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مـقـدم ــة
عرفت املنظومة التربوية في اجلزائر منذ  2003إصالحات شملت املناهج الدراسية وذلك
بتبنيها للمقاربة بالكفاءات التي تركز على جتنيد املعارف بصفتها موارد حلل وضعيات مشكلة
قريبة من وضعيات احلياة اليومية املعيشة ،والتيتجعل املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية ،ومع
التطورات التي يعرفها العالم وفي جميعاملجاالت كان ِلزاما مواكبة املستجدات احلاصلة في مختلف
امليادين لذلك جاءت املناهج اجلديدةالتي تركزعلى البعد القيمي للمنهاج واضعة البنوية االجتماعية
املنتهجة حتى يكون املتعلم في خضم هذه التطورات قادرا على مواجهة
في صدارة االستراتيجيات َ
العالم اخلارجي معتزا بانتمائه وهويته احلضارية متفتحا على اآلخر بترسيخ القيم الوطنية واإلنسانية
وروح احلداثة والتنمية املستدامة محققا بذلك الغاية من اجلهد التربوي وما ينتظر منه مجتمعه ،لذلك
يسرنا أن نضع بني أيدي إخواننا املعلمني هذا الدليل الذي يشرح كيفية استعمال الكتاب املدرسي الذي
ِ
املترجمة للمناهج الدراسية وفق هذه النظرة اجلديدة ،حيث يتضمن مجموعة من عناصر
هوالواجهة
ومعلومات ضرورية تسمح ببناء
وجتسيد استراتيجيات تعليمية مناسبة وشرحاملختلف النشاطات املقترحة نأمل أن تكون وسيلة
استرشاد وتسهيل وإيضاح تساعد املعلم على استغالاللكتاب املدرسي أحسن استغالل ،فمهما كانت
جودة احملتويات فإنها حتتاج إلى مهارة املعلم وكفاءته في تكريس طرائق التدريس الفعالة كاحلوار
واملناقشة واالستقراء واالستنتاج واالستكشاف ومتثيل األدوار وحل املشكالت وإجناز املشاريع لتطوير
آليات التفكير عندأبنائنا وتوسيع آفاق إدراكاتهم وتعميقها ورفع قدراتهم ومواهبهم .إن هذا يتطلب
تنفيذ خطوامتمنهجة للوصول إلى حتقيق املسعى التعلمي املرجوفي اللغة العربية التي هي الوعاء الذي
يستوعب مختلف املعارف في بقية املواد من خالل تناول نشاطات كالتعبير الشفوي والقراءةوقواعد
اللغة والتعبير الكتابي ونشاطات اإلدماج وإجناز املشاريع.
نسأل اهلل عز وعال أن يوفقنا جميعا من أجل خير أبنائنا ورقي أمتنا.
								

امل�ؤلفون
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مدخل
يعدالكتاب املدرسي وسيلة ال ميكن االستغناء عنها من أجل تفعيل عملية التع ّلم ،وكتاب اللغة
العربية للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي يشتمل على ثمانية مقاطع تع ّلمية تعالج محاور القيم
االنسانية واحلياة االجتماعية والهوية الوطنية والطبيعة والبيئة والصحة والرياضة واحلياة الثقافية واإلبداع
واالبتكار والرحالت واألسفار معبر ًة عن واقع وبيئة املتعلم املعيشة وتطلعات مجتمعه في مختلف
جوانب ومجاالت احلياة والتي من شأنها أن جتعل هذا الكتاب وسيلة لتفتح املتعلم على اآلخر واالعتماد
وعاء تعا َلج ضمنه ميادين اللغة األربعة  :ميدان فهم املنطوق وميدان
على النفس ،ويك ّون كل مقطع ً
التعبير الشفوي ،ميدان فهم املكتوب وميدان التعبير الكتابي ،وينتهي كل مقطع مبشروع ونشاطإدماج
وتقومي لتوظيف واختبار الكفاءات املستهدفة.
أما دليل املعلم فيعتبر أداة عمل ترافق الكتاب املدرسي ووسيلة تشرح وتوضح كيفية استغالله استغالال
أمثل ،وهويستمد مرجعيته كما الكتاب املدرسي من املنهاج وباالستناد إلى الوثيقة املرافقة وما تتضمنه
من مناذج عملية فيما يخص سيرورة املقاطع ،وقد عمدنا من خالله إلى شرح وتوضيح كيفية تنفيذ ما جاء
في الكتاب املدرسي ،حيث يشتمل على التوزيع الزمني واحلجم الزمني املخصص حلصصاللغة العربية،
كما يتضمن النصوص املنطوقة واألسئلة املرافقة لها والوضعيات املشكلة االنطالقية األم وشرح سيرورة
املقطع التعلمي ووضعيات إرساء املوارد ،وما يتم تناوله في كل حصة تع ّلمية واألهداف املرجوة من كل
نشاط وما يتخلل املقطع من محطات لتعلم اإلدماج وصوال إلى الوضعية اإلدماجية والتقومي ،وكذلك شرحا
ألهم املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية املتعلقة باملقاربات املقررة والتعليم بواسطة الكفاءات واملقاربة
النصية وبيداغوجيا املشروع ،والطرائق النشطة التي تتمحور حول املتعلم.
يقدم هذا الدليل لزمالئنا املعلمني شرحا عمليا إجرائيا ملساعدتهم على االرتقاء باألداء طبقا
للمعاييراملهنية،حيث أن املعلم يخطط للدروس قبل تنفيذها حتى يساهم في إثراء العملية التع ّلمية،
ويستطيع املعلم املبدع من خالل خبرته أن يطور مناذج تطبيقية ناجعة أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر قبوال من
جانب املتعلمني ،ويبقى مدى استفادة إخواننا املعلمني من هذا الدليل مرهونا مبدى اهتمامهم وحرصهم
على التكوين الذاتيوالتعاون والتبادل مع زمالئهم ،نسأل اهلل العلي القدير أن يكون سندا مهما وخير
معني لزمالئنا األساتذة ألداء رسالتهم النبيلة ،فحمدا هلل والصالة والسالم على خامت املرسلني وعلى صحبه
أجمعني.
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الف�صل الأول
 - 1املناهج اجلديدة :
ما هواملنهاج ؟ ملاذا املناهج اجلديدة ؟
البنو ّية االجتماعية
مميزات وخصوص ّيات املناهج اجلديدة.

 - 2م�صطلحات ومفاهيم بيداغوجية تربوية �أ�سا�س ّية.
 - 3النمط الو�صفي :
تعريف ال ّنمط.
الوصف.
مؤشرات النمط الوصفي.

5

6

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي

 - 1املناهج اجلديدة
ما هواملنهاج ؟ كلمة منهاج في اللغة تعني الطريق الواضح ،قال اهلل تعالى في سورة
املائدة اآلية ِ « : 48ل ٍّ
كل جعلنا منكم ِش ْرع ًة و ِمنهاجا « صدق اهلل العظيم أما املنهاج التعليمي
عالقات التكامل بوضوح،
فهوبني ٌة منسجمة ملجموعة من العناصر املنظمة في نسق تربطها
ُ

وهونوع من التشريع يقصد به تنظيم العملية التعليمية التعلمية وتوجيهها نحواألغراض
القومية املنشودة وهوأشبه بالقوانني التشريعية التي تكفل التقدم واحلياة الفضلى .وإعداد
أي منهاج يقتضي بالضرورة اإلعتماد على منطق يربط األهداف املقصودة بالوضعيات
واملضامني واألساليب املعتمدة لتجسيدها ،وربطها كذلك باإلمكانات البشرية والتقنية
واملادية املجندة ،وبقدرات املتعلم وكفاءات املع ّلم ويعتمد بناء املنهج على املبادئ التالية:
الشمولية  /اإلنسجام  /قابلية اإلجناز/املقروئية  /الوجاهة  /قابلية التقومي.
الوثائق املؤطرة للمناهج هي  :القانون التوجيهي للتربية واملرجعية العامة للمناهج أما
املبادئ املؤسسة للمناهج فتتلخص في ثالثة جوانب هي  :األخالقي (القيمي) -الفلسفي
(اإلبستمولوجي ) – املنهجي والبيداغوجي.
ملاذا املناهج اجلديدة ؟ :من األمور املسلم بها عامليا أن املناهج املدرسية ال تتصف
َ
أوإدراج وحتي ِ
أوتعديالت
معارف،
ني
باجلمود وإمنا تخضع دوريا إلى تعديالت ظرفية
ٍ
ِ

تقتضيها أحكام القانون التوجيهي أوتعزيز اختيارات منهجية .لذلك جاءت املناهج
اجلديدة التي ترتكز من اجلانب القيمي على تعزيز قيم الهوية الوطنية ،والتي ال تنفصل
تنميتها عن بعدها العاملي املتعلق بحقوق اإلنسان واملواطنة واحلفاظ على احلياة والبيئة ،ومن
اجلانب الفلسفي على تيسير اإلنسجام العمودي واألفقي بني املواد ،كما ترتكز من اجلانب
املنهجي والبيداغوجي على مبدأين أساسيني هما  :املقاربة بالكفاءات املستوحاة من البنوية
اإلجتماعية واملقاربة النسقية.
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لبنو ّية االجتماعية :
هينظر ّية تركز على كيفية تع ُّلم األفراد وتؤكد على أن األفراد يبنون املعنى من خالل
تفاعلهم مع اخلبرات في بيئتهم االجتماعية ،وتتضمن البيئة االجتماعية للمتعلم األفراد
الذين يؤثرون بشكل مباشر على املتعلم مبا فيهم املعلم واألصدقاء وكل األفراد الذين
يتعامل معهم من خالل األنشطة املختلفة ،وتهتم البنوية االجتماعية بالتعلم التعاوني أكثر
من غيره.
مبادئ البنو ّية االجتماع ّية :
 - 1تعلم األفراد كمجموعة يفوق تعلم كل منهم على ِحدة.
 - 2النمواملعرفي الكامل يتطلب تفاعال اجتماعيا.
 - 3تأكيد التعلم البنائي االجتماعي على بناء املعرفة فالتعلم الفردي يكون أقل في
اكتساب املعرفةواملهارة من التعلم املبني على التفاعل االجتماعي الذي يساعد
بدوره على بناء املعرفة.
 - 4التركيز على أن يكون الفرد متعلما اجتماعيا ،فالفرد ال يتعلم فقط معرف ًة ولغة،
بل يكتسب أيضا مهارة حول تعليم نفسه كيف يستفيد من البيئة االجتماعية
احمليطة به.
معان ثابتة لدى جميع األفراد املتعلمني وإمنا تختلف
 - 5ال يكون للمعلومات واألفكار ٍ
من فرد آلخر تبعا الختالف ما لدى كل فرد من خبرات سابقة ،وما يوجد لديه من
بنية معرفية.
 - 6املعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعلم ذي املعنى ،حيث يبني املتعلم معرفته في
ضوء التفاعل بني معرفته اجلديدة وخبراته السابقة.
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مميزات وخصوصيات املناهج اجلديدة :
وبالتالي فقد متيزت املناهج اجلديدةمن اجلانب التصوريبـ :
 تصور يهدف إلى حتقيق مالمح التخرج لغاية شاملة مرساة في الواقع اإلجتماعيتتضمن قيم ذات عالقة باحلياة اإلجتماعية واملهنية.
 منوذج تربوي بنائي اجتماعي بوضع البنوية اإلجتماعية في صدارة االستراتيجياتاملنتهجة ومن اجلانب البيداغوجي بـ -:املقاربة بالكفاءات ،ووضعيات مشكلة للتعلم
ذات طابع اجتماعي مستنبطة من أطر احلياة.
 التقومي كأداة فعلية من أدوات التعلم ويهتم بالوظيفتني التعديلية واإلقرارية عن طريقتقومي املسارات والكفاءات.
أما من اجلانب الديداكتيكي فقد - :تهيكلت املادة على أساس مفاهيم منتقاة حسب
قدرتها اإلدماجية ومنظمة في ميادين.
 حددت مستويات املفاهيم على أساس الصعوبات التي تطرح عند ممارستها في التعليموالتعلم.
 -نظمت احملتويات على شكل موارد معرفية خلدمة الكفاءة.
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 - 2م�صطلحات ومفاهيم بيداغوجية تربوية �أ�سا�سية :
املقاربة بالكفاءات  :من املعروفأنأهمية املؤسسات تكمن في منح أبنائنا القدرات
واملهارات التي تسمح لهم فعال أن يكونوا أكفاء للقيام بأشياء تنفعهم وتنفع املجتمع
وهذا ما نعنيبه  :املقاربة بالكفاءات ،والكفاءات هي التي جتعل املعارف قابلة للتحويل
والتجنيد فيالوضعيات التي متكننا من التصرف خارج املدرسة ومواجهة وضعيات
معقدة،أي التفكيروالتحليل والتأويل والتوقع واتخاذ قرارات والتنظيم والتفاوض ،بهذا
نقول إن الكفاءةال توجد إال ما تأكد منها وجتلى في األداء .تشكل هذه املقاربة – املؤسسة
على البناء الفكري والبنوية االجتماعية – احملورالرئيس للمناهج اجلديدة وهذا األخير (أي
البنويةاإلجتماعية) يقدم االستراتيجيات التي متكن املتعلم من بناء معارفه في وضعيات
تفاعليةذات داللة وتتيح له فرصة تقدمي مساهمته في مجموعة من أقرانه.
إن املقاربة بالكفاءات جتعل من املتعلم محورا أساسيا لها وتعمل على إشراكه في مسؤولية
قيادة وتنفيذ عملية التعلم .وهي تقوم على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من احلياة
في صيغةمشكالت ترمي عملية التعلم إلى حلها باستعمال األدوات الفكرية ،وبتسخير
املهارات واملوارد الضرورية لذلك ،فحل املشكالت أوالوضعيات املشكلة هواألسلوب
املعتمد للتعلم الفعال إذ أنه يتيحللمتعلم في بناء معارفه بإدماج املعطيات واحللول اجلديدة
في مكتسباته السابقة.
الكفاءة  :هي القدرة على جتنيد مجموعة مندمجة من املعارف واملهارات بشكل
ناجح في مواجهة وضعيات مشكلة .فهي القدرة على التص ّرف املبني على جتنيد واستعمال
مجموعة من املوارد استعماال ناجعا (معارف مكتسبة ،حسن التص ّرف ،قيم ،قدرات
فكرية ،مواقف شخصيةّ )...
حلل وضعيات مشكلة ذات داللة.
الكفاءة الشاملة  :وهي هدف نسعى لتحقيقه خالل مرحلة أوطور أوسنة ويتعلق
مبادة من املواد ويتسم بالعموم.
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الكفاءة اخلتامية  :وهي كفاءة تتعلق مبيدان من امليادين املهيكلة للمادة خالل سنة واحدة.
مركبات الكفاءة  :وهي في غاية األهمية ،تهدف إلى تفصيل الكفاءة اخلتامية حتى
تصبح عملية أكثرفي عملية التعلم ،وبصفة 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.
الكفاءة العرضية أواألفقية  :هي كفاءة ال تتعلق مبادة بذاتها وإمنا تتعلق بعدة مواد
مثل :معاجلة املعلومات – القراءة – الكتابة ،فهذه الكفاءات ال تخص مادة اللغة العربية
وحدها وإمنا جندها تنتشر عبر جميع املواد.
املقاربة النصية  :هي اختيار بيداغوجي يجسد 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 املستويات اللغوية والصوتية والداللية (املعجم اللغوي
والدالالت الفكرية باعتبار النص يحمل ويبلغ رسالة هادفة ) والنحوية والصرفية واألسلوبية
وبهذا يصبح النص املنطوق أواملكتوب محور العملية التعلمية ،ومن خاللهما تنمى كفاءات
ميادين اللغة األربعة.
الوضعية املشكلة  :هي وضعية تعلمية يعدها األستاذ بهدف إنشاء فضاء للتفكير
والتحليل وهي شاملةومركبة وذات داللة مستمدة من احلياة اليومية واألحداث التي نواجهها
فيها ،ينتج عنها جومن احليرة والتساؤل وتدعواملتعلم للتفكير واستحضار موارده املعرفية
واالجتماعية والوجدانية حللها.من معلومات معروضة في سياق ما لتوظيفها بطريقة مدمجة
من أجل إجناز مهمة.
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وضعية تعلم اإلدماج  :تتمثل في توفير الفرصة للمتعلم ملمارسة الكفاءة املستهدفة،
وهي نشاط يقوم به املتعلم الستغالل املعارف واملهارات املكتسبة مستعينا مبوارده
الذاتيةومكتسباته مجندا إياها بشكل متصل في وضعيات ذات داللة ،وال بد أن يكون
اإلدماج حاضرا في كل مراحل التع ّلم ،ويستهدف بناء أوتنمية كفاءة ويرتكز على حل
وضعية ت ُِعدُّ املتع ّل َم للقيام بإجناز يبرهن فيه علىمستوى كفاءته حيث يكون الفاعل في
وموجها .وينقسم إلى ثالثةأنواع  :إدماج جزئي
هذا النشاط ،أما املعلم فيكون مشرفا
ّ
يرتبط بأنشطة البناء والتدريب ،إدماج مرحلي يرتبط بالكفاءة املرحلية،إدماج نهائي يرتبط
بالكفاءة األساسية املستهدفة خالل سنة دراسية.
خصائص وضعية تعلم اإلدماج :
 - 1جتند مجموعة من املكتسبات التي تدمج وال جتمع.
 - 2موجهة نحومهمة وذات داللة فهي إذن ذات طابع اجتماعي.
 - 3مرجعيتها فئة من املشكالت اخلاصة باملادة الدراسية.
 - 4هي وضعية جديدة بالنسبة للمتعلم.
بيداغوجيا املشروع  :املشروع عمل كتابي فردي أوجماعي يتم االتفاق عليه بني
فيتم خارج القسم
األستاذ واملتعلمني،وجتري مناقشته وإجنازه داخل القسم.أ ّما إعداده ّ
وداخله وعبر مراحل،وحتت إشراف األستاذ  ..ويعرض املشروع وفق معايير وشروط محددة.
ويتبنى املنهاج بيدغوجيا 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.
التقومي البيداغوجي  :إن التقومي بأنواعه  :التشخيصي ،التكويني ،اإلشهادي
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(التحصيلي) جزء من عملية التعليم
والتعلم فهومد َمج فيها ومالزِم لها وليس
خارجا عنها ،كما أنه كاشف للنقائص
ومساعد على تشخيص االختالالت
والتذبذبات التي ميكن أن حتصل خالل
عملية التعلم ،ويساعد على استدراكها
بصفة عادية ومنتظمة .وبهذه الصفة،
فإن استغالل أخطاءالتلميذ أونقائصه في تصور طرائق التكفل بها عنصر إيجابي وهام في
تشخيص تلك النقائص واستدراكها.
املعاجلة البيداغوجية  :هي املسارالذي يمُ ِّكن املتعلم من جتاوز الصعوبات التي تعترض
تع ُّل َمه «يصعب أن نفهم كيف ميكن أن ينجح محترف في جتديد وتشخيص وتنظيم
معاجلة  :تعليم أوإعادة تربية،حتضير أوحتسني بصفة عامة حياة شخص يعاني من صعوبات
التعلم بدون أن يكون لديه مسبقا فكرة دقيقة وواضحة عن طبيعة صعوبات التعلم».هاميل
 »1990وتهدف املعاجلة البيداغوجية إلى إدماج التلميذ الذي يعاني من صعوبات في
التعلم ألسباب محددة ،وعلى عكس الدعم فهوميارس فقط في أوقات الدراسة ومن طرف
املعلم نفسه في إطار التكفل على شكل أفواج التكيف ليستعيد الطفل الثقة بالنفس
وقدرته على التعلم ،واملعاجلة هي التعديل الدائم والسريع للتعلمات بواسطة التقومي املستمر
ملكتسبات التالميذ وتسويتها بحسب حاجات املتعلم  ،ومتر سيرورة املعاجلة البيداغوجية
بصفة عامة باملراحل التالية :
 - 1إحصاء عوائق التعلم (صعوبات التعلم)
 - 2حتديد األهداف (احلاجات)
 - 3اقتراح وضعيات املعاجلة (نشاطات ،سندات ،وأشكال التقومي)
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واملهمات ،ويتم ّيز بوجود
املقطع التعلمي  :هومجموعة مرتّبة ومترابطة من األنشطة
ّ
عالقات تربط بني مختلف أجزائه املتتابعة من أجل إرساء موارد جديدة وحتقيق مستوى
من مستويات الكفاءة الشاملة أوحتقيق كفاءات ختامية مع ّينة ،وقد تضمن كتاب اللغة
العربية للسنة الرابعة ابتدائي ثمانية مقاطع ،يهتمكل مقطع مبحور من احملاور املقترحة في
املنهاج معبرة عن واقع ما يعيشه املتعلم وتطلعات مجتمعهفهي مقاطع ذات داللة وأبعاد
إنسانية،اجتماعية ،وطنية ،بيئية ،ثقافية ،تشجع وتنمي حس التواصل واملبادرة والتحليل
واالبداع والتفتح على اآلخر حيث يهتم كل مقطع ويروج للرصيد اللغويواملوارد املعرفية
واملنهجية اخلاصة باحملور من خالل ميادين اللغة األربعة ،وينتهي كل مقطع مبشروع ونشاط
اإلدماج والتقومي.
امليدان  :جزء مهيكل ّ
ومنظم للما ّدة قصد التع ّلم .وعدد امليادين في املا ّدة يحدّ د عدد
الكفاءات اخلتامية التي ندرجها في ملمح التخ ّرج .ويضمن هذا اإلجراء التكفل الك ّليب
معارف املادة في مالمح التخ ّرج ،وبالنسبة للغة العربية فإن لدينا أربعة ميادين هي  :فهم
املنطوق ،التعبير الشفوي ،فهم املكتوب،التعبير الكتابي
املصفوفة املفاهيمية  :هي عبارة عن جدول يتضمن امليادين ،الكفاءات اخلتامية
واملوارد.
املخطط السنوي لبناء التعلمات  :هومخطط عام ملا يتم برمجته خالل سنة دراسية،
ضمن مشروع تربويُ ،يفضي إلى حتقيق الكفاءة الشاملة ملستوى من املستويات التع ّلمية
انطالقا من الكفاءات اخلتامية للميادين ،و ُيبنى على مجموعة من املقاطع التعلمية
املتكاملة ،وهوالقاعدة األساسية لتوزيعاملوارد املعرفية على املقاطع حيث يتضمن املوارد
اخلاصة باألساليب والصيغ والرصيداللغوي في كل مقطع وكذلك عناوين نصوص القراءة
والتراكيب النحوية والصرفية واإلمالئية واحملفوظات ،ومواضيع التعبير الكتابي واملشاريع
اخلاصة بكل محور
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املوارد  :هي كل ما يجنده املتعلم ويتحكم فيه ويحوله من أجل حل املشكالت
وتنمية الكفاءات.وهي مجموعة املعارف التي :
 يسترجعها املتعلم قبل الشروع في نشاط ما. يجندها املتعلم حلل وضعية مشكلة ( وضعية مركبة ). يعدها املعلم قبل النشاط. يكتسبها التلميذ أثناء نشاط ما.الوسائل التعليمية التعلمية  :هي كل ما يستعان به في املواقف التعليمية التعلمية
وتستخدم بغرض مساعدة املتعلمني على بناء تعلماتهم وترسيخ مكتسباتهم وتنميتها،
ويجب أن تتفاعل مع باقي العناصر بهدف بلوغ أهداف املنهاج ،وهى بذلك تعد السبيل
األساسي لبث النبض واحلياة في املادة التعليمية ،وبالتالي فإن األستاذ حينما يخطط
مواقف التدريس اليومية يفكر باستمرار فيما يناسب هذا الدرس أوذاك ،وبالتالي يكون
اختياره للوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة واملداخل 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 املدرسي ،قصص،
نصوص،مشاهد ،السبورة ،األلواح ،الصور والرسوم ،صور الشخصيات واألعالم الوطنية
والعاملية ،املعالم األثرية والسياحية ،الشفافات ،أجهزة عرض الصور واألفالم والشرائح،
أجهزة احلاسوب ،البرامج اإلذاعية ،األسطوانات ،التمثيليات ،الرحالت ،املعارض ( معرض
الكتاب ،الصناعات التقليدية ،زيارة املتاحف) .ويرتكز اختيار الوسيلة التعليمية على
الشروط اآلتية  :نوعها ،جودتها ،جناعتها ،تناسبها ،جتربتها

