :ال َّتلقيح ؟
استغرب نزمي قائ ً
األمِ :مثلك أنت  ،أع ِر ف ا َنّك ال َّ
تتذكر لكن عند د خو ِلك املدرس���ة
أتذكر...؟
تذكرت عندما جاءت ّ
قاطعها نزمي  :آه َّ
الطبيبة الى مدرس ِتنا و هي ترتدي
ّات ش��� َّفافةٍ و ِ
حتمل حقنة كبي���رة كم كنت خائفا منها
ِمئ���زرا أبيض وقفا َز ٍ
 !...لكن لم أحس إال بوخز صغير.
األم  :نعم ألنك طفل شجاع ،وستصير قوي ا تتغ لّب على كل األمراض
األمراض اخلطيرة
بفضل ال لّقاح  ،فهو يعطي األطفال مثلك ق َّوة محاربة
ِ
......فعندما مرضت  ،لم تكن حالتك خطير ًة و اس���تطعت أن تتعافى
بسرعة ألنك مل َّقح ومط َّعم ،و ِاستطاع ِجسمك أن يقاوم املرض فشفيت
الوحدة في َّ
مدة قصيرة.
شجاعا.
املقطع الثانية نظر نزمي ألخيه فادي  :البأس يا فادي  ،عليك أن تكون
ً
اخلامس مرض
أستمع وأجيب :
نزمي
الص حيحة :يتحد ث ال نّص عن :
• ا ختر اإلجابة ّ
األمراض ال ّنادرة

أدوية األمراض اخلطيرة

األمراض األطفال

ال ّتلقيح ضدّ األمراض اخلطيرة

• قل (صحيح) أو (خطأ)كلما سمعت جملة :
الصغير فادي عند ّ
الطبيب ليفحصه.
 تأخذ األم ّ ّتذكر نزمي أول تلقيح له.
 ال ّتلقيح مؤلم ومفيد. التلقيح يحارب مرض احلصبة والسل. ّالطفل املل ّقح ميرض كثيرا وال يعاني من مرض احلصبة.
 تعرف على ّالص ورة وصف نزمي.
الش خصيات من ّ
 -ماذا تفعل األم؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ

كيف أنمو جيدا؟
ِ
االصدقاء في ساح ِة املدرس ِة أتناء فترة ال َّراح ِة  ،صاحت
ِاجتمع
شهدة « :شيء ِ
مذهل صار فستاني قصيرا».
وقالت نهلة « :وأنا أ يضا زاد طوليِ ،
وحذائي أ صبح ض ِّيقا على
رِجلي».
 هل تريدان أن تكبرا أ كثر أنتما َّوكل اال صدقاء ؟ سأل هما فادي.
أجاب كل االطفال ِببراءةٍ تا َّمةٍ « :طبعا  ،نريد ان نكون ِ
أص َّحاء
وأقوِ ياء « .ر َّد فاديِ « :لكي َّ
كل
تتمدد عظامك موت منو  ،ق ِّللوا من أ ِ
الس ِ
ِ
واملشروبات الغاز َّية ،و أ ك ِثروا من ِ
شرب احلليب».
كاك ِر
َّ
املص ِ
اصات
فقالت شهدة  :وماذا أفعل ؟ انا ا ِحبها  ،و متعتي في ق ضم َّ
ومضغ العلكة .
والشكوالتة
ِ
حينما ِ
احللويات يا
سمعت ها املر ِب َّية نصحتها قائلة « :د عك من
ِّ
ِ
أسنانك اجلميلة وتفقدها بياضها  ،حا ِفظي على
عزيزتي ،فهي تس ّوس
ِص َّحتها بتنظيفها بعد كل وجبةٍ  .وتناولوا يا أطفال الكثير من اخلضر
ويتصدى ِّ
َّ
االمراض».
لكل
الوحدة والفواكه واحلليب ....ح َّتى ينمو جسمكم
ِ
املقطع الثالثة أستمع وأجيب :
اخلامس الغذاء • سم الشخصيات التي سمعتها في النص؟
الصحي • أين اجتمع األصدقاء  :في امللعب  ،في ساحة املدرسة؟ في الشارع؟
• كيف عرفت البنتان أ نّهما منتا ؟
• اصغ ج ّيدا  ،وتعرف على ال ّنصائح ال ّثالث التي قد مها فادي ألصدقائه:
 أكثروا من أكل اللحوم . ق ّللوا من ْالسكا كر .
أك ل َّ
 أكثروا من أكل اخلبز . قللوا من املشروبات الغازية . أكثروا من شرب املاء . أكثروا من شرب احلليب.• ما هي ال ّنصيحة التي قدمتها املربية لشهدة ؟ وأنت هل تعمل بهذه
لنصيحة ؟ ملاذا؟
أع ّبر عن املشهد:
سم الشخصيات التي تظهر فيها ؟
• ماذا تشاهد في الصورة ؟ ّ
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
آلة اإلمزاد
داسني فتاة طارقية صغيرة ،كانت وسط أهلها في املناسبات االحتفالية
السمر الطويلة ،تعزف أنغاما عذبة على آلة إمزاد ،فتضعها
وفي سهرات ّ
الصغيرتني  ،وها هي حت ّرك القوس بحركات متناسقة بارعة،
على ركبتيها ّ
فيرجع الوتر الوحيد لآللة من األصوات ما يطرب ،فتتعالى مع أحلانها
أشعار ،وأغاني شعب ّية يؤ ّد يها رجال ّ
الط وارق.
كم تعت ّز داسني بهذا الفن الذي تع ّلمته من جدّ تها ومن نساء الطوارق
ّ
وظل متوارثا ألجيال .

السالم
شرح :داسني هو اسم يعود لداسني أولت ميّا ملكة طارقية حملت ّ
بني الطوارق.
الوحدة
األولى
املقطع
• من هي داسني؟
كم أحب
السادس املوسيقى! • على أ ي آلة تعزف؟ ما هي املناسبة التي تعزف فيها على هذه اآللة؟
• كي���ف تس���تعملها؟ كم وترا في هذه اآللة؟ ه���ل يعزف ال رجال على
هذه اآللة؟
• ملاذا تعتز داسني بهذا الفن؟
• باي طبوع املوسيقى تشتهر مدينتك؟
أستمع وأجيب :

أع ّبر عن املشهد:
• حول ماذا جتلس الن سوة ؟ ماذا تفعل داسني ؟ استخرج من الصورة ما
يد ل على البيئة ال صحراوية ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ

متعة العرض
السيرك التي تقدمها التلفزة،
كثيرا ما تابعت بشغف كبير عروض ّ
وكنت أستغرب لتلك ال ّلقطات الفن ّية التي يعرضها ف ّنانون مد ّربون
تدريبا صارما.
السيرك عندما حضر إلى مدينتنا ونصب في
وجاءتني فرصة مشاهدة ّ
امللعب ،بدأ العرض فشعرت بالدّ هشة وأنا أرى الفهود املفترسة تنصاع
ألوامر مد ّربها دون أن تؤذيه.
الشرسة تقفز داخل حلقة من نار ّ
شرعت األسود ّ
وتنط من مقعد إلى
مقعد وتتم ّرغ على ظهورها.
وأخذت الكالب تتقاذف الكرة بأرجلها وتنام على أجنابها أو تقف
على قائمتيها األمام ّيتني .كما رأيت الفيل عن قرب واستغربت لهذا
احليوان ّ
الضخم الذي يذعن ملد ّربه الّذي هو في حجم أحد أرجله األربعة
فيالعب الكرة بخرطومه أو يقعد على مؤخ ّرته.
وعدت إلى البيت وصور تلك احليوانات ال تغادر مخ ّيلتي.
الوحدة
جميلة زنير
املقطع الثانية
أستمع وأجيب :
السادس املسرح
• ماهي الفرصة التي حصلت عليها الفتاة؟
• أين نصبت خيمة ال س يرك؟
• ملاذا اندهشت الفتاة؟
• ماذا فعلت األسود ال ش رسة؟
• كيف تقاذفت الكالب الكرات؟ ماذا فعلت أيضا؟
• ملن كان يصغي الفيل؟
• كيف يبدو املد ر ب بالنسبة إليه؟
• ماذا يفعل بخرطومه؟
• كيف غادرت الفتاة املكان؟
• ماهي احليوانات التي ظهرت في الصورة ؟ من يقف بجانبها ؟
أع ّبر عن املشهد:
• ماهي احليوانات التي تظهرها الصورة ؟ من يقف بجانبها ؟

 74دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
عادات من األوراس
اسَ ،ت َو َس َط ْت َخا ْل ِتي َّ
ِفي َي ْو ٍم َرب ِ
اوس
ِيعي ٍ ُم ْش ِم ٍس ِب َأ َعا ِلي ِج َبالِ الأَْ ْو َر ِ
الط ْ
الصوتَ ،يا َح َرا ِئ َر الحَْ ْو ِش»َ .و َش ْي ًئا
اح َة الحَْ ْو ِش ُم َن ِاد َيةًَ « :يا َسا ْم ِع ْ
ني َ
َس َ
َف َش ْي ًئا َت ٌقدَ َم َج ْم ٌع َغ ِفي ٌر ِم َن ال ِّن ْس َو ِة َوا ْل َف َت َي ِ
ات َوالأَْ ْط َفال ا ْل َو ِاحد ِت ْل َو الأَْ َخر،
«خ ْير َيا اَل َلة َ
ين ِب َأ ْص َو ٍات َخا ِفتَةٍ َ :
اوس!»
ُم َر ِّد ِد َ
الط ْ
َر َد ِت الخَْ ا َل ُة َ
اوس ُم ْب َت ِس َمة َ
نت ت َْع َل ْم َّن َأ َن
ً»:خ ْي ٌر إ ِْن َشا َء اللهَ َ ،يا ِن َساء َ ،أ ْن َّ
الط ْ
َدا َر ِسي الدَّ َر ِاجي َ -ر ِح َم ُه اللهَ ُُ -ي َح ِّض ُر َ
ون ِل ِز َف ِ
يحة َ ،و ُك ُل َنا
اف ِا ْب َن ِتهِ ْم َص ِل َ
ن َْع َل ُم ب َِحا ِلهِ ْم ».
َر َد ِت ال ِن ْس َوةُ« :اهلل ُي َبار ِْك َ ،ربِي ُي ِعي ُن َنا ِإل َعا َن ِتهِ ْم».
َقا َل ْت اَل َلة َّ
اوس َوال ِّث َق ُة تمَ ْلأَ ُ َت َق ِ
يم َو ْجهِ َهاِ « :ل َقاؤنَا َغ ًدا ِفي َم ْن َب ِع المَْا ِء،
الط ْ
اس َ
ُث َم َب ْعدَ َغ ٍد نجَ ْ َت ِم ُع ِفي َص ْح ِن َدارِي ِل َف ْت ِل ا ْل ُك ْس ُك ِسي ».

أستمع وأجيب :
حيحة :يتحدث النص عن:
الوحدة • َع ْ
ني الإْ َجا َبة َّ
الص َ
الص ْح َراء ا َحل َيا ُة ِفي األ ْو َراس
املقطع الثالثة ال َّت َعا ُو ُن بَينَْ اجليران
َعا َد ُ
ات ُس َكان َّ
عادات
السادس
• تمثلت شخصيات النص في:
منطقة
 شبا ب ا لقريةاألوراس
 أهل القرية كلهم اللة الطاو س شيخ القرية األطفال والفتيات النسا ء.• أين وقعت أحداث النص؟ كيف كانت حالة اجلو؟ كيف استطاعت
اللة الطاوس جمع اجليران ؟
• ملاذا جمعتهم ؟ ماذا يحدث في منزل سي الدراجي ؟عالم يدل كالم
النسوة معها بصوت خافت ؟هل قبلن بعرضها عليهن ؟ماذا قالت النسوة
لها ؟متى كان املوعد الذي حددته اللة الطاوس ؟ وأين ؟ ماذا ستفعل
النسوة في منزلها ؟
أع ّبر عن املشهد:
• ع ّبر عن املشهد املص ّور .
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
األولى
املقطع
محمول
السابع
جدتي

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
في محطة البنزين
يذهب يوسف أسبوع ّيا مع والده إلى ّ
الس ّيارة
محطة البنزين ؛ ليز ّودا ّ
بالوقود ،وهذه امل ّر ة لفت انتباهه لوحة تشير إلى منع استخدام الهاتف
ال ّن ّقال .فسأل والده :ملاذا مينع استخدام الهاتف ال ّن ّ
قال هنا يا أبي؟
األب ،مينع استخدام الهاتف ال ّن ّ
قال في ّ
محطات البنزين ؛ ألنّه ميكن أن
يتس ّبب بشرارة تساعد على إشعال الوقود واألبخرة املنبعثة منه ،عند
تلقي املكاملة.
يوسف :انّها معلومة مفيدة لم أكن أعرفها من قبل!
األب :أضف إلى معلوماتك أيضا ،أنّه مينع استخدام الهاتف ال ّنقال في
ّ
الطائرة ألنّه يش ّوش على أجهزة االتّصال فيها ،وكذلك في املستشفى
ألنّه قد يؤ ّثر على بعض األجهزة الطب ّية ،وفي بعض األماكن كاملسجد
ألنّه قد يزعج املص ّلني ،وعندما ننام أيضا ،علينا أن نغلق هواتفنا الن قالة
الصادرة منها.
،أو نبعدها ع ّنا  ،ح ّتى ال نتأ ّذى باألش ّعة ّ
يوس���ف :ش���كرا ،يا أبي عل���ى هذه املعلوم���ات الق ّيمة ،أنا أس���تعمل
الهات���ف ال ّنقال يوم ّيا وال أعرف أنّه قد يتس���بب باألذى أو اإلزعاج  ،من
اليوم فصاعدا سأستعمل الهاتف ال ّنقال ّ
للضرورة فقط.
أستمع وأجيب :
• إلى أين يذهب يوسف مع والده أسبوعيا؟ ماذا يفعلون هناك؟
عم سأل يوسف أباه؟ مب أجابه؟
• ماذا لفت انتباه يوسف؟ ّ
• ماهي األماكن التي مينع فيها استخدام الهاتف النقال؟ ملاذا؟
• ما هو الشيء الذي لم يكن يعرفه يوسف عن الهاتف ال ّنقال؟
• مباذا وعد يوسف والده؟
أع ّبر عن املشهد:
• أين يقف األب ؟ ماذا يفعل ؟ أين وضعت اللوحة؟ إلى ماذا تشير ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
ر ِْح َل ٌة في َّ
الطا ِّئ َرة

السفر إلى مدينة متنراست وركوب ّ
الطائرة ألول مرةِ ،امتطيت
أتتني فرصة ّ
املركبة العمالقة وأخذت مكانا ب ِِجوا ِر الك َّو ِة ،وما إن حت َّركت الطا ِئرة حتى
شعرت برعب ،وأصابني الهلع حني أسرعت ،وكاد قلبي يتوقف حني
أقلعت في اجلو.
وصرت أحيانا أغمض عيناي ،وأحيانا أفتحهما فشاهدت التجمعات
الصغيرة،
والسيارات تبدو كال ّلعب ّ
السكانية تتق ّلص شيئا فشيئاّ ،
ّ
ّ
واملسطحات املائية تلمع حتت ّ
الشمس بألوان زرقاء و خضراء ،و دخلت
ّ
السحب فبدت وكأنها أكوام من القطن ،وأخذت أنقل بصري
الطائرة وسط ّ
بني اجلبال والسهول اخلضراء ،التي بدأت تختفي لتترك مكانها ملساحات