 - 3النمط الو�صفي :
*تعريف النمط  :هوالطريقة املستخدمة في إعداد النص لغاية يريد الكاتب حتقيقها،
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ولكل نص فن منط يتناسب مع موضوعه ،فالقصة والسيرة يناسبهما النمط السردي،
والرحلة يناسبها النمط الوصفي،واملقالة يناسبها النمط البرهاني أوالتفسيري ويناسب
اخلطابة والرسالةالنمط اإليعازي ،واملسرحية النمط احلواري.
*الوصف  :هوتصوير لغوي فني إلنسان أوحيوان أوجماد ...أوهووصف الشيء بذكر
نعوته من خالل األلفاظ والعبارات ،والتي تقوم لدى األديب مقام األلوان عند الرسام والنغم
املوسيقي ،فهوتصوير يرسم صورة نفسية داخلية أومادية خارجية لشخصية حقيقية
عند
ِّ
أوخيالية أولوحة ملشهد طبيعي أوملشهد ُمتخ َّيل وهونوعان  :وصف مادي ووصف معنوي.
*مؤشرات النمط الوصفي :
 تعيني الشيء املوصوف وتركيز الوصف عليه كمنظر طبيعي ،أووصف شخصية ماأوشكل من األشكال أوحالة نفسية ،أوحادث.
 للواصف وجهة نظر يرسم من خاللها صورة الشخصية واملشهد بصيغة الغائب عموماوأحيانا عموما بصيغة املتكلم.
 األفعال الغالبة هي األفعال املاضية واملضارعة الدالة على احلال. كثرة اجلمل اإلسمية  /كثرة النعوت واألحوال وكثرة التفاصيل. أدوات الربط البارزة في الوصف تتصل باملكان فتكثر ظروف املكان وأسماءاجلهاتواحلروف التي جتد أسماء دالة على املكان (حتت ،فوق ،شماال ،ميني ،قريبا
من )...وترد أدوات متصلة بالزمن.
 كثرة املشتقات  :اسم الفاعل ،اسم املفعول ،الصفة املشبهة ،الصور البيانية ،التشبيهاتاالستعارات ،الكنايات ،االستفهام ،التعجب ،النهي ،األمر ،الترجي) .....
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 - 1تقدمي املادة
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية ولغة املدرسة اجلزائريةوإحدى املركبات الوطنية
وأساسها الرئيس ،وهي لغة التدريس لكافة املواد التعليمية ،والتحكم فيه هومفتاح العملية
التعليمية التعلمية ،وإرساء املوارد وتنمية الكفاءات التي متكن املتعلم من هيكلة فكره
وتكوين شخصيته ،والتواصل بها مشافهة وكتاب ًة في مختلف وضعيات احلياة اليومية.
وعلى املدرسة أن تعمل على استعادة التالميذ الثقة بلغتهم واالعتزاز بثقافتهم ويعتبر
التحكم في اللغة العربية كفاءة عرضية تؤثر بصفة مباشرة في جناعة مختلف التعلمات
ثم إرساء املوارد املطلوبة لتنمية الكفاءات الشاملة للمواد ،والكفاءات العرضية والقيم
ومن َّ
واملواقف ،ولذلك فهي وسيلة لـ :
 امتالك املعارف واالنتفاع بها ونقلها. هيكلة الفكر. التعبير والتواصل. االندماج في احلياة املدرسية واالجتماعية واملهنية والنجاح فيها.ويجب أن يكون الهدف األسمى للتحوير البيداغوجي هوحتسني تعليم اللغة العربية
قصد إعطائها دورها اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي الكامل ،وبالنسبة للمرحلة االبتدائية
فإن :
األولي.
الطور األول هوطور االيقاظ والتعلم
ّ
والطور الثاني هوطور التعمق في التعلمات األساسية.
والطور الثالث هوطور التحكم واإلتقان.
إن تنمية كفاءات املتعلمني في اللغة العربية يجعلهم يرتقون إلى مستوى ميكنهم من
إظهار مواقفهم من مختلف األشياء والقضايا والسلوكات وإثارة مشاعر الغير وأحاسيسهم
وذلك بواسطة أنشطة تع ّلمية نابعة من طبيعة اهتماماتهم وانشغاالتهم.
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 - 2ميادين اللغة العربية
ميدان فهم املنطوق

وهو إلقاء نص بجهارة الصوت وإبداء االنفعال به ،تصاحبه إشارات باليد أو بغيرها،
إلثارة السامعني وتوجيه عواطفهم وجعلهم أكثر استجابة .ويجب أن يتوافر في
املنطوق عنصر االستمالة ألن السامع قد يقتنع بفكرة ما ،ولكن ال يعنيه أن تن ّفذ
فال يسعى لتحقيقها ،وهذا العنصر من أهم عناصر املنطوق ألنه هو الذي يحقق
الغرض من املطلوب.

ميدان التعبير الشفوي

هو أداة من أدوات عرض األفكار ،ووسيلة للتعبير عن األحاسيس وإبداء
املشاعر ،كما أنه يحقق حسن التفكير وجودة األداء عن طريق اختيار األلفاظ
وترسيخها والربط بينها .وهو أداة إرسال للمعلومات واألفكار ،ويتخذ
شكلني« :التعبير الوظيفي ،والتعبير اإلبداعي».

ميدان فهم املكتوب

هو عمليات فكرية تترجم الرموز إلى دالالت مقروءة ،فهو نشاط ذهني يتناول
مجموعة من املركبات (الفهم ،إعادة البناء ،واستعمال املعلومات ،وتقييم
النص) ،ويعتبر أهم وسيلة في اكساب املعرفة ،وإثراء التفكير وتنمية املتعة
وحب االستطالع ،ويشمل امليدان نشاط القراءة واحملفوظات واملطالعة.

ميدان التعبير الكتابي

هو القدرة على استعمال اللغة املكتوبة بشكل سليم وبأسلوب منطقي
منسجم واضح تترجم من خالله األفكار والعواطف وامليول .وهو الصورة
النهائية لعملية اإلدماج ،ويتجسد من خالل كل النشاطات الكتابية املمارسة
من طرف املتعلمني.
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 - 3ملمح الدخول والتخرج لل�سنة الرابعة ابتدائي
ملمح الدخول واخلروج للسنة الرابعة ابتدائي
ملمح التخرج
يتواصل مشافهة بلغة سليمة ويقرأ نصوصا،
يغلب عليها النمط الوصفي تتك ّون من مئة
الكفاءة
إلى مئة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة،
الشاملة
قراءة سليمة ويفهمها ،وينتجها كتابة في
وضعيات تواصلية دالة..

ملمحالدخول
يتواصل مشافهة بلغة سليمة ويقرأ
نصوصا ،يغلب عليها النمط السردي
تتك ّون من ثمانني إلى مئة كلمة أغلبها
مشكولة ،قراءة سليمة ويفهمها ،وينتجها
كتابة في وضعيات تواصلية دالة..

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األمناط يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمط
السردي ويتجاوب معها.
السيما النمط الوصفي ويتجاوب معها
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في يسر ُد حدثاانطالقا من سندات متنوعة في
وضعيات تواصلية دالة.
وضعيات تواصلية دالة.
يقرأ نصوصامختلفة األمناط ،مع التركيز يقرأ نصوصا يغلب عليها النمط السردي
الكفاءات على النمط الوصفي ،تتكون من مئة إلى تتك ّون من ثمانني إلى مئة كلمة أغلبها
اخلتامية مائة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة قراءة مشكولة ،قراءة سليمة ويفهمها..
سليمة ويفهمها.
ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية ينتج كتابة نصوصا من أربعة إلى ستة أسطر
أسطر يغلب عليها النمط الوصفيفي يغلب عليها النمط السردي في وضعيات
تواصلية دالة.
وضعيات تواصلية دالة.
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 - 4الكفاءة ال�شاملة للطور الثاين ابتدائي والكفاءات اخلتامية
الكفاءة الشاملة للطور الثاني

في نهاية الطورالثاني  :يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ قراءة سليمة
مع ّبرة نصوصا مع التركيزعلى النمطني السردي والوصفي ،تتك ّون من ثمانني إلى مائة
وثالثني كلمة أغلبها مشكولة ،ويفهمها ،وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.
امليادين

الكفاءة اخلتامية

املنهجية العامة

فهم املنطوق التعبير الشفوي

 يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها  -يالحظ السمات الرئيسية للغة العربيةوكيفية استخدامها من خالل محاكاة
النمطان السردي والوصفي ويتجاوب
النطق.
معها.
 يسرد حدثا أويصف شيئا انطالقا من  -يتوقع املعنى من خالل املفاتيح اللغويةمثل السياق والصور التي تساعد على
سندات متنوعة في وضعيات تواصلية
فهم املعنى.
دالة.

فهم املكتوب

 يقرأ نصوصا يغلب عليها النمطان يقرأ جهرا النصوص املألوفة ملعرفة املعنى.السردي والوصفي تتكون من 80إلى  -يستعمل مجموعة من املفاتيح أثناء
القراءة لتخمني املعنى.
 130كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة
 يفهم العبارات والتعليمات في إطارسليمة ويفهمها.
السياق.

التعبير الكتابي

 ينتج كتابة نصوصا من أربعة إلى ثمانية  -يحلل ويرتب األفكارأسطر يغلب عليها النمطان السردي  -يوازن ويقارن الستخالص األحكام.
والوصفي في وضعيات تواصلية دالة - .يالحظ ويفسر ويبرز.
 يصمم مواضيع لتوظيف خطاطاتاألمناط.
 -ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات.
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 - 5خمطط تدرج الكفاءات ال�شاملة يف اللغة العربية
الكفاءة الشاملة ملرحلة التعليم االبتدائي

في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي ،يتواصل التلميذ مشافهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ
قراءة مع ّبرة مسترسلة نصوصا ّ
مركبة ومختلفة األمناط،تتك ّون من مائة وثالثني إلى مائة
وخمسني كلمة ،مشكولة جزئيا ،يفهمها وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالّة.
الكفاءة الشاملة للطور الثاني
في نهاية الطور الثاني  :يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ،ويقرأ قراءة سليمة مع ّبرة
نصوصا مع التركيز على النمطني السردي والوصفي ،تتك ّون من ثمانني إلى مائة وثالثني
كلمة أغلبها مشكولة ،ويفهمها ،وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.
الكفاءة الشاملة للسنة الرابعة
يتواصل مشافهة بلغـة سـليمة ويقـرأ نصوصا مختلفة األمناط مع التركيز على النمط
الوصفي تتك ّون من مائة إلى مائة وثالثني كلمة أغلبها مشكولـة ،قراءة سليمة ويفهمها،
وينتجهــا كتـابة في وضعيـات تواصلية دالـة.
الكفاءة اخلتامية مليدان
فهم املنطوق:
يفهم خطابات منطوقة
مختلفة األمناط السيما
النمط الوصفي ويتجاوب
معها.

الكفاءة اخلتامية مليدان
التعبير الشفهي:
يصف شيئا انطالقا من
سندات متنوعة في وضعيات
تواصلية دالة.

الكفاءة اخلتامية مليدان
فهم املكتوب:
يقرأ نصوصا مختلفة
األمناط مع التركيز على
النمط الوصفي ،تتكون
من مئة إلى مائة وثالثني
كلمة أغلبها مشكولة
قراءة سليمة ويفهمها.

الكفاءة اخلتامية مليدان
التعبير الكتابي:
ينتج كتابة نصوصا من
ستة إلى ثمانية أسطر
مختلفة األمناط سيما
النمط الوصفي في
وضعيات تواصلية دالة.
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 - 6حتليل الكفاءات اخلتامية
امليادين

السنة 05
ّ

السنة 04
ّ

السنة 03
ّ

* يفهم اخلطاب املنطوق

السنة 01
ّ

السنة 02
ّ

* يتفاعل معه
فهم املنطوق

* من مستواه الدراسي ،متالئم مع العمر الزمني والعقلي
* من مختلف األمناط

التعبير الشفوي

* مرتكز
على النمطني
التفسيري
واحلجاجي.

* مرتكز
* مرتكز على * مرتكز على
على النمط
النمط الوصفي .النمط السردي
التوجيهي.

* مرتكز على
النمط احلواري.

* يحاور ويناقش * يحاور ويناقش * يحاور ويناقش * يحاور ويناقش *يحاور ويناقش
* يقدّ م
* ويقدم
* ويقدم
* يقدم
توجيهات
توجيهات
توجيهات
توجيهات
* يسرد قصصا * ويسرد قصصا * يسرد قصصا
أو أحداثا
* يصف أشياء أو احداثا
* ويصف أشياء
أوأحداثا
* يع ّبر عن رأيه
* ويوضّ ح وجهة
نظره ،ويع ّللها
عربي
* بلسان ّ
* في موضوعات مختلفة
* اعتمادا على مكتسباته املدرسية ،وسائل االعالم
* مستعمال بعض أفعال القول
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امليادين

السنة 04
ّ

السنة 05
ّ

السنة 03
ّ

*يقرأ نصوصا أصلية،

*قراءة سليمة *قراءة سليمة
مسترسلة معبرة ومسترسلة
ومع ّبرة
وواعية

*قراءة سليمة
ومسترسلة

السنة 02
ّ

السنة 01
ّ

* يفك الرموز * ،يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا
قصيرة

*يقرأ نصوصا
بسيطة

*قراءة سليمة

*قراءة بيسر،

فهم املكتوب

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

*التركيز على *التركيز على *التركيز على *التركيز على
النمط الوصفي ،النمط السردي ،النمط التوجيهي ،النمط احلواري

*تتك ّون من
مائة وثالثني
كلمة إلى
مائة وخمسني
كلمة.

*تتك ّون من
*تتك ّون من
*تتك ّون من مئة *تتك ّون من
كلمة إلى مائة ثمانني كلمة إلى أربعني كلمة إلى عشرة كلمات
ثمانني كلمة .إلى أربعني كلمة
وثالثني كلمة .مئة كلمة

*مشكولة جزئيا *أغلبها مشكولة.

*مشكولة شكال تا ّمـا.
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السنة 05
ّ

السنة 04
ّ

السنة 03
ّ

السنة 02
ّ

السنة 01
ّ

*يرسم حروفا
ويكتب كلمات

التعبير الكتابي

*ينتج نصوصا
*ينتج نصوصا
طويلة نسبيا
طويلة منسجمة
منسجمة

*ينتج نصوصا
*ينتج نصوصا *ينتج وجمال
متوسطة الطول
قصيرة منسجمة ونصوصا بسيطة
منسجمة

*تتكون من
ثمانية إلى
عشرةأسطر

* تتكون من
*تتكون من ستة
أربعة إلى ستة
إلى ثمانية أسطر
أسطر

*تتكون من
*تتكون من أربع
ست إلى ثماني
إلى ست جمل
جمل

*مشكـولة
جزئيـا،

* أغلبها مشكولة،

*مشكولة شكال تاما،

*من مختلف األمناط،
* التركيز
على النمطني
التفسيري
واحلجاجي

*التركيز على
النمط الوصفي

*التركيز على *التركيز على *بالتركيز على
النمط السردي النمط التوجيهي النمط احلواري،

*مشاريع لها دالالت اجتماعية

*وينجز مشاريع
بسيطة.
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 - 7القيم والكفاءات العر�ضية للغة العربية ال�سنة الرابعة ابتدائي

القيم
واملواقف

الهوية الوطنية

من خالل نصوص اللغة العربية يعتز بلغته – يقدر مكونات
الهوية اجلزائرية ويحترم رموزها – ينمي قيمه اخللقية والدينية
واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية.

املواطنة

يتحلى بروح التعاون والعمل اجلماعي والصدق في التعامل
ويساهم في احلياة الثقافية للمدرسة أواحلي والقرية – ينتهج
أساليب إلستماع واحلوار ،ينبذ العنصرية والعنف مبختلف
أشكاله.

يتعرف على ثقافات وحضارات شعوب أخرى ويتقبل اإلختالف
التفتح على العالم ويسعى إلى التعايش السلمي مع اآلخرين – يستخلص من جتارب
اآلخرين ما ميكنه من فهم عصره وبناء مستقبله .
طابع فكري
طابع منهجي
الكفاءات
العرضية

طابع تواصلي

ينمي قدراته التعبيرية مشافهة وكتابة بإنتاج نصوص حتترم
خصائص الوضعية وسالمة اللغة ،وحتبب لديه القراءة واملطالعة.
يوظف املعلومات املكتسبة في التعبير الشفوي والكتابي –
يتدرب على استعمال الزمن ،ويستخدمه وفق قواعد محددة
سلفا – يستخدم وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة.
يتدرب على األساليب مبا يستجيب للوضعية التواصلية – يجيب
على األسئلة مبا يفي الغرض – يركب كالما سليما معنويا مبا
يتالءم مع وضعية التواصل.

يتكفل بانشغاالته الشخصية واجلماعية – يوظف املعلومات
طابع
شخصي/اجتماعي املكتسبة لتحقيق مشروعه الشخصي واألسري.

 26دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي

 - 8خمطط تن�صيب الكفاءات اخلا�ص بال�سنة الرابعة :
الكفاء الشاملة للسنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي:
يتواصل مشافهة بلغة سليمة ،ويقرأ نصوصا مختلفة األمناط مع التركيز على النمط
الوصفي تتكون من مئة إلى مئة وثالثينكلمة أغلبها مشكولة قراء سليمة ويفهمها،
وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.

فهم املنطوق والتعبير الشفوي

امليادين الكفاءة اخلتامية مركبات الكفاءة

التناول في الكتاب املدرسي

يفهم خطابات * يرد استجابة ملا النشاط( :أشاهد وأعبر):من خالل نصوص وسندات
(رسومات وصور) مالئمة يتم تناول نص منطوق مرتبط
منطوقة مختلفة يسمع
مبوضوع الوحدة التعلمية محل التناول( .يعرض النص
األمناط ،ال سيما *يتفاعل مع
املنطوق في دليل املعلم وال يظهر في الكتاب إال مشهد
النمط الوصفي النص املنطوق
مص ّور متعلق به)
ويتجاوب معها *يحلل معالم
	-اإلستماع للنص والتعامل معه من خالل أسئلة
الوضعية
الفهم والتعبير( أيقونة أستمع وأجيب التي تظهر
التواصلية.
في دليل املعلم تلي النص املنطوق مباشرة )
*يقيم مضمون
النص املنطوق .النشاط :أستعمل الصيغة
	-اكتشاف الصيغة املستهدفة من خالل جمل
يتضمنها النص املنطوق أوجمل أخرى مختارة
	-ذات صلة باملوضوع.
	-استعمال الصيغة في وضعيات مقترحة مختلفة
بسيطة ومركبة
*يتواصل مع
يصف شيئا
النشاط  :أنتج شفهيا
الغير
انطالقا من
التعبير شفويا عن وضعيات مختلفة ذات داللة
سندات متنوعة *يفهم حديثه ومستمدة من موضوع النص املنطوق والوحدة
في وضعيات
*يقدم ذاته ويعبر التعلمية بصفة عامة من خالل استدراجه بتعليمات
عنها.
تواصلية
وعناصر التعبير الرئيسية لبناء انتاجه الشفوي اخلاص
دالة.
ويتحقق من خالل هذه احملطة مستوى من مستويات
اإلدماج اجلزئي

دفتر النشاط
ينجز املتعلم
على دفتر
األنشطة
نشاطات
مختلفة
متعلقة
بالنص
املنطوق
استجابة ملا
سمع
داال على
فهمه
وتفاعله

يوظف
الصيغة
املدروسة
من خالل
وضعيات
مختلفة.
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الكفاء الشاملة للسنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي:
يتواصل مشافهة بلغة سليمة ،ويقرأ نصوصا مختلفة األمناط مع التركيز على النمط
الوصفي تتكون من مئة إلى مئة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة قراء سليمة ويفهمها،
وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.

فهم املكتوب و التعبير الكتابي

امليادين الكفاءة اخلتامية مركبات الكفاءة

التناول في الكتاب املدرسي

دفتر النشاط

ينجز
النشاط  :أقرأ وأفهم :
*يفهم ما
يقرأ نصوصا
 القراءة وفق مؤشرات القراءة  ،تكون متبوعة بشرح نشاطاتمختلفة األمناط يقرأ و يعيد
مع التركيز على بناء املعلومات معاني املفردات مباشرة (رصيدي اجلديد ) أو إجنازمهمة مختلفة
متعلقة
الواردة في النص الكتشاف معاني املفردات و العبارات
النمط
بالنص
و أسئلة لفهم النص يراعى فيها التدرج
الوصفي تتكون املكتوب .
املكتوب و
من أسئلة املعنى العام إلى أسئلة الفهم و التعمق .
*يستعمل
من
النشاط  :أثري لغتي :توسيع الرصيد املرتبط بالوحدة إثراء اللغة .
استراتيجية
مئة إلى مئة
وتوظيفه في وضعيات جديدة .
و ثالثني كلمة القراءة و يقيم
أغلبها مشكولة مضمون النص النشاط  :أالحظ و أكتشف:استخراج الظاهرة النحوية
من النص  ،مالحظتها و تسميتها و حتليلها
 ،قراءة سليمة املكتوب .
أثبت  :التوصل لوضع قاعدة للظاهرة النحوية .
و يفهمها
النشاط  :أالحظ و أكتشف  +أثبت:
ينجز
خاص بالظاهرة الصرفية أو اإلمالئية
نشاطات
النشاط  :احملفوظتان  :حلو الكالم :
مختلفة
مقطوعتان شعريتان قراءتهما و فهمهما
متعلقة
و حفظهما و أدائهما
نشاط اإلدماج :نص متعلق مبوضوع املقطع التعلمي بالظاهرة
متبوع بأسئلة الفهم و الظواهر اللغوية املتناولة خالل النحوية
و بالظاهرة
املقطع
الصرفية أو
نشاط  :أوسع معلوماتي:توسيع وتعميق
املعلومات املرتبطة باملقطع من خالل نصوص قصيرة اإلمالئية
وصور متنوعة .
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ينتج كتابة
نصوصا
من ستة إلى
ثمانية
أسطر مختلفة
األمناط سيما
النمط
الوصفي في
وضعيات
تواصلية
دالة.

أنتج كتابيا:
النشاط  :اإلدماج
*يتعرف على
مختلف ضوابط من خالل  :أعبر كتابيا  :إنتاج نص مكتوب في نهاية يتدرب
على التعبير
الكتابة بالعربية محطة اإلدماج
الكتابي
*يتحكم في
من خالل
مستويات اللغة نشاط  :أجنز مشروعي :
إنتاج عمل كتابي فردي أوجماعي وفق معايير محددة نشاطات
الكتابية
وتدريبات
*ينتج نصوصا مرفوق بصور أورسوم
متنوعة
حسب وضعية بتجنيد ودمج املوارد املكتسبة.
ليتوصل إلى
التواصل.
إنتاج

 - 9املخطط ال�سنوي للتعلمات اخلا�ص بال�سنة الرابعة
نص الكفاءة الشاملة  :يتواصل مشافهة بلغة سليمة ،ويقرأ نصوصا مختلفة األمناط ،مع
التركيز على النمط الوصفي ،تتكون من مئة إلى مائة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة
سليمة ويفهمها ،وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالة.

 )1ميدان فهم املنطوق :
▪ الكفاءة اخلتامية  :يفهم خطابات منطوقة مختلفة األمناط ،ال سيما النمط الوصفي
ويتجاوب معها.
▪ مركبات الكفاءة  * :يرد استجابة ملا يسمع
			

* يتفاعل مع النص املنطوق

			
			

* يحلل معالم الوضعية التواصلية
* يقيم مضمون النص

 )2ميدان التعبري ال�شفوي :
▪ الكفاءة اخلتامية  :يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة.
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▪ مركبات الكفاءة  * :يتواصل مع الغير
* يفهم حديثه
* يقدم ذاته ويعبر عنها.