الوحدة
الثانية شاسعة من الرمال والكثبان ،فنسيت خوفي أمام كل هذا اجلمال ،و لكن
املقطع
ّ
وجف حلقي ،وبقيت
السابع البساط فجأة ِاهتزت الطائرة ،فانتفض قلبي وطنت أذني
السحري
على هذا احلال كلما ارتفعت أو انخفضت ،وما أحسست بال ّراحة إال حني
حطت ّ
ّ
السالمة.
الطائرة بأمان على مدرج املطار فحمدت اهلل على ّ
أستمع وأجيب :
تتوجه الطائرة ؟
• إلى أين ّ

• هل سبق للكاتب أن ركب ّ
الطائرة ؟
• ملاذا اختار السفر بالطائرة ؟
• اختر عنوانا آخر ملا سمعت:
ّرحلة ش ّيقة  -بني املتعة واخلوف -

رحلة بني األمواج
ْ

أع ّبر عن املشهد:
• كيف يبدو ّ
الط فل في املشهد ؟ احك لنا ما حدث معه ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
الثانية
املقطع
البساط
السابع
السحري

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
املرشد االلكتروني
في العطلة ال ّر بيعية ،ذهبنا إلى مدينة اجلزائر العاصمة على منت سيارتنا
اجلديدة ،قادمني إليها من مدينة بسكرة التي تقع باجلهة اجلنوبية الشرقية
للعاصمة ،خرجنا للتجول متوجهني إلى حديقة احليوانات والتسلية
املتواجدة في بن عكنون ،وبدأنا ندور وندور وقد اختلطت على أبي
السريعة ،وفقد كل معامله ألنه لم يأت إلى
مداخل ومخارج الطرق ّ
العاصمة منذ مدّ ة.
السيارة لبرهة في شريط الوقوف االضطراري  ،حيث أشعل
ركن أبي ّ
الصوت
شرع
و
النقال،
هاتفه
على
ناعي
الص
بالقمر
التوجيه
أبي نظام
ّ
ّ
يقدّ م تعليمات بوضوح محدّ دا املكان الذي نتواجد فيه ،ثم يرشد إلى
ّ
الطريق الذي يجب أن نسير فيه الحقا قائال  »:بعد مائتي مترا دوروا
نحو طريق حيدرة ...اآلن أكملوا مباشرة  »...وهكذا شيئا فشيئا إلى
أن وصلنا إلى املكان الذي برمجه أبي على الهاتف ،وكلنا منبهرون أمام
هذا الصوت املنقذ.
التوجه
ق ّررت أن أحدّ ث مع ّلمتي عند رجوعي إلى املدرسة عن نظام
ّ
خاصة ونحن سندرس االجتاهات األربع وكيفية
الصناعي،
بالقمر ّ
ّ
استعمال البوصلة.
أستمع وأجيب :
تتوج ه العائلة ؟ و متى كان ذلك ؟
• إلى أي مكان ّ
الس ريعة :
• ملاذا بقي األب يدور و يدور في الطرق ّ
ليكشف األطفال مدينة اجلزائر
ألن األب تاه في ّ
الطريق
ألن مداخل ومخارج ّ
السريعة اختلطت عبى األب
الطرق ّ
• ملاذا توقف األب على شريط ال ّتوقف االضطراري؟
• ما اسم هذا املرشد االلكتروني؟
• هل ّ
تتذكر ال ّتعليمات التي قدمها اجلهاز؟
توجهت العائلة بعد ذلك إلى املكان املقصود؟
• كيف ّ
• ما رأيك في هذا اجلهاز االلكتروني؟ ما هي فائدته؟
• ملاذا ق ّر ر ال ّر اوي احلديث عن املوضوع في القسم؟
• هل كان ميكن أن يتوجه في مدينة كبيرة باالعتماد على البوصلة فقط؟
أع ّبر عن املشهد:
الصورة ؟ ماهي وسيلة ال ّنقل التي
• من هي الشخص ّيات التي تظهرها ّ
تركبها األسرة ؟ ماذا يفعلون بداخلها ؟
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
األولى
املقطع
مع سائق
الثامن
أجرة
ايرلندي

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
رحلة إلى صاحبة اللغز السابع
في ليلة  ،جلست سعاد مع عائلتها ليتشاوروا حول املكان الذي
سيختارونه لقضاء العطلة.
سعاد :أنا  ،أريد أن أكتشف بلدا خارج حدود وطننا اجلزائر.
األب :ما رأيكم لو ّأننا نزور صاحبة ال ّلغز السابع؟
سعاد :صاحبة ال ّلغز السابع!...اسمها مشوق ،ماذا تعرف عنها يا أبي؟
األب :أنصتوا  ،لقبت هكذا الرتباطها بالرقم سبعة وأكثر من مرة:
*فيها سبعة أبواب كانت حصنها من الغرباء فتغلق مساء*،وسبعة
الصعبة*،وسبعة
جسور قدمية ّ
تسهل حركة التن ّقل نظرا لتضاريسها ّ
كهوف كانت مأوى ألهاليها  ،وسبعة زوايا حلفظ القرآن الكرمي ،
*وسبعة رحبات لألعمال احلرف ّية التقليد ّية كال ّنقش على ال ّنحاس ّ
والطرز
علىاحلرير بخيوط ّ
،والصاغة ،وتقطير الورد ،وحلوى اجلوز ّية الّتي
الذهب
ّ
تنفرد بها.
سعاد :ما كل هذا يا أبي ! أمتنى أن تكفينا العطلة لزيارة كل ما قلته،
وهل أحتاج جلواز سفري ؟
ّ
السابع موجودة في
غز
ل
ال
صاحبة
....
حتتاجيه
األب :ال يا بنيتي  ،لن
ّ
وطننا اجلميل ...اجلزائر.
سعاد :ماذا تقول؟ أنا ال اعرف مدينة بهذا االسم في اجلزائر ،لغزك
صعب يا ابي !
الصخر العتيق  ،إنها سيرتا  ،مدينة العلم
مدينة
ّها
ن
إ
مبتسما:
األب
ّ
والعلماء ،عاصمة الثّقافة العربية...،إنّها قسنطينة.
سعاد :قسنطينة.....قسنطينة فيها ّ
كل هذا؟!.......وطننا جميل
ونحن ال نعرفه .....هذا ح ّقا مؤسف!.
األب :اجلزائر شاسعة وجميلة من شمالها جلنوبها  ،ومن شرقها لغربها،
تفتح لنا أحضانها  ،فلم نغادر بعيدا بحثا عن املتعة وفي بالدنا كل ما
نريد؟!.
سعاد :لوال حديثك هذا ،ما عرفت ّ
حل لغزك يا أبي! حقا صدق ّ
الشاعر
والسناء و البهاء في رباك».
حني قال« :موطني اجلالل واجلمال ّ
أستمع وأجيب :
• مع من جلست سعاد ؟ وملاذا ؟ إلى أين تريد سعاد الذهاب؟
• ماهو املكان الذي اقترح األب زيارته ؟ ملاذا ارتبط اسم املكان بالعدد سبعة ؟
• هل عرفت سعاد اسم هذا املكان ؟ هل حتتاج سعاد جلواز السفر حتى
تسافر إلى هذااملكان ؟ ملاذا ؟
سمى األب هذا املكان بعدّ ة تسميات  ،أعد ذكر اجلملة التي قالها .
• ّ
• قالت سعاد بيتا شعري ا من قصيدة « موطني « أعد ذكره  ،على ماذا
ّ
يدل هذا الكالم ؟
أع ّبر عن املشهد:
• صف ما تراه في املشهد.
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املقطع الوحدة
ال ّتعلمي ال ّتعلم ّية

الوحدة
الثانية
املقطع
البساط
السابع
السحري

ص املنطوق املقترح
ال ّن ُّ
رحلة إلى كينيا
كان أمني يلعب حتت ّ
الشجرة  ،و إذا بصوت يأتي من األعلى إنه صديقه
ال ّنسر ،لقد بسط جناحيه كطائرة ضخمة و نزل بني قدميه ،فسأله
أمني:إلى أين ال ّرحلة هذه امل ّرة ؟
«سأحملك إلى بلد إفريقي ،شمسه ساطعة وطقسه دافئ  ،إن عرفته
ثم حنى ظهره قليال  ،فقفز فوقه أمني
أعطيتك ما تريد» قالها وهو يبتسم ّ
السماء العالية .خفض أمني بصره ،فرأى مناظر خ ّ
البة،
ثم ح ّلق به في ّ
السهول و شاهد واحة بر ّية
البراري و البحيرات و ال ّتالل و ّ
تعج بأنواع احليوانات  :األسود و النمور و الفيلة و ّ
الظباء و حمر الوحش
ّ
و هي جتوب األراضي...و أخذ يراقب حتركاتها في شغف  ،فلم يسبق له
أن رآها عن كثب  ،و هنا صاح أمني في ال ّنسر قا ِئال  :أنزلني من فضلك،
لقد عرفتها  ،لقد عرفتها !
«ماذا عرفت يا ولد ؟ هل حتمل خريطة في رأسك؟!»
الساموبا املزركش باأللوان البديعة.
 لقد وصلنا إلى كينيا بالد املاساي و قماش ّأستمع وأجيب :
• من هو صديق أمني؟
• كيف يسافران ؟ و أين يقع املكان الذي سيرحالن إليه؟
• افريقيا هل هي مدينة أو بالد أو قارة ؟
• كيف كانت املناظر التي رآها أمني؟
• سم األشياء التي شاهدها.
• ما هي احليوانات التي سمعت عنها في النص؟
• أين تعيش؟
• قال ال ّنسر ألمني  :و هل حتمل خريطة في رأسك ليعبر عن:
اإلعجاب

الدّ هشة

الس ْحرية
ّ

• ما اسم أشهر القبائل التي تسكن كينيا ؟ وما اسم القماش املزركش
الذي تصنعه النساء الكين ّيات يدو ّيا ؟
• ا بحث عن معلومات أخرى عن «احملم ّيات احليوان ّية في كينيا»
و«املاساي» مع شخص كبير عبر شبكة االنترنت.
أع ّبر عن املشهد:
• ماهي احليوانات التي يظهرها املشهد؟ ما رأيك في املناظر املوجودة في
كينيا  ،هل أعجبتك؟
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 3ـ بطاقات فنية يف اللغة العربية تو�ضح �سريورة مقطع تعلمي:
عنوان الوحدة :األخوان

املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية.
امليدان :فهم املنطوق والتعبير الشفوي
النص املنطوق :حول مائدة الطعام
الكفاءة اخلتامية :يفهم خطابات منطوقة من مختلف األمناط يغلب عليها النمط السردي
ويتجاوب معها
 يسرد حدثا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات دالة .مركبات الكفاءة :يرد استجابة ملا يسمع  ،يتفاعل مع النص املنطوق،يحلل معالم الوضعية
التواصلية .يقيم مضمون النص املنطوق.
 يتواصل مع الغير ـ ،يفهم حديثه ـ يقدم ذاته ويعبر عنها.مؤشرات الكفاءة :يتصرف بكيفية تدل على اهتمامه ملا يسمع  ،يحدد موضوع السرد
وعناصره  ،يستخدم الروابط اللغوية املناسبة للسرد :زمن الفعل روابط
اجلمل  ،مييز منط اخلطاب.
القيم :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية.
الهدف التعلمي :يبدي فهمه العام للموضوع ويتجاوب معهويتعلم آداب األكل مع
اجلماعة ويحترمها ويبتعد عن األنانيةوحب الذات.

مرحلة بناء التعلمات

فهم املنطةق

مرحلة األنطالق

املراحــــــل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

مؤشرات التقومي

السياق :نص الوضعية املشكلة االنطالقية األم .من دليل الكتاب يحسن االستماع.
يجيب عن األسئلة.
السند :مشهد
التعليمة :محاورة التالميذ حول نص املشكلة األم الستخراج
املهمات والتركيز على املهمة االولى.
املهمة :1كيف يتعامل أفراد األسرة مع بعضهم البعض وماهي
اآلداب الواجب التحلي بها؟
النص املنطوق )حول طاولة الطعام ( املسجل على دليل املعلم يستمع إلى النص و
تصدر عنه إشارات
من طرف املعلم بأداء
جيد وأثناء ذلك يجب ال ت واصل البصري بينه وبني متعلميه و إيحاءات تدل على
اهتمامه باملوضوع
مع االستعانة باألداء احلس
حركي والقرائن اللغوية وغير اللغوية أو االستعانة بالقرص  -يحدد موضوع السرد
وعناصره
املضغوط املرفق بالدليل.
عم يتحدث النص؟ ماهو عنوانه؟
جتزئة النص املنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة املرفقة بالنص
املنطوق (أستمع وأجيب) ،ميكن للمعلم أن يكيفها يضيف
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التدريب

أشاهد و أعبر :تفويج التالميذ ومطالبة كل فوج بالتعبير عن بـناء أفكار جديدة
تدعم ما ورد في
الصورة (تعبير حر) (كاقتراح ميكن للمعلم ان يستعني به).
النص املنطوق
يقارن ويقابل املعلومات
الواردة في النص
املكتوب مع السندات
البصرية املرافقة

مرحلة األنطالق

يجيب بجمل تامة
تترجم املعنى العام
للنص
 يستخدم الروابطاللغوية املناسبة للسرد

التعبير الشفةي

عليها أو يحذف وفق مايراه .
 ماهو عدد الشخصيات املتحاورة في النص ؟ أين جلس افراد العائلة ؟ ماذا فعل وسيم ؟ على ماذا يدل تص رفه ؟(إذا عجز التالميذ يق دم املعلم اخليارات كمساعدة)
 هل أنت راض عما فعله وسيم؟ ملاذا؟ أنبته أمه ماذا قالت له ؟ مباذا ب رر وسيم فعلته ؟ هل كالمه مقنع ؟ ق دم له والدهنصائح ،اذكرها .
 أنطق اجلملة بعد أن أصحح اخلطأ املوجود: التخص نفسك بأصغر قطعة وأسوئها. -البدّ ان تبدأ األكل قبل اآلخرين .

 مطالبة املتعلم بفتح الكتاب ص  9ومشاهدة الصورة. ماذا تشاهد في الصورة؟ أعني الشخصيات على الصورة ؟ ماذا حتمل األم في يدها ؟ ماذا يتناول وسيم؟ كيف يبدو؟ هل رضي والداه عن تصرفاته؟ ماهي األخطاء التي ارتكبها وسيم أثناء تناوله الطعام؟ هل احترم من كان معه؟ تص رف وسيم بأنانية كما أنه لم يحترم آداب األكلمع اجلماعة .قدم له نصائح.
 مسرحة احلوار . حل التمرين األول من كراس األنشطة ص (:)4يرتب اجلمل ثم ينسب كل واحدة منها لقائلها مسترجعا
النص املنطوق .

 يلعب دوره كطرف فياحلديث.
تقومي اإلجناز.
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عنوان الوحدة :األخوان

املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية .
امليدان :التعبير الشفوي .
النشاط :تعبير شفوي
الكفاءة اخلتامية :يسرد حدثا انطالقا من سندات في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة :يتواصل مع الغير  ،يفهم حديثه .
مؤشرات الكفاءة :يتدرب على األساليب مبا يستجيب للوضعية التواصلية .
يكتشف الصيغ ويوظفها في وضعيات دالة .
القيم :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية .
الهدف التعلمي :يستعمل ألفاظ التقدير (كل  ،بعض  ،نصف  ،جزء) املدة 45 :د

مرحلة بناء التعلمات

مرحلة
األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
العودة إلى النص املنطوق (حول مائدة الطعام
متى اجتمعت العائلة ؟ ملاذا ؟

التقويـــــــــم
ـيتذكر مضمون النص
املنطوق.
يجيب عن األسئلة.

بناء اجلمل احملتوية على الصيغ املستهدفة بطرح األسئلة .
 من اجتمع حول طاولة الطعام؟ اجتمع كل أفراد العائلة .تدوين اجلملة على السبورة وتلوين الصيغة املستهدفة.
تثبيت الصيغة بأسئلة أخرى.
أحضر األب الهدايا لكل أبنائه.
ملن أحضر األب الهدايا؟
يجيب عن
ملن يشرح املعلم الدرس؟ يشرح املعلم ال درس لكل التالميذ.
األسئلة ،يكتشف
أراد األب أن ينصح ابنه بالقناعة ماذا قال له ؟
الصيغ
اقنع باجلزء املخصص لك .
وضعيات أخرى لتثبيت الصيغة املستهدفة.
ويوظفها.
حللت ُج ْز ًءا منها .
هل حللت كل املسألة ؟
َغرس البستاني جزءا من املساحة.
هل غرس البستاني كل املساحة ؟
تضع في مقادير الكعكة تضع
سالت أ مك كم لترا من احلليب
ربع لتر.
بات عندنا بعض الضيوف فقط
هل بات عندكم كل الضيوف؟
واآلخرون غادروا
كم كيلوغراما من النب أشتري اشتري نصف كيلوغرام
أقول جمال مستعمال (كل و ،بعض) على املنوال التالي:
 كل املدعوين حضروا حضر بعض املدعوين فقط.الح ُظ ال صو َر و أَتحَ ا َو ُر مع زَميلي ُم ْس َت ْع ِّم ال (النصف ،
 ُأ ِّالربعُ ،كل  ،بعض)
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التدريب ةاالستثمار

من دخل إلى القسم ؟
إلى ماذا تشير الساعة ؟
هل قطف كل التفاح ؟
هل أكلت ّ
كل الكعكة ؟

دخل كل التالميذ إلى القسم.
تشير الساعة إلى العاشرة والربع.
قطف بعض التفاح .
ال أكلت نصفها فقط .

يطرح املعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصيغ املكتشفة .يتدرب على استعمال
العودة إلى دفتر األنشطة وإجناز التمرين  2ص  4من كراس األنشطة الصيغ في وضعيات
مشابهة
▪ أكمل مبا يناسب َ
الشكل مو ظفا
ويستثمرها
ّ
(كل ،نصف ،ربع ،جزء):
في وضعيات
جديدة.
ُك ّل َسطح ال ُق ْر ِص ُم َل ّون

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

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

................
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عنوان الوحدة :األخوان

املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية
امليدان :التعبير الشفوي .
النشاط :تعبير شفوي (إنتاج شفوي)
الكفاءة اخلتامية :يسرد حدثا انطالقا من سندات في وضعيات تواصلية دالة .
مركبات الكفاءة :يتواصل مع الغير ،يفهم حديثه يقدم ذاته ويعبر عنها .
مؤشرات الكفاءة :يسرد قصة انطالقا من مشهد أو صور يرشد إلى قيم إنسانية .
القيم :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية .
الهدف التعلمي :يجند موارده لبناء خطاب سردي انطالقا من سند مسموع .
املدة 45 :د احلصة3 :

مرحلة األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
السياق :في املطعم املدرسي الحظت أن زميلك اليحترم
آداب االكل .
السند :صور مد عمة للمعنى .
التعليمة :أردت أن تق دم له مجموعة من النصائح حتى
ميارس آداب االكل  ،ماذا تقول له؟

مرحلة بناء التعلمات

استفردت به بعد ان انهيتم تناول الغذاء.
الصورة األولى.
ماذا نفعل قبل اجللوس إلى طاولة الطعام؟
باملاء وال صابون
مباذا ؟
كيف تصير؟

تصير نظيفة.

الصورة الثانية.
أقول بسم اهلل
ماذا أقول قبل ان أبدأ الطعام؟
حتى يطرح اهلل فيه البركة .
ملاذا ؟
التعبير عن الصورتني (إدماج جزئي)
الصورة الثالثة.

مباذا ألتزم أثناء األكل
 آكل مما يليني امضغ اللقمة جيداال أتكلم ال أتنفس في اإلناء ........
 -ماهي آداب األكل األخرى التي تعرفها

التقويـــــــــم
يحسن االستماع.
يجيب عن األسئلة.

استخراج معلومات من
السندات
البصرية
يعبر عن الصور
معتمدا على
األسئلة التوجيهية.
يحكي عن جتربة
عايشها بوضوح
منطقي وبتسلسل
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االستثمار

مرحلة بناء التعلمات

الصورة الرابعة
ماذا تقول بعد االنتهاء من األكل وماذا تفعل ؟
 أحمد اهلل على نعمته بقولي (احلمد هلل)ثم أغسل يدي وأنظف أسناني.
التعبير عن الصور األربعة (إدماج كلي)

بينما كنت جالسا إلى طاولة الطعام في املطعم املدرسي رأيت زميلي
« »......يتناول الطعام بشراهة و يقهقه اثناء ذلك واملرق يتطاير
من فمه ؛إنه ال يحترم آداب األكل مع اجلماعة ،وبعد أن فرغنا من
تناول الغذاء اغتنمت فرصة وجوده وحده وتو جهت إليه بهذه
النصائح:
..................................................
..................................................
..................................................

 يتقيد باملوضوع يستخدم القرائناملناسبة للسرد
 يعبر عن رأيهالشخصي .
 يعطي توجيهاتويبرز فوائدها
قراءة امللخص

 86دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

عنوان الوحدة :األخوان

املقطع التعلمي :القيم االنسانية.
امليدان :فهم املكتوب  +التعبير الكتابي .
النشاط :قراءة (أداء  +فهم  +إثراء)  +خط
مركبات الكفاءة :يفهم ما يقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب ،
يستعمل املعلومات الواردة في النص املكتوب ويستعمل إستراتيجية
القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب .يتعرف على مختلف أشكال احلروف والضوابط
للكتابة بالعربية.
مؤشرات الكفاءة :يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،يحترم شروط القراءة اجلهرية و يحترم
عالمات الوقف و يعبر عن فهمه ملعاني النص السردي عن غيره ،يحترم شروط العرض .
القيم والكفاءات العرضية :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات
الهوية الوطنية.
 يتد رب على القراءة بأنواعها .الهدف التعلمي :يفهم ما يقرأ و يستعمل القرائن اللغوية وغير اللغوية لفهم معاني
الكلمات اجلديدة ويثري رصيده اللغوي واملعرفي بكلمات متعلقة بالوحدة .
 يكتب احلروف كتابة مناسبة من حيث الشكل واحلجم.املدة 90 :د احلصة 4 :و 5

مرحلة بناء التعلمات

مرحلة األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

التقويـــــــــم

السياق :اشترى لك والدك لعبة لك وألخيك الصغير لكن أخاك يحسن االستماع.
يجيب عن األسئلة.
أعجبته لعبتك وأصر أن يأخذها  ،ماذا تفعل ؟
السند :تصورات التالميذ؟
التعليمة :إذا تخليت له عنها ورضيت باستبدال لعبتك،
ماذا نسمي هذا السلوك؟
يستخرج معلومات
فتح الكتاب ص  10ومالحظة الصورة املصاحبة
للنص ماذا تشاهد في الصورة؟
من السندات
أين تتجمع العائلة ؟ماذا حدث؟
البصرية املرافقة للنص
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص
 يلتزم بقواعدترك فرصة للتالميذ للقراء الصامتة .
 من هي الشخصيات املذكورة في القصة ؟القراءة الصامتة.
 أين زار اجلد حفيديه ؟ متى كان ذلك ؟مستعمال اإليحاء لتقريب املعنى - .يحترم شروط
قراءة النص قراءة منوذجية من طرف املعلم
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ،فقرة/فقرة (يبدأ باملتمكنني القراءة اجلهرية.
حتىاليدفع املتأخرين إلى ارتكاب األخطاء) تذليل الصعوبات أثناء  -يحترم عالمات
القراءة وشرح املفردات اجلديدة وتوظيفها في جمل مثل:
الوقف .
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الكلمة

مرحلة بناء التعلمات

ِا ْذخر

معناها

توظيفها في جملة

جمع املال واحتفاظ
به لوقت احلاجة

اذخر أبي مبلغها من املال
لقضاء العطلة الصيفية على
شاطئ البحر

 يقول الكلمة وما يوافقها في املعنى مثل :ميشي بسرعة
هرول
يختار
ينتقي
حب الذات
األنانية
ابن االبن او االبنة
احلفيد
التأم
التحم
مناقشة التالميذ عن فحوى النص واملعنى الظاهري له باألسئلة املناسبة.
(طرح األسئلة مرافقة للنص وميكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدال
سؤال بآخر حسب مايراه املعلم مناسبا)
الج د؟ فيم ِاّن َْشغ ََل وسيم ؟ ماذا َحدَ َث معه ؟ملاذا ؟
 من ْس َت ْق َب َل َ من نقله على املستشفى ؟ ماذا قال له الطبيب املعاين ؟ ماذا وضععلى رجله؟
 من زاره في املستشفى ؟ ماذا أحضر له ؟ مباذا شعر وسيم ؟ هلاستفاد ّمم حدث معه؟
َ
 من ِّهي َّالش ْخ ِّصي ُة ال تي ْأع َج َب ْتك؟ وملاذا؟
ناس ًبا ِلّ ْل ِّحكا َية:
 َي ْخ َتا ُر عنوانا آخر ُم ِّاألخ َّ
الط ِّيب

َج َزا ُء األ َنا ِن َّية

في املَ ْشفَى

االستثمار

ماهي
آداب األكل التي يجب احترامها ؟
 ْالعبار َة التي يقولُها في كل حالة:
يك ُت ُب ِّ
• عندما أبدأ األكل
• عندما أنهي األكل
• بعد اإل فطار في رمضان

اله ِد َّية
َ

طرح أسئلة أخرى قصد اإلملام باملوضوع
إجناز التمرين في دفتر األنشطة ،التمرين رقم 3ص 5
▪ َأ ْف َه ُم ال َّنص :أضع صحيح أو خطأ أمام كل عبا رة .
عيد ِّ
الج د َم ْن ِّز َل ِاّ ْب ِّن ِّه َأ َّو َل َأي ا ِّم ِّ
الف ْطر .
زا َر َ
َ
ٌ
ّ
ِ
ْ
ؤَ
َ
ّ
حميد طفل ُم َّد ٌب و ُي ِّح ب َجد ُه كثيرا .
َس َق َط وسيم على ا َأل ْر ِّ
يج َة َل ْه َف ِّته.
ض َن ِّت َ
ْلم ُي َص ْب وسيم ِّبأ ي َم ْكرو ه عندما َس َق َط .
ِاّ ْش َترى َوسيم ِأَّلخي ِّه لُ ْع َب ًة ت َُس ِّل يه .
*يقترح املعلم كلمات أو جمل أو فقرات من النص تتضمن احلرفني
املستهدفني (م  -ب) بغرض مراجعة كيفية كتابتهما .

 يعبر عن فهمهملعاني النص السردي
عن غيره.
 يكتشفالشخصيات ويعبر
عنها يقرأ فقرات من
النص قراءة صحيحة
معبرة
يفهم املعنى الظاهر
من النص املكتوب
 يجيب عن أسئلة فهم النص يوظفالكلمات اجلديدة
في جمل يستخدم
قرائن لغوية وغير
لغوية لتحديد معاني
الكلمات اجلديدة.
ينتقي معنى كلمة
وردت في النص من
بني عدة خيارات.
يتعرف على معاني
الكلمات من خالل
السياق.
 يفاضل بنيالشخصيات .
 يثري رصيدهاللغوي واملعرفي
يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى
استنادا إلىتصوراته
ينجز النشاطني
يكتب احلرفني في
مختلف الوضعيات
(بداية الكلمة،
وسطها ،آخرها )
يحافظ على البعد بني
الكلمات عند نسخ
الكلمات واجلمل
على كراس القسم.
ويحترم شروط العرض
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ماذا حدث مع وسيم؟
بسبب ماذا؟
ماذا أحضر له أخوه حميد وهو في املستشفى ؟ على ماذا يدل هذ الفعل؟

يتذكر ما جاء في
النص

مرحلة بناء التعلمات

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

التقويـــــــــم

مرحلة
األنطالق

امليدان :فهم املكتوب  +التعبير الكتابي
النشاط :قراءة (تعمق في النص)  +تراكيب نحوية
مركبات الكفاءة :يستعمل املعلومات الواردة في النص املكتوب ويستعمل إستراتيجية
القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب .يفهم ما يقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في
النص املكتوب ،يتحكم في مستويات اللغة الكتابية .
مؤشرات الكفاءة :يعبر عن فهمه ملعاني النص ويستثمره في اكتساب الظواهر اللغوية املختلفة.
القيم والكفاءات العرضية :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات
الهوية الوطنية.
الهدف التعلمي :يتعمق في الفهم ويتعرف على االسم ويوظفه .املدة 90 :د احلصة7/6:

 يعود املعلم إلى النص املكتوب ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة .يستخرج معلوماتمن السندات
يتداول مجموعة من التالميذ على قراءة فقرات النص مجزأة .
البصرية املرافقة للنص
يطرح املعلم أسئلة التعمق في معنى النص :
 يلتزم بقواعدالهدا َيا ِحَّلفيدَ ْيه .
الج د َ
اإلجا َب ِّة َّ
الص ِّح َ
• َأخْ تا ُر َ
يح ِّة * َ :ق َّد َم َ
القراءة الصامتة.
جاع ِّت ِّهما و َتغَل ِّب ِّهما على ا ُجلوع
ُمكا َفأ ٌَة لهما على َش َ
 يحترم شروطاح ِّهما في ال د َر َاسة
ُناس َب ِّة نجَ ِّ
 ِمّب َالقراءة اجلهرية.
الصو َم م ْن ُذ ال صغَر.
 ت َْش ِّجي ًعا َل ُه َما ل َيتعودا على َّ يحترم عالمات عالم يدل ما قام به اجلد؟ُ ِّ الوقف .
 أراد وسيم أن يختار ما يعجبه من اللعب أ وال َ ،ما َرأ ُي َك في ُسلوك ه؟هل تفعل مثله؟
َأ ْس َت ْخ ِّر ُج من ال َّنص ُج ْم َلة َتدُ ل على ا ِّال ْح ِّترا ِّم وال َّت ْقدي ِّر .
* َأ ُ
ص من ُس ُل ِّ
السيئ.
جهها ِلّ ُك ل أنَاني َح َّتى َي َت َخ َّل َ
قول ن َ
َصيح ًة ُأ َو ُ
وك ِّه َّ
 على ماذا تبنى عالقة األخوة وكيف يجب أن يتعامل األهل معبعضهم البعض؟
يطرح املعلم سؤاال لتحديد الظاهرة النحوية املستهدفة.
 من استيقظ مبكرا ؟ ملاذا؟ مباذا وعدهما ج دهما ؟ل -يسجل املعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة النحوية املستهدفة
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الصباح استيقظ وسيم وحميد مبكر ي ن ليستقبال جدهما
• في ّ
الذي وعدهما بالكثير من الهدايا في أول أ ّيام عيد الفطر.
 يقرأ املعلم ال سند قراءة معبرة . يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى . طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاهرة ومتييزها مثل:إلى ماذا تشير الكلمة امللونة باألصفر ؟إلى ماذا تشير الكلمة امللونة
باألخضر ؟
 ماهي أنواع االسم ؟ ينقل املعلم التمرينني املقترحني في دليل املعلم على السبورة ويدعوالتالميذ حللهما
أو بإمكانه اقتراح تطبيقات أخرى :
 1يشطب الكلمة ال دخيلة في كل سطر .
 2يصن ف الكلمات في جدول مميزا بني اسم االنسان واحليوان
والشيء.
(بإمكان املعلم التنويع في طريقة ال دراسة او التمارين املتعلقة بها)
اذكر أسماء تطلق على :انسان أسماء تطلق على حيوان أسماء
تطلق على جماد أو مكان.
أكتب على اللوحة اسم ما متثله كل صورة.