 )3ميدان فهم املكتوب :
▪ الكفاءة اخلتامية  :يقرأ نصوصا مختلفة األمناط ،مع التركيز على النمط الوصفي،
تتكون من مئة إلى مائة وثالثني كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
▪ مركبات الكفاءة  * :يفهم ما يقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب
			

* يستعمل املعلومات الواردة في النص املكتوب

			

* يستعمل استراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب.

 )4ميدان التعبري الكتابي :
▪ الكفاءة اخلتامية  :ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر مختلفة األمناط ،سيما
النمط الوصفي ،في وضعيات تواصلية دالة
▪ مركبات الكفاءة  * :يتعرف على مختلف أشكال احلروف والضوابط للكتابة بالعربية
			

* يتحكم في مستويات اللغة الكتابية

			

*ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل

املقطع 01

املقطع 03

القيم اإلنسانية

الهوية الوطنية

املقاطع

املقطع 02

احملاور

احلياة االجتماعية

األسابيع

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

فهم املنطوق والتعبير

األساليب

القراءة

مع عصاي في
املدرسة
ماسح الزجاج
حفنة نقود

التاجماعث
املعلم اجلديد
بني جارين

النحو

الصرف

فهم املكتوب
التقومي التشخيصي

(إدماج ،تقومي،،ومعاجلة) للمقطع
اجلملة الفعلية
 الفاعل -املفعول به

تصريف الفعل
املاضي مع ضمائر
املخاطب والغائب

(إدماج ،تقومي،،ومعاجلة) للمقطع

التاء املفتوحة
في األسماء
التاء املربوطة

احملفوظات

أمي
تاج الوفاء

املشاريع

التعبير الكتابي
الكتابة

ينتج نصا
يصف فيه
مكانا

صنع
مطوية
لوصف
احلي

إجناز
الضمائر املنفصلة
يتصرف في الئحة
 أنواع الكلمةالتاء املفتوحة في أنشودة األمل األحداث من احلقوق
املمكن
 الفعل املاضي تصريف الفعل األفعالحيث ترتيبها والواجبات
صحوة بخيل على شكل
 الفعل املضارع املاضي مع ضمائرقائمة
املتكلم

اإلمالء

ال�سنوي لبناء التعلمات ال�سنة الرابعةابتدائي
املخطط ّ
الشفوي

الرصيد اللغوي

الرصيد اخلاص بأعمال اخلير
ألفاظ النسبة الرصيد اخلاص بألعاب
ظروف الزمان األطفال
التشبيه بـ:كـ الصفات اخلاصة بالقيم
اإلنسانية

الترابط الداللي اخلاص
باملجموعات /املشتقات
العطف
ظروف املكان الرصيد اخلاص باملعرفة
املفعول املطلق واملدرسة االشتقاق /
التضاد

سـ  /سوف
صفات
الشخصية
ما إن..
حتى..

عالمات الترقيم
الصفات املادية
الرصيد اخلاص بالرموز
واملعالم الوطنية

 اجلملةاإلسمية
احلنني إلى الوطن
 الصفة الفعلاألمير عبد القادر
الالزم والفعل
الزائر العزيز
املتعدي

إجناز
تصريف املاضي
نصا بورتريه
ينتج
مع جميع الضمائر
الهمزة
وطني يا أمي لوصف مادي عن
تصريف املضارع
املتوسطة على
ال تبكي علي و معنو ي شخصية
مع ضمائر املتكلم
األلف
وطنية
لشخصية
واملخاطب

(إدماج ،تقومي،،ومعاجلة) للمقطع
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احلياة الثقافية

املقطع 04

املقطع 05

املقطع 06

الطبيعة والبيئة

الصحة والرياضة

14

15
16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

أفعال دالةالرصيد اخلاص بأسماءعلى احلركة
احليوانات
التشبيهالرصيد اخلاص بأصواتبـ:كأن
الطبيعة
ألفاظ النسبةالترابط الداللي اخلاص بعناصرمن الطبيعة

التفضيل
بينما...
إذابـ....
التعجب :ما
أفعل!...

حروف اجلر
املضاف إليه
فعل األمر

تصريف فعل األمر
اسم الفاعل

(إدماج،تقومي،ومعاجلة) للمقطع

املضارع املنصوب
كان وأخواتها
احلال

(إدماج ،تقومي،،ومعاجلة) للمقطع

تصريف املضارع مع
ضمائر الغائب

(تقومي فصلي) ( +تقومي تشخيصي ومعاجلة)
رسالة الثعلب
بيوتنا بني األمس
واليوم
طاقة ال تنفذ

الرصيد اخلاص باألغذية(ألغاز)
التضاد/الرصيد اخلاص بالصحة قصة زيتونة
مرض سامية
واالختصاص الطبي
ملن تهتف احلناجر
الرصيد اخلاص بالرياضة

ظروف املكان الترابط الداللي (اخلاص با ِحلرف
َ -أنامل من ذهب
لوال ...لـ ...الرصيد اخلاص باملوروث الثقافي
لباسنا اجلميلاالستثناء بـ :الترابط الداللي
القاص الطارقيإال  -سوى

26

27

املفعول املطلق
املضارع املجزوم
اسم املفعول
الفعل املاضي املبني
للمجهول
(إدماج ،تقومي،ومعاجلة) للمقطع

(تقومي فصلي) ( +تقومي تشخيصي ومعاجلة

الهمزة املتوسطة
الضياء
على الواو
تغريدة
الهمزة املتوسطة
العندليب
على النبرة

إجناز لوحات
يتصرف في
بيئية
األحداث
الستخالص
وكتابة خطة حلل
مشكل

تصميم
ألبوم
إنتاج نصوص ملراحل النمو
وإغنائها بالوصف
الهمزة في آخر
التوازن الغذائي
املادي واملعنوي
الكلمة
رياضة األبدان
ألشخاص ومظاهر
(املتطرفة)
وسلوكات

األسماء املوصولة
األلف اللينة في الكتاب
علبة األلوان
األفعال

ينتج نصا
إجناز شريط
حواريا مغنى مرسوم
بالوصف
وبحوار :وصف
الشخصيات
ـ العالقات بني
الشخصيات
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اإلبداعواالبتكار

الرحالت واألسفار

املقطع 07

املقطع 08

28
29

30

31

32
33

34

35

36

االستدراك بـ :
الرصيد اخلاص بالغوص
لكن
الرصيد اخلاص باحلاسوب
التفضيل
الرصيد اخلاص باالكتشاف
األفعال الدالة
واالختراع
على احلركة

الرصيد اخلاص بالصفات
شماال/جنوبا والسفر بالطائرة
شرقا/غربا الرصيد اخلاص بالعواصم
ظروف املكان والبلدان

مركبة األعماق
سالم
واحلاسوب
بهية والقلم

جولة في بالدي
حكايات في
حقيبتي

االسم في املفرد
واملثنى
عالمات الرفع في
األسماء
عالمات نصب
االسم
املصدر
عالمات جر االسم

إدماج،تقومي،ومعاجلة) للمقطع)

املبني واملعرب
الفعل الصحيح
والفعل املعتل

تلفاز
وحاسوب
األلف اللينة في
علماء
األسماء
املستقبل

االلف اللينة في احلمامة
االسم في املفرد
املهاجرة
احلروف
وجمع املذكر السالم
الواحة

إدماج،تقومي ،ومعاجلة) للمقطع)
التقومي اإلشهادي

كتابة
ينت ينتج نصا
كيفية
مغنى بالوصف
صناعة
ألشياء
لعبة
وآالت
واختراعات:
وصف االطار
الزماني
والشكل
اخلارجي
وأجزائه ومميزاته
وفوائده.
إجناز دليل
إنتاج نص
سياحي
مركب
األحداث،
مغنى بالوصف
لإلطار الزماني
واملكاني

 - 1أفعال القول :التحية :السالم ،صباح اخلير ،مساء ،اخلير /ألفاظ املجاملة :أهال وسهال ،هنيئا ،معذرة .الترحيب :مرحبا ...،الشكر واالستحسان :شكرا ،أحسنت ./االعتذار:
عفوا....،التهنئة :مبارك ...يتم تناولهافي جميع املقاطع.
 - 2يتم تناول التضاد والترادف في كل النصوص ضمن التطبيقات اخلاصة بالفهم والتوظيف
 - 3حتليل النصوص من خالل تطبيقات متع ّلقة بالفهم وأخرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛
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النص مع مراعاة التد ّرج خالل السنة في هذا احلجم ،ليصل في الفصل الثالث إلى حدّ ه األقصى؛
 - 4وجوب احترام حجم ّ
نص واحد في األسبوع؛
 - 5احترام طبيعة النصوص املقررة مع تقدمي ّ
 - 6جت ّنب الفصل بني النصوص في املقطع الواحد ،وبني املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛
 - 7بناء النصوص املنطوقة من طرف األستاذ اعتمادا على النص القاعدي (نص القراءة)،مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛
(يتم دراستها والتع ّرف على تأثيراتها مع استخالص القاعدة)؛
السنة الرابعة املدرجة في الكتاب هي :موارد مليدان ،فهم املكتوب ّ
 - 8الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية في ّ
السنة الرابعة يدعم موارد احملور؛
 - 9إدراج ّ
نص خالل كل أسبوع للمطالعة في ّ
 - 10يجب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املبرمجة ،وتنجز خارج التوقيت الرسمي وهي قيمة مضافة.
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 - 10تنظيم ح�ص�ص اللغة العربية
ميدان فهم املنطوق

حصة واحدة لفهم املنطوق
ّ

ميدان التعبير الشفوي

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

ميدان فهم املكتوب

النص ،مع تطبيقات متع ّلقة بالفهم ،والتوظيف،
ّ
حصة للقراءة والفهم :قراءة ّ
واجلانب القيمي و إثراء اللغة
النص ،مع التع ّرض للظاهرة النحوية
ّ
حصة للقراءة والظاهرة التركيبية :قراءة ّ
النص ،مع التع ّرض للظاهرة الصرفية أو اإلمالئية
ّ
حصة للقراءة والظاهرة الصرفية :قراءة ّ
محفوظات :مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى (التقدمي واحلفظ).

ميدان التعبير 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 :
ّ
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� - 11أمنوذج خمطط لتناول ميادين اللغة العربية خالل الأ�سبوع لل�سنة الرابعة ابتدائي
امليدان

احلصة

الزمن

احملتوى

فهم املنطوق والتعبير الشفوي

عرض الوضعية اجلزئية األولى واالستجابة ملتطلباتها والتعليمات املرافقة لها

01و02
" فهم املنطوق "
"تعبير شفوي
تعبير ودراسة الصيغ"

90د

03
التدريب على اإلنتاج
الشفوي

 45د

""فهم املكتوب والتعبير الكتابي

"" 04
*قراءة كتابة ( األداء
الشرح والفهم)
وإثراء اللغة

 06و"07
(القراءة والكتابة)
(األداء الشرح
والفهم)
 +الظاهرة التركيبية"

*االنطالق من تصورات التالميذ حول املوضوع(القراءة السمعية)
* عرض املنطوق مع مراعاة اجلوانب التالية  :الفكري /اللغوي /ال ّلفظي/
امللمحي(اإليحاء؛ اإلمياء)
* جتزئة النص املنطوق ثم أجرأة احداثه
* اكتشاف اجلانب القيمي في املنطوق وممارسته
* التحاور حول النص املنطوق باستعمال سندات -مألوفة أوجديدة-والتعبير
عنها انطالقا من تعليمات محددة تؤدي إلى تفصيل مضمون كل سند.

 45د

90د

* إنتاج شفوي(إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات وإبراز منط النص
من خالل مكوناته
*تلخيص النص املسموع بشكل عام
* قراءة النص قراءة صامتة (قراءة سريعة جلمع معلومات عامة عن املكتوب)
واستخراج موضوع النص شخصياته حتديد بيئته الزمانية واملكانية
* قراءة النص قراءة جهرية مع مراعاة شروط االداء اجليدللقراءة املتصلة
واملسترسلة شرح الكلمات والعبارات وفق السياق وبقرائن لغوية وغير لغوية
* بناء املعنى :حتديد االحداث وتقدمي معلومات عن النص ومتثل املعنى
الكلي للنص
*توسيع الرصيد املرتبط بالوحدة وتوظيفه في وضعيات جديدة.
قراءة النص(قراءة جلمع املعلومات:الفهم والبعد الوظيفي والقيمي ) مع
مراعاة شروط األداء اجليدللقراءة املسترسلةواملعبرة احترام عالمات الوقف
وأداء املعاني
* يعيد بناء املعلومات الواردة في النص ويعيد استعمال املعلومات الواردة
في النص :التعمق في النص وجتاوز املعنى العام إلى جزئياته مع التطرق للقيم
والعبر التي يتضمنها ،إبراز منط النص من خالل مكوناته وحتليل أجزاء النص
وحتديد املجموعات اإلنشائية.
* التعامل مع النص على املستوى التراكيب (النحو)وتلمس قواعد اللغة
بكيفية وسط بني الضمني والتصريحي :ويتم فيه استخراج الظاهرة التركيبية
من النص ومالحظتها وتسميتها والتدرب عليها* ( وألن النص الواحد قد ال
يستوعب جميع قواعد املوضوعالنحوي،ولتجاوز هذه املشكلة ميكن اللجوء
إلى :ـ تكييف بعض اجلمل لتناسب الظواهر اللغوية املقصودة أو إضافة بعض
األمثلة لإلحاطة بجميع أحكام املوضوع وقواعده
* تتبع القراءة متارين تطبيقية ثم للتوظيف املوجه (على كراس النشاطات).
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 07و( "08القراءة
والكتابة)
(األداء الشرح
والفهم)
 +الظاهرة الصرفية
أواإلمالئية

 90د

" 09محفوظات"

45د

 10القراءة
(األداء،الشرح
والفهم )

التعبير
الكتابي

11
التدريب على
اإلنتاج الكتابي

 45د

 45د

قراءة النص(قراءة جلمع املعلومات  :الفهم والبعد الوظيفي والقيمي ) مع
مراعاة شروط األداء اجليدللقراءة املسترسلةواملعبرة احترام عالمات الوقف
وأداء املعاني
* يعيد بناء املعلومات الواردة في النص ويعيد استعمال املعلومات الواردة
في النص  :التعمق في النص وجتاوز املعنى العام إلى جزئياته،التطرق للقيم
والعبر التي يتضمنها ،إبراز منط النص من خالل مكوناته
* التعامل مع النص على مستوى الصرف والتحويل وتلمس قواعد اللغة
بكيفية وسط بني الضمني والتصريحي :وتستخرج فيه مناذج صيغ صرفية
معينة ملالحظتها وتسميتها مع التمييز واملقارنة بأمناط من التحويالت في
مواقف متنوعة*،أوالتعامل مع النص على مستوى الظاهرة اإلمالئية ويتم
ذلك بتقدمي الظاهرة اإلمالئية وإبرازها مالحظتها وتطبيقها في مناذج
محددة.
* ( وألن النص الواحد قد ال يستوعب جميع قواعد املوضوعالصرفي
أواإلمالئي،ولتجاوز هذه املشكلة ميكن اللجوء إلى :ـ تكييف بعض
اجلمل لتناسب الظواهر اللغوية املقصودة أو إضافة بعض األمثلة لإلحاطة
بجميع أحكام املوضوع وقواعده
* تتبع القراءة متارين تطبيقية ثم للتوظيف املوجه ( على كراس
النشاطات ).
* حفظ وأداء احملفوظة أداء صحيحا
* التحكم في اإللقاء للمعاني الواردة فيها ومتثل معانيها
قراءة النص(قراءة لتثبيت املعلومات والبعد القيمي _ وتنمية امتدادها
عرضيا _) مع مراعاة شروط األداء اجليدللقراءة املعبرة احترام عالمات
الوقف وأداء املعاني
* إعادة بناء املعلومات الواردة في النص  :التعمق في النص وجتاوز املعنى
العام إلى جزئياته تلخيص النص بشكل عام مع التطرق للقيم والعبر التي
يتضمنها ،إبراز منط النص من خالل مكوناته.
* اجناز تطبيقات كتابية حول النص املسموع واانص القاعدي(على كراس
النشاطات)
التدريب على التجنيد واستخدام املوارد املكتسبة في مختلف ميادين
املواد بدمجها ( وليس جمعها ) وتوفير الفرصة لتعلم ممارسة الكفاءة
املستهدفة
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 - 12التوزيع الزمني املقرتح لأن�شطة اللغة العربية خالل الأ�سبوع
فهم املنطوق والتعبير
الشفويودراسة الصيغ
اإلنتاج الشفوي
 +القراءة والكتابة
(أداء،الشرح
والفهم) وإثراء اللغة
القراءة والكتابة
(األداء ،الشرح
والفهم)  +النحو
(القراءة والكتابة)
(األداء،الشرح
والفهم)
 +الصرف اواإلمالء

احملفوظات

القراءة ،األداء ،الشرح
والفهم التدريب على
اإلنتاج الكتابي

 - 13مقرتح توزيع الزمن لأن�شطة اللغة العربية خالل �أ�سبوع الإدماج
الوضعية اإلدماجية
اجلزئية ( 1فهم املنطوق
 +التعبير الشفوي) +
املشروع
الوضعية اإلدماجية
اجلزئية ( 2قراءة +
كتابة)  +املشروع
الوضعية اإلدماجية
اجلزئية ( 3قراءة +
كتابة )  +املشروع
الوضعية اإلدماجية
معاجلة ودعم وتقومي
حل الوضعية املشكلة
األم  +إمتام إجناز املشروع
وتقوميه  +أوسع
معلوماتي

احملفوظات
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املشروع  :ينجز تدريجيا في حصص اللغة خالل أسبوع اإلدماج ،وللمعلم تقدير
الوقت املناسب له في كل حصة على مدار األسبوع.

مقرتح توزيع ح�ص�ص اللغة العربية يف �أ�سبوع الإدماج
(ح+ 1ح :)2فهم املنطوق
والتعبير الشفهي  +املشروع

 استذكار النصوص املسموعة،وإجناز األنشطة اخلاصةبفهم املنطوق وتوظيف الصيغة من أقيم تعلماتي
لألسابيع الثالثة
 -التعرف على املشروع والوسائل الالزمة.

(ح+ 3ح( :)4قراءة+كتابة)
+املشروع

 استرجاع النصوص املكتوبة ،وإجناز األنشطة اخلاصة بفهمالنصوص املكتوبة والتراكيب النحوية من أقيم تعلماتي
لألسابيع الثالثة.
 -االتفاق على خطة اجناز املشروع والشروع في إجنازه.

(ح+ 5ح( :)6قراءة وكتابة)+
املشروع

 استذكار النصوص املكتوبة ،وإجناز األنشطة اخلاصة بالظواهرالصرفية أواإلمالئية من أقيم تعلماتي لألسابيع الثالثة.
 -متابعة إجناز املشروع.

(ح+ 7ح :)8الوضعية
اإلدماجية(معاجلة ودعم وتقومي )

 حل الوضعية اإلدماجية (النص الرديف) والتأكد منمدى درجة حتكم املتعلم في املوارد والقدرة على
جتنيدها وحتويلها وتدارك مواطن الضعف لدى املتعلم
ومعاجلتها.

(ح :)9محفوظات

(ح+ 10ح:)11حل الوضعية
اإلنطالقية +املشروع+أوسع معلوماتي

 حفظ احملفوظة الثانية ومسرحة أحداثها. حل الوضعية اإلنطالقية األم واإلجابة عن املهمات اجلزئية. تقومي املشروع ومعاجلة نقائص املتعلمني. مطالعة نصوص قصيرة متنوعة مدعمة بصور توضيحيةللمالحظة قصد إثراء الرصيد املعرفي والفكري املتعلق
بالوحدة وتنويعه.
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الأهداف املتوخاة من هذا التوزيع :
▪ يتم خالل هذه احلصة استذكار النصوص التي ُروِيت سابقا واإلجابة عن أسئلة
فهم املنطوق ( أقيم تعلماتي للوحدات الثالثة أفقيا بحسب امليادين )مع استغالل
استعمال الصيغ املدروسة وإدماجها في وضعيات تواصلية دالة .
▪ مسرحة األحداث.
▪ استرجاع النصوص املكتوبة وإيجاد العالقة فيما بينها التركيز على استعمال التراكيب
النحوية والصرفية واإلمالئية ( أقيم تعلماتي تنجز التمارين أفقيا الوحدة األولى
والوحدة الثانية والثالثة بحسب امليادين ) في وضعيات تواصلية دالة .
الوضعية اإلدماجية التقوميية  :ويكون عن طريق اقتراح نص رديف شامل لعناصر
الكفاءة اخلتامية املستهدفة ،القصد منه التأكد من درجة حتكم املتعلم في املوارد،
والقدرة على جتنيدها وحتويلها ،تعبيرا عن مدى تنصيب الكفاءة اخلتامية لدى املتعلم،
قصد اتخاذ القرار املناسب وتدارك أي تأخر من خالل املعاجلة التي تأتي كنتيجة ملرحلة
التقومي القصد منها تدارك مواطن الضعف 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.
▪ أجنزمشروعي  :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.
▪ أوسع معلوماتي  :االرتكاز على مهارة القراءة البصرية الفكرية اإلدراكية باستغالل
مجموعة من الوسائل و السندات لتعزيز الرصيد املعرفي  ،اللغوي  ،الفكري.
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 - 14خمطط الوحدة  :ال�سنة الرابعة ابتدائي
• أشاهد وأعبر :مشهد مرتبط بالنص املنطوق يستفز
املتعلم للتعبير انطالقا منه وتثبيته لدى التالميذ،فيعبر
من خالله عن فهمه للنص املنطوق.
• أستعمل الصيغة  :جمل تتضمن الصيغة املقصودة.
 يتحدّ ث على منوالها. يع ّبر عن الصور شفويا باستعمال الصيغة املستهدفة .أواقتراح وضعيات يعبر عنها شفويا مستعمال الصيغة
• أنتج شفهيا  :اقتراح وضعيات للتدريب على اإلنتاج الشفوي ومرافقة
التلميذ في ذلك باالستعانة بصور وموضحات أسئلة توجيهية رصيد ...
مع التركيزعلى الوصف ،لتمكني املعلم من إثراء األفكار وأساليب التعبير.
• من خالل األنشطة املقترحة في ميدان فهم املنطوق والتعبير الشفوي مت احترام:
 النص املنطوق يغلب عليه النمط الوصفيواألسئلة املطروحة حوله تظهر في دليل املع ّلمحيث راعينا (في ذلك اقتراح وضعيات لتحديد موضوع الوصف ،و عناصره ،فهم
العبارات من خالل السياق
 اكتشاف الصيغة املستهدفة من خالل جمل يتضمنها النص املنطوق و استعمالها فيوضعيات مختلفة مقترحة
 التدريب على اإلنتاج الشفوي ،يتدرب على انتاج شفوي محاكيا املسموع فياألساليب والنمط مع الوجاهة  :االرتباط باملوضوع املستهدف وبترويج املعجم
اللغوي ،الدالالت الفكرية ،األسلوبية ألنواع اخلطابوأمناطه
 اقتراح وضعيات مثل (ابداء الرأي ،تلخيص قصة ،تغيير النهاية ،تتمة قصة ،التعبير عنمشاعره أو وصف حدث أو جتربة شخصية أو مشاهد موضوعات للوصف املادي واملعنوي

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 41

مشهد يعبر عن ال ّنص املكتوب
ال ّنص
اسم الكاتب
 اختيار نصوص مرتبطة باحملاور الثقافية والقيماملستهدفة يغلب عليها الطابع الوصفي عدد كلماتها
يتراوح من  100إلى  130كلمة أغلبها مشكولة
معظمها لكتاب جزائريني.
أقرأ و أفهم :
رصيدي اجلديد :شرح املفردات اجلديدة من خالل مترين مقترح (الربط ،تعويض كلمة
• مبرادف أو ضد لها أو)...
• شرح مباشر في كتاب صغير (رصيدي اجلديد).
• سؤاالن بعد القراءة الصامتة (جلمع معلومات مباشرة
و عامة حول املقروء االجابة على سؤال أو اجناز مهمة
تعيني اختيار من متعدد (التنويع في اقتراح األسئلة)
• بعد القراءة اجلهرية طرح أسئلة الستعادة النص
وفهمه متدرجة بتسلسل وفق فقرات الكتاب مع
إدراج أسئلة تكرس منط النص
• إجناز مهمات اإلجابة عن اسئلة تتعلق بالتعمق في
معانى ال ّنص واستنتاج القيم التي يحتويها وإعادة
بناء املعلومات الواردة في النصوص ومن النص.
• أثري لغتي  :اقتراح وضعيات إلثراء ال ّلغة:إثراء الرصيد الذي قد يحتاجه التلميذ في
اإلنتاج الشفوي أو الكتابي( .صفات ،أضداد ،مرادفات ، )...رصيد لغوي خاص
مبجال معينّ حسب الوحدة .
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أالحظ وأكتشف :استنتاج اجلمل املتضمنة
الظاهرة النحوية من خالل أسئلة حول النص املكتوب
أو بجمل مكيفة (املقاربة النصية) ،يقرأ اجلمل
التي تتضمن الظاهرة على الكتاب والسبورة باملوازاة
ومييزها (بالسمع وباملالحظة)(معاينة ومتييز)
أثبت  :بناء املعرفة اجلديدة انطالقا من مكتسباته
القبلية تأسيس املعرفة بالتدرج من طرف التالميذ
أما حوصلة القاعدة النحوية فتكون على مسؤولية
االستاذ ومبعية التالميذ .تسمية الظاهرة النحوية
املقصودة وضبط خصائصها وإعطاء مثال عنها ومنوذج
في اإلعراب (تأسيس املفهوم)

(نفس املنهجية املذكورة آنفا)
التعرض للصيغ الصرفية واإلمالئية بالتناوب
التمييز (بالسمع واملالحظة)
يتعرف عموما على الظاهرة من خالل وضع أمثلة واقتراح وضعيات لالكتشاف .
يؤسس قاعدة حول الظاهرةاملدروسة .

مالحظات :

• إدراج وضعيات بعد القراءة الصامتة واقتراح سؤالني لإلجابة عنها.
• إدراج وضعيات بعد القراءة اجلهرية.
• أسئلة الستخراج معاني النص الوصفي .
• مييز الشخصيات البشرية ،احليوانية ،املادية ،الواقعية ،اخليالية اقتراح وضعيات متكن
املتعلم من إجناز مهام ونشاطات للتمييز بني أمناط النصوص.
• عدم االقتصار على األسئلة الشفوية بل القيام مبهام حتى يسمح جلميع التالميذ خاصة
املتعثرين منهم للمشاركة في بناء التعلمات بإقحامهم في نشطات ال تتطلب سرعة
االستجابة (اختيار من متعدد ،وصل ،تعيني) إجابة بنعم أو ال.
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• فرقنا بني األسئلة التي تطرح على التلميذ بعد القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية وأسئلة
التعمق في الفهم واستنتاج القيم األخالقية املتوفرة للنصوصبألوان متمايزة  .وهذا بغرض
توزيع األهداف املتوخاة من حصص القراءة بالتدرج على مدار األسبوع.
• التطبيقات املباشرة للقاعدة (التمرن على الظاهرة )ينجز نشاطات ويقوم مبهمات تسمح
له بتوظيف قواعدالظاهرة النحويةأو الصرفية أو اإلمالئية من خالل وضعيات مقترحة في
دليل املعلم .
• يظهر على ك ّراس النشاط:
• أنشطة وتدريبات حول النص املنطوق
• أنشطة وتدريبات حول النص املكتوب ومترين حول كل ظاهرة(نحوية ،صرفية أوإمالئية).
• تدريبات حول التعبير الكتابي( :أنتج كتابيا).
• أقيم تعلماتي التي تتبع كل وحدة تعتمد كوضعيات إدماجية جزئية ميدان فهم املنطوق
و التعبير الشفويو ميدان فهم املكتوب وميدان التعبير الكتابي ()3 - 2 - 1بشكل أفقي
حسب امليادين و املتعلق بكل وحدة ) في األسبوع الرابع
• باإلضافة إلى محطة اإلدماج  :و املتمثلة في إدراج نصإدماج تدمج من خالله كل ميادين
اللغة ،وكذلك املشروع اللغوي .
• اقتراح وضعيات يتطلب حلها جتنيد املوارد السابقة وإدماجها.
• الرمز (*) يدل على عمل جماعي أو ثنائي
• اقتراح وضعيات تتضمن أنشطة يتعلم فيها التلميذ (الوصف ،تلخيص فقرات ،التصرف
في نصوص وإثرائها بأمناط مختلفة)...
• كل مقطع نراعي فيه هدف تعلمي يتم التدريب وفقا له لنصل باملتعلم لينتج فرديا في
أسبوع اإلدماج.
• احملفوظات اقتراح محفوظتني في كل مقطع تقدم واحدة مع األسئلة إلثرائها واالستئناس
مبوضوعها والثاني يتعامل معها املعلم بنفسالطريقة.
• أوسع معلوماتي  :اقتراح نصوص تثري و توسع أفق املتعلم فيما يتعلق بكل مقطع
تعلمي.
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الف�صل الثالث
 - 1الو�ضعيات امل�شكلة الإنطالقية للمقاطع التعلمية
 - 2الن�صو�ص املنطوقة املقرتحة
 - 3منوذج �سريورة مقطع تعلمي
4

 تطبيقات مقرتحة للو�ضعيات التعلمية اخلا�صة بالظواهرالنحوية و ال�صرفية و الإمالئية

 - 5وم�ضات من حقول الرتبية و التعليم .
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 - 1الو�ضعيات امل�شكلة االنطالقية للمقاطع التعلمية
املقطع األول
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع

النص املقروء

قمت بزيارة دار العجزة مع والدك وفي طريق العودة
لفت نظرك رجل معاق على كرسيه املتحرك صعب صديقتي حورية
َ ُ
عليه نزول الدرج ،وأطفال يبيعون املناديل على قارعة
ماسح الزجاج
البائع الصغير
القيم الطريق،حزنت حلالهم فقال لك والدك :إن أحسسنا
اإلنسانية مبعاناة اآلخرين فإننا سنسعى لتقدمي يد العون لهم.
حفنة نقود
جدي
فكيف ميكن أن نساعد هذه الفئات احملرومة ونخفف
املشروع  :إجناز الئحة احلقوق والواجبات
عنها صعوبات احلياة ؟
املهمات  - 1 :يبني كيف يجب أن يتعامل مع زمالئه الذين يعانون إعاقة أومرضا.
 - 2يقترح صورا للتضامن مع الفئات احملرومة.
 - 3مييز األخالق احلسنة التي يجب أن يتحلى بها اإلنسان مع اآلخرين.
 - 4يكتب الئحة تتضمن حقوقه وواجباته في املدرسة واألسرة واملجتمع.
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
مع عصاي في
املدرسة

املقطع الثاني
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع

النص املقروء

تعيش في البيت مع أفراد عائلتك وفي احلي مع جيرانك جيران األمس واليوم
وفي املدرسة مع معلميك ورفقة زمالئك ...وتتقاسمون
احلياة أشياء عديدة وتشتركون في األفراح واألقراح وقد تصدر رامي واملعلم اجلديد املعلم اجلديد
تصرفات تفسد االنسجام الذي ينبغي أن يكون.
ٌ
بني جارين
االجتماعية فماهي السلوكات التي يجب أن تتحلى بها في تعاملك اجلار اجلديد
املشروع  :صنع مطوية لوصف احلي
مع أفراد مجتمعك ؟ وما هوواجبك اجتاههم ؟
التاجمعات

املهمات  - 1 :يكتشف مزايا ومظاهر التكافل من خالل عادات اجتماعية متوارثة كـ:التويزة.
 - 2يتحدث عن فضل املعلم في املجتمع ويذكر واجباته اجتاهه.
 - 3يحكم على سلوكات ت ْب ُر ُز من خالل الوضعيات املقترحة ،عن كيفية التعامل بني اجليران.
 - 4يصنع مطوية تظهر حيه بعد حملة تنظيف .
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
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املقطع الثالث
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع

النص املقروء

حتب وطنك وحتيا بحرية على أرضه ،تستمتع بعيدا عن أرضي
بجماله وخيراته .
األمير عبد القادر
األمير عبد القادر
لكن كيف جتسد حبك لهذا الوطن
الهوية
مطار مصطفى
وتكون خير خلف خلير سلف ؟
الوطية
الزائر العزيز
بن بولعيد
املشروع  :إجناز بورتريه عن شخصية وطنية
املهمات  - 1 :يتحدث عن مساوئ الهجرة بعيدا عن الوطن.
 - 2يمُ يز الصفات املادية واملعنوية لشخصية جزائرية  :األمير عبد القادر.
 - 3يعبر عن مشاعره اجتاه معاناة وتضحيات املجاهدين إبان الثورة.
 - 4ينجز بورتريه لشخصية جزائرية خدمت الوطن.
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
احلنني إلى الوطن

املقطع الرابع
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع

النص املقروء

نظافة املدرسة

رسالة الثعلب

أعجبت بلعبة جميلة اشتراها لك والدك ،لكنه
َ
قال لك أن َمت ّيزها ال يكمن في جمالها إمنا في كونها
بيوتنا بني األمس
ال حتتاج إلى بطاريات عادية بل تشحن طاقتها مبجرد العيش في املدينة
واليوم
الطبيعة تعريضها ألشعة الشمس ،إن استخدامنا لهذا النوع من
طاقة ال تنفذ
والبيئة الطاقة يجعلنا نساهم في احلفاظ على بيئة كوكبنا .فما املسكن الشمسي
هي األخطار التي تهدد بيئة األرض ومن املتسبب فيها ؟
املشروع  :إجناز لوحات بيئية
وكيف نتجنب تدمير بيئتنا ؟
املهمات  - 1 :يحدد مختلف السلوكات السلبية التي تهدد البيئة.
 - 2يقارن بني البيئة التي كان يعيش فيها اإلنسان قدميا وما يعيشه اإلنسان اليوم في املدن.
 - 3مييز بني الطاقات املل ِّوثة والطاقات املتجددة النظيفة.
 - 4ينجز لوحات بيئية تدعوإلى احملافظة على البيئة.
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
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املقطع اخلامس
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع

النص املقروء

هدية النخلة

قصة زيتونة

وضعت أمك أمامك حساء من اخلضار فرفضت
تناوله ،عندها أخبرتك والدتك أنه عليك أن حتب تناول
مرض سامية
اخلضاروالفواكه املتنوعة إن أردت جسما وعقال سليما معاناة مريض
الصحة
اجليدو.
رياضة
ممارسة
حتب
مثلما
ملن تهتف احلناجر
أكتشف اللعبة
والرياضة
فكيف يتم اختيارك للوجبات التي تنفع صحتك ؟
املشروع  :تصميم ألبوم ملراحل النمو
وماهوأثر الرياضة على صحتك وفي حياتك ؟
املهمات  - 1 :مييز األطعمة النافعة واملفيدة لصحته.
 - 2يستخلص أخطار تناول وصفات دون استشارة الطبيب.
 - 3يستنتج أهمية الرياضة وأثرها في حياة اإلنسان.
 - 4يكتب وصفا ملراحل منوه.
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
املقطع السادس
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

للصناعات التقليدية فأعجبت
َ
زرت معرِضا ّ
بجمالها وتنوعها من منطقة ألخرى.
فلماذا يجب أن نهتم مبوروثنا الثقافي؟
احلياة
وكيف نعتني بتراث األجداد ونحافظ عليه من
الثقافية
الزوال ؟

لغة عربية

النص املسموع
أنامل معطرة

النص املقروء
أنامل من ذهب

البرنوس

لباسنا اجلميل

الطاسيلي ناجر

القاص الطارقي

املشروع  :إجناز شريط مرسوم
املهمات  - 1 :ييحدد الدور الذي يلعبه احلرفيون في احملافظة على التراث.
 - 2ييذكر كيفية احملافظة على موروثه الثقافي ليبرزاعتزازه بتراثه الوطني.
 - 3ييتحدث عن موروث حضاري المادي.
 - 4يينجز شريطا مرسوما عن رحلة إلى التاسيلي ناجر.
 - 5ييجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.

 48دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي

املقطع السابع

لغة عربية

الوضعية املشكلة اإلنطالقية
احملور
النص املسموع
مشروع الدارة الكهربائية
أبدعت في ُصنع
الغواصة
َ
ِ
مركبة األعماق
االستكشافية
فشكرتك املعلمة ومت ّنت أن تصبحوا في املستقبل
علما َء تساهمون في تطوير الوطن والبشرية مبخترعات من عصر احلجارة
سالم واحلاسوب
إلى عصر احلاسوب
اإلبداع مفيدة لإلنسان.
واالبتكار
فهل تعرف بعض هذه االختراعات الرائعة؟
بهية والقلم
القلم عبر التاريخ
وكيف سهلت حياة اإلنسان ؟
املشروع  :كتابة كيفية صناعة لعبة
النص املقروء

املهمات  - 1 :يتحدث عن بعض اإلختراعات احلديثة كالغواصة.
 - 2يستنتج املكانة التي أصبح احلاسوب يحتلها في حياتنا.
 - 3يحدد أهمية بعض املخترعات القدمية التي ال ميكن لإلنسان االستغناء عنها كالقلم.
 - 4يكتب مراحل إجناز لعبة وينفذها
 - 5يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
املقطع الثامن
احملور

الوضعية املشكلة اإلنطالقية

لغة عربية

النص املسموع
جمال بالدي

النص املقروء
جولة في بالدي

تشاهد دائما أشرط ًة عن جمال وروعة املناطق
السياحية في اجلزائر ،وأخرى عن حضارات قدمية
صحراؤنا اجلميلة حكايات في حقيبتي
وشعوب مختلفة حول العالم.
فهل فكرت في زيارة هذه األماكن يوما ؟
املشروع  :إجناز دليل سياحي
وماهي الفائدة من األسفار والرحالت ؟
املهمات  - 1 :يبني جمال وروعة املناطق السياحية في وطنه.
 - 2يتحدث عن شعوب وثقافات أخرى مختلفة.

 - 3ينجز دليال سياحيا يبرز من خالله تنوع وروعة الوجهات السياحية في اجلزائر.
 - 4يجند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية في وضعيات تواصلية دالة.
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 - 2الن�صو�ص املنطوقة املقرتحة
املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
صديقتي حورية
كانَت َصدي َقتي ُحور َّية ُت َرا ِف ُقني ِفي َذهابي إيابي إلى املدرسة ،حتمل حقيبتي
املدرس ّيةَ ،و ُك َّل َما َط َ
ال ِب َنا املَ ِسي ُر َت ُأخُ ذ ُ ِب َي ِدي َماز َِحةًَ ،ل ِك َّن ِني ُك ْن ُت َأ ْش ُع ُر أن ََّها ُترِيدُ َأ ْن
ت ُْع ِفي ِني ِم ْن َج ِّر َه ِذ ِه ال َع َصا ا َخل َش ِب َّيةَ ،و َما َأ ْدرِي َي َو ًما ِإ َّال َو ُق ْل ُت َل َها ُد َ
ون ُم َقدِّ َمة
َص َمتت ْ َف َأ َعدْ ت عليها :
 ُحو ِر َّية ِإ َّن ِني َع ْر َجاء. حور ّية ألم ت َْس َمعي إنَني َع ْر َجاء .ف َا ْل َت َف َت ْت ِإ َل َّي ُم َت َّأ ِّث َر ًة : إنّني ْأع َل ُمَ ،و َما َذا َب ْعدُ يا رجاء ؟َ
ِوس ِعك َأن ْت َْس َخرِي ِم ِّني ِمثْل ا ُألخْ َر َيات ،كأن َت ُقولي َ :ذات َال َّث َ
 َال َث ِة َأ ْر ُجل،
كان ب ْ
َ
َ
أوَ ...ف َقاط َع ْتني ِب ِإ ْش َف ٍاق أ َف َ
اض الدَّ ْم َع ِم ْن ُع ُيو ِني:
ٌ
ُ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
 َالَ ،أن ِْت َأ ْح َس ُن ِم ْن ُه َّنَ ....أن ِْت ِمثال ِلل ِطف َو ال ُّن ْب ِل َو ُح ْس ِن اخللقِ  ،وأك َث ُر من هذا.
جابري محمد-حديث عصا – بتصرف -

املقطع األول
القيم اإلنسانية

الوحدة األولى
مع عصاي في املدرسة

أستمع وأجيب :
ص ِ
ِ
الذي َس ِم ْع َت ُه.
سم
شخصيات ال َّن ِّ
 ّ مِ َّم ُت َعا ِني َر َجا ْء؟يح َة َ
:كان َْت ُحو ِر َية َت ْأخُ ُذ ِب َي ِد َز ِمي َل ِت َها َماز َِح ًة ِع ْندَ َس ْير ِِه َماَ .ه ِذ ِه
 ِاختر ا ِإل َجا َب َة َالص ِح َ
احلي َلة ت َْس َت ْع ِم ُل َها ُحو ِر َية لـِ  :تسخر من رجاء /لتجعل رجاء تسرع أكثر /لتخفف
عنها عناء جر العصا.
 لمِ َا َذا َكان َْت َر َجا ْء َت َت َألَّ ُم ِم ْن ُس ْخ ِر َي ِة َز ِمي َال ِت َها ِم ْن َها ؟
 َما رأيك في من يقول هذه العبارة لرجاءَ »:ذاتَال َّث َال َث ِة َأ ْر ُجل»
 ما هي ِص َفات ُحورِية ِم ْن بني َه ِذ ِه ِالع ِ
بارات:رقيقة املشاعر  -تعطف على اآلخرين
 قاسية – تدرك قيمة اإلنسان احلقيقية – ال تقبل اختالف اآلخرينِ -اختر إحدى شخصيتي ا ِحل َواروأ ّد د ْو َرها *.

التعبير عن املشهد :
َ
محفظتَينْ ؟ ما َ
اسم ال َفتا ِة الّتي ُ
رأيك فيما تقوم به ؟ وأنت
حتمل
 ُأ َش ِاهدُ ُّالصو َرة ،ما ُ
لوكنت مكانَها *
ماذا تفعل
َ
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
البائع الصغير
سمير ِط ْفل َه َجر الدِّ َر َاسة َ منذ ُمدَّ ةَ ،و ُه َو َال َي َز ُال ِفي ِ
ِ
الع ْق ِد ا َأل َّولِ ِم ْن عمرِه ِ يستيقظ
كل يوم باكراَ ،ي ْق ِضي ن ََها َره ُ ُم َت َج ِّو ًال َبينْ َ ال َب َاع ِة ِفي ا َأل ْس َواقِ ِل َب ْي ِع َر َقا ِئقِ «الدُّ ُيول» الَّ ِتي
ت َْص َن ُع َها ُأ ُّم ُه فجراَ ...و َي ُعو ُد ِ مساءَ ،و َقد ْ َخا َر ْت ِق َواهِ ،ب َب ْع ِض ال ُّن ُقو ِد الَّ ِتي َال ت ََكا ُد ت َِفي
يب لأِ ُ ِّم ِه َو َأ َخ َوا ِت ِه ال َّث َ
ب ِِش َرا ِء ا ُخل ْب ِز َوا َحل ِل ِ
الث.
أستمع وأجيب :
 ما ْاس ُم ْالشخ ِص َي ِة التي َي َت َحدَّ ُث َع ْن َها ال َّنص؟/
 ا ْربِط ُك َّل ُم ْف َردَةٍ بمِ َْع َن َاها:		
َ -ه َج َر

املقطع األول
القيم اإلنسانية

الوحدة الثانية
ماسح الزجاج

		
 َخا َر ْت ُق َوا ُه		
 -ال َع ْقدُ ا َأل َّو ُل

َأ ْي َن َي ْق ِضي َس ِمير ن ََها َره؟

ُ .م ْت َع ٌب جِ ًّدا

 .ال َع ْش ُر َس َن َو ٍات ا ُألو َلى ِم ْن َح َيا ِة اإلنسان

َ .ت َر َك

اب – ِط ْف ٌل َ -ش ْيخٌ
 ِاخْ َترَ :س ِميرَ :ك ْه ٌل – َش ٌّالسوقِ ؟
 ماذا َيب ُِيع َس ِمير في ُّ

 َم ْن ُي َح ِّض ُر َر َقا ِئقَ الدّ ُيولِ ؟ و َم َتى؟ َك ْي َف َي ُعو ُد َس ِمير في ِآخ ِر ال َّن َهارِ؟ -لمِ َاذا َه َج َر َس ِمير الدِّ َر َاس َة؟

 ُأ ْك ِم ْلَ :ي ْع َم ُل َس ِمير ِل َي ُع َول َعا ِئ َل ًة َت َت َك َّو ُن ِم ْنَ ....أ ْف َرادٍ .
 َما ُه َو املَ َك ُالسوقِ ؟
ان الذي َي ِج ُب َأ ْن َي ْق ِض َي َس ِمي ٌر ن ََها َر ُه ِفي ِه َبدَ َل ُّ
التعبير عن املشهد :
الصغي ُر؟ ملاذا في َر ْأ ُي َك؟
 ماذا َي ْف َع ُل َسمير َّ تحَ َ دَّ ث َع ْن شعورك اجتاه هذا ِّالط ْفل؟
 ماذا تفعل لوكنت تستطيع مساعدته ؟ ِّخلص ا ْل ِق َّصة الّتي َس ِم ْعتها بأداء يناسب الشعور الذي َتركته في نفسك*
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
البائع الصغير
سمير ِط ْفل َه َجر الدِّ َر َاسة َ منذ ُمدَّ ةَ ،و ُه َو َال َي َز ُال ِفي ِ
ِ
الع ْق ِد ا َأل َّولِ ِم ْن عمرِه ِ يستيقظ
كل يوم باكراَ ،ي ْق ِضي ن ََها َره ُ ُم َت َج ِّو ًال َبينْ َ ال َب َاع ِة ِفي ا َأل ْس َواقِ ِل َب ْي ِع َر َقا ِئقِ «الدُّ ُيول» الَّ ِتي
ت َْص َن ُع َها ُأ ُّم ُه فجراَ ...و َي ُعو ُد ِ مساءَ ،و َقد ْ َخا َر ْت ِق َواهِ ،ب َب ْع ِض ال ُّن ُقو ِد الَّ ِتي َال ت ََكا ُد ت َِفي
يب لأِ ُ ِّم ِه َو َأ َخ َوا ِت ِه ال َّث َ
ب ِِش َرا ِء ا ُخل ْب ِز َوا َحل ِل ِ
الث.
أستمع وأجيب :
 ما ْاس ُم ْالشخ ِص َي ِة التي َي َت َحدَّ ُث َع ْن َها ال َّنص؟/
 ا ْربِط ُك َّل ُم ْف َردَةٍ بمِ َْع َن َاها:		
َ -ه َج َر

املقطع األول
القيم اإلنسانية

الوحدة الثانية
ماسح الزجاج

		
 َخا َر ْت ُق َوا ُه		
 -ال َع ْقدُ ا َأل َّو ُل

َأ ْي َن َي ْق ِضي َس ِمير ن ََها َره؟

ُ .م ْت َع ٌب جِ ًّدا

 .ال َع ْش ُر َس َن َو ٍات ا ُألو َلى ِم ْن َح َيا ِة اإلنسان

َ .ت َر َك

اب – ِط ْف ٌل َ -ش ْيخٌ
 ِاخْ َترَ :س ِميرَ :ك ْه ٌل – َش ٌّالسوقِ ؟
 ماذا َيب ُِيع َس ِمير في ُّ

 َم ْن ُي َح ِّض ُر َر َقا ِئقَ الدّ ُيولِ ؟ و َم َتى؟ َك ْي َف َي ُعو ُد َس ِمير في ِآخ ِر ال َّن َهارِ؟ -لمِ َاذا َه َج َر َس ِمير الدِّ َر َاس َة؟

 ُأ ْك ِم ْلَ :ي ْع َم ُل َس ِمير ِل َي ُع َول َعا ِئ َل ًة َت َت َك َّو ُن ِم ْنَ ....أ ْف َرادٍ .
 َما ُه َو املَ َك ُالسوقِ ؟
ان الذي َي ِج ُب َأ ْن َي ْق ِض َي َس ِمي ٌر ن ََها َر ُه ِفي ِه َبدَ َل ُّ
التعبير عن املشهد :
الصغي ُر؟ ملاذا في َر ْأ ُي َك؟
 ماذا َي ْف َع ُل َسمير َّ تحَ َ دَّ ث َع ْن شعورك اجتاه هذا ِّالط ْفل؟
 ماذا تفعل لوكنت تستطيع مساعدته ؟ ِّخلص ا ْل ِق َّصة الّتي َس ِم ْعتها بأداء يناسب الشعور الذي َتركته في نفسك*
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
جدي
جدِّ ي َش ْيخٌ َو ُقو ٌر َل ُه ِم َن ال ُعم ِر َث َمان َ
ُون َس َنةَ ،ي ِسي ُر ُم َت َو ِّك ًئا َعلى َع َصا ُهَ ،و ْج ُه ُه ُم َج َّعدٌ ،
يق ال َّر ْأ ِس َي َض ُع ن ََّظا َر َتينْ ِ َو ُه َو َخ ِف ُ
،سا َقا ُه ال ت َْق َو َي ِان
لحِ ْ َي ُت ُه َب ْي َضا ُء َكال َّث ْل ِجَ ،ح ِل ُ
الس ْم ِع َ
يف َّ
الس ْي ِر َّ
يل.
الطوِ ِ
َعلى َّ
الذ ْه ِنُ ،م َّت ِقدُ ّ
اض ُر ِّ
رغم َت َقدُّ ِم ِس ّنهَ ،جدِّ ي َح ِ
الذكا ِءَ ،ي ْق ِضي ُم ْع َظ َم َأ ْو َقا ِت ِه في ُم َطا َل َع ِة
الصحف َو ُ
الك ُت ِب.
ّ
ص ّ
َك ْم ُأ ِح ُّب َجدِّ يَ ،ف ُه َو ُي َرا ِف ُق َنا َأ ْح َيا ًنا ِلل َّت َن ُّز ِه َو َي ُق ُّص َع َل ْي َنا ِ
الطرِي َفة و ُي َقدِّ ُم
الق َص َ
لي ا َحل ْلوى َوال َف ِاك َهة َو ُي ْع ِطي ِني َك ِث ًيرا ِم َن ال ُّن ُق ِ
ود َوا َأل َه ُّم َأ َّن ُه َي ِقي ِني ِم ْن َغ َض ِب َوا ِل ِدي.