يقرأ يجيب
يستخرج القيم
ويتحلى بها يالحظ
الظاهرة ومييزها
يصدر أحكاما على
وظيفة املركبات
اللغوية والنصية

▪ ينجز على دفتر األنشطة مترين  4ص 5

َي ْل َع ُب َم َع َز ِمي ِل ِه لُ ْع َبة ا َأل ْس َماء َوي ُقو ُم بمِ ْل ِء ا َجلدْ ول وال َفا ِئز َم ْن َي ْن َتهِ ي َأ َّولاً .

االستثمار املكتسبات

احلرف اسم انسان اسم حيوان اسم نبات
أ
ب
ج

اسم شيئ

اسم بلد

يؤدي مهمة طبقا
لتعليمات محددة.
يحترم قواعد اللغة.

باس ِم ُم َن ِ
اس ِب
ُي ْك ِمل ال َفراغ ْ

َت َس ّلق ّ
الط ُ
فل
...........

ينجز التمرين على
دفتر األنشطة.

َي ُط ُ
وف ا ُحل َّجاج
َح ْو َل ..........

يض ........
َي ِع ُ
الب َرارِي.
ِفي َ
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امليدان :فهم املكتوب  +التعبير الكتابي .
عنوان الوحدة :األخوان
النشاط:قراءة (أداء وفهم  +إمالء)
الكفاءة اخلتامية:
مؤشرات الكفاءة :يعبر عن فهمه ملعاني النص و ينطق احلروف من مخارجها الصحيحة
 .يحترم شروط العرض وقواعد الكتابة .
القيم :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية
مركبة الكفاءة :يفهم مايقرأ و يعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب و
يستعمل استراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص
الهدف التعلمي :يحدد املجموعات االنشائية في النص ويضع عالمات الوقف
احلصتان9/8 :
في أماكنها املناسبة .املدة 90 :د

مرحلة بناء التعلمات

مرحلة األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

التقويـــــــــم

يتذكر أهم أحداث
تلخيص النص املكتوب بأسئلة موجهة.
 ماذا أحضر اجلد حلفيديه ؟من جلس معه ؟ من أسرع ألخذ ما يعجبه من النص ،واملعنىالهدايا ؟ ماذا حدث معه ؟ من واساه ؟ مباذا شعر وسيم بعد ما سلمه حميد العام له.
يجيب عن األسئلة.
الكتاب ؟ مباذا اتصف وسيم ؟ مباذا اتصف حميد ؟
 العودة إلى النص املكتوب. قراءة النص ص  10قراءة معبرة من طرف املعلم . قراءات فردية وافرة من قبل بعض املتعلمني. يقوم املعلم بتشكيل مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعمتعلمني على االقل.
يلخص النص املقروء
 يقوم املعلم بتحديد فقرات النص مع كل مجموعة .لتحديد املجموعات
 يوزع أرقام الفقرات على املجموعات عشوائيا وكل مجموعة تعطي اإلنشائية للنصعنوانا مناسبا للفقرة احملددة لها .
يالحظ الظاهرة ومييزها
 يختار املعلم أحسن العناوين املقترحة ويسجلها على السبورة . يطرح املعلم سؤاال لتحديد الظاهرة اإلمالئية املستهدفة.ماذا قال اجلد؟
ماذا حدث مع وسيم بعد ان سقط ؟
(يسجل املعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة االمالئية
املستهدفة ).ص 12
 َف َالهدا َيا ال تي َأ ْح َض َرتُها؟»
قال ا َجلدَ »:أ َل ْن َت َرى يا ُب َني َ
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دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي 91

 أين هو وسيم ؟ لم َي ْأ ِّت ل ُيق ب َلني !يح ِّ
الف َراش.
 َظ َّل وسيم َط ِّر َيقرأ املعلم اجلمل قراءة معبرة وبالتنغيم املناسب .
يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى .
طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاهرة ومتييزها مثل :أستمع جيدا إلى
قراءة اجلمل  ،مالفرق بينها ؟
اجلملة األولى عبارة عن سؤال ،ماذا وضع في آخرها؟
اجلملة الثانية ورد فيها تعجب  ،ماهي العالمة التي وضعت في آخرها ؟
أخبرنا في اجلملة األخيرة بان وسيم ظل طريح الفراش ،ماهي العالمة
التي وضعت في آخر اجلملة ؟ ملاذا؟
ينقل املعلم الفقرة من دليل املعلم على السبورة ويقوم املتعلمون
بوضع عالمات الوقف املناسبة(.اختيار الوسيلة املناسبة)
َ
وطول َّ
ريق وأنا
الج زا ِّئ ِّر .
الط ِّ
َ
ذهبت مع والدي في ِّر ْح َلة إلى َص ْحرا ِّء َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
َأ ْس َت ْم ِّت ُع ِّب ِّس ْح ِّر ِ
املناظر و أقول ماأ ْج َمل َص ْحرا َء ِّبالدي ! وعندما َو َصلنا
لت « :ملاذا ُيقدمون لنا التمو ِّريا َأبي ؟
ِاّ ْس َت ْق َب َلنا َأ ْه ُلها بالت مو ِّر َ ،ف ق ُ
الص ْحرا ِّء يا َو َلدي  ،ألم ت َْس َم ْع عنه !»
فأجا َبني قا ِّئال »:إ َنّه َك َر ُم َأ ْه ِّل َّ
« َ
(ماقدم عبارة عن اقتراح لوضعبة تعلمية تخص نشاط اإلمالء وميكن
للمعلم استبدالها أو اقتراح وضعيات أخرى تنجز على كراس القسم
كإمالء كلمات أو جمل تتضمن الظاهرة).

التدريب واالستثمار

كتابة على دفتر األنشطة تمرين اإلمالء ص 5

يقرأ يجيب
يستخرج القيم
ويتحلى بها يالحظ
الظاهرة ومييزها
يصدر أحكاما على
وظيفة املركبات
اللغوية والنصية

يستعمل عالمات
حيحا ِّ
داخل اإلطار :
▪ َأ َت َع َّر ُف على َع ِّ
المات ال َو ْق ِّف و َأ ْر ُس ُمها َر ْسما َص ً
الترقيم -يضع
 ُأ َوض ُع في ِنّها َي ِّة ال سؤال  ،هل َع َر ْف َت من َأكون
النقطة  ،عالمة
االستفهام ،عالمة
 ُأ َوجمالي
جب ،و يا َل َر ْو َعتي َ
وض ُع عند ال َّت َع ِّ
التعجب.
 ُأ َالج ْم َل ِّة ِّمث َْلَ :س َق َط َوسيم
وض ُع في ِنّها َي ِّة ُ
ينجز التمرين على
دفتر األنشطة
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عنوان احملفوظة :نشيد األبوة والطفولة

املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية .
امليدان :فهم املكتوب .
النشاط :محفوظات
مركبات الكفاءة :يفهم ما يقرأ،ويعيد بناء املعلومة الواردة في النص املكتوب  ،يستعمل
استراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب.
مؤشرات الكفاءة :يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام و يتفاعل مع معاني النص.
القيم والكفاءات العرضية :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من الهوية
الوطنية.
الهدف التعلمي :يقرأ نصوصا شعرية بسيطة ،يفهمها ويحفظها.
يستأنس باملوضوع ويقرأ األبيات قراءة سليمة خالية من األخطاء .املدة 45 :د احلصة10 :
مرحلة
األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
تذكير التالميذ بنص األخوان يسترجع ما جاء في النص
اذكر بعض اآلداب الواجب التحلي بها .

التقويـــــــــم
يسترجع ما جاء في
النص

مرحلة التقدمي وشرح املعنى األجمالي

مرحلة بناء التعلمات

يكشف األستاذ عن نص املقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح
إلضفاء اجلانب اجلمالي عليها.
نشيد األبوة والطفولة
نور ا ْل َق ْل ِ
ـب وا ْل َع ْيــــــــــنِ
َحبيبي َب ْهجَــ ُة الدُّ نْيــــــــــا َو ُ
ََ
َـو ِن
الس ْعـدَ في الك ْ
كأنِّـي حيــن َت ْلقـانــــــــــي َم َل ْك ُت َّ
َـل َ
َأبـي يـا َأ ْجم َ
الك ِل ْ
مـــات و َأ ْع َذ َبهــا علـى َق ْلبـــــــــي
ِب ُح ْض ِن َ
ــك َج َّنــ ُة الدُّ نْيــــــا ِب َق ْل ِب َ
ـــــــــب
ـك َم ْنب َُـع ا ْلحـُ ِّ
ِ
ـــــــــــاس
َأبــــي َع َّل ْم َتنــــي َأ ْحيــــــــا ُم ِح َّب ال ّلــ ِه وال ّن
ـــــر يـــا أبـــي خَ ْيــرا
ـب ا ْلخَ ْيــ ِر ِن ْبـراســــي
َف َأ ْب ِش ْ
َف ُح ُّ
عبد احلميد ضحى

قراءة احملفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللها اإلمياءات
لتقريب املعنى.
تداول مجموعة من التالميذ على قراءة احملفوظة بلغة سليمة .
تقدمي شرح مبسط للمحفوظة وفتح مجال للنقاش (شرح املفردات الصعبة).
يعيش كل واحد من اوسط أسرة يحترم أفرادها .
كيف يتعامل أفراد األسرة مع بعضهم البعض ؟

يكتشف احملفوظة

التدريب واالستثمار

مرحلة بناء التعلمات
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مراجعة املعنى اإلجمالي للقطعة بطرح أسئلة .
مهم .
كم عدد أفراد أسرتك؟ َس ُ
لوالديك عليك حقوق كثيرة ،اذكر ما تعرفه منها؟
ماهو واجبك نحو والديك في كبرهما ؟ من و ص اك بهما خيرا؟
أسئلة أخرى يراها املعلم مناسبة :
خاطب األب ابنه في مطلع احملفوظة ماذا قال له ؟
ماذا يجد الطفل في حضن والده؟ من رب ى الولد على حب اخلير
والناس ؟ ماهي واجبات
الوالدين نحو أبنائهم ؟
أختار مرادف ك ل كلمة ثم أربط:
احلزن
أحيا
أعيش
الهم
حفظ
أبشر
افرح
صان
التحفيظ عن طريق احملو التدريجي .
أداء المحفوظة بأداء جيد على أن يتم االستظهار
في الحصة المقبلة

ينصت إلى قراءة
األستاذ ،يعرف
مبوضوع األبيات
ويستأنس بها
ويشارك في شرح
املفردات ويجيب
عن األسئلة املطروحة
معبرا عن فهمه.
يقرأ بأداء جيد

يؤدي احملفوظة أداء
سليما
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امليدان :فهم املكتوب  +التعبير الكتابي .
النشاط :قراءة (أداء  +فهم)  +تعبير كتابي .
الكفاءة اخلتامية :يفهم خطابات منطوقة من مختلف األمناط يغلب عليها النمط السردي
ويتجاوب معها .
ينتج كتابة نصوصا من أربعة إلى ستة أسطر من مختلف األمناط مع التركيز على النمط
السردي في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة :يقيم مضمون النص ويتحكم في مستويات اللغة وينتج منصوصات
حسب وضعية التواصل .
مؤشرات الكفاءة :يعبر عن فهمه ملعاني النص ويوظف معجمه اللغوي املناسب وينظم
انتاجه وفق النمط السردي .
القيم والكفاءات العرضية :ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات
الهوية الوطنية .
الهدف التعلمي :يستنتج القيم األخالقية املتوفرة في النصوص املقروءة ويتصرف في
النص ويثريه بأمناط مختلفة في وضعيات مالئمة وينظم إنتاجه وفق منط النص السردي.
املدة 90 :د احلصتان9/8 :

مرحلة
األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
تلخيص النص املكتوب بأسئلة موجهة.
ما سبب ما حدث مع وسيم ؟
لو كنت مكان حميد هل تتصرف نفس تص ر فه ؟ ملاذا ؟

مرحلة بناء التعلمات

 -العودة إلى النص املكتوب ص 10

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف املعلم . قراءات فردية وافرة من قبل بعض املتعلمني. يطرح املعلم أسئلة حول القيم املوجودة في الن ص وير كز عليها . استخرج العبارة الدالة على حب حميد ألخيه ؟ قارن بني سلوك وسيم وسلوك حميد  ،ما الفرق بينهما ؟ استخرج من الن ص القيم اإليجابية وأميزها عن القيم السلبية املوجودةفيه.
 أذكر قيما إيجابية أخرى يجب ان نتصف بها وان نتعامل مع اآلخرينوفقها .
 قراءة النص ص  7من كراس األنشطة . -من الشخصية الرئيسية في الق صة ؟

التقويـــــــــم
يتذكر أهم أحداث
النص ،واملعنى العام له.
يجيب عن األسئلة.

التدريب واالستثمار

مرحلة بناء التعلمات
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 من هي الشخصية املساعدة ؟ من هي الشخصية التي أعجبتك ؟ ملاذا؟ أين ذهبا ؟ ماذا حدث معهما؟ مباذا سمح شهاب ألخته ؟ يستخرج من الن ص املعلومات الالزمة مللء اجلدول .الش ْخ ِّص ِ
ات َأ َض ُع َعال َم َة  xأمام َّ
يات املَ ْذكو َر ِّة في ال ّنص:
شَ ْخ ِّص َّي ُ
ِّ
شهاب
الذ ْئ ُب
إسراء
ا ُألم
ال ِّق َّصة ا َأل ُب
َمكانُ ال ِق َّصة َأ َض ُع َعال َمة أمام املَ ِ
كان ا َّلذي َج َر ْت فيه ا َأل ْحداث:
ا َحلدي َقة
املَدْ َر َسة
املَ ْنزِل
و َز َم ُنها الغا َبة
الز َم ِن ا َّلذي َج َر ْت فيه ا َأل ْحداث :
َأ َض ُع َعال َمة أمام ّ
في َقد ِمي ال َّز ِ
في َأ َح ِد ا َأل َّيا ِم
مان
حيحة و َأشْ ِط ُب الإِ جا َب َة ِ
اخلاط َئة:
امل ُ ْش ِك َلة َأ ْختا ُر اإلجا َب َة َّ
الص َ
 ِشجا ٌر بني شهاب وإسراء ب َِس َب ِب ّالطا ِئ َرة ال َو َر ِق َّية .
 َع ِل َق ْت ّالطا ِئ َر ُة ال َو َر ِق َّي ُة بني َأ ْغ ِ
صان َّ
الش َج َرة .
ساعدَ شهاب؟
ا َحلل ما هو ا َحلل؟ ومن َ
.............................................
.............................................

ـ يفهم الهدف من
النص ويعير عن رأيه
في مضمونه .
ـ يستخرج القيم
اإليجابية ويتحلى بها
ـ يرشد إلى قيم إنسانية
.
يجيب عن األسئلة :
ـ يحدد الشخصيات
ـ يحدد األحداث
ـ يحدد املشكلة
ـ يحدد احلل أو
االنفراج
ـ يفاضل بني
الشخصيتني

ـ يضع عالمة ( )xفي املكان املناسب :
ـ حتديد الشخصيات .
ـ حتديد البيئة املكانية والزمانية .
ـ حتديد املشكلة .
للقصة .
ـ يكتب حال للمشكلة ونهاية ّ

يحدد عناصر خطاطة
السرد في جدول
باالختيار من متعدد
وإكمال ما نقص .
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املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية.
النشـــــــــــــــاط :أسبوع اإلدماج
مؤشرات الكفاءة :ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته في حل وضعيات جديدة،
يقوم بإجناز األنشطة فرديا وجماعيا.
القيم والكفاءات العرضية :يوظف قدراته ويتحكم فيها ،يتحلى بروح املس���ؤولية ويتقن
عمله ،يساهم في العمل اجلماعي ويتواصل مع الغير.
الهدف التعلمي  :يجند موارده كتابيا باس���تخدام خطاطة النص السردي مستعمال القرائن
اللغوية والنصية املناسبة لهيكلة النص .
ـ يسترجع تعلماته ويوظفها توظيفا صحيحا .
الزمن  :أسبوع اإلدماج (9ساعات)

مرحلة بناء التعلمات

مرحلة األنطالق

املراحـل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

التقويـــــــــم

يحاور األستاذ التالميذ حول مضامني الدروس السابقة لقياس مدى يسترجع التعلمات القبلية
التذكر لديهم
استعمال الرصيد اللغوي.
الظواهر النحوية واإلمالئية ......
في أسبوع اإلدماج يتم تناول أنشطة أقيم تعلماتي من كراس األنشطة
عرضيا حسب امليادين الثالثة.
 اليوم األول  :ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بفهم املنطوق وتوظيفالصيغة  +أجنز مشروعي .
 اليوم الثاني :ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بفهم املكتوب وإثراءاللغة  +أجنز مشروعي .
 اليوم الثالث :ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بالتراكيب النحويةوالصرف واإلمالء  +أجنز مشروعي .
 اليوم الرابع  :يحل الوضعية املقترحة في اإلدماج مجندا كل معارفهالسابقة  +استظهار احملفوظة الثانية .
 اليوم اخلامس :حل الوضعية املشكلة األم  +إمتام املشروع  +أوسعمعلوماتي.

مرحلة بناء التعلمات
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اإلرا َد ُة حُ َت ِّق ُق الف َْوز
باق ِل ْل ِجمالِ َ ،ف َق َّر َر املُشا َر َك َة
في َأ َح ِد ا َأل ّيا ِم َس ِم َع ا ُجل َم ُل ا َأل ْع َر ُج ب ِِس ٍ
ُر ْغ َم َع ْر َج ِت ِهَ ،ف َس َخ َر ْت ِم ْن ُه َب ِق َّي ِة اجلِمالِ  ،فلم َي ْك َتر ِْث ملا قالوه و َأجا َب ُه ْم
الس ِ
باق َم ْن هو ا َأل ْقوى وا َأل ْس َرع؟!».
قا ِئالَ :
«س َنرى في ِنها َي ِة ِّ
ِان َْط َل َق ْت ا ِجل ُ
كالسها ِم ،وكان ا َجل َم ُل ا َأل ْع َر ُج ِآخ َر املُ َتسابِقنيَ ،ص ِب َر
مال ِّ
السريع،
بيرا عند ال َّر ْك ِض َّ
ا َجل َم ُل على َع ْر َج ِت ِه الّتي َس َّب َب ْت َل ُه أَلمَ ًا َك ً
ال َعا ِل ًيا َف َف ِش َل ْت في ذلك و َأصا َبها
وكان على اجلِمالِ أن َت َت َس َّلقَ َج َب ً
ال َّت َعبَ ،ف َج َل َس ْت ِل َت ْرتاح ،أ ّما ا َجل َم ُل ا َأل ْع َر ُج فكان َيسي ُر ِب ُب ْطءٍ و ُق َّوةٍ
ح ّتى َو َص َل إلى ِ
الق َّم ِة ولم َي ْش ُع ْر بال َّت َع ِب ولم َت ْن َت ِب ْه َب ِق َّي ُة اجلِمالِ إلى أن
الس ِ
باق فكان ال َفا ِئ َز ب َِك ْأ ِس ال ُبطو َلة.
َو َص َل إلى ِنها َي ِة ِّ
األسئلة:
الق َّص ُة َح ِ
ئيس َّية في ال ّنص؟ هل هذه ِ
الش ْخ ِص َّي ُة ال َّر ِ
 من هي َّقيق َّي ٌة أم
َخيا ِل َّية ؟ ملاذا؟
السباق؟
 ما هي املُ ْش ِك َل ُة الّتي ُيعاني ِم ْنها هذا ا َجل َمل؟ ما َس َب ُب َف ْو ِز ِه في ِّبمَِعنى ( َق َّل َل ْت من َش ْأنه).
 ِا ْس َت ْخر ِْج من ال َّن ِّص َك ِل َم ًة ْ
ناس ُب ممَِّا يلي ّ
راغات مبا ُي ِ
 ُأ ْك ِم ُل ال َف ِ(كل ،فـ  ،لكن  ،و):
َس ِخ َر ْت ا ِجل ُ
الس ِ
باق ـه لم
مال من ا َجل َم ِل ا َأل ْع َر ِج ملّا شا َر َك في ِّ
َي ْه َت َّم بذلك َب َذ َل َّ
بالس ِ
إصرارِه
باق ن َ
َتيجة َ ْ
كل ما في و ِْس ِعه ،فا َز ِّ
ُق َّوة إِرا َد ِته.
الص َور
ُ -أ َع ِّب ُر َش َفوِ ًّيا عن هذه ُّ

ص ما ُي ِ
ناس ُب و َأ ْملأَ ُ ا َجلدْ َول
 َأ ْس َت ْخر ُِج من ال َّن ِّ َأ َض ُع َعال َم َة ال َو ْق ِف املُ ِناس َبة في هذه ا ُجل ْم َلة:
إصرا َر ا َجل َم ِل ا َأل ْع َرج
ما َأ َش َّد ْ
ْاسم

ِف ْعل

َك ِل َم ٌة َت ْن َتهي بِتاءٍ َم ْر َ
بوطة ِا ْس ٌم ُم َذ َّكر

َح ْرف
ِا ْس ٌم ُمؤَ َن ٌّث

يكتشف األنشطة
وينصت إلى شرح
املعلم.
ينجز األنشطةكتابيا
على كراسه.
يراقب عمله ويصحح
إن أخطأ
أن يقوم املتعلم
بإجناز املشروع
متبعا اخلطوات التي
يشير إليها املعلم و
يشرحها
ـ أن يعمل في
اطار فردي وجماعي
وذلك لغرس روح
العمل اجلماعي.

مرحلة بناء التعلمات
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تج ِكتا ِب ّيا:
ُأ ِن ُ
 ِا ْل َت َق ْت ا ِجل ُمال ِ
الس ِ
باقَ ،ف َت َح َّدثوا معه.
اخلاس َرة با َجل َم ِل ا َأل ْع َر ِج بعد ِنها َي ِة ِّ
 َأت ََخ َّي ُل ا ُجل ْم َل َة ا َلّتي قالوها َله و َأ ْك ُت ُبهاِ ،ل َت َكون ت َْك ِم َل ًة ِل ِلق َّصة.
يجزأ املشروع على مدار األسبوع (يخصص له املعلم الوقت املناسب)
يقسم املعلم تالميذ القسم إلى مجموعات ثناية أو رباعبة مبينا نوع
 ّالعمل ثم يشرح لهم املراحل ويذكر الوسائل الالزمة .
ماذا طلبت املعلمة من عماد؟
القصة ووسطها ونهايتها؟
ماهي عبارات بداية ّ
 اقرؤوا القصة جيدا  ،ثم عينوا عبارات بداية ووسط ونهاية القصة .سومات َ
ناس َبة ِل َت ْك َت ِم َل ِ
مات املُ ِ
بالك ِل ِ
ِ
الق َّصة.
عوضوا ال ُّر
 ِّتضعوا لها ُع ْنوا ًنا ُم ِ
ـ ان ُقلوا ِ
واص َنعوا لها ِغالفًا وال تنسوا َأ ْن َ
ناسبا.
الق َّص َة ْ
ت َِع ُ
يش َس ِعيدَ ة ِفي ا َحل ْق ِل
وعة من
َ ......م ْج ُم َ
األخْ َضر ت ُ
َأك ُل
وس ُرور.
ِفي َف َرح ُ

وت َْش َر ُب املَاء من ا َجلدْ َول ،تجَ ْ رِي وت َْق ِف ُز

ا َحل ْقل و َرأى
وَ ......د َخ َل
َ ،ف َسار ِب ُب ْطء ن َْحوها ِل َي ُ
أك َلهاَ ،فرآ ُه

ُم ْس َت ْل ِق َية تحَ ت ِظ ّل
َكان َوا ِق ًفا ُي َغ ّر ُد

َف َ
عال
وع َرف ِحي َلة
َع َلى ُغ ْصن
أخ َذ ُي َغ ّر ُد ب َِص ْو ٍت ٍ
َ
و ُي َر ْفر ُ
ِف ب َِج َن ِ
وو َق َفت
إ َلى َح َركات
اح ْيهِ .ا ْن َت َب َهت
املَ ِاكر َي َت َقدّ م ِمنهاَ ،ف َهر َب ْت بأ ْق َصى ُس ْر َعة
َعلى أ ْقدَ امها َف َرأت

مرحلة االستثمار

و َد َخ َلت ِفي

 ،وَ .......ر َجع

َخا ِل ًيا ُدون َص ْيد.

أن يقوم املتعلم
ـ ينجز التمارين إجنازا صحيحا .
ـ يقوم املعلم بعرض أعمال املتعلمني مع تقييمها وذلك بوضع العالمات بالرجوع إلى الشروط
املناسبة و مناقشة اإليجابيات فيها واإلشادة بها و التعرض للسلبيات التي مت حتديدها في
البداية
ليتم تفاديها في املشاريع األخرى.
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4ـ تطبيقات مبا�شرة تلي الظاهرة النحوية وال�صرفية والإمالئية:
الوحدة

عنوان الدّ رس
نحو/صرف
االسم

األخوان

التدريبات املقترحة
• اشطب الكلمة الدخيلة في كل سطر :
طفل  /شجاع َ /س َّيارة َ /خ َرج َ َ /أ َسدٌ
ِخزانَة ٌ /تنيٌ/وليدَ /ق ْر َي ٌة /نا َم
سفيان َ /م ْسرو ٌرَ /ك َت َبِ /ف ٌ
/ع َس ٌل
راش َ
• انقل اجلدول على كراسك وصنف فيه الكلمات التالية :
صان ـ ُم ْس َت ْشفى ـ َه ِد َّي ٌة ـ ِه َّر ٌة ـ ا َجل ُّد ـ املَ ْنز ُِل ـ ُم ْس َت ْو َد ٌع ـ ٌ
ِح ٌ
فيل ـ
عاب ـ ِ
تاج ٌر ـ َحما َم ٌة ـ ُك ْر ِس ٌّي ـ
ُم َه ْن ِد ٌس ـ ا ِخلزا َن ُة ـ ُع ْل ٌب ـ ُس َم َّية ـ َأ ْل ٌ
تاب ـ ن ٌ
َبيل .
جبي َر ٌة ـ ِك ٌ
ِا ْس ٌم َح َي ٌ
ِا ْس ٌم إن ٌ
ِا ْس ٌم َش ْيء
وان
ْسان

ناس َب ِة في ِ
المات ال َو ْق ِف املُ ِ
من عالمات الوقف َضع َع ِ
الف ْق َر ِة ال ّتا ِلية* :؟ ! .
َ
وطول َّ
الطريقِ وأنا
َذ َه ْب ُت مع والدي في ر ِْح َلةٍ إلى َص ْحرا ِء ا َجلزا ِئ ِر
املناظر و َأ ُ
َأ ْس َت ْم ِت ُع ب ِِس ْح ِر ِ
قول :ما َأ ْج َم َل َص ْحرا َء بِالدي وعندما
َو َص ْلنا ِا ْس َت ْق َب َلنا َأ ْه ُلها بال ُّتمورَِ ،ف ُق ْل ُت« :ملاذا ُي َق ِّد َ
مون لنا ال ُّتمو ِر يا
الص ْحرا ِء يا َو َلدي ،ألم ت َْس َم ْع
َأبي » َف َأجا َبني قا ِئال« :إ َّن ُه َك َر ُم َأ ْه ِل َّ
عنه »
• َأ ْك ِم ْل على املِنوال ِ  :قا َم ِ
َق َرأ
بالقرا َء ِة
الفعل
روج
 قا َم با َأل ْك ِلقا َم با ُخل ِ
قا َم َّ
بالش ْر ِح

الوعد هو
الوعد
املفرد واملؤنث

بالدخولِ
 قا َم ُّالف ْعل في ِّ
عَي ِ
كل ُج ْم َلة*:
• ِنّ ْ
ِاله ِد َّية.
 من َو َعدَ َو َّفى ِب َو ْع ِده. َفر َِح ْت منى ب َ َج َل َس ا َأل ُب إلى املا ِئدَ ة. َر َف َض ِت ا ُأل ُّم أن َي ْخ ُر َج َز ْو ُجها.• ْاش ِط ْب َ
الدخي َل َة في ِّ
الك ِل َم َة َّ
كل َس ْطر:
ازات – أحمد – َمدي َن ٌة – َم َّطا ِر َّي ٌة – ُغ ْر َف ٌة – طا ِو َل ٌة
ُق َّب َع ٌة – ُق َّف ٌ
تاب – ِق ٌّط – وِسا َد ٌة – َم ْو ٌز ِ -س ْر ٌ
وال
ـ ِم ْع َط ٌف– ِقطا ٌر – ِك ٌ
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احلرف

النملة
والفراشة

َ .1ض ْع ا َحل ْر َف املُ ِ
ناس َب في ال َفراغ* :عن ـ من ـ و ـ بـ ـ أن ـ على ـ فـ ـ
 ِا َت َّص َف ْت ال َّن ْم َل ُة ا ِحل ْك َم ِة ال َّرزانَة. ِا ْغ َت َّر ْت ال َف َراش ُة َجما ِلها َس َخ َر ْت ال َّن ْم َلة.
 اإلن ِْسان َي ْب َت ِعدَ الغُرو ِر هو َعدُ ُّو ال َّنجاح.
مل فيها ا ُحل َ
واس َت ْع ْ
َ .2ك ِّو ْن َث َ
روف ال َّتا ِل َية (في ،إلى ،و)
الث ُج َم ٍل ْ
َ .3ض ْع َس ْط ًرا حتت ِّ
كل َح ْرف:
راش ُة في ا َحل ْق ِلَ ،ف َع َّي َر ِت ال َف َ
ِا ْل َت َق ْت ال َّن ْم َل ُة وال َف َ
ِقبح
راش ُة ال َّن ْم َل َة ب ِ
املَ ْن َظرَِ ،ف َأ ْع َط ْتها ال َّن ْم َل ُة َد ْر ًسا لن َت ْنسا ُه.

واب ممِ ّا بني َق ْوسَينْ :
الص َ
التاء املربوطة في • ِاخْ تر َّ
األسماء
َجميلَـ (ت ،ة)
َمغْ رو َر (ت ،ة)
ُش َج ْيرا (ت ،ة)
َحكيمَـ (ت ،ة)

ِ
غاضبـَ (ت ،ة)
فا ِئدَ (ت ،ة)
• إمالء كلمات وجمل تتضمن الظاهرة االمالئية .

الوحدة

عنوان الدّ رس
نحو/صرف

التدريبات املقترحة

جمع املذكر
السالم

• ِ
أكمل َح ْس َب املِ ْن َوال :
هاج َ
عا َد املُ ِ
ـ عا َد املُ ِ
رون إلى َو َط ِنهِ م .
هاج ُر إلى َو َط ِنه.
السا ِئ ُق قَـان َ
ُون املُ ُرور.
ـ َي ْح َت ِر ُم َّ
ـ َي ُصو ُم املُ ْس ِل ُم َش ْه َر َر َم َضان.
السا ِلم.
• ا ْقر ْأ َج ِّي ًدا ُث َّم ِنّ
عَي َج ْم َع املُ َذ َّك ِر َّ
ون من املَ ْس ِج ِد و ُهم َي ْر َتدُ َ
ـ عا َد املُ َص ُّل َ
ون َأ ْج َم َل ُح َل ِلهِ م ،وا ْمتَلأََ ت
املَ َناز ُِل بِال َّزا ِئرِين.