املقطع األول
القيم اإلنسانية

الوحدة الثالثة
حفنة نقود

َأنَا َأ َت َألَّ ُم ِل َت َع ِب ِه َو َأ ْح َز ُن جِ ًّدا ِع ْندَ َما َي ُك ُ
مرا َطوِ يالً.
ون َمر ً
ِيضاَ .أتمَ َ َّنى َل ُه ُع ً
أستمع وأجيب :
ص؟
َ -ع َّم ْن َي َت َحدَّ ُث ال َّن ُ

 من الذي يصف لنا جدَّ ه في النص ( :ا ْب ُن ُه– َح ِفيدُ ُه– َأخُ و ُه )ض ا َأل ْو َص ِ
 اُذكر َب ْع َاف ا َخلارِجِ َّي ِة ِل ْل َجدِّ .

 كيف يعامل اجلد أحفاده؟ و َأن َْت ما هوشعورك اجتاه َجدِّ َك وجدتك؟التعبير عن املشهد :
عما َيلي :قا َمته وجِ ْس َ
مه،ش ْعرهَ ،و ْجههَ ،مالبسه.....
ِصف الجْ َ َّد وتحَ َ َّد ْث ً

كيف ميشي ،ماذا يفعل،ما ُ
هوشعورك ن َْح َو َج َّدك.
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
جيران األمس واليوم
قرأ أبي اجلريدة ثم قال متأ ّثرا :
ياللعجب ميوت ّ
الشيخ وسط اجليران جوعا وال يعلم به أحد !
بني صار ّ
كل واحد يغلق بابه فال يسأل عن جاره إن كان مريضا
قالت جدّ تي  :آه يا ّ
أومعوزّا أوفقيرا...
 صحيح يا والدتي ،نكاد ال نلتقي مع اجليران إلاّ في املناسبات البارزة ،لم نعدجنتمع ح ّتى لتنظيف محيط ح ّينا أوحتسني مظهره.
 لقد ك ّنا في زماننا نقتسم الطعام مع جيراننا ،ونفتح أبواب ديارنا لهم في األفراحواألقراح ،ويو ّقر صغي ُرنا كبي َرنا ويرحم كبي ُرنا صغي َرنا.
أستمع وأجيب :

املقطع الثاني
العالقات االجتماعية

الوحدة األولى
التاجماعث

سم الشخصيات املتحاورة في النص؟
 ّ ما هي املأساة التي قرأ عنها األب في اجلريدة؟ :حادث مرور /تخلي ابن عن والديهفي دار العجزة /وفاة رجل مسن جوعا
شرح املفردات :
 -متى صار اجليران يلتقون في أيامنا هذه؟

معوز  :محتاج
مناسبات بارزة  :مناسبات مهمة
األقراح  :األحزان

 عالم يدل هذا؟ استمع ثم استخرج من ال ّنص كيف كان اجليران يعاملون بعضهم في زمن اجلدة. في رأيك من املسؤول عن املأساة الّتي أملّت ّبالشيخ؟
الشيخ

جيرانه

أهله

األهل واجليران

التعبير عن املشهد :
تأ ّمل املَ ْش َهدَ َو ُأ ِعدما َقا َل ْت ُه ُك ُّل َش ْخ ِص َّيةٍ *.

 َل ْو ُك ْن َت ِم ْن ِج ْي َر ِان َّالش ْي ِخ َك ْي َف ُت َق ِد ُم َل ُه ال َع ْو َن؟
ِب َت ُّفق ُِد َأ ْح َو ِال ِه

ب ُِه ْج َرا ِن ِه

ب ِِر َعاَي ِت ِه
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
رامي واملعلم اجلديد

املقطع الثاني
العالقات االجتماعية

الوحدة الثانية
املعلم اجلديد

الص ّف اخلامس اجلديد فريد يالحظ ال ّتأخ َر املتك ّر َر لتلميذه رامي وعدم
كان مع ّلم ّ
ّ
سجل مالحظاته  « :رامي تلميذ كئيب
اهتمامه بهندامه ،وقد كتب ذات يوم في
مهمل لدراسته ،ليس له صديق ،ينام أحيانا أثناء الدرس وعالماته متدنّية ،ووالداه
للسؤال عنه ،خلف نظراته حزن دفنيّ ،»....
فكر فريد في مقابلة والدي
ال يحضران ّ
رامي فقام بتت ّبعه عند عودته إلى املنزل ،ثم سأل أحد جيرانه عن عائلته ليتفاجأ بأن
َ
ومرض أ ّمه جعله يذهب للعمل
ولكن وفاة والده منذ سنتني
رامي كان تلميذا ممتازا،
َّ
عند اخلباز صباحا قبل ذهابه إلى املدرسة ليو ّفر ثمن الدّ واء لوالدته.
منذ ذلك اليوم لم يذهب رامي للمخبزة مجدّ دا فلقد أصبح املعلم يحضر ّ
الطعام
ويخصص وقتا إضافيا لتدريس رامي في منزله حتى يستدرك
والدّ واء لوالدته بانتظام،
ّ
تأخّ َره في الدراسة ...بعد خمسة عشر عاما تفاجأ املعلم فريد بورقة أسفل بابه
ُك ِتب عليها « :مع ّلمي ،التقيت مد ّرسني ُكثُرا خالل دراستي ،ولكنك أفضل مع ّلم
منصة ال ّتشريف مكان والدي
في حياتي ،يش ّرفني أن حتضر حفل تخ ّرجي لتصعد فوق ّ
فقد أصبحت طبيبا ...ابنك رامي»
 مستوحاة من قصة تيدي واملعلمة ستيوارث -أستمع وأجيب :

يستدرك تأخره
في الدراسة :
يستوعب ما فاته
من الدراسة

عالماته متدنية :
عالماته ضعيفة

شرح املفردات :
سم شخصيات القصة
 ّ هل ميكن أن حتدث هذه القصة حقيقة أم ال ؟ جد مرادفات الكلمات التالية من النص  :حزين – مظهره – يأتيان ما هي املالحظات التي سجلها املعلم فريد عن رامي ؟ ِاخترماهومناسب  :سبب تأخر رامي في الدراسة هوأنه : كسول – /حزين ملرض أمه  /يعمل منذ الصباح الباكر ليوفر ألمه الدواء ِاستخرج من النص األفعال التي قام بها املعلم فريد ليساعد رامي. ما رأيك في املعلم فريد ؟ كتب رامي في آخر الورقة «ابنك رامي « عالم تدل هذه العبارة ؟ هل هذه قصة حزينة أم سعيدة ؟التعبير عن املشهد :
 ِم ْن ِخ َاللِ َما َس ِم ْعت َر ِتّب ا ْل ُّص َو َر َح ْس َب ت ََس ْل ُس ِل َأ ْحدا ِث َها ،وعبر عنها بأسلوبك.
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
اجلار اجلديد

َ
املريض يعاني من صداع في رأسه بسبب
الس ّيد أحمد من عمله ،فوجد أباه
عاد ّ
الضوضاء التي تصدر من منزل جارهم اجلديد ،فذهب احمد عند جاره وقال له :
ــ مساء اخلير أنا جارك الذي يقطن ّ
الشقة املجاورة...

الوحدة الثالثة
بني جارين

املقطع الثاني
العالقات االجتماعية

فقال اجلار  :تش ّرفت مبعرفتك ،اعذرني يا أخي على هذا ّ
الصادر من
الضجيج ّ
املثقاب بسبب ال ّتصليحات الّتي أقوم بها في املنزل.
 في احلقيقة ،أرجومنك رجاء صغيرا أن تستعمل املثقاب لوقت قصير ّكل يوم ّ
ألن
يتحمل ّ
الضجيج املرتفع.
والدي املريض ال
ّ
 لم أكن أعلم بذلك ،أعتذر اعتذارا شديدا ولن يتك ّرر هذا ،وب ّلغ حتياتي للوالد الكرمي.أحمد  :شكرا لك ،باملناسبة،سيجتمع ّ
السبت للقيام بحملة
احلي هذا ّ
سكان ّ
تنظم إلينا ؟
تنظيف وجتميل
للحي ،فهل ُّ
ّ
الضوضاء:
 ّالسالمة.
بكل تأكيد ،رافقتك ّ
يقطن  :يسكن
أستمع وأجيب :
شرح املفردات :

 ماهي املشكلة التي عانى منها والد أحمد طول النهار؟ ِاستخرج من النص ما يوافق املعنى التالي :ألم بالرأسسماألداة التي تظهر بالصورة:
 ّعال؟
 ملاذا َي ْصدُ ُر من بيت اجلارضجيج ٍ
ٌ
 كيف تص ّرف أحمد ّحلل املشكلة؟
فكرة في طريقة إلغاظة جاره

حدّ ث جاره بهدوء وأدب عن املشكلة

ّ
دق الباب بعنف وبدأ بالصراخ
 اجلار اجلديد سيء الطباعّ ،أكد أو ِانف هذه اجلملة ،واُذكر ملاذا؟ من خالل ما ورد في النص. ما رأيك في كل من السيد أحمد وجاره اجلديد؟التعبير عن املشهد :

وجا َر ُه الجْ َ ِديدَ  ،ما الحْ َ ُ
ديث ا َلّذي دا َر َب ْي َنهما؟
 َع ِنّي على اَ ُّلصو َر ِة َأ ْح َمدَ َ
 َك ْي َف َت ْبدوا ْل ِعما َر ُة الَّتي َي ْق ُطنان بها؟ص َو أ ِّده*.
ورا ِم َّن اَ ْل َّن ّ
ْ -اح َفظ َد ً
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
بعيدا عن أرضي

الباريسي! ،إنّه عبارة عن
ما أبشع الكسكسي الذي نأكله هنا في هذا املطعم
ّ
ماء ودقيق ورغم ذلك فإنّه سيكون غدائي غدا ألنّني أشتاق إلى رؤية تلك الوجوه
السمراء الّتي جاءت مثلي ُ
يشدُّ ها احلنني إلى «البالد».
ّ
سئمت العيش في ديار الغربة ،سأرجع إلى وطني وسوف أبني بيتا هنالك في
الشمس ،في أرض الدّ فء ،سأبنيه هنالك مع ال ّنقاء ّ
أرض ّ
والطهر وال ّنور.
زهور ونيسي -بتصرف – على الشاطئ اآلخر

املقطع الثالث
الهوية الوطنية

الوحدة األولى
احلنني إلى الوطن

أستمع وأجيب :
شرح املفردات :

شئمت  :مللت
احلنني إلى البالد:
اإلشتياق إليها

 -من يتحدّ ث في ال ّنص الّذي سمعته ؟

 شخص مغترب – شخص يعيش على أرض الوطن.أي مدينة ؟
أي بلد يعيش وفي ّ
 -في ّ

 ماذا قال املتحدّ ث عن الكسكسي الّذي يأكله هناك ؟ ملاذا يرجع املتحدّ ث إلى ذلك املطعم ّكل مرة ؟

 سيعود إلى الوطن ألنّه سئم العيش في ديار الغربة ،ما هي العبارة الّتي ّتؤكد ذلك
من خالل ما سمعت .
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
األمير عبد القادر

ُ
وأدب وثقافة.
هوفارس شجاعُ ،متخ ِّلق ،صبور ،متواضع،
علوم عسكر ّية ٍ
ورجل ٍ
الفرنسي عند دخوله أرض اجلزائر فرأى كيف أصبحت حالة شعبه :
عايش االستعمار
ّ
معاناة وآالم ونهب للخيرات واألرزاق ،قاد بذكاء وإخالص كبيرين مقاومة عظيمة ضدّ
املستعمر ،إنّه األمير عبد القادر ،واحد من العظماء الّذين ِ
حفظهم ماضينا املجيد،
ووطن من حديد.
وجزء من بطوالت كشفت عن رجال صناديد ٍ
عن كتاب تاريخ اجلزائر املعاصرة اجلزء  – 1بتصرف –

 ُم َت َخ ِّلق :املقطع الثالث
الهوية الوطنية

الوحدة الثانية
األمير عبد القادر

أستمع وأجيب :

 -أخال ُقه فاضلة

ماض مجيد  - :ماض مشرف
 ٍوخالد

شرح املفردات :
 ِاستمع واختر املعنى الصحيح:رجال صناديد  :رجال شجعان – رجال متعاونون – رجال متفاهمون
 في النص سمعت ضدا لكلمة متكبر،ما هي ؟
من هي الشخصية التي يتحدث عنها النص ؟
في أي فترة عاشت ؟
 كيف أصبحت حالة الشعب اجلزائري في تلك الفترة ؟ -من خالل ما سمعت ،اُذكر األخالق التي متيز بها األمير عبد القادر.
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
مطار مصطفى بن بولعيد
تعود جدّ تي اليوم من أداء مناسك العمرة ،لذلك رافقت أبي إلى املطار الستقبالها
وأنا ال تسعني الدّ نيا من الفرح .ما إن وصلنا ح ّتى رأيت بناية رائعة واجهتها ال ّزجاجية
تلمع من بعيد،وحولها أضوا ُء أعمد ِة اإلنارة تتألأل كالنجوم ،وقد ُز ِّين مدخلها
بحروف نحاس ّية عمالقة كتب بها  « :مطار باتنة مصطفى بن بولعيد » فسألت أبي
 « :ملاذا أطلق هذا االسم على مطار باتنة ؟» فر ّد قائال« :مصطفى بن بولعيد هوأسد
األوراس يا جميل ،وهوابن مدينة أ ّريس ،وبطل من أبطال الثورة املظفرة » .فقلت
 « :شكرا أبي ،لقد وجدت ّ
الشخصية الّتي سوف أختارها للبورتريه الّذي طلبته م ّنا
األستاذة في املشروع »
أستمع وأجيب :
 -قال جميل  « :وأنا ال تسعني الدنيا من الفرح « هذه العبارة تدل على أنه:

املقطع الثالث
الهوية الوطنية

الوحدة الثالثة
الزائر العزيز

فرح

حزين

 أعجب جميل بالبناية ماذا قال ؟شرح املفردات :
الثورة املظفرة  :الثورة املنتصرة
تتألأل  :تلمع
 ملاذا سمي املطار على اسم « مصطفى بن بولعيد «. من أي منطقة هو؟ مب لقب الشهيد مصطفى بن بولعيد؟ على ماذا يدل هذا اللقب ؟ -ما هي الفكرة التي استوحاها جميل من كالم أبيه ؟

فرح جدا
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
نظافة املدرسة

اجتمعت وأصدقائي في ساحة املدرسة وأزعجنا منظرها فال تكاد تضع رجلك
في مكان إال ومشيت على قطعة علك أوقشرة فاكهة...فبدأنا نفكر في وضع خطة
تشجع زمالءنا على رمي األوراق وفضالت الطعام في سالل املهمالت ،فأخذ كل
ّ
واحد منا يقدم اقتراحا:
سليم  :نكتب على لوحة « ارم النفايات في السلة « ونع ّلقها
سامية  :نوزع السالل في كل مكان
جمال  :نرسم صورا مميزة تدعوإلى النظافة.
سليم  :جيد ،ثم نلصقها على السالل وعلى لوحات اجلدران ،ونشرك بقية
التالميذ في هذه العمل ّية فنظافة مدرستنا تعنينا جميعا ويجب أن نغ ّير كلنا سلوكاتنا
السيئ َة.
املقطع الرابع
البيئة

الوحدة األولى
رسالة الثعلب

انضم إلينا كثير من زمالئنا ،وأصبح
بعد أشهر ،ظهرت نتائج جهودنا حيث
ّ
اجلميع حريصني على جعل مدرستنا أجمل.
أستمع وأجيب :

 -ما عدد الشخصيات املتحاورة ؟

هناك من يقتلع شجيرات املدرسة.

 -وما اسم كل واحدة منها ؟

إصابة تلميذ بعد سقوطه في فناء املدرسة.

 أين دار هذا احلوار؟ -اختر اجلواب الصحيح:املشكلة هي:

رمي األوراق الفضالت كل مكان.

 فيم فكر األصدقاء ؟ أذكر اقما هي احللول التي اقترحوها ؟. أيهما أجنح وملاما هي الفكرة التي أعجبتك ؟ وملاذا؟ هل نفذ األطفال اخلطة التي وضعوها؟ -ما هي نتيجتها؟ /

ما رأيك فيما قام به التالميذ؟

 هل ميكن أن تقوم بنفس العمل مع زمالئك ؟ -اختر دورا وأ ِّد ِه متقمصا الشخصية *
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
العيش في املدينة

عدت من عطلة كنت قضيتها عند جدي في الريف وما إن وجلنا املدينة حتى
أحسست بج ّو ثقيل وهواء ملوث ،أكاد أختنق ،بدأت أدير نظري في أجوائها وكأنّني
غريب عنها :هذه املدينة كلها إسمنت،بيوتها متالصقة كأنها علب سردينّ ،
سكانها
كثيرون يسرعون في ّ
كل االجتاهات وال يكاد واحد منهم يرى اآلخر ،شوارعها ض ّيقة،
ضجيج س ّياراتهاّ ،
أتأسف على انتهاء العطلة.
كل ذلك وغيره جعلني ّ
إميل يوسف عياد -بتصرف -

أستمع وأجيب :

 -أين كان الكاتب ؟

املقطع الرابع
البيئة

الوحدة الثانية
بيوتنا بني األمس واليوم

 مب أحس عندما ولج املدينة ؟عني اإلجابات الصحيحة مما يلي:* أحس الكاتب بــ:

الراحة

االختناق

جو ثقيل

هواء نقي

 كيف كان منظر املدينة ؟ ما الذي جعل الكاتب يتأسف على مغادرة الريف ؟ استمع ثم جد لكل عضواجلملة املناسبة  :األنف /العني /األذن:املدينة كلها إسمنت /ضجيج سياراتها /هواء ملوث
 أعد ما قاله الكاتب عن املدينة.التعبير عن املشهد :
َ
فيها؟،حتدَّ ث
 كيف َت ْبدوهذه المْ َدين ِة من خالل الصورة ما هي الأْ َ ْشيا ُء ا َلتي ال ت ُْع ِج ُب َكعن ِسلب ِ
الصح َّي ِة
الس ِ
َلو ِث َ
الهوا ِء – تَو ُّف ِر املَرا ِفقِ ِّ
ْ
كن في املَدي َن ِة وإيجابِيا ِت ِه  ( :ت ُّ
ِيات َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واص ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
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َّ
وسهو َل ِة ال َّتن ُق ِل......
ُ
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
املسكن الشمسي
ّإن مسجد قرطبة بنوافذه الثّالثمائة وخمسة وس ّتني وقصر احلمراء باألندلس من
اآلثار التي تركتها احلضارة اإلسالم ّية والّتي استوحى منها املعمار ّيون احلال ّيون في
هندستهم العصر ّية لبناء» املسكن الشمسي» ،والّتي تتمثّل في توجيه املباني لتستقبل
وحتتفظبأش ّعة ّ
الشمس ألطول مدّ ة ممكنة وبال ّتالي انتفاع أقصى بنورها ودفئها.
عن موسى يحي ناصر–بتصرف -
(الطاقة الشمسية معني ال ينضب مج ّلة التربية ص)28

أستمع وأجيب :
املقطع الرابع
البيئة

الوحدة الثالثة
طاقة ال تنفذ

 عن ماذا يتحدث النص؟ ما هي ميزة املسكن الشمسي؟ كيف يحتفظ باحلرارة بشكل أمثل؟ مم استوحى املعماريون احلاليون هذه الطريقة؟ عالم يدل ذلك؟ استمع للنص م ّرة أخرى ثم اُذكر املنشآت املعمارية الواردة في النص. ما هي العالقة بني عدد نوافذ مسجد قرطبة والشمس. ِاختر عنوانا آخر للنص:الفن العمراني

هندسة سبقت العصر

نور الشمس
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
هدية النخلة

ّ
ولعل أفيد ما فيها ثما ُرها ،فتمرها من أطيباألطعمة
النخلة مفيدة لإلنسان
ّ
الثري والفقير،
األساسي منذ القدم ،يأكله
وألذأنواع الفاكهة وهوقوت اإلنسان
ّ
ّ
ويتز ّود به املسافر ،ونقدمه ّ
للضيف ،.......وال ّتمور أعلى الفواكهاحتواء على
السكريات ،وهوغذاء سريع الهضم ويعيد ال ّنشاط واحليو ّية بسرعة للجسم.
ال ّتمور أنواع  :فيها ال ّرطبة ونصف اجلا ّفة واجلا ّفة وك ّلها تتضاهى في ال ّلذة واملنفعة.
 عن كتاب املفيد في اللغة العربية -أستمع وأجيب :

الوحدة األولى
قصة زيتونة

املقطع اخلامس
الصحة والرياضة

شرح املفردات :قوت :طعام  /يتزود  :يجعله مؤونة له في السفر /تتضاهى:
لها نفس القيمة.
 -ما أنفع شيء في النخلة؟

 التمر في متناول اجلميع ألنه  :نادر /يباع بسعرمعقول /متوفر في بالدنا. ما هي فوائد التمور ؟ -ملاذا ُي َف َّض ُل أن ُيفطر الصائم على التمر؟

 صف مذاق وشكل أحد أنواع التمور وأي نوع منها تفضل ؟ اشرح كيف يتزود املسافر بالتمر ؟. اذكر بعض الفوائد الصحية للتمر؟.التعبير عن املشهد :

 للتمر أثر طيب في حياة نبينا الكرمي ,فكيف كان يتناوله؟. -ما هي أنواع الفواكه التي تنبت في بالدنا ؟ أيها تفضل ؟
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
معاناة مريض

أقبل ّ
الشاب في آخراليوم كعادته باسما ،فالطف أ َّمه ،وشكا من بعض ال ّتعب.
فلما كان ال ّل ُ
يل وبينما ِ
كانت الدار هادئ ًة مغرقة في ال ّنوم إذا بصيحة غريبة مألت اجل ّو
األلم وقد بلغ
الهادئ فهب لها اجلميع .كان مصدر هذا ،صوت الفتى وهويشكو َ
أقصاه.
كانت أ ّم الفتى تُعنى بابنها فتسنده إلى صدرها وتأخذ رأسه بني يديها ،واجلدة
تشربه خلطة من األعشاب فيعاوده القيء أكثر من ذي قبل .في أثناء ذلك عاد الوالد
بالطبيب وبعد فحصه للشاب أخبر الوالدين أنه وباء خطير ويجب عزله ،وال بد من
مضا ّدات حيو ّية قو ّية لل ّتغلب على هذا الداء.
طه حسني  -بتصرف -عن كتاب السنة السادسة أساسي
أستمع وأجيب :
املقطع اخلامس
الصحة والرياضة

الوحدة الثانية
مرض سامية

شرح املفردات :
هب  :نهض وأسرع/أقصاه :حدّ ه الكبير /الوباء :مرض ينتقل بالعدوى
ّ
 كيف كان الشاب في املساء ؟ متى ساءت حالته ؟ ملاذا كان يصرخ ؟ كيف كانت حالة األم في هذه االثناء؟ ماذا حضرت اجلدة؟ هل حتسن الفتى بعد شربه للحشائش ؟ ملاذا؟ ما هي علة الفتى ؟ وما هونوع الدواء الذي يحتاجه:مقويات ،مضادات حيوية ،مسكنات
 هل يجب أن نعالج باألدوية الصيدلية أوباألعشاب واحلشائش ؟ ناقش وجهة نظركمع زمالءك.
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
أكتشف اللعبة

ما أعجب أمرها وما َّ
أدق سي َرها،كبير ُة احلجم خفيفة الوزن،سريعة الوثب ،ناعمة
الضرب ،وال ّ
امللمس،مليحة ال ّرقص ،وهي تأبى الوخز،وال تطيق ال ّلكز ،ال َمت ّل من ّ
تكل
من الدّ حرجة،محبوبة مألوفة،متتطي الهواء ،وتخترق الفضاء ،وتعود لتطردها األرجل.
من كتاب القراءة العربية(جواهر األدب)-أستمع وأجيب :
شرح املفردات :
ما َأ َّ
دق سي َرها  :تتنقل بدقة حيث ُت َو َّج ُه/تأبى الوخز :ال حتب أن تثقب ألنها تتلف
ال تطيق اللكز :ال تتحمل الضرب باأليادي /ال ّ
تكل :ال تتعب

املقطع اخلامس
الصحة والرياضة

الوحدة الثالثة
ملن تهتف احلناجر

 كيف تسير وتتنقل هذه اللعبة؟ اُذكر بعض صفاتها. ما هي احلركات التي تقوم بها هذه اللعبة؟ هل اكتشفت هذه اللعبة؟ ملاذا الكرة تأبى الوخز؟ وملاذا ال تطيق اللكز؟ صف هذه الكرة. ملاذا كرة القدم محبوبة؟ ما رأيك في هذه اللعبة؟التعبير عن املشهد :
 ِص ِف املَ ْشهدَ الّذي ُي ِناس ُب ما َس ِمعت.