السني وسوف

• ضع السني وسوف في املكان املناسب:
ـ وعدني أبي بأننا ...نشتري كبشا كبيرا .
ـ .....أساعد أمي في حتضير كعك العيد.
ـ ....نزور جدي وجدتي صبيحة يوم العيد.
ـ .....نهدي احملتاجني من حلم العيد .

العيد
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جمع املؤنث
السالم
ختان
زهير

• َح ِّول َ
راغ املناسب.
السالـِم ّ
جمـع املُؤَ َن ِّث ّ
ثم َض ُعها في ال َف ِ
الك ِل َم َة إلى ِ
الب َطا َقة  -ا َحلل َْوى
املُ ّتفَوِ َقة  -ا ُأل ْك َلة َ -
راس ْ
أش َهى .
ـ ت َْط ُبخُ ال ِّن ْس َو ُة في ا َأل ْع ِ
الد ْع َوة ّ
ـ ُأ ْر ِس َل ْت َّ
لكل املَدْ ُع ّوين .
ـ ُو ِز َّع ْت على ِ
رين .
احلاض َ
َجوا ِئز .
ـ نَا َل ْت َصديقاتي

حيح ممّا بني َقوسَينْ :
التاء املفتوحة في • اخْ ت ِر َّ
الص َ
َ
ـ ال َفراشا( ـ ُة ُ ،ت ) ال َّرقي َق ُة بَينْ أزْها ِر احلدي َقةَ ،ت ْن َش ُق ِ
الع ْط َر وتَغْ دُ و
األسماء
َجناحا (ةٍ  ،ت ) َرفيقَـ (ت ،ـة )
جمع التكسير

التاجر
والشهر
الفضيل

ـ َم ِّيز َ
الدخي َل َة في ّ
وعةٍ ْ
الك ِلمة َّ
واش ِطبها :
كل َم ْج ُم َ

ا َخل َّزان

الص َحارِي
ّ

األ َّيا ُم

الدِّ َيار

ا َأل َوا ِني

ات
ا َخل ْي َر ُ

املَ َخازِن

ال ُب ُق ُ
ول

املُ َت َس ّولُ َ
ون

ا ِجل َن ُ
ان

ال ُّت َجار

ال ُت ُمور

التاء املربوطة في ـ أكمل باسم فاعل مناسب (وضع صور مناسبة) :
األسماء

ُ
ا......ك َر ِة ال َقدَ ِم ِ /ق َّط ٌة َ /.........ر ُج ٌّل ........
َه َذ
الص ْح َرا ِء َ /ه َّذا ..........ال َع َس ِل.
ِفي َّ
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الوحدة

عنوان الدّ رس
نحو/صرف

التدريبات املقترحة

فعل ماض

• َص ِّف ْق ُك َّل َما َس ِم ْع ُت ِف ْعلاً َم ِ
اض ًيا.
َج َنى – َي َت َسا َب ُق – َب َنى – َي ْس ِقي – َز َرعَ – َي َت َعا َو ُن – َدا َف َع – َوا َفقَ .
• ِا ْس َت ْخر ِْج ِم َن ا ْل َف ْق َر ِة ال َثّا ِن َي ِة ُك َّل الأَْ ْف َعالِ المَْ ِ
اض َي ِة.
اض ُم َن ِ
اس ٍب:
• َأ ْك ِم ْل ا ْل َف َر َاغ ب ِِف ْع ٍل َم ٍ
الس اَل َح َو ِب ِإخْ َوا ِن ِه
 َج َّدي َشهِ يدٌ ب َِح َيا ِت ِه ِم ْن َأ ْج ِل َو َط ِن ِه ،فَـِّ
ين ِإ َّب َ
ان َث ْو َرة ِ ال َّت ْحري ِر و املُ ْس َت ْع ِم َر ح ّتى ِا ْس ُت ْشهِ د.
المْ ُ َج ِاه ِد َ

خدمة
األرض
التنوين بالفتح

فعل مضارع

ضارع ُم ِ
ناسب:
• َأ ْك ِم ْل ِبف ٍ
عل ُم ٍ
ا َجلزا ِئ ِر ُّيون َو َط َن ُه ْم .
ال ِّر َ
ياض َة.
إلى ال َّن ِ
شيد ال َو َطن

إسم مفعول

ال على املِ ْنوال َ :ن َق َل ال ِّرسا َل َة.
تب ُج َم ً
• ُأ ْك ْ
َ
عول ُم ِ
ناسب:
• َأ ْك ِمل
باسم َم ْف ٍ
الفراغ ِ
ريق الخَْ ْص ُم ال َم َ
 َق َر ْأ ُت ال َّروف َع َر ِب َّية.
حال
ال ِف َت َة ب ُِح ٍ
 اَ ْل َف ُريق ا ْل َو َط ِن ُّي ب َِس َب ِب ِ
حاد ِث ُمرور.
ني
 اَلمَْ ْل َع ُب ِبالمْ ُ َت َف ِّرج َـ اَ َّلط ُ

عمر
ياسف

من
أجلك يا
جزائر

• َأ ْك ِم ْل َع َلى المْ ِ ْن َوالِ ال َّتا ِليَ :س َقى ا ْل اَ
فَل ُح الأَْ ْرضَ	
َأ ْر ًضا
ن ََش َر ا ْل اَ
َب َذ َر ا ْل اَ
فَل ُح الخَْ ْي َر
فَل ُح ا ْل ُب ُذورَ	
َعا َل َج َّ
ِيب المَْر َ
َش َر َح المْ ُ َع ِّل ُم َّ
الد ْر َس
ِيض
الطب ُ

َس َقى ا ْل اَ
فَل ُح

فعل أمر

ال ِّرسا َل ُة َم ْنقو َلة.

• َأ ْك ِم ْل على املِ ْنوالِ ال ّتالي:
 َط َل َب مني َأبي ُش ْر َب الدّ واء. َأ ْط ُل ُب من َز ِمي ِلي ْاح ِترا َم املَ ِواعيد.
 ت َْط ُل ُب ِم َنك أ ُّم َك َت ْن َ
ظيف َأ ْسنا ِنك .
الس ّيارة .من
َط َل َب أبي من َب ْع ِض املَا َّرة ْ َد ْف َع ّ
السيا َرة .
َّ

ِا ْش َر ْب َد َوا َءك.
َمواعيدَ ك .
َأ ْسنانَك .
َف ْض ِل ُك ْم
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الوحدة

طاحونة
سي
لونيس

الفصول
األربعة

التنوين بالضم
والكسر

الف ْق َر َة واخْ تر ِ
• ِا ْق َرأ ِ
حيحة ممَّا بني َقوسَينْ :
الكتا َب َة َّ
الص َ
الس َماءَ ،أن ُْظ ُر إ َل ْي َها َف َيتَلأَ ْ لأَ ُ
نجَ ْ مَـ (ت ُْن ـ ـ ٌة) ُم ِضيئَـ (ت ُْن ـ ـ ٌة) في َأعا ِلي َّ
بش ُعو (ر ِْن ـ ٍر) َرا ِئـ ِ
َبريـ ( ُق ْن ـ ٌق) في َع ْي َن َّي َف ُأ ِح ُّس ُ
(ع ْن ـ ٍع) ال
َأ ْعر ُ
ِف َل ُه َو ْصـ ( َف ْن ـ فًا)،

عنوان الدّ رس
نحو/صرف
اجلملة الفعلية

التدريبات املقترحة
عَي ا ْلب َِطا َق ِ
ال ِف ْع ِل َّيةً:
ات الَّتي َت َت َض َم ُن ُج َم ً
• ِنّ ْ
اح َم ْصدَ ر ِم ْن َم َص ِاد ِر ّ
الطا َقة
حا ِف ْظ َع َلى ن ََظا َفة املحُ ِيط
ال ّر َي ُ
ّ
الطا َقة ّ
الش ْم ِس ّية ُم ِفيدَ ة

ِأع ُ
يش ِفي بيئةٍ ِص ِح ّيةٍ

ن َْق َت ِصدُ ِفي ّ
الطا َقة
ضمائر املتكلم

• َأ ْك ِم ْل بالضمير املناسب َ :و َلدٌ ن ٌ
َظيف ـ ن ُِح ُّب ال َّنظا َف َة ـ
ُأحا ِف ُظ على نَظا َف ِة البيئَة .
• َك ِّو ْن َث َ
َ
فيهاض َما ِئ َر المْ ُ َت َك ِل ِم (أنا – نحن).
ال َث ُج َم ٍل ُأ َو ِّظ ُف

اجلملة االسمية

عَي ا ُجل َم َل ا ِال ْس ِم َّي َة َف َقط :
• ِنّ ْ
ـ ا َحل َرا َر ُة َش ِديدَ ٌة  .ـ ا ْل َّطبِي َع ُة ز َِاه َي ٌة .ـ َح َّل َف ْص ُل ا َخلر ِ
ِيف.
ـ ال ِث َّما ُر ُح ْل َو ٌة.
السنو ُن َو ُة  .ــ ال ُغ ُيو ُم َكثي َف ٌة
ـ َح َّل َق ِت ُّ
ِيع ُة َف ِر َحةٌ.
• ْاك ُتب اَثَل َث ُج َم ٍل ِا ْس ِم َّي ِة َع َلى المْ ِ ْن َوالِ ا ْل َّتا ِلي :ا ْل َّطب َ

اب ا ْل َّصحي َِح ممَِّا بَينَْ َق ْوسَينْ ِ :
التاء املفتوحة في • اخْ َتر ا َجل َو َ
األفعال
َأ ْش َرقَـ ِ
(ت ِ ،ة ) َّ
(تَ ،ة)
(تْ ،ة ) َأ ِش َّع َت َها ا ْل َّذ َه ِب َّيـ َ
الش ْم ُسَ ،و َأ ْر َسلَـ ْ
َع َلى َح ِديقَـ ِ
(تِ ،ة)
(ت ِ ،ة ) ال ُو ُرو ُد َو َغ َّر َد ِ
َم ْن ِز ِل َنا َ ،فا ْب َت َسمَـ ِ
(تِ ،ة) ا ْل َع َصا ِفي ُر .
سرطان جمل اسمية أخرى • َضع ما ُي ِ
راغ :هذا ـ هذه ،أنا ،هي ،هو
ناس ُب في ال َف ِ
 َأ ْس ٌالبحر
ماك را ِئ َع ٌة ا َجلمال .
 ِّعاب املُ ْرجا ِن َّي ُة .
الش ُ
الس َر ُ
قيم َة ال َّتواز ُِن البيئي .
طان ال ُي َق ِّد ُر َ
 َّ إن ٌْسان صا ِل ٌح ُأحا ِف ُظ على نَظا َف ِة املحُ يط .
 ُيحا ِف ُظ على نَظا َف ِة ّوانات ال َب ْح ِر َّية .
الش ِاطئ ح ّتى ال َت َت َأ ّذى ا َحل َي ُ
• َك ِّو ْن َث َ
الث ُج َم ٍل ِا ْس ِم َّيةٍ َت ْب َت ِد ُئ بالك ِل ِ
مات ال ّتا ِل َي ِة (نحن ،ذلك ،هم)
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ضمائر املخاطب • ِا ْس َت ْع ِم ْل (أنتِ ،
الص َو ِر ال َّتا ِل َية.
أنت ،أنتما ،انتم ،أننت) لل ّتعبي ِر عن ُّ

الوحدة

عنوان الدّ رس
نحو/صرف
املفرد واملثنى

مرض
نزمي

كان وأخواتها

كرة
القدم

التدريبات املقترحة

ناس َب َة ُ
• اك ُتب اَ ْل َك ِل َم َة اَلمْ ُ ِ
كان المْ ُ ِ
لك ِّل ُصورةٍ ِفي المَْ ِ
ناس ِب  :مضربني ـ
ميداليتني ـ كأسني ذهبيتني ـ متسابقني .
في ن َْف ِس اَ ْل َو ْق ِت.
 َو َص َل إلى َخ ِّط اَ ْل ُو ُصولِ ِتاج ِإ َلى ُ
وك َرةٍ َصغي َر ٍة.
 لُ ْع َب ُة ال ِّت ِن ْس تحَ ْ ُ فاز ََع ِل ٌّي بـ األولى في ُرك ُو ُب ْا َخل ْي ِل َوالثّا ِن َية في ر َالس َّل ِة.
ِياض ِة ُك َر ُة َّ
 َفا َز َفري ُقنا ْال َو َط ِن ُّي بـ .األسماء املوصولة • ْأك ِمل ِب َو ْض ِع االسم املَ ْو ُصولِ املُ ِ
ناس ِب :
بالم واحدة
نسرين هي َ .........م َّر َر ِت ا ْل ُكر َة ِل َزمي ِله َا رشيق ..........
را َو َغ ُم َنا ِف َس ُه مروان َو َم َّر َر ا ْل ُك َر َة بِدَ ْو ِر ِه إلى ُعمر ...............
الهدَ َف ا َأل َّو َل .
َس َّج َل َ
• َل ِّون َ
الد ِخي َل َة في ّ
الك ِل َم َة َّ
كل َس ْطر:
ال ّلواتي
الّذين
الّذي
الّ ِتي
ال ّلذان

ال ّلتان

ال ّلواتي

الّتي

الّذين

ال ّلواتي

اللاّ ئي

الّذي

• َض ْع َس ْط ًرا حتت َك َ
اتها:
ان َأ ْو إ ِْحدَ ى َأخ َو َ
ِيح َسالمِ ًا
ات ا ِجل ْس ُم َم ْح ُمو ًما
 َب َ َأص َب َح ا َجلر ُ َأ ْم َسى َّال
ِيب ُم ْن َش ِغ ً
 َل ْي َس َّالد َوا ُء نَا ِف ًعا
الطب ُ
 َّ صار ال َق ْم ُح َدقيقًا .توحا
ظل املُ ْس َت ْو َص ُف َم ْف ً
باس ِت ْعمالِ ( َأ ْص َب َح ـ َظ َّل ْت ـ بات َـ ل ْي َس):
• ُأ ْك ِمل حسب ال َّنمو َذ ِج ْ
صا َر ا ِجل ْس ُم ِ
 ا ِجل ْس ُم ِواهناً.
واه ٌن
ض َخطي ٌر ِّ ،
 ِّالط ْف ُل ُمت َأ ِلّ ٌم  ،ا ُأل ُّم ِ
سليم.
خائف ٌة  ،املَ َر ُ
الط ْفل ُ ٌ
ِاس ِت ْعمال (كان  ،أمسى  ،صار)
• َك ِّون اَثَل َث ُج ِم ٍل ب ْ
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ضمائر الغائب

• ْاس َت ْع ِمل ضمير الغائب املناسب لأِ ُع ِّب َر عن ِّ
كل صو َرةٍ ب ُِج ْم َلةٍ ُمفيدَ ة:

• يتم جمال مستعمال ضمائر الغائب( .ملء فراغات)
عي َأ َخ ِ
مل :
دالالت كان
• ِنّ
وات «كان» في ا ُجل ِ
وأخواتها
 صا َر ال َث َّم ُر ِبح أخي جائع ًا
ناضج ًا
ْ - /
أص َ
باتت َع ّمتي ِ
 ل ْي َس ِت ا َأل ْغذ َي ُة َّساهر ًة ُر ْفق َة أ ّمي
الد ِس َم ُة ُمفيد ًة ْ - /
 َّساعات  - /ما ِز ْل ُت بحاجةٍ إلى ُش ْر ِب
كض ِط َو َال
ظل أبي ي ْر ُ
ٍ
من المْ ا ِء.
َك ِم ّي ٍ
ات إضافيةٍ َ
ِاس ِت ْع َمالِ َ :أ ْص َب َح َ ،ظ َّل َ ،ماز َ
ات َ ،ل ْي َس َ ،أ ْم َسى ،
َال َ ،ب َ
• ْأك ِمل ب ْ
َصا َر َ ،أ ْض َحى
الغذاء
..... - /اَ ْل َّض ْي َف ُة َس ِاه َر ًة.
  .........اَلجَْ ُّو َبا ِر ًداالصحي
......الش ُك َ  .........اَ ْل َك ُس ُُّ
ول ن ِ
وال َت ُة َجا ِمدَ ًة.
َاج ًحا /
وحا ِط َو َال اَ ْل َي ْو ِم.
 َال َت ْق َل ْق! .....اَ ْل َك ْع ُك َك ِث ًيرا ......- /اَلمَْ ْعر ُِض َم ْف ُت ً
َ
الفراغ مبا ُي ِ
ناسب:
األسماء املوصولة • ْأك ِمل
بالمني
يحتان َ ....ق َّد َم ْت ُهما ا ْل َع َّم ُة ِم ْن َذ َه ٍب.
 ال َّن ِص َ ال ِّن ْس َو ُة َ ........س َاه ْم َن في َت ْن ِظيف ا َحل ِّي َت َل َّقينَْ َرسا ِئ َل ُش ْك ٍر.
ابون هما ُ ........ي ِ
ساعدا َن ِني على َت ْن ِ
والص ُ
ظيف َيدَ َّي ِم َن
 المْ ا ُء َّراثيم .
الجَْ ِ
راغ َح ْر َف ا َجل ِّر املُ ِ
ناسب:
كم أحب اجلملة الفعلية َ • +ضع في ال َف ِ
حروف اجلر
َن َت َع ُّل ُم املوسيقى املَ ْع َه ِد ال َو َطني املوسيقى.
املوسيقى!
ِ
املوسيق ّيني.
َت َت َح َّد ُث سناء ووفاء ِكبا ِر
تحُ ْ ِس ُن وفاء ال َع ْز َف آ َل ِة ال ْبيانو.
ِ
ِ
ِ
العود وال َّربا َبة.
املوسيق َّي ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َغ ْر ِب
اآلالت
ض
ا ْن َت َق َل ْت َب ْع ُ
ال ْإحدى ُح ِ
روف ا َجل ِّر ال ّتا ِل َية:
• َع ِّبر عن ُك ِّل صو َرةٍ ب ُِج ْم َلةٍ ُم ْس َت ْع ِم ً
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األسماء املوصولة • َح ِّول إلى املُؤَ َنّث :
(املذكر واملؤنث)
ِ
ديقان ال ّلذان ِا ْس َت َمعا إلى املوسي َقى.
الص
 َأ ْس َت ْم ِت ُع ّ ِا ْس َت ْم َت َع ِت ال َف ِتاتان ِا ْس َت َم َعتا إلى املوسي َقى.
 ِا ْس َت ِم َع ا َأل ْص ِدقا َء ا ّلذين ِا ْس َت ِمعوا إلى املوسي َقى.املسرح

اجلملة الفعلية
+احلال

ديقات ِا ْس َت َم ْع َن إلى املوسي َقى.
الص
ُ
 ِا ْس َت ْم َت َع ِت َّ• ْأك ِمل ا ُجل ْم َل َة ب َِك ِل َم ًة ُم ِ
ناس َب ًة ممَِّا َي ْأتي:
( ُم َت َح ِّمسنيَ– َفر ًِحا – ُم ِص ًّرا – َم ْسرو َر ًة– ِ
راض ًيا – ُم ْع َج ًبا)
 غا َد َر ا ُجل ْمهو ُر . َص َف َّق أبي ِب َت ْمثيلي. َو َجدَ تْني ُأمي َب ْعدَ ال َع ْر ِض املَ ْس َر ِح ِي.جاح.
 تا َب َع ْت ال َت ْم ِثيل على ال َن ِ
 َأ َّدى املُ َم ِث َلون َأ ْدوا َر ُه ْم .
عما َق َّد َم ْته.
َ -أن َْه ْي ُت ال َع ْر َض ّ

األلف اللينة في
األسماء

عَي َممّا َي ْأتي َ
الك ِل ِ
مات ا َلتي بها َأ ِل ٌف ُت ْل َف ُظ وال ت ُْك َت ُب:
• ِنّ
 هذا هو كا ِت ُب املَ ْس َر ِح َّية.ضان بار ِ
 هذان املُ َر ّو ِِعان.
ّلون را ِئ َ
 هؤالء املُ َم ِث َعون.
 ال َّت ْم ُثيل َش ِّيقٌ َل ِك َّن ُه َي َت َط َّل ُب َم ْو ِه َبة.
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عادات
من
األوراس

جملة فعلية
+االستثناء

راغ املُ ِ
ناس ِب:
• َضع «إ ّال» أو«سوى» في ال َف ِ
 َت َنا َو َل ْت ُك ُل ال ِّن ْس َو ِة ا ْلغ ََذا َء َخا ْل ِتي َالطا ُو ْس.
 ِفي ِّالش َتا ِء المَْ ِ
اضي ُز ْرنا ُمدُ َن الجَْ ُن ِ
وب َم ِدي َن َت ْي ِت ْندُ وف َو تمََ ْن َر َاس ْت.
يع َن َبات ِ
َات َو َأز َْها ِر الحَْ ْق ِل ال َّن َبات ِ
َات َّ
الش ْو ِك َي َة،
ِين َج ِم َ
نسر ُ
 َق َط َف ْت ْف َقدْ َأ َخا َف ْت َها َك ِث ًيرا.
• َأ ْك ِمل ا ُجل ْم َل َة مبا ُي ِ
ناسب:

ِف ال َّت ُ
لم َي ْعر ِ
الميذ اإلجا َب َة  /لم تحَ ْ ُض ِن َّ
جاج ُة  /ال تمَ ْ ِل ُك
الد َ
َج َّدتي ِ
وع ْجل
أسماء اإلشارة يكتب التالميذ جمال يعبرون فيها عن صور يضعها املعلم على
في املفرد واملثنى السبورة باستعمال أسماء اإلشارة (هذا ،هذه ،هذان ،هتان،
هؤالء).
واجلمع
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الوحدة
محمول
جدتي

البساط
السحري

عنوان الدّ رس
نحو/صرف
اجلملة الفعلية
+الصفة

التدريبات املقترحة

الص َفة.
• َضع َس ْطرا تحَ ْ َت ِّ
ديدا.
 ِا ْش َت َر ْي ُت حاسو ًبا َج ً َأ ْهدَ تْني ُأ ّمي ِبيرا.
هاتفا َك ً
 َت ْرتَدي َج َّدتي ِع ْق ًدا َجميالً. في ها ِت ِف َج َّدتي َرصيدٌ َكبي ٌر. ِلل ِّت ْلفا ِز ا َجل ِديد الّذي ِا ْش َترا ُه أبي ُصو َر ًة ن َِق َّي ًة .
ناس َبةٍ َ :
• ْأك ِمل ب ِِص َفةٍ ُم ِ
(الكر َمي – ال َّن ّقال – َرا ِئ ٌع – ُم َل َّو َن ًة  -ممُ ْ ِت ًعا)
احلاسوب ِجها ٌز .
ُ
 ُي َس ِّه ُل الها ِت ُف ا ِال ِت َكان.
ّصال في َم ٍ
 َأ ْل َت ِقط ُ ُص َو ًرا بالها ِت ِف ال ّن َقالِ . َح ِف َظ ْت َج َّدتي ال ُق َباس ِت ْعمالِ الها ِتف .
رآن ْ
مات َت ْبدَ ُأ ب َِه ْم َزةٍ وا ْن ُقلها على ُك ّر َاسك.
ص عن َك ِل ٍ
الهمزة في بداية • ا ْب َح ْث في ال َّن ِّ
• َل ِّو ْن َ
الكلمة
الك ِل ِ
مات الّتي َت ْبدَ ُأ ب َِه ْم َزةٍ .
َأ ْهدى – ت َْع ِب َئ ٌة – َأ ْح َف ُظ – تَنا َء ْت – َأ ْس َعد – َأخْ َض ُر
ِإ ْق ٌ
بال – إشا َر ٌة – َأ ْس َت ْع ِم ُل – َأ ْك ٌل – ِب ْئ ٌر – َهوا ٌء
اجلملة املنفية

• ْأك ِمل َح ْس َب ال َّنمو َذ ِج:
 لم َت ْن ِزلِ ّ َت ْنز ُِل ّالطا ِئ َر ُة على املَدْ َر ِج.
الطا ِئ َر ُة على املَدْ َر ِج
الطا ِئ َر - .تَسي ُر ّ
ِساط ّ
ْسان الب َ
 َي ْر َك ُب االن ُالطا ِئ َرة ُب ُِس ْر َعة ٍ فا ِئ َقةٍ .
 َي ْش َت ِغ ُل ُم َح ِّر ُك ّزين  -تحََ َّو َل ُح ُل ُم الب ِ
الس ْحر ِِّي
الطا ِئ َرة بال َب ْن ِ
ِساط ِّ
إلى َحقي َقةٍ .
• ْأك ِمل َح ْس َب ال َّنمو َذج :
ِاخْ َت َرعَ «أديسون» َ
لم َي ْخ َت ِر ْع «أديسون» َ
الك ْهربا َء.
الك ْه َربا َء.
الص ِ
ِ
القطا َر  /لم ُأ ِ
َل ْم َأ ْر َك ْب ِ
اروخ َية /لم َأ ْس َت ْع ِم ْل
شاهدْ
القاعدَ َة ّ
ال ِّت ِلغْ َ
راف
جيب عن ا َأل ْس ِئ َلة ال ّتا ِل َية َح ْس َب املِ ْنوال ِ :
• ُأ ُ
كوب َّ
كوب ّ
ال َأ ُ
 هل ت ََخ ُالطا ِئ َرة .
الطا ِئ َرة ؟
اف ُر َ
خاف ُر َ
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ني من َّ
كوب ِ
 هل َت َت َم َّت ُع ِب ُر ِالطا ِئ َر ِة
الباخ َرة ؟ /هل ت َْق ِف ُز مع املِ َظ ِل ِّي َ
املِ ْر َو ِح َّية؟
 هل تُسا ِف ُر معي في املِ ْنطاد ؟ /هل ت َُص ِّد ُق ِق َّص َة ا َجل ِّد عن َّالط َي ِ
ران؟
• َح ِّول ِ
هن ِا ْس َت ْم َت ْع َن
التحويل من
الف ْع َل املُ َس َّط َر إلى املُضار ِِع كما في املِثالِ َّ :
هن َي ْس َت ْم ِت ْع َن.
املاضي إلى املضارع
َّ
مع ضمائر الغائب َ -س َب َح الب ُ
الس ْحر ُِّي في ال َفضاء  - .هم ِا ْس َت َم َعوا إلى ِق َّصة
ِساط ِّ
ِا َجل ِّد ب ِْاه ِ
تمام .
 ا َأل َخ ِكوب
وان «دو ُم ْن ُغ ْل ْفي» َص َنعا املِ ْنطا َد  - .هي َأ َح َّب ْت ُر َ
َّ
الطا ِئ َرة .
مع ِ
• ْاس َت ْع ِمل َّ
الف ْع ِل ( ِا ْك َت َش َف) في
الضما ِئ َر (هو ـ هي ـ هم) َ
املاضي واملُضارع
ص ِ
كم ُسؤا ًال ُطر َِح فيه.
اجلملة
 .1عد ِلل َّن ِّ
وجد ْ
البوصلة
ُ
االستفهامية
ُ
ِّ
َ .2ض ُع ِا ْس َم ا ِال ْس ِت ْفها ِم امل ِ
ؤال:
ناس ِب لكل ُس ٍ
 َت َق ُع َمدي َن ُة ِت ْندوف ؟  -/ت َْف َع ُل إذا تهت في مكان؟وان ا ْلغَريب؟َ - /أ َ
 هذا الحَْ َي ُبوك في المَْ ْنزِل؟ -/ت ُْشر ُِق
َّ
الش ْمس؟
ْ .3اس َأل ب ُِج َم ٍل ُم ِ
ناس َبةٍ عن :
الس ُف ِن
روج من ْاملَدْ َر َسة َ /ك ْي ِف َّي ِة َم ْع ِر َف ِة ُّ
ِجّاتا ِه ا ْل ِق ْب َلة َ /و ْق ُت الخْ ُ ِ
ِجّ
الت ِاهها في ا ْل َب ْحرَ /س َب ِب ِغ ّي ِ
اب زَمي ِلك  /فا ِئدَ ُة ال ّرادا ِر في ُب ْر ِج
المْ ُرا َق َبة.
ناس َب ِّ
لكل صو َرةٍ ْ
الهمزة املتطرفة • ِجد ا ِال ْس َم املُ ِ
واك ُتبه :
املسبوقة مبد

• ِجد َ
حيحة و ِا ْس َم ا َحل َيوان :
الك ِل َمة َّ
الص َ
َر َخوِ ٌّي ( َبطي ٌأَ -بطي ٌء) َي ْز َح ُف َ /ح َي ٌ
وان ِس َّن ْور ٌِّي (يمَ و ُء  -يمَ و ُؤ) /
السمائ)
(السما ِء َّ -
َيطي ُر في َّ
غوص في (المْ ا ِء  -المْ اى ِء) ل َي ْصطا َد .
و َي ُ
• إمالء كلمات وجمل تتضمن الظاهرة االمالئية املقصودة .
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الوحدة