 ْهل ُكر ُة ال َقد ِم هي ر َ
ِياض ُتك املُ َّ
فض َلة ؟ لمِ اذا ؟
ياض ِة َّ
عن هذه ال ّر َ
الش ْعب َّية.
 -تحَ دَّ ث َع ّما ْتع ِر ُفه ْ
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
أنامل معطرة

َ
السويقة العتيق أمامها َك َّب ُة الورد ،رائح ُته
اجلدّ ة باية
حي ّ
وسط الدّ ار القدمية في ّ
جلست إلى جوارها أنظر إلى وجهها اجلميل ذي البشرة الناعمة كرغيف
تع ّبق املكان،
ُ
اخلبز وبريق عينيها العسليتني.
أستمع إلى حديثها احللووأمعن ال ّنظر في يديها البارعتني ،تضع املاء البارد أعلى
حاسي تارة وحتكم سدّ ِ
سيل ما ِء
ق ّبة القطار ال ّن
القفال ِة تارة أخرى ،وهي تتر ّقب خروج ِ
ّ
الورد بأريجه الف ّواح.
أستمع وأجيب :

 أين حتدث هذه القصة؟ من هي الشخصية الرئيسية؟ -اذكر صفة معنوية ومادية تتميز بها اجلدة باية.

املقطع السادس
احلياة الثقافية

الوحدة األولى
أنامل من ذهب

 ما هوالعمل الذي تقوم به اجلدّ ة باية؟ ماذا قالت احلفيدة عن اجلدة باية ؟ ِاختر عنوانا آخر للنص :تقطير الورد – فتل الكسكسي – تراث أصيلالتعبير عن املشهد :

من هي ّ
الصو َر ِة؟
الش ْخ ِص ُ
يات الّتي ت َْظه ُر على ّ
 ْوات وا َأل ْشيا َء املحُ َ
وسم ا َأل َد ِ
يطة بها.
ِ -صف ا َجلدّ َةبا َية ِّ

من َ
»ك َّب ِة» ال َو ْر ِد الّتي بِجا ِنبِها.
َ -ك ْي َف ت َْس َتخر ُِج ا َجلدَّ ةُباية ما َء ال َو ْر ِد ْ
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح

املقطع السادس
احلياة الثقافية

الوحدة الثانية
لباسنا اجلميل

البرنوس
ّ
الشيخ بلقاسم من ر ّواد حرفة خياطة البرنس في والية البويرة،كان جالسا يكمل
تزيني برنس أسمر بني يديه ،أخذ عبد الغني مكانا على ميينه وبدأ يسأله عن حرفته
ويسجل على كراسته :
ّ
عمي بلقاسم؟
عبد الغني:ما هذا الثّوب الذي تل ّفه حول ركبتيك يا ّ
:يسمى البرنس وهومن أشهر األلبسة في بالدنا وأغالها ،وينسج
الشيخ بلقاسم
ّ
من صوف الغنم أووبر اجلمل.
الوبري؟
وفي أم
ّ
عبد الغني :وأ ّيهما أغلى ّ
الص ّ
وفي ألن كم ّية الوبر التي يعطيها جمل
الشيخ بلقاسم
ّ
:الوبري أغلى بكثير من ّ
الص ّ
واحد ّ
من الّتي يعطيها خروف واحد.
أقل بكثير َ
عبد الغني :وملاذا يعشقه ّ
الصحراء يا عم بلقاسم؟
سكان ّ
الشيخ بلقاسم :باإلضافة إلى أنه يحمي اجلسم من قساوة ّ
ّ
الطبيعة فإنّهم يعتبرونه
لله ْيبة والع ّزة ،وحسن األخالق ،لذا جند ّ
كل فرسانهم يرتدونه ،ويلبس في
رمزا َ
اخلاصة فيبرز ما حتته من لباس إن كان جميال ويستره إن كان غير ذلك.
املناسبات ّ
شكر عبد الغني ّ
الشيخ بلقاسم وق ّبله على رأسه قائال  »:لوال وجود حرف ّيني مثلك يا
عم بلقاسم الندثر ميراث األجداد « ،وخرج سعيدا ألنه سينجز بحثا رائعا عن البرنس.
 بالوعبد القادر – بتصرف -أستمع وأجيب :
 بني من دار احلوار الذي سمعته ؟ في أي منطقة يسكن الشيخ بلقاسم ؟ اختر اإلجابة الصحيحة :الشيخ بلقاسم يزاول حرفة :صناعة الفخار -حياكةالبرنس -حياكة الزربية.
 مم ينسج البرنس؟ ما سبب غالء البرنس الوبري ؟ أين يلبس البرنس بكثرة ؟ ماذا ميثل البرنس بالنسبة إلينا نحن اجلزائريني ؟ اختر شخصية وأعد ما قالته بأداء مناسب *التعبير عن املشهد :
ّ
الصو َر ِة َش ْخصيات ال َّن ِص الذي َس ِم ْعته.
 َعينِّ على ُّباس الّذي َي ُ
خيطه ال َّر ُج ُل :
 حتدث عن ما ْتع ِر ُفه عن ال ِّل ِمن َي ْل َب ُسه  -إلى ماذا َي ْر ُم ُز.
( َل ْونه – املا َّدة الّتي ُص ِن َع منها – َش ْكله – ْ

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 67

املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
الطاسيلي ناجر

عما
في املاضي البعيد قبل أن ّ
يتوصل االنسان للكتابة ،لم يكن له وسيلة يع ّبر بها ّ
الصخور ينقش عليها
يحدث له إ ّال بال ّرسم ،لم يكن له أوراق أيضا ،فلم يجد سوى ّ
رسوما وأشكاال.
في صحراء الطاسيلي أصبحت تلك ال ّنقوش على جدران الكهوف واملغارات
والتي متثّل أشكاال بشر ّية وحيوان ّية حتكي لنا عن طريقة عيش االنسان في تلك املنطقة
التي كانت عامرة بالسهول والوديان والّتي سكنها ّ
الطارقي في ذلك ال ّزمن البعيد.
ّ
رجااللطاسيلي ناجر.
مرئي ،ورسائل عبر ال ّزمن من
إنّها آثار وتذكار ّ
أستمع وأجيب :

 -ماهي املنطقة املذكورة في النص؟

املقطع السادس
احلياة الثقافية

الوحدة الثالثة
القاص الطارقي

 ِاختر :يتحدث النص عن :خيام وجمال – رمال الصحراء – آثار نقوش ورسومات من هم الذين سكنوا املنطقة وقاموا بنقش تلك الرسومات؟ متى كان ذلك؟ وملاذا حفروا تلك النقوش؟ عن ماذا حتكي لنا آثار ونقوش الطاسيلي؟ كيف كانت الصحراء في قدمي الزمان؟ أعد قول اجلملة األخيرة من النص.رصيدي اجلديد َّ
:الط ِ
«ه َض َب َة الأْ ن َْهار»ِ ،إنَّها َأ ْك َب ُر َم ْت َح ٍف ِلل ُّر ُسو ِم
َاج ْر ت َْع ِني َ
اسي ِلي ن َ
الص ْخ ِر َّي ِة ا ْلبِدَ ا ِئ َّي ِة في ا ْل َعا َلمِ ،إ َّن هذه ال ُّر ُسو َمات تجَ ْ َع ُلنا َن َت َخ َّي ُل َك ْي َف َأ َّن المْ َ ْن ِط َق َة
َّ
َ
لخْ
ُ
َ
كانت َت ُع ُّج ِبا ْض َر ِة وال َّن َش ِ
اط ق ْبل ِ
الس ِنني.
آالف ِّ
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
اص ُة ا ِال ْس ِت ْكشا ِف َّي ُة
َا ْل َغ ّو َ
ِ
شافات ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة وال ِّت ْكنولوجِ َّي ِة
مي ِل ْل َمدْ َر َس ِة َم ْعرِض ًا عن َأ َه ِّم الاْ ِ ْك ِت
ُي َن ِظ ُم ال ّنادي ْا ِلع ْل ّ
الّتي َح َق َقهاالإْ ِ ن ُ
ْسان في هذا ا ْلق ْر ِن.
كل المْ َ
َسمي ٌر ت َْس َت ْهوي ِه ُّ
واضيع وا ْل ُب ِ
حوث ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة وهوعضومتم ّيز في هذه املجموعة،
ِ
لذلك فهومحتار فكلما استهواه موضوع يجد أن تلميذا آخر قد تناولهّ ،
فكر

كثيرا لك ّنه لم يجد املوضوع املناسب.

الصغير يلعب بقارورة
احلمام وهوغارق في أفكاره ،وإذا بأخيه ّ
دخل سمير إلى ّ
بالستيكفارغة حاول أن يجعلها تغوص في املغطس لك ّنها سرعان ما كانت تطفومن
جديد،وما إنفتح غطاءها حتى امتألت باملاء وغاصت .ق َّبل سمير أخاه بحرارة وتركه
مذهوال،وخرج سعيدا فلقد وجد الفكرة التي سيشارك بها .وأنت هل وجدتها ؟

املقطع السابع
اإلبداع واالبتكار

الوحدة األولى
مركبة األعماق

هذا ما كتبه سمير في عرضه « :لقد وصل «أرمسترونغ» إلى القمر عام ،9691
ولم يصل اإلنسان إلى أعمق نقطة من عمق احمليط إلاّ عام  ،2102بفضل الغواصة
السحيق « ،أرفق سمير
«ديبسي» ،فكانت أول مرة يهبط فيها اإلنسان إلى هذا العمق ّ
اصات.
عرضه بصور للغ ّواصة «ديبسي»  ،وقدّ م ملخصا يشرح فيه فكرة عمل الغ ّو ّ
أستمع وأجيب :
 -1ما هي هواية سمير؟ وإلى أي نادٍ ينتمي ؟
 – 2ملاذااحتار سمير :ألن كل املواضيع لم تعجبه  /ألن كل املواضيع التي فكر فيها
تناولها التالميذ اآلخرون  /ألنه ال يريد املشاركة في املعرض.
 - 3اقترح عنوانا للنص.
 - 4ملاذا َق َّبل َسمير َأخا ُه ؟ ما هي ا ْل ِف ْك َر ُة ا َلّتي ْاس َت ْوحاها من َل ِع ِب ِه؟
 – 5حول ماذا أجنز سمير البطاقة الفنية ؟ ما رأيك في اختياره ؟
 - 6ماذا كتب سمير في العرض الذي قدمه ؟
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
من عصر احلجارة إلى عصر احلاسوب

جلست األ ُّم تكتب على احلاسوب وأصابعها تنتقل بسرعة فائقة على أزرار
طبعت عليها حروف الهجاء،فإذا بصفحة شاشة اجلهاز متتلئ بكلمات وجمل فقال
لها وسيم :
 أمتنى أن أتعلم منك مهارة استعمال احلاسوب والكتابة عليه يا أمي. ليست صعبة يا وسيم،وعليك أن تتع ّلمها متاما كما تع ّلمت القراءة والكتابة،ّ
فكل من ال يعرف استعمال احلاسوب يعتبر أم ّيا.
كان والد وسيم يقرأ اجلريدة منصتا للحوار فتدخّ ل قائال  :بدأ اإلنسان الكتابة
الطني ّ
بال ّنقش على ّ
الطري وها قد جاء عهد الشاشات واألزرار وزواحف البحث ولع ّله
يأتي ماهوأعظم! فاملخترعات كاإلنسان،تولد وتنموثم ينتهي زمنها لتترك مكانها
ملخترعات أكثر تطورا تلبي حاجات اإلنسان.
املقطع السابع
اإلبداع واالبتكار

الوحدة الثانية
سالم واحلاسوب

أما وسيم فلقد الزم أمه ليأخذ أ ّول درس في تشغيل احلاسوب فهوال يريد أن
يكون أم ّيا !...
أستمع وأجيب :

 كيف كانت تستعمل األم احلاسوب؟ ما الذي متناه وسيم؟ هل تع ُّل ُم استعمالِ احلاسوبِأمر صعب؟ -من هواألمي في هذا العصر ؟

 كيف بدأ اإلنسان الكتابة ؟ أين وصل اآلن ؟ هل االختراعات ثابتة أم متجددة ؟ِ -اختر دورا وقم بتأديته *
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
القلم عبر التاريخ

ا ْلقلم واحد من أقدم األدوات التي اخترعها اإلنسان منذ أكثر من أربعة آالف سنة
قبل امليالد.حتى قبل أن يبتكر احلروف ويتع ّلم الكتابة.
أ ّول قلم استعمله اإلنسان هوأصابعه ،والّتي كان يغمسها في دماء احليوانات
الصخور وجدران الكهوف ،ولكن سرعان ما تع َّلم استعمال عيدان
ويرسم به ّا على ُّ
ويسجل بها أمورا عديدة
اخلشب وريش الطيور كأقالم ينقعها في األصباغ املختلفة
ّ
عن حياته.
بدأ القلم يأخذ مكانة مرموقة في حياة اإلنسان،فاستمر هذا األخير في البحث
والعمل ألجل تطوير صناعته ،فاخترع قلم احلبر ،وال ّرصاص ،والقلم اجلاف،وصوال
عادي ولكنهيقوم بتخزين ما
إلى القلم اإللكتروني الذي يستخدم للكتابة كأي قلم
ّ
كتب الستعماله الحقا.
وارد بدر سالم – مجلة البيان -
املقطع السابع
اإلبداع واالبتكار

الوحدة الثالثة
بهية والقلم

أستمع وأجيب :
شرح املفردات  :ينقعها  :يغمسها  /مرموقة  :معتبرة ،عالية
أي زمن يعود تاريخ استخدام القلم؟
 -إلى ّ

 اُذكر بعض أنواع األقالم املذكورة في النص؟ ملاذا أخذ القلم مكانة مرموقة في حياة اإلنسان؟ هل ميكن أن تستغني عن القلم؟ -أعد ذكر املراحل التي مر بها تطور القلم.
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املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
جمال بالدي
بني ال ّرمل وال ّرمل تنهض القمم اخلضراء ّ
املتوسط شماال
فتطل على زرقة مياه
ّ
الصحراء جنوبا في بلد اجلمال اجلزائر.
ونقا ِء كثبان ّ
الصحراء الكبرى
مساحة شاسعة متتدّ بني البحر االبيض
املتوسط شماال وأعماق ّ
ّ
الس ّياح ّية املتن ّوعة فإن شئت بحرا ّ
فإن امامك
جنوبا .زاخرة بثروات من املقاصد ّ
الشمس والهواء ّ
الشواطئ اجلميلة الطبيعية ذات ّ
الصحراء
والطقس املعتدل وإن شئت ّ
ففيها امتداد ال ينتهي وبيئة ساحرة ميزِج فيها اإلنسان أصالة تقاليده وتراثه مع طيبته
وترحيبه.
أ ّما اجلبال اجلزائر ّية ففيها من جمال ّ
الطبيعة ما ت َْق ُص ُر عن وصفه الكلماتلمح ّبي
ال ّتخييم في الغابات أولهواة ال ّتزلّج على الثّلج األبيض في مرتفعات ّ
الشمال أوعلى
حراوي.
الص
ّ
ال ّرمل االصفر ال ّناعم في اجلنوب ّ
مقال  :السياحة في اجلزائر – املعرفة -
أستمع وأجيب :

املقطع الثامن
الرحالت واألسفار

الوحدة األولى
جولة في بالدي

شرح املفردات  :القمم  :املرتفعات -/نقاء :صفاء /زاخرة :غنية
املقاصد السياحية  :األماكن التي يفضلها السياح /ال ّتزلّج :التزحلق.
 -ماذا يصف النص ؟

 ارفع يدك عندما تسمع مظهرا من مظاهر الطبيعة التي وردت في النص :الرمال  /السهول  /القمم  /اجلبال /الغابة  /الهضاب  /الشاطئ
 كيف هي املظاهر الطبيعة في بالدنا؟ هل اجلزائر وجهة للسياح في الصيف ؟ ملاذا ؟  - /هل اجلزائر وجهة للسياح فيالشتاء؟ ملاذا ؟  - /ما هي املنطقة التي أعجبتك ؟ حتدث عنهاه.
 خلص ما سمعت عن مظاهر اجلمال في مختلف املناطق ببالدنا.التعبير عن املشهد :
ناطقَ ِّس ِ
الص َو ُر تمُ ث ُِّل َم ِ
مع ِ
ته،صف
 َه ِذ ِه ُّياح َّية في ا َجلزائرِ ،من ِخاللِ ال َّن ِّ
ص الَّذي َس ْ
َج َ
الصور َة الّتي ت ُْشبِه َم ْنط َقتك ؟
وح ِّدد َم ْو ِق َعهَ .ع ِنّي ُّ
مال ُك ِّل َم ْش َه ٍد َ

 72دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي

املقطع الوحدة
التعلمي التعلمية

النص املنطوق املقترح
َص ْحرا ُءنا الجْ مي َلة
لوتعمقت في صحراء اجلزائر ّ
الشاسعة لوجدت مدنا عريقة متم ّيزة ببناياتها
ّ
وعمارتها البديعة .هذه الوادي مدينة األلف ق ّبة ،وتلك متنراست مدينة أجمل غروب
شمس ،واألخرى تيميمون امللق ّبة باحلمراء ألنّك لوشاهدتها من بعيد ِخل ْل َتها مصبوغة
بال ّلون األحمر بسبب رمالها احملم ّرة الّتي سادت البلدة.
الشاي الّذي يفوق ّ
األجانب ليتم ّتعوا مبذاق ّ
كل مذاق،
ياح
ُ
الس ُ
يؤ ّم صحرا َءنا ُّ
الصافية على الرمال املفروشة بال ّزرابي ف ُيم ّتعون عيونهم
وينعموا باملكوث حتت سمائها ّ
مبا حولهم من مناظ َر خالبةٍ ويأنسون بني سكانها املضيافني ال ّرائعني .
عماد هاجر  -بتصرف  -كتاب الوضعيات اإلدماجية

()4102

أستمع وأجيب :
املقطع الثامن
الرحالت واألسفار

الوحدة الثانية
حكايات في حقيبتي

شرح املفردات  :عريقة  :قدمية ـ تارخيةِ /خل ْل َتها ِ :
عمت
حلسبتها  /سادت َّ :
يؤم  :يزور ـ يأتي إليها.
 سم املدن التي سمعتها في النص؟ أين تقع ؟ أكمل القول  :مدينة األلف قبة هي  /.......:مدينة أجمل غروبهي /.........املدينة احلمراء هي..........
 كيف هي رمال مدينة تيميمون ؟ ما هي األشياء التي يعجب بها السياح األجانب عندما يزورون صحراءنا؟ ما هي صفات سكان الصحراء؟التعبير عن املشهد :
 َت َع َّرف على ُك ِّل َمدينَةٍ َس ِم ْع َت عنها في ال َّنص. ِصف ما يمُ َ ِّي ُز ُك ًّال منها..
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 -3منوذج �سريورة مقطع تعلمي
املقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية.
امليدان  :فهم املنطوق والتعبير الشفوي
النص املنطوق  :صديقتي حورية.
الكفاءة اخلتامية  :يفهم خطابات منطوقة مختلفة األمناط األمناط ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة  :يرد استجابة ملا يسمع،يتفاعل مع النص املنطوق،يحلل معالم الوضعية التواصلية .يقيم
مضمون النص املنطوق  /يتواصل مع الغير ،يفهم حديثه ،يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات الكفاءة  :يتصرف بكيفية تدل على اهتمامه ملا يسمع ،يحدد موضوع الوصف وعناصره ،يستخدم
.
الروابط اللغوية املناسبة للوصف  :زمن الفعل روابط اجلمل ،مييز منط اخلطاب.
القيم  :يساهمفياألعماالإليجابيةفياملدرسةواحمليط ،.ينتهج أساليب التعايش اإلنساني مع غيره
		
الهدف التعلمي  :يفهم ما يسمع ويتجاوب معه
احلصة1 :

املدة  45 :د

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

فهم املنطــــوق

مرحلة األنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
املراحــــــل
السيــــاق :نص الوضعية املشكلةاالنطالقية األم.دليل الكتاب ص( )
السند :مشهد
التعليمة :محاورة التالميذ حول نص املشكلة األم الستخراج املهمات
والتركيز على املهمة الثالثة
املهمة :1لديك زمالء كثر في املدرسة من منهم الذين يتميزون بأخالق
حسنة ؟ ملاذا؟.
أستمع وأجيب :
قراء النص املنطوق (صديقتي حورية ) من طرف املعلم وأثناء ذلك
يجب التواصل البصري بينه وبني متعلميه مع االستعانة باألداء احلس
حركي والقرائن اللغوية وغير اللغوية أواالستعانة بالقرص املضغوط املرفق
بالدليل.
عم يتحدث النص؟ماهوعنوانه؟
جتزئة النص املنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة املرفقة بالنص املنطوق،ميكن
للمعلم تعديلها (حذف،إضافة،تغيير)....
ـ أسمي شخصيات النص الذي سمعته ،مم تعاني رجاء ؟
ـ ملاذا تأخذ حورية بيد زميلتها مازحة ؟
ـ ما هوسبب تألم رجاء ؟ ماذا قالت لصديقتها ؟
ـ على ماذا تدل عبارة «ذات الثالثة أرجل» ؟
ـ ماذا كان رد حورية على كالمها ؟
 -هل توافقها الرأي ؟