عنوان الدّ رس
نحو/صرف
اجلملة التعجبية

التدريبات املقترحة

• َح ِّو ُل ا ُجل َم َل ال َّتا ِل َي َة إلى ُج َم ٍل َت َع ُّج ِب َيةٍ َح ْس َب ال َّن َمو َذج :
مع سائق
أجرة
ما َأ ْر َوع تلك امل َبا َرا َة!
تلك ُم َبا َرا ٌة َرا ِئ َع ٌة .
إيرلندي
َش َوار ُِع ِ
الس َف ِر
الس َف ُر إلى ا َخلارِج ِممُ ْ ِت ٌع َ
ـ/ح ِق َيب ُة َّ
املدي َن ِة َو ِاس َع ٌة َّ /
ـ/سا ِئ ُق ا ُأل ْج َر ِة َظر ٌ
ِيف
َكبِي َر ٌة َ
ُم َّد ُة ا ِإل َقا َم ِة َق ِصي َر ٌة َ /ال ِع ُب َ
ـ/سا ِئ ُق ا ُأل ْج َر ِة َر ُج ٌل َك ِر ٌمي /
ون َأ ْقوِ َيا ٌء َ
َر ُج ٌل َذ ِك ٌّي /هذه ال ِّر ْح َل ُة َج ِمي َل ٌة .
• َضع اَ
عَل َمة ال َو ْق ِف امل َن ِ
عَي ا ُجل َم َل ال َّت َع ُّج ِب َّي َة:
ثم ِنّ
اس َب ِة ِل ُك ِّل ُج ْم َلةٍ ّ
 َسا َف َر َالسا ِئقِ
الكا ِت ُب ِل َي ْح ُض َر ْاج ِت َماعَ َع َم ٍل  -ما َأ َش َّد إ ِْع َج َ
اب َّ
ني
بِا َجل َزا ِئ ِر ِّي َ
 َك ْم هي َرا ِئ َع ٌة َم ِدي َن ُة ُد ْب َل ْن  -ما إن َذ َك َر َالكا ِت ُب ْاس َم اجلزائ ِر
السا ِئ ُق من َم ْق ِع ِد ِه
ح ّتى َطا َر َّ
 من َأ ِّي َب َل ٍد َأن َْت ِ -ك اَلنَا ا ْرتَدَ ى فيها ال َّل َون ا َألخْ َض َر وا ْن َت َه ْت
بِال َّت َعا ُدلِ  ،يا لها من ُم َبا َراةٍ َرا ِئ َعةٍ
من َش ْع ٍب
رح ل ُقدو ِم َك  -يا َل ُك ْم ْ
 ال ت ْن َس ْأن ت ُزو َر اجلزائ َر َ ،س ْنف ُط ِّي ٍب ْ
يك ِر ُم ال ُّز ّوا َر
من ُم َث َّق ٍف ُي ْح ِس ُن ت ََك ُّل َم ال ُّل ِ
 كم م َّر ًةغات الأَْ ج َن ِب ّي َة
 يا َل ُه ْزرت َمدين َتنا
َ
َ
َ
الس َف َر وال ِّت ْرحال ألتَع َّرف على َث ِ
قافات ُّ
الش ِ
عوب  -ما
 ُأ ِح ُّب َّالس َف َر بالباخرة وما َأ ْم َت َع ُه
ْ
أج َم َل َّ
• َأ ْن ُق ُل ُث َّم ُأنجْ ِ ز:
التحويل من
وح ِّول ِ
الف ْع َل املُ َس َّط َر إلى املُضار ِِع :نحن
املاضي إلى املضارع  -ا ْن ُقل على ُك ّر َاستك َ
مع ضمائر املتكلم ِا ْك َت َشفْ نا َأ ْج َم َل ا َأل ِ
ماكن.
واملخاطب
 سا َف ْر ُت إلى ْإسبانْيا ب ِ أنتما َأ ْح َب ْب ُتما هذه املَدي َن ِةِالباخ َرة .
ا َجلمي َلة.
 أنتم َت َع َّر ْف ُت ْم على ُش ِعوب
 َأ َع َر ْف ِت من هم الهنود احلمر ؟ُأخْ رى .
نتّ) مع ِ
الضما ِئر (أنا ـ ِ
• ْاس َت ْع ِمل َّ
(شاهدَ)
الف ْع ِل
أنت ـ أنتما ـ أن َ
َ
في املاضي واملُضارع .
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أوكوث

مراجعة الظواهر َأ ْن ُق ُل َّث َّم ُأنجْ ِ ُز:
النحوية
السا ِب َق ِة ما ُي ِ
ْ .1اس َت ْخرِج من ِ
ناس ُب وا ْملأَ ا َجلدْ َو َل .
الف ْق َر ِة َّ
ماض ِف ْع ٌل ُمضا َرع
َح ْر ٌف
ِف ْعل
ِا ْس ٌم
ِف ْع ٌل ٍ
ثم َح ْر َف َر ْبط .
ْ .2اس َت ْخرِج َح ْر َف َج ٍ ّر َّ
ناس ُب ْ
السا ِب َق ِة ما ُي ِ
ْ .3اس َت ْخرِج من ِ
وأك ِمل َم ْلء ا َجلدْ َولِ .
الف ْق َر ِة َّ
ُم ْف َر ُدها
ن َْو ُع ا َجل ْم ِع
َك ِل َم ٌة في ا َجل ْم ِع
َ .4ح ِّول ا ُجل ْم َل َة ِ
الف ْع ِل َّي َة إلى ُج ْم َلةٍ ِا ْس ِم َّية  :ا ْر َت َعدَ ْت َم ِ
فاص ُل أوكوث
ح ّول اجلملة االسمية إلى جملة فعلية :حمى أوكوث نعجته من
الضبع
الص َفة :
َ .5ض ْع َس ْطرا تحَ َت ِّ
 ُق ْط ُعان ا ْل َغ َن ِم و ا ْل َب َق ِر َت ْرعىفي المَْراعي الخَْ ْص َب ِة.
 ُس ْر َعان ما ا ْل َت َق َط أوكوث َح َجراً َكبيراً حاداً.
 ُت َغ ّني ُّيش ال َّ
ال ِم ِع المْ ُ َل َّو ِن في َأ ْعلى َّ
الش َجر .
الطيو ُر ذات ال ِّر ِ
َ .6ضع َس ْط ًرا تحَ ْ َت احلالِ :
 َخورا َ /س َق َط َّ
الض ْب ُع َم ِّي ًتا /عا َد أوكوث إلى املَ ْنزِلِ َفر ًِحا.
قال أوكوث َف ً
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روفَ :طري َق ُة َر ْ�س ِم ا ُ
6ـ ُم ْل َح ُق ا ُ
روف ِبخَ ِّط النَ ّْ�س ِخ.
حل ِ
حل ِ
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عند الكتاب ِة:
• إرشادات أقولها للمتع ّلم َ

• طريقة كتابة احلروف وفق املسافات واألبعاد الصحيحة:
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7ـ وم�ضات من حقول الرتبية والتعليم

أ/الضعف القرائي والكتابي وأساليب معاجلتهما
ّ
• االختبارات ال ّتشخيص ّية
هي نوع من االختبارات التي يقصد منها حتديد نوع ال ّتأخر وتشخيص جوانبه وال ّتعرف على
األسباب املؤ ّدية إليه.
الضعف القرائي
ّ
التلميذالضعيف في القراءة:
هو الذي يبدي استجابات قرائية محدودة وتأخرا
واضحا في إمكاناته العقلية مقارنة مبن هم في
عمره العقلي والزمني.
الضعف في القراءة :
أساليب تشخيص ّ
ـ مالحظة املعلم املستمرة للتلميذأثناء القراءة.
ـ مقارنةتلك القراءة بقراءة زمالئه في الفصل.
ـ ايجاد إجابة لألسئلة اآلتية:
ـ ملاذايقرأ التلميذ هكذا؟ وما الذي ميكنه قراءته؟
ـ التعرف على مشكالت التلميذ وبيئته وظروفه
االجتماعية التي تؤثرعلى قدراته القرائية.
ـ استخدام اختبارات قياس القدرةعلى القراءة
دراسة ظروف التلميذ األسرية وجمع معلومات
عن تاريخ األسرة .
أسباب الضعف القرائي:
• عوامل صحية مثل:
 عدم النضح في أية ناحية من نواحي النمواجلسمي أو االنفعالي أو العقلي.
 ضعف البصر عند التلميذ  .فإذا ما التقطالطفل الكلمة خاطئة ،اختل الفهم وتغير املعنى.
 ضعف السمع .فإذا ماتعثر الطفل في سماعالكلمة أو اجلملة أو العبارة ،أثرذلك على قراءته لها.
ـ نقص القدرةالعقلية.
• عوامل تربوية مثل:
 1ـ عدم الدقة في تركيب اجلمل
 2ـ اخلطأ في طريقة تعليم القراءة

الضعف الكتابي
ّ
هوعدم قدرة التلميذ على كتابة ورسم الكلمات
رسما صحيحا،كمايعني شيوع األخطاء االمالئية
في كتابات التالميذ
أسباب الضعف الكتابي:
• أسباب ترجع للمعلم واالدارة املدرسية والنظام
التعليمي
مثل:
ـ ارهاق املعلم بكثرة احلصص.
ـ الكثافة العالية للفصول
ـ النقل اآللي الذي يؤدي إلى انتقال التلميذ
الضعيف مع التلميذالقوي.
ـ عدم ادراك املعلم األخطاء الشائعة بني التالميذ
ـ اهمال املعلم للتلميذ الضعيف وفقده األمل في
حتسني مستواه.
ـ عدم مراعاة املعلم للفروق الفردية بني التالميذ
بتوفير مناشط للضعاف
عدم استخدام الوسائط التعليمية وتقنيات التعلم
..
• وهناك أسباب ترجع إلى التلميذ نفسه
ـ عدم ثقة التلميذ بنفسه وفي صحة مايكتبه في
تردد في الكتابة.
ـ عدم قدرة التلميذ على الكتابة.
ـ عدم قدرة التلميذعلى التمييز بني احلروف
املتشابهة رسما ومخرجا وضعفه في القراءة.
ـ ضعف احلواس وانخفاض مستوى الذكاء وعدم
القدرة على التركيز.
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 3ـ السلبية في الضغط على التلميذ من أجل
التقدم في القراءة .
 4ـ الضعف في حتليل الكلمات أو فهم معانيها.
• عوامل نفسية مثل:
 1ـ عدم الشعور بأهمية القراءة أو قيمتها.
 2ـ عدم تركيز التلميذ أو النقص في انتباهه.
وفي ضوء عملية التشخيص ،يستطيع املعلم
حتديد التلميذ الذي يحتاج إلى مساعدة وحتديد
نوع العالج .
والشك أن التشخيص ومعرفة األسباب أول
اخلطوات في العالج .
وتكمن اهمية التشخيص في تقدميه معلومات
علمية متكن من وضع التلميذ حيث متكنه
مقدرته واستعداده ،ممايسهل عملية عالجه

• أسباب تعود إلى طريقة التدريس:
ـ اهمال متابعة أخطاء التالميذ وعدم تقدمي العالج
املناسب لها .
ـ اهمال أسس التهجي السليم) التحليل (الذي
يعتمدعلى رؤية الكلمةواالستماع إليها واملران
اليدوي على كتابتها.
ـ عـدم تصويب األخطاء مباشرة في حصص
اإلمالء.
ـ عدم مشاركة التلميذ في تصويب اخلطأ.
ـ عدم مراعاة النطق السليم للحروف عند االمالء
وعدم متثيل الطول املناسب للحركات القصار
والطوال.
• أسباب ترجع خلصائص اللغة املكتوبة:
اختالف صورة احلرف باختالف موضعه في
الكلمة.
االعجام :مثل الرسم العثماني للمصحف يختلف
عن الرسم اإلمالئي.
ـ وصل احلروف وفصلها.

ب ـ أساليب ملعاجلة الضعف لدى التالميذ:
ـ األسلوب الفردي :تخصص حجرة في املدرسة ،يتناوب عليها املعلمون وفق جدول
محدد ويأتيها التالميذ فردا فردا وفق مواعيد محددة.
ـ األسلوب اجلماعي :يجمع التالميذ الذين يتماثلون في درجة الضعف ،حسب نتائج
التشخيص في جماعة واحدة ويتلقون عالجا خارجا حلصص الصفية وذلك قبل بدء الدوام
أوبعده.
ـ التكليفات املنزلية املوجهة :نشاط يطلب من التلميذ اجنازه مثل :حل تدريبات،
تسجيل وحدات قرائية،جمع كلمات........ ،الخ.
ـ إرشادات لولي األمر :متكنه من مساعدة التلميذ في اجناز ما كلف به.
ـ التدريس بطريقة املجموعات :أثناء احلصص الصفية يقسم تالميذ الفصل إلى
مجموعاتوفق مستوياتهم التحصيلية ،وتقوم كل مجموعة بأنشطة تعلمية تلبي حاجاتها.
هذه بعض النقاط امتنى ان تفيد في معاجلة شيء من الضعف الذي يعاني منه بعض التالميذ.
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ـ صفات أساسية وضرورية البد للمعلم التحلي بها لكننا لن نكثر احلديث عنها وهذاآلننا
سوف نركز على مهارة أدائية أثبتت فعاليتها وضرورتها في الصف وهي مهارة تعزيز
استجابات التالميذ.
ـ مهارة تعزيز استجابات التالميذ :التعزيز سلوك لفظي يأتي عقب سلوك آخر سواء كان
لفظيا أو غير لفظي بهدف التعبير عن مدى املوافقة أو الرفض للسلوك.
ـ أنواعه:
• ال ّتعزيز ال ّلفظي :كان يقول املعلم للتلميذ احسنت ،جيد ،أكمل ،أوغيرصحيح،
اجابتك ناقصة.
• ال ّتعزيز غير ال ّلفظي :يكون في صورة ابتسامة أوتصفيق من طرف الزمالء.
• ال ّتعزيز الفوري :ويكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأخير.
السلبي :وفيه اليكون هنا كرد فعل لسلوك الفرد بل جتاهل واهمال كامل.
• ال ّتعزيز ّ
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ج  -كيف تكون مع ّلما ناجحا؟
أعد دروسك جيدا.

 قراءة الدرس من الكتاب املدرسي جيدا . حتديد النقاط العامة :احلقائق ،املفاهيم ،القواعد....
 الرجوع إلى بعض املراجع املتصلة باملوضوع بلورة خطة الدرس واختيار الطريقة املناسبة له. محاولة ربط الدرس بحياة التلميذ. محاولة التنبؤ بصعوبات التعلم. تدوين مالحظاتك بعد أداء الدرس ملا تراه مناسبافي تعديل خطتك مستقبال.

أستثر دافعية الطالب.

َقدّ م لدرسك جيدا.
 قدّ م عنصر التشويقملوضوع الدرس.
 اربط اجلزء بالكل. توصل إلى موضوع الدّ رسمن خالل املتعلم.

استخدم وسائلك التعليمية بفاعلية.

 اربط املتعلم باملعاني السامية و األهداف العليا. استخدم أسلوب الثناء والتشجيع. أشعل روح التنافس الشريف بني املتعلمني. -كـــافئ املجد.
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كن حليما  ...بشوشا  ...جا ًدا.
حليما :فال تغضب  ...ال تغضب  ...ال تغضب.
بشوشا :يحبك الطالبَ ،ف ُيصغوا إليك بسمعهم
وأفئدتهم.
جاداَ :ف ُيقبل الطالب على الدرس باهتمام.

حافظ على وقت احلصة بالكامل.
أعط الواجب بشكل معقول ومقبول.

راع الفروق الفردية.
أعد تقوميك بشكل جيد ،أثناء
الدرس وبعده.
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8ـ قائمة امل�صادر واملراجع
 القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم  04 – 80املؤرخ في  23يناير . 2008 مناهج مرحلة التعليم االبتدائي 2016 املشروع األولي ملنهاج التعليم االبتدائي أفريل – ماي . 2015 مناهج اجليل الثاني أولى متوسط. منهاج اللغة العربية األولى متوسط . الوثيقة املرافقة ملنهج اللغة العربية مرحلة التعليم االبتدائي . 2016 دليل األستاذ لغة عربية س  1متوسط . 2016 صعوبات التعلم و املعاجلة التربوية  ،ق  .بن شهرة• عروض الباور باونت:
 مناهج اجليل الثاني 2017 - 2016 تطور املناهج  :اللجنة الوطنية للمناهج .2014 – 11 – 24 تطور املناهج الدراسية  ،عباد مليكة. مناهج اجليل الثاني لغة عربية س  3و س  ، 4عبد الباري عبد اهلل – الهاشمي بيازيد. مفاهيم أساسية في املناهج اجلديدة – السنة  3و  4ابتدائي  ،عبد الباري عبد اهلل. تفعيل و استثمار الوثائق التربوية الرسمية  :يوم دراسي  ،مفتشية التربية و التعليماملتوسط  ،باتنة
 اليوم األول  ،اجلامعة الصيفية لفائدة أساتذة اللغة اجلدد. املفاهيم القاعدية في املقاربة بالكفاءات  ،محمد الطاهر وعلي. املمارسات البيداغوجية و عالقتها بالنماذج البيداغوجية  ،محمد الطاهر وعلي. بيداغوجية املشروع و املشروع البيداغوجي  ،محمد الطاهر وعلي. التقومي البيداغوجي  ،محمد الطاهر وعلي . كيف تعد جرسا ناجحا  ،عبد العزيز بن محسن املضواحي .• من األنترنت  - :تطور مفهوم التعليمية .
 تعليمية املادة و طرائق التدريس. -التدريس بالكفاءات.