التقويـــــــــــــــم
 .يصوغ أجوبة تدل
على فهم السؤال
يستعمل الرصيد
اللغوي املروج.
يستمع إلى النص
تصدر عنه إشارات
وإيحاءات تدل على
اهتمامه باملوضوع
يجيب بجمل تامة
تترجم املعنى العام
للنص
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التدريـــب واالستثمـــــــــــــــار

التعبيـر الشفوي

أشاهد وأعبر  :تفويج التالميذ ومطالبة كل فوج بالتعبير عن
الصورة(تعبير حر)
 مطالبة املتعلم بفتح الكتاب ص 09ومشاهدةالصورة.
 ماذا تشاهد في الصورة؟ من هي الفتاة التي حتمل محفظتني ؟ ملاذا؟ ما رأيك فيم تقوم به ؟ ما نوع الصداقة التي جتمع بني الفتاتني ؟ صداقةحقيقية  /صداقة مصلحة  /صداقة عابرة
 -مب تتصف حورية ؟

بناءأفكار جديدة
تدعم ماورد في النص
املنطوق
يقارن ويقابل
املعلومات الواردة في
النص املكتوب مع
السندات البصرية
املرافقة

 طلب املعلم من التالميذ في حصة التعبير التحدث عن أعز األصدقاءلدى كل واحد.
يتحدث ويتبادل
 عمن ستتحدث رجاء وماذا ستقول ؟األفكار
 حل التمرين األول من كراس األنشطة  :يكمل الناقص من احلوارينجز التمرين
مسترجعا النص املنطوق

املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية.
النشــــــــــــــــاط :تعبير شفوي
الكفاءة اخلتامية :يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة :يتواصل مع الغير،يفهم حديثه ،يقدم ذاته ويعبر عنها.
مؤشرات الكفاءة :يتدرب على األساليب مبا يستجيب للوضعية التواصلية  ،يكتشف الصيغ ويوظفها في
وضعيات دالة.
القيم :يساهمفياألعماالإليجابيةفياملدرسةواحمليط ،.ينتهج أساليب التعايش اإلنساني مع غيره
الهدف التعلمي  :يعبر موظفا األسماء التي تدل على النسبة
احلصة2 :

املدة  45 :د

مرحلة
األنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
املراحــــــل
العودة إلى النص املنطوق(صديقتي حورية)
كانت حورية ترافق رجاء في ذهابها وإيابها من املدرسة ،ماذا كانت
تفعل أثناء ذلك ؟
ملاذا دمعت عينا رجاء عندما كلمتها حورية ؟

التقويـــــــــــــــم
يتذكر مضمون النص
املنطوق.
يجيب عن األسئلة.
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مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

بنا ءاجلمل احملتوية على الصيغ املستهدفة بطرح األسئلة.
ـ ماذا حورية حتمل عن رجاء ؟
ـ كانت حورية حتمل عن رجاء حقيبتها املدرسية.
تدوين اجلملة على السبورة وتلوين الصيغة املستهدفة.
تثبيت الصيغة بأسئلة أخرى.
تريد حورية إعفاء رجاء من
ِم ْن ج ِّر ماذا تريد حورية إعفا َء رجاء؟
جر العصا اخلشبية.
تعرفنا أكثر على قواعد
في أي مادة تعرفنا أكثرعلى قواعد اللياقة ؟
الياقة في مادة التربية املدنية.
ـ جتر رجاء عصا من حديد ماذا نقول؟
ـ جتر رجاء عصا حديدية.
وضعيات أخرى لتثبيت الصيغة املستهدفة.
هذا
طلب املعلم منكم العمل فرادى ماذا نقول عن هذا العمل ؟
يجيب عن األسئلة،
العمل فردي.
يكتشف الصيغ
تصرفات حورية
تصرفات حورية هي مايجب أن متيز كل إنسان؟
ويوظفها.
تصرفات إنسانية.
هذا
صحح زميلي كل التمارين ماذا أقول عن هذا التصحيح ؟
تصحيح كلي
هي تربية خلقية.
تربية الطفل على األخالق ماذا نقول عن هذه التربية؟
يعزف على بوق نحاسي.
يعزف على بوق من نحاس ماذا نقول عن البوق
أقول جمال مستعمال (ألفاظ النسبة) على املنوال التالي:
 رجل من العاصمة رجل عاصمي. ُأ ِالصو َر و َأعبر عنها مع زَميلي ُم ْس َت ْع ِمالً(ألفاظ النسبة)
الح ُظ ُّ
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املقطع التعلمي :القيم االنسانية.
امليـــــــــدان  :تعبير شفوي(إنتاج شفوي)
الكفاءة اخلتامية  :يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة  :يتواصل مع الغير،يفهم حديثه ،يقدم ذاته ويعبر عنها.
مؤشرات الكفاءة  :يصف ويعبر انطالقا من مشهد أوصور عن وضعيات تواصليةدالة
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري.
الهدف التعلمي  :يعبر عن قيم وسلوكات إيجابية شفويا من خالل سندات مختلفة
احلصة3 :

املدة  45 :د

مرحلة األنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
املراحــــــل
السيـــاق  :في مدرستك تلميذ يتنقل على كرسي متحرك ،لفتت
انتباهك .
سلوكات حدثت في فرصة الراحة بساحة املدرسة.
السند  :الصورة
التعليمـــة  :الحظ الصورة واذكر ما الذي لم يعجبك فيها ؟
ينسخ املعلم الصورة ويعلقها.

التقويـــــــــــــــم

يحسن األستماع.
يجيب عن األسئلة.
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حتدثت إلى زمالئه حتى تغير من هذا الوضع

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

الصورة األولى.
ماهوالسلوك البذيء الذي يقوم به هؤالء؟
ما رأيك في هذا السلوك؟ سلوك جد سيء
مب يشعر ذاك الطفل ؟ يشعر باحلرج  /يشعر
باحلزن  /بالغضب.......
هل تعرف حديثا شريفا ينهانا عن السخرية من
اآلخرين؟
الصورة الثانية.
رجاء فتاة مختلفة تتحدث عن الصعوبات
التي تواجهها ماذا تقول عن :
حمل احملفظة  /ممارسة كل الرياضات /
صعود الدرج
سخرية البعض منها.....التعبير عن الصورتني(إدماج جزئي)

يستقي معلومات
باإلعتماد على
سندات توضيحية
مرافقة
يعبر عن الصور
معتمدا على األسئلة
التوجيهية.
يربط بني األفكار
ويدمجها ليعبر عن
وضعيات مشابهة

االستثمـــــار

يدرس معك زميل أوزميلة مثل رجاء ،حتدث
كيف ميكنك أن تساعده.
(إدماج كلي)

انضم إلى مدرستنا تلميذ يتنقل على كرسي متحرك ،يواجه الكثبر
من الصعوبات،
واألسوأ من ذلك أنه يتعرض للسخرية من بعض زمالئه ،فجمعتهم
قائال لهم ..........................................................:

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

قراءة امللخص.
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املقطع التعلمي :القيم االنسانية.
امليدان  :فهم املكتوب
النشـــــــــــــاط  :قراءة (أداء ،شرح ،فهم  +إثراء اللغة)  :مع عصاي في املدرسة
الكفاءة اخلتامية  :يقرأ نصوصا مختلفة األمناط ،مع التركيز على النمط الوصفي ،قراءة سليمة ويفهمها.
مركبات الكفاءة  :يفهم مايقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب،يستعمل املعلومات الواردة
في النص املكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب
مؤشرات الكفاءة  :يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،يحترم شروط القراءة اجلهرية ويحترم عالمات الوقف ويعبر
عن فهمه ملعاني النص الوصفي عن غيره.
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري.
الهدف التعلمي  :يفهم املعنى الظاهر من النص ومعاني مفرداته ويقرأ باحترام تقنيات القراءة السليمة
احلصة4 :
املراحــــــل

املدة  45 :د

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

السياق :انضم إلى قسمك تلميذ جديد خجول ويعاني من التأتأة .
مرحلة السند:تصورات التالميذ
األنطالق التعليمة :كيف تتصرف اجتاهه ؟ وكيف تتوقع أن يعامله املعلم ؟

التقويـــــــــــــــم
يدلي بحديثه ويبرره

فتح الكتاب ص ......ومالحظة الصورة املصاحبة للنص
يكتشف الشخصيات
ماذا تشاهد في الصورة؟
ويعبر عنها
أين تتواجد شخصيات الصورة؟من تكون الفتاة التي حتمل
يعبر عن الصور
عصا؟ من الذي رافقها برأيك؟ من يكون الشخص بالبذلة الرمادية؟
يقرأ فقرات من النص
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص.
قراءة صحيحة معبرة
ترك فرصة للتالميذ للقراء الصامتة.
يجيب عن أسئلة فهم
ـ من هي الشخصيات املذكورة في القصة ؟
النص
ـ أين جتري أحداث هذه القصة ؟ما اسم الشخصية الرئيسية ؟
يوظف الكلمات
قراءة النص قراءة منوذجية من طرف املعلم مستعمال
اجلديدة في جمل
اإليحاء لتقريب املعنى.
يتعرف على معاني
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة،فقرة/فقرة(يبدأ باملتمكنني حتى
الكلمات من خالل
اليدفع املتأخرين إلى ارتكاب األخطاء)
السياق
تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح املفردات اجلديدة وتوظيفها في
حتديد الشخصيات
جمل مثل:
يثري رصيده اللغوي
توظيفها في جملة
واملعرفي
معناها
يفهم معاني كلمات
الكلمة
باإلعتماد على السياق
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الحت لنا من بعيد قوارب الصيادين وهي عائدة إلى الشاطئ مساء.
ظهر لي – بدا لي  -الح لي
ِإحدى َه ِذه َ
يس َت ِ
الك ِلماتَ :ت ْر ِ
تط ُم – َي َت َي َّس ُر
بد ُل ُك َّل ُم ْف َردَةٍ ُم َس َّط َر ِة ب ْ
 ْ– ٍإ ّياب :
ت َْص ِ
صاي ْإن ْأد َخ ْل ُتها بني َف َج ِ
ترتطم
وات املَق َع ِد.
طد ُم َع َ
علي َّ
َي ْس ُ
هاب وال ُّرجوعَ .
الذ َ
هل َّ

يتيسر

أس َت ْخر ُِج ِم َن ال َّن ِص ِضدَّ َك ِل َم ِة :عابِس ًا
ْ

باسما

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص واملعنى الظاهري له باألسئلةاملناسبة.
(طرح األسئلة املرافقة للنص وميكن إضافة أسئلة أخرى أواستبدال
سؤال بآخر حسب مايراه املعلم مناسبا)
من رافق رجاء إلى املدرسة ؟ مب متيز سلوك املدير معهما ؟
قال األب للمدير« :هي كما ترى»...؟ مم تعاني رجاء؟ ؟ كيف كان
القسم الذي التحقت به رجاء؟ /أجد في النص ما يدل على أن رجاء
تلتحق ألول مرة باملدرسة.
 ما هي املشكلة التي واجهت رجاء عندما أرادت اجللوس؟من كانت حتدث رجاء في تلك األثناء كانت حتدث نفسها  /ملاذا ؟
ـ ماذا توقعت رجاء عندما أحدثت عصاها صوتا مرتفعا ؟ هل صدق
تو ُّقعها ؟
ْ
ِ
ِ
ِ
ـ أخْ َتا ُر عنوانا آخر ُمناس ًبا للحكا َية :أول يوم لي في املدرسة /العصا /
في قسمي اجلديد  /أين أضع عصاي
 هناك الكثير حولنا ممن قد يحتاجون املساعدة ،اذكرهم .كيف ميكن أن نساعدهم ؟
أقدم النصيحة املناسبة في كل حالة :
أحس ْن إليه َ
 المْ َ ْرضى في المْ ُست َْشفى والأْ ْيتا َم ،المْ ُ ِس ّن َون في دّا ِر ا ْل َعج َز ِةِ - :
دون َم ٍّن.
 ا ْف ْ َش ْيخٌ أو َم ٌريض َينتَظ ُر دَو َر ُه:
عل ِمث َله وال تحَ ْ سدُ ه.
 ُقشو َر َم ْو ٍز على الأْ ْر ِض: ِازْرعْ في َق ْلبِه الأْ َم َل.ْ
ص ناجِ ٌح في َأخْ ال ِقه وع ََم ِله:
 تَنازَل له عن دَورِك. َشخْ ٌص يا ِئ ٌس:
 َشخْ ٌ -جا ٌر َفقي ٌر:

عن َّ
الطريقِ .
 أ ِم ْط ُه ْ زُر ُه ْم و َأ ْد ْرح َة على ُقلوبِهِ ْم.
خل ا ْل َف َ

التدريـــب واالستثمـــــــــــــــار
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طرح أسئلة أخرى قصد اإلملام باملوضوع
إجناز التمرين في دفتر األنشطة،التمرين رقم  3ص 04
بب :
الس َ
فهمت ال َّنصَ :أ ْذك ُر َّ
بب................. :
َطم ْت َع
صاهاالس ُ
خا َف ْت َرجا ُء ِعندَ ما ا ْرت ََّ

يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى
استنادا إلى تصوراته
ينجز النشاط.

بب.......................... :
الس ُ
لم تُو ِّق ْف رجا ُء َعصاهاَّ .ْ
بب ................................. :
الس ُ
ا ْب َتس َم املُع ِّل ُمَّ .
أثري لغتي  :إجناز مترين حول إثراء اللغة على دفتر األنشطة إن وجد
أومن اقتراح املعلم.

املقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية.
امليدان  :فهم املكتوب
النشـــــــــــــاط  :قراءة (أداء ،شرح ،فهم ) :مع عصاي في املدرسة  +تراكيب نحوية  :أنواع الكلمة
مركبة الكفاءة  :يفهم مايقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب،يستعمل املعلومات الواردة في
النص املكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب
مؤشرات الكفاءة  :يحترم شروط القراءة اجلهرية ويحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ملعاني النص الوصفي
عن غيره ،.مييز أنواع الكلمة
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري.
الهدف التعلمي  :يحدد املجموعات اإلنشائية ويعطيها عنوانا ،مييز أنواع الكلمة ويوظفها
احلصة6 / 5 :

بناء التعلمات

مرحلة األنطالق

املراحــــــل

املدة  90 :د

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
ما اسم التلميذة اجلديدة في القسم ؟
في أي شيء هي مختلفة عن اآلخرين؟
املرحلة األولى
 يقرأ املعلم النص قراءة جهرية مسترسلة.ـ يتداول التالميذ على القراءة ،كل تلميذ يقرأ جزءا من النص.
 من خالل أسئلة موجهة يحدد التالميذ فقرات النص :*ملاذا رافق والد رجاء ابنته إلى املدرسة؟  :ألنها تلميذة جديدة في هذه
املدرسة.

التقويـــــــــــــــم
يتذكر ماجاء في
النص
يقرأ يجيب
يحدد املجموعات
اإلنشائية يالحظ
الظاهرة ومييزها

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 81

هل تعرف تالميذ القسم الذي دخلت إليه؟ ال ،ال تعرف أحدا من
تالميذ القسم.
 يحدد الفقرة األولى  :من « رافقني ...........حشد هائل ال أعرفه*اُذكر كل احللول التي فكرت فيها رجاء إليجاد مكان لعصاها.
يحدد الفقرة الثانية من النص  « :جلست على .......فانقلبتإلي «
األنظار َّ
*كيف كانت معاملة املعلم لرجاء ؟
يحدد الفقرة الثالثة من النص « :سمعت خطوات .......ابتسمومضى« .
*يقوم كل فوج بوضع عنوان مناسب لفقرة من فقرات النص :
 - 1التحاق رجاء مبدرستها وقسمها اجلديدين.
 - 2رجاء حتاول إيجاد مكان مناسب لعصاها في القسم.
 - 3املعلم يقوم مبساعدة رجاء بكل لطف عكس ما كانت تتوقع.
*يسجل املعلم األفكار الرئيسية للنص على السبورة ثم يلخص كل فوج
النص على ضوئها.
يطرح املعلم سؤاال لتحديد الظاهرة النحوية املستهدفة.
يصدر أحكاما على
ـ ماذا تبني لرجاء عندما جلست ؟
ـ ماذا فعل املعلم عند سماعه صوت اإلرتطام؟ ماهي اجلملة التي تعبر على وظيفة املركبات
اللغوية والنصية
على ذلك ؟
ـ إلى أين أخذ األب ابنته بعد اخلروج من مكتب املدير ؟ استخرج ما مييز أنواع الكلمة
يناسب ذلك من النص.
ـ يسجل املعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة النحوية املستهدفة:
ـ تبني لي أن عصاي ليس لها مكان.
ـ وما أراه إال واقفا أمامي.
ـ عرج بي أبي إلى حجرة القسم.
السند قراءة معبرة.
ـ يقرأ املعلم ّ
ـ يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى.
ـ طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاهرة ومتييزها مثل:
ـ ما نوع كل كلمة ملونة في اجلمل ؟
ـ أعود إلى النص وأستخرج  :فعلني ،اسمني ،حرفني
هل وقعت األفعال كلها في نفس الزمن ؟ /عالم يدل كل اسم من هذه
األسماء؟/هل لهذه احلروف معنى؟
ـ ينجز التمرينني من دليل املعلم على كراسه :
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 - 1يقرأ اجلملة ومييز األسماء واحلروف فيها .
 - 2يكون جمال تتضمن أفعاال مختلفة.
 - 3يكمل اجلملة باألفعال واألسماء واحلروف املناسبة.
(بإمكان املعلم التنويع في طريقة الدّ راسة أوالتمارين املتعلقة بها )
 -اجعل هذه العبارات تتضمن أفعاال  :الذهاب إلى املدرسة صباحا /

استثمار املكتسبات

التعاون مع الزمالء على فعل اخلير ....ثم حدد احلروف فيها.
ـ ما هي األفعال واألسماء التي تعبر عنها كل صورة ؟

ينجز على دفتر األنشطة متارين النحو ص 05
َ
َ
ِّ
النحوُ :أ ْك ِم ُل الجْ ُ َم َل ب ِِف ْع ٍل ُم ِ
ثم َس ِّط ُر حتت ْاس ٍم في كل ُج ْمل،ول ِّون
ناس ٍب ّ
ُك َّل الحْ ُ ِ
روف المْ ُ ْن َف ِص َلة,
 ...........الأْ َ ْط ُ
فال َق ِ
ِ
السرا ِء
واعدَ ال ُّل ْع َبة / .ا َل َّص
ديقان  ...........في َّ
َّ
اس َم ْن كان َأمينا.
والضراء ........... /.ال ّن ُ
َ
َ
لخْ
لجْ
اَلمْ ُ ْس ِل ُم  ...........على َصال ِته .........../ .هذه ا ْم ِع َّي ُة ا ْي ِر َّي ُة على
ساعدَ ِة المْحَ ْرومني.
ُم َ
ُ
َ
ُ
ني بأ ْسماءٍ ُم ِ
• ُأ ِ
كمل اجل ْمل َت ِ
ناسبةٍ :
ت ُرف َق َة ِ ...........إلى  ...........العا َّمة لـ ...........
 َذه ْب ُريع املحُ َّض ُر بمِ َوا َد ِغذا ِئيةٍ َغي ُر ُ ...........ي ِ
ض ُّر بـ ...........
الس ُ
 َّ ...........َ
• ُأ ْك ُ
عال ُم ِ
مل ا ُجل ْمل َت ِ
ني بأ ْف ٍ
ناسبةٍ
ديف فـ ِ ...........لر ْو َع ِة املَ ِ
 ِ ...........إلى ُجز ِر املا ْل ِكان.
لص ل َوط ِن ِه ُ ...........قصارى ُج ْه ِده ِل َت ْطوبرِه.
 املُ ْخ ُروف ُم ِ
• ُأ ْك ِم ُل ا ُجل ْمل َت ِ
ناسبةٍ :
بح ٍ
ني ُ
 َر ِك َب املَ ُلكَ ...جوا َدهَ ...أم َر قا ِئدَ ه ْأن َي ْلحقَ  ...ـه.
وقات ِس ّيارةٍ َكبي َرةٍ ت َْست ْن ِفدُ َّ
قت ...ا َأل ِ
ِنزين
 كان َْت ...ـي في َو ٍكل الب ِ
بع.
في َو ٍ
قت َق ٍ
صير ...ال ت َْش ُ
وأس ْ
تخر ُِج:
• َأعو ُد ِإلى ال َّن ِص ْ
شيءٍ ...........
ِفع َلنيٍ ِ /........... ، ........... :ا ْس َم ْ
ْسان َ /.......... ، .......... :حرفينْ ِ .......... ، .......... :
▪ ِا ْس َمي إن ٍ

ينجز التمرينني على
دفتر األنشطة.
يؤدي مهمة طبقا
لتعليمات محددة
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املقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
امليدان  :فهم املكتوب
النشـــــــــــــاط  :قراءة (شرح ،أداء ،فهم ) :مع عصاي في املدرسة  +صيغ صرفية :الضمائر املنفصلة
مركبات الكفاءة  :يفهم مايقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب،يستعمل املعلومات الواردة
في النص املكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب  /يتعرف على مختلف أشكال
احلروف كتابة والضوابط للكتابة بالعربية ،يتحكم في مستويات اللغة الكتابية.
مؤشرات الكفاءة  :يجيب عن أسئلة التعمق في مضمون النص ،يوظف الضمائر املنفصلة توظيفا صحيحا
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري
الهدف التعلمي  :يتعمق في فهم النص ،يوظف الضمائر املنفصلة
احلصة8 / 7 :

بناء التعلمات

مرحلة األنطالق

املراحــــــل

املدة  90 :د

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
 ماهي املشكلة التي واجهت رجاء في القسم ؟ ماذا حدث عندما أرادت إدخال العصا في فجوة املقعد ؟ -ماذا فعل املعلم ؟

التقويـــــــــــــــم
يتذكر ماجاء في النص

 يقرأ املعلم النص كامال قراءة جهرية مسترسلة. يتداول مجموعة من التالميذ على قراءة فقرات النص مجزأة.يطرح املعلم أسئلة التعمق في معنى النص :
 َمب َش َّب َهت رجا ُء َعصاها ؟ لمِ اذا ؟بب َذلك ؟
 مبشعرت َرجا ِء عندما ارتطمت عصاها ؟ ما َس ُ ما َرأ ُي َك بمِ ا قا َم به املُع ِّل ُم ؟يقرأ
الس َ
يجيب
لوك الَّذي َي ْعج ُبني فيما َيلي :
 ُأعينِّ ُ ُُّساعدَ ِة َرجاء َ - /ل ْم َي ْس َخ ِر ال ُّز َمال ُء ِم ْن رجاء - /
 َل ْم تُبا ِد ْر َأ ُّي َز ِمي َلةٍ بمِ َيفسر ويدمج أفكارا
حا َو َلت رجاء َعدَ َم َع ْر َق َل ِة الحْ َ َر َكة في ِ
سم
الق ِ
ومعلومات متعلقة
ـ يطرح املعلم أسئلة لتحديد الظاهرة الصرفية املستهدفة.
بالنص
ـ يسجل املعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة الصرفية املستهدفة.
 َأ َم َرني المْ ُع ِّل ُم بِر ْف ِع َر ْأسي َأ َم َرني بِر ْف ِع َر ْأسي.أنا وأبي َدخْ ِلنا َ
كتب
املكتب َد َخلنا المْ َ َ
وجه ال َّت ُ
الميذ أنظارهم إلى رجاءوجهوا أنظارهم إلى رجاء.
يست ْب ِد ُل َّ
كل َك ِلمةٍ ُمل َّونةٍ ب َأ ِ
حد َهذه َّ
الضمائ ِر (نحن– هم–هو)
• ْ
ما نوع هذه الضمائر ؟ متصلة  /منفصلة
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على ماذا يدل كل واحد منها ؟ على  :الغاب  /املخاطب  /املتكلم
ع َّو َض الضمي ُر هواسما مفردا مذكرا
عوض الضمير «هم» اسما ........
يع ّوض الضمير «أنتما « اسما ........
 يؤسس ويحوصل ما مت التوصل إليه.ـ ينجز التمرينني  1و 2في دليل املعلم على كراسه :

استثمار املكتسبات

بالضمي ِر المْ ُ ِ
ُأ ْك ِم ُل َّ
ناس ِب :
َّ
راح ِة أ ْبنا ِئهِ ما.
 ا ْلواِلدانِ اللذانِ َي ْسهرانِ على َدائما.
 تُراجِ ع َني ُد َ
روسك ً
ميل.
 َكتبا بِخَ ٍّط َج ِ -تَنا َوال َطعا َمكما

باس ٍم ُم ِ
ُأع ِّو ُض َّ
ناس ٍب :
الضمي َر ْ
فير
 ِهي جاد َْت بِخ ْي ٍر َو ٍ ُهم َيتَسا َب َفع ِل الخْ َ ي ِر
قون ِل ْ
ُ -هما ساهَما في َح ْم َل ِة ال َت ّْشجير.

يالحظ الظاهرة
الصرفية ومييزها
مييز الضمائر املنفصلة
ويوظفها

نب ِخزا َن َة ِ
سم.
 ُه َّن َر َّت َالق ِ

 ينجز متارين الصرف على دفتر األنشطة ص 05صرف :ا ْربِط َّ
مير ِبفع ِل ِه :
كل َض ٍ
هن
َذ َهبوا
ُهو
َّ

قت
تصدَّ ُ
ساعدْ تمُ ا
َ

ِ
جع
أنت
َر َ
ته َ
دن
ني
ُهم
َت ْلعب َ
ْاج َ
بالضمي ِر المْ ُ ِ
• َع ِّوض الاْ ِ ْس َم َّ
ناسب :
الولدان يتسلقان الشجرةَّ /.
بيبات يمُ ار ِْس َن ِم ْه َن ًة َص ْع َبةًَّ /.
باب
الط ُ
الش ُ
الس ّيا َر ِة.
تَعاونوا على َد ْف ِع َّ
أنا
َأ ْن ُتما

ينجز التمرين على
دفتر األنشطة.

املقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية.
النشـــــــــــــــاط  :محفوظات  :نشيد األمل املمكن
مركبة الكفاءة  :يفهم ما يقرأ،ويعيد بناء املعلومة الواردةفي النص ،يستعمل استراتيجية القراءة ويقيم
مضمون النص
مؤشرات الكفاءة  :يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،يتفاعل مع معاني النص الشعري.
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري
الهدف التعلمي  :يقرأ نصوصا شعرية مكتوبة ،يفهم معاني أبيات احملفوظة ،يؤدي احملفوظة أداء معبرا
احلصة9 :

املدة  45 :د

املراحــــــل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

مرحلة
النطالق

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 85

ماهي الصفات اإلنسانية التي ميزت كال من رجاء واملعلم ؟

التقويـــــــــــــــم
يسترجع معاني النص
املدروس

مرحلة التقدمي وشرح املعنى األجمالي
يكشف األستاذ عن نص املقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح
إلضفاء اجلانب اجلمالي عليها.
نشيد األمل املمكن

التدريـــب
واالستثمـار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

يكتشف احملفوظة

قراءة التالميذ للمحفوظة قراءة صامتة
طرح سؤال حول فهم املعنى العام للمحفوظة  :عم تتحدث احملفوظة ؟
وإلى ماذا تدعونا؟
قراءة احملفوظة من طرف املعلم قراءة واضحة تتخللها اإلمياءات لتقريب املعنى.
مراجعة معاني أبيات احملفوظةبأسئلة لقياس الفهم.
 ما هوالضياء الذي يقصده الشاعر في البيت األول ؟ هل نتسابق في احلياة جلمع املال أم لفعل اخلير؟ ما هوالبيت الذي يوافق املعنى التالي  :ال ميكن أن حتلولنا احلياة وغيرنايعيش في شقاء.
 مباذا أمرنا اهلل تعالى ؟ ما هوجزاء ذلك ؟إذن ما هوسر العطاء ؟َأ ْج َم ُع َ
الك ِل َم َة و َم ْع َن َاها َ :ط َوا ُه ا َأل َسى – َن ْر َقى – َب ْذ ُر ال َّن َماء
َأ ْع َم ُ
ال ا َخل ْير – َغ َل َب ُه ا ُحل ْزن – ن َْع ُلوون َْس ُمو
 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية.حتفيظ احملفوظة عن طريق احملوالتدريجي.
حفظ وأداء احملفوظة أداء معبرا عن معانيها

ينصت إلى قراءة
األستاذ
يدرك املعنى
اإلجمالي ويجيب
عن أسئلة
الفهم
يقرأ احملفوظة قراءة
سليمة

يؤدي احملفوظةأداء
سليما
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املقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
امليدان  :فهم املكتوب والتعبير الكتابي
النشـــــــــــــاط  :قراءة( األداء،الشرح ،الفهم )  :مع عصاي في املدرسة  +تعبير كتابي
الكفاءة اخلتامية  :يقرأ نصوصا مختلفة األمناط ،مع التركيز على النمط الوصفي ،قراءة سليمة ويفهمها
ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر مختلفة األمناط سيما النمط الوصفي في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة  :يفهم مايقرأ ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص املكتوب،يستعمل املعلومات الواردة
في النص املكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص املكتوب/يتعرف على مختلف الضوابط
للكتابة بالعربية،يتحكم في مستويات اللغة الكتابية ،ينتج منصوصات حسب وضعية االتواصل.
مؤشرات الكفاءة  :يلخص النص بشكل عام ،يتجاوز املعنى العام للنص إلى جزئياته ،يناقش قيم النص
وعبره ،يتدرب على جتنيد املوارد املكتسبة للتعبير كتابيا في وضعيات تواصلية دالة
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم انسانية وآداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل اخليري
الهدف التعلمي  :يؤدي متمثال معاني النص ،يستخلص العبر  ،يعبر كتابيا عن وضعيات تواصلية موظفا مكتسباته
احلصة11 / 10 :

املدة  90 :د

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

التقويـــــــــــــــم
الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح
املراحــــــل
يتذكر أهم أحداث
 تذكر األفكار الرئيسية للنص وكتابتها على السبورة تلخيص النص بشكل عام  :عندما دخلت رجاء إلى قسمها اجلديد ،النص،واملعنى العام له.جلست على مقعد خشبي وحاولت إيجاد مكان لعصاها لكنها وجدت يجيب عن األسئلة.
صعوبة في ذلك ،الحظ املعلم ارتباكها فقام مبساعدتها بكل لطف.
يفاضل بني مختلف
ـ يقرأ املعلم النص قراءة جهرية معبرة.
املواقف في النص
 يقرأ املتعلمون النص قراءة بليغة مؤدية ملعانيه متفاعلة مع أحداثه.يدلي برأيه حول
التعمق أكثر في النص بتجاوز املعنى العام والتطرق إلى جزئياته وقيمه.ألنها ال تعرفه  /ألن شخصيات النص
ملاذا ظنت رجاء أن املعلم سيعاقبها ؟
يصدر رأيا حول
التلميذ اجلديد يغلب عليه اخلوف من معلمه.
مواقف في النص
وقف املعلم أمام رجاء لكنه لم يقل لها ال تخافي ،ماذا فعل بدل ذلك
يعرض إرشادات
ليطمئنها ؟
ابتسم في وجهها.
تصرف املعلم يشجعهم
ـ ما هوأثر تصرف املعلم على التالميذ ؟
على مساعدة زميلتهم  /يقتدون به ألنه قدوتهم.
رغم أنه ال أحد بادر مبساعدة رجاء إال إن أيا منهم كذلك لم يقم
مبضايقتها برأيك هل ستكون رجاء مرتاحة مع زمالئها اجلدد أم ال ؟
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*صف شعور رجاء عندما ارتطمت عصاها باملقعد.
ذات مرة أرادت رجاء املشاركة في لعبة الغميضة ،فقالت لها سناء:
سيكون من السهل علي إمتام العد قبل أن تصلي إلى املكان الذي
ستختبئني فيه وبخ املعلم سناء ،وطلب منها أن تكتب قائمة بكل ما
عليها فعله اجتاه زميلتها لتصلح خطأها
 يالحظ التالميذ القائمة ماهي العبارة التي بدأت بها سناء قائمتها ؟ ماذا كتبت سناء قبل كل عنصر من القائمة ؟ :مطة
 كيف كتبت هذه العناصر ؟أمام بعضها  /حتت بعضها
يتناقش التالميذ نقاشا موجها من
طرف املعلم إلمتام القائمة.

▪ رجاء زميلتي وصديقتي من اليوم
فصاعدا :
 أساعدها على حمل احملفظة. عندما تتغيب ................... عندما تصعد الدرج ............ -إن سخر شخص منها ...........

يكمل برصيد مقدم
معنى جمل
يكمل كتابة عناصر
قائمة
يكتب وفق الشكل
املستهدف
يوظف مكتسباته
القبلية من أفكار
ومعاني

................................. -

 يكتب قائمة بأعمال اخلير التي ميكنه املشاركة فيها مستعينا مباهومدون في املفكرة
 -ميكن عرض صور ملساعدة التالميذ وإثارة دافعيتهم

استثمــار املكتسبات

يقدم اقتراحات
للمساهمة في أعمال
إنسانية على شكل
قائمة.
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املقطع التعلمي :القيم اإلنسانية.
النشـــــــــــــــاط  :إدماج
الكفاءة اخلتامية  :ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر مختلفة األمناط ،سيما النمط الوصفي ،في
وضعيات تواصلية دالة
مركبة الكفاءة  :بتحكم في مستويات اللغة الكتابية ،ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل
مؤشرات الكفاءة  :يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ،ينجز األنشطة فرديا.
القيم والكفاءات العرضية  :يوظف قدراته ويتحكم فيها،يتحلى بروح املسؤولية ويتقن عمله،يساهم في
العمل اجلماعي ويتواصل مع الغير.
الهدف التعلمي  :يجند موارده كتابيا مستعمال القرائن اللغوية والنصية املناسبة لهيكلة النص.
الزمن  :أسبوع اإلدماج ( 8ساعات و 15د)

مرحلة األنطالق

املراحــــــل

الوضعيات التعلمية والنشاط املقتـــــــــــــرح

يحاور األستاذ التالميذ حول مضامني الدروس السابقة لقياس مدى التذكر
لديهم استعمال الرصيد اللغوي.
الظواهر النحوية والصرفية.....
في أسبوع اإلدماج يتم تناول أنشطة أقيم تعلماتي من كراس األنشطة عرضيا حسب
امليادين الثالثة.
ـ اليوم األول  :ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بفهم املنطوق وتوظيف الصيغة +
إجناز املشروع.
ـ اليوم الثاني  :ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بفهم املكتوب والتراكيب النحوية +
إجناز املشروع.
ـ اليوم الثالث:ينجز الوضعيات الثالث اخلاصة بالظواهر الصرفية واإلمالئية  +إجناز
املشروع.
ـ اليوم الرابع  :يحل الوضعية املقترحة في اإلدماج مجندا كل معارفه السابقة +
احملفوظات
ـ اليوم اخلامس :حل الوضعية اإلنطالقية األم +إمتام وتقومي املشروع  +أوسع معلوماتي.

التقويـــــــــــــــم

يسترجع التعلمات

يكتشف األنشطة
وينصت إلى شرح
املعلم.

ينجز النشاط.
يراقب عمله ويصحح إن
أخطأ
النشاط الثاني
النشاط الثالث
أن يقوم املتعلم بإجناز
املوضوع متبعا اخلطوات
الصغير
اَ ْلبا ِئ ُع َّ
ريض ،التي شرحها املعلم
بيع المْ َ ْطلوعَ َم َس ًاء ِل ُي ِ
ساعدَ والدَ ُه المْ َ َ
َسا ِل ٌم ِط ْف ٌل ُم ْعدَ ٌمَ ،يدْ ُر ُس ن ََه ًارا ،و َي ُ
ـ أن يعمل في اطار فردي
ذات َي ْو ٍم باعَ سا ِل ٌم المْ َ ْطلوعَ لأِ َ َح ِد الأْ َ ْغ ِنياءَِ ،ف َأ ْعطا ُه َو َر َق ًة ن َْق ِد َي ًة بـِ َأ ْل ِف ِدي َنار،
ٍ وجماعي وذلك لغرس
ِ
وع ْندَ َما َأ َرا َد َسا ِل ٌم ِإ ْرجاعَ ا ْلبا ِقيَ ،و َجدَ ُه قد َ
واص َل َطري َق ُهَ ،ف َل ِحقَ به وقال له  :روح العمل اجلماعي
لوع َم َّر ًة
« َت َف َّض ْل يا َس ِّيدي ليس لي ما َي ْكفي لأِ َ ُر َّد لك ا ْلباقيِ ،ا ْد َف ْع لي َث َم َن المْ َ ْط ِ
ُأخْ رىُ .».أ ْع ِج َب ا ْل َغ ِن ُّي ب َِش ْخ ِص َّي ِة هذا ِّ
الصغ ِيرِ،و َأ َص َّرعليه ل َي ْحت َِف َظ ب ًِك ِّل
الط ْف ِل َّ
المْ َ ْب َل ِغ و َق َر َر أن ُيعاو َِن ُأ ْس َر َت ُه ل َي ْس َتغْ ِن َي عن ا ْل َع َم ِل .
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األسئلة :
َ
بيع سا ِل ٌم المْ ْطلوعَ ؟ هل ا ْن َق َط َع عن ِّ
راسة؟
الد َ
 ملاذا َي ُفات المْ َ ْعنَوِ َّي ُة ٍ ّ
َني.
الص ُ
 ما هي ِّلكل من سا ِل ٍم وال َّر ُج ِل ا ْلغ ِّ
ساعدَ ال َّر ُج ُل ا ْل َغ ِن ُّي عا ِئ َلة سا ِل ٍم.
ِالص َّو ِر و َأ ْحكي َك ْي َف َ
 َأ ْس َتع ُني ب ُّ

ضارع حرف
ِا ْسم ِف ْعلٌ ماض ِف ْعلٌ ُم َ

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مات من ال َّنص :
 َأ ْملأَ ُ الجْ َ دْ َو َل ب َِك ِل ٍِب ا ْل َك ِل ِ
مات المْ ُ َس َّط َر َة في ال َّنص.
َ -أ ْعر ُ

 َأ َض ُع ُك َّل َك ِل َمةٍ في ُج ْم َلةٍ ُمفيدَ ةٍ َ:غ ِن ّيُ -مغ ٍَّن – ِا ْس َتغْ نى-
ساعدَ َة سا ِل ٍم /لوتحَ َ َّد ْث ُت عن ن َْفسي ماذا َأ ُ
قول ؟ /
اَل َّر ُج ُل ا ْل َغ ِن ُّي َق َر َر ُم َ
لوتحَ َ َّد ْث ُت ع ّني وعن عا ِئ َلتي ماذا َأ ُ
قول ؟

َ
بيعون على حا َّفــ• َف َت َأ َّث ْر•
شاهدْ • َأ ْطفا ًال َي
قص بتاءٍ َ :
أْ -ك ِم ُل ال ّن ِا َ
ُ
ساعدَ تَهم.
وتمَ َ َن ْيــ• ُم َ
ُشاهدُ الأْ َ ْط َ
هوشعو ُر َك عندما ت ِ
 ُأ ْن ِت ُج ِكتا ِب ّي ًا  :ما ُدين
فال المْ ُ َت َش ِّر َ
ني في َّ
وارع؛
والمْ ُ َت َس ِّول َ
الش ِ
تحَ َ َّد ْث عن الحْ ُ قوقِ الّتي ُحرِموا منها.

• يجزأ املشروع على مدار األسبوع (يخصص له املعلم الوقت املناسب)

ـ يقسم املعلم تالميذ القسم إلى مجموعات ثناية أورباعبة مبينا نوع
العمل ثم يشرح لهم املراحل ويذكر الوسائل الالزمة.
 هل كل األطفال يعيشون ويتمتعون بحياة سعيدة ؟ أعط أمثلة عناألطفال احملرومني .مم حرم هؤالء األطفال ؟
 يسعى الوالدان ليوفرا كل أسباب احلياة الهنيئة ألبنائهم ،ما هوواجباألبناء نحوآبائهم ومدرستهم ومجتمعهم ؟
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مرحلة االستثمار

عانون الجْ وعَ وا ْل َف ْق َر والإْ ِ ْه َ
َأ ْط ٌ
ثيرون ُي َ
فال َك َ
ِحاجةٍ
مال وسو َء المْ ُعا َم َل ِة وهم ب َ
تاجها ا ْل ِكبا ُر لذلك ُم ِن َح ْت ِللأْ َ ْطفالِ الحْ ُ ُ
قوق
إلى ِحما َيةٍ
َّ
خاصةٍ ال َي ْح ُ
السعيدَ َة ولكن ِبالمْ ُقاب ِِل ِم ْث َلما َلدَ ْيهم ُح ٌ
قوق َّ
فإن
الّتي تُؤَ ِّم ُن لهم الحْ َ يا َة َّ
بات ح ّتى ْ
تب ال ِئح ًة ن َُض ِّم ُنها ُحقو َقنا
َع َل ْيهم واجِ ٌ
غارا .فل َن ْك ُ
وإن كانوا ِص ً
و َب ْع ِض واجِ با ِتنا ن َْح َو ُأ َسرِنا وجيرا ِننا ،في َمدْ َر َس ِتنا مع ُم َع ِّلمينا و ُز َمال ِئنا.
عن َهذه ا ُحلقوقِ والواجِ ِ
بات.
ُن ْرف ُق ْها ب ُِص ّو ٍر ُمفيدَ ٌة تُع ِّب ُر ْ

يقوم املعلم بعرض العمل مع تقيمه وذلك بوضع العالمات املناسبة ومناقشة
اإليجابيات في عمل املتعلم لإلشادة والتعرض للسلبيات ليتم تفاديها في أن يقوم املتعلم بالرجوع
املشاريع األخرى.
إلى الشروط التي مت
حتديدها في البداية

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 91

 - 4تطبيقات مقرتحة للو�ضعيات التعلمية اخلا�صة بالظواهر النحوية وال�صرفية �أو الإمالئية
عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف

التدريبات املقترحة

مع عصاي في املدرسة

• َأ ْقر ُأ ا ُجل َ
مل ال َّتال َي ِة و ُأم ِّي ُز الأْ ْسما َء وا ُحل َ
روف فيها :
َ
َي ْحيا ا ْل َع ُ
الس ِ
يارات  /الأْ َسدُ
دل  /المْ ِدا ُد في الدَّ َوا ِة َ /يح ُر ُس ا ْلك ُ
لب َحضي َر َة ِّ
راهيم الأْ َد ِ
وات في املحِ َف َظ ِة.
َق ٌّ
وي َ /و َ
ضع إ ْب ُ
«ص ِخ َر»
أنواع الكلمة • ُأ َك ِّو ُن ُج َم ً
ال بهذه الأْ َ ْفعالَ »:
ساعدَ «»-را َفقَ »َ -
أوح ْر ٍف َ :أ َ
• ُأ ِ
خذ ْت نُهى فيَّ ....
ألن الإْ نا َء....
عل َ
كم ُل ْ
باس ٍم أو ِف ٍ
رحها.
على....فـ ......الأْ ُّمَ ....ض َّم ْ
دت ِج َ

الضمائر
املنفصلة

بالضمي ِر المْ ُ ِ
• ُأ ْك ِم ُل َّ
ناس ِب :
لذان َي ْس ِ
لدان ...الَّ ِ
 ا ْلو ِا ِراح ِة أ ْبنا ِئهِ ما.....- / .تَنا َوال
هران على َ
َطعا َمكما.
 ......ت ِميل.
ُراجع َ
دائما َ ......- /كتبا ب َِخ ٍّط َج ِ
ني ُد َ
روسك ً
باس ٍم ُم ِ
ض َّ
ناس ٍب :
• ُأع ِّو ُ
الضمي َر ْ
فير ُ /هم َي َتسا َب َ
فع ِل الخْ َ ي ِر
 ِهي جا َد ْت بِخ ْي ٍر َو ٍقون ِل ْ
نب ِخزا َن َة ِ
سم.
ساهما في َح ْم َل ِة ال َّت ْشجيرُ / .ه َّن َر َّت َ
 ُهما َالق ِ

ماسح الزجاج

• ُأ َعينِّ ِ
الف ْعل املَ ِ
اضي فيما َيلي:
والش ْم ُس الدَّ ا ِف َئ ُة ُت ْل ِقي َأ ْض َوا َء َها َّ
الس َما ُء َصا ِف َّي ٌة َّ
الذ َه ِب َّي َة على ا َأل ْر ِض،
َّ
الذي َت َق َ
آخ َر ِب ِر َدا ِئ َها املُ َتلأَ ْ ِل ِئ ّ
َأ ْق َب َل ْت َف َر َاش ٌة َت ْن َت ِق ُل ِم ْن َم َك ٍان ِإلى َ
اط َع ْت ِفي ِه
ـت َع َل ْي ِه ا َأل ْش َك ُ
ا َأل ْل َو ُان َو َت َ
ال.
ال َء َم ْ
اض ُم َن ِ
اس ٍب:
• ُأ ْك ِم ُل ا ُجل َم َل ب ِِف ْع ٍل َم ٍ
الفعل املاضي

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

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

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

منى هد ّية آلختها

الرجل
احملسنون على ّ

املزارعــــــون
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• ُأ ْك ِم ُل ب ِِك َتا َب ِة ال ّتا ِء َو ُأ َس ِّط ُر تحَ ْ َت ا َأل ْف َعالِ :
 َخ َر ْجـِ ...م َن ال َب ْيـَ ...و َذ َه ْبـُ ...م َب َاش َرِ ...إلى ال َب َل ِد َّيـ،...
َو َأ ْس َت ْخ َر ْجـَ ...ش َها َد ...املِي َ
ال ِد.
التاء املفتوحة
في األفعال َ -شا َر ْكـِ ...في ا َحل ْف َلـ ...بِإ ْل َقا ِء َأ ْب َياِ ...ش ْع ِر َيـ...
ُأتمِ ُّ ا ُجل ْم َل َة ِب َأ ْف َع ٍال َت ْن َتهي بتاء ُ ....:أ ِّمي على َم ِ
اج و......
اس ِح ال ُّز َج ِ
وع َغزِي َرةٍ لأِ َ ج ْل ِه.
بِدُ ُم ٍ

حفنة نقود

ي الأْ َ ْف َ
عال المْ ُضا َر َعة:
• ُأ َع ِنّ ُ
ض الأْ َ ْطفالِ َي َتسا َم َ
رون َف َرأى َأ َحدُ هم ُش َج ْي َر ًة ت َْه َت ُز و َت ْز َح ُف
ج َل َس َب ْع ُ
ريت ،اُ ْه ُربوا.
ن َْحوهم ،فقالوا  :اُن ُْظروا ! َع ْف ٌ
مناسب و َأ ْض ُب ُط ُه ب َّ
ِالش ْكل:
الفعل املضارع • ُأ ْك ِم ُل الجْ ُ َم َل ب ِِف ْع ٍل ُمضا َر ٍع
ٍ
•المْ ُ َت َس ِّو ُل َصدَ َق ًة من المْحُ ْ ِسنني /.اَل ُّت ّجا ُر•و• ا ْل َبضا ِئع• / .ك ُّلنا ال ِّنظام/.
اَلجْ ا َرةُ• َأ ْح َ
وال جا َر ِتها المْ َ َ
ريض ِة.
ي الأْ َ ْف َ
عال ا َلّتي ُص ِّر َف ْت مع َّ
الضمي َر ْين "أنا»أو«نحن» في المْ اضي :
• ُأ َع َنّ ُ
ت – صا َف ْح ُت – َع َز َم ْت َ -ب َحثْنا  -تَنا َقشوا – َس َم َح –
سا َف ْرنا – َك َت ْب نُ َّ
ْاس َتغْ َر ْب َت – تَعا َّوناَ -س ِعدْ ُت.
تصريف
َ
لمْ
الفعل املاضي • أص ِّر ُف األ ْفعال مع َّ
الضمي ِر «أنا» في ا اضي :
باحا( ،دخل) ِ
مع ضمائر
ثم
ّ
سمَ (،فهِ َم )الدَّ َ
(توجه) إلى املَ َ
الق َ
رسَّ ،
درس ِة َص ً
مارين.
الص َة ،و َبعدَ ها (أجنز) ال َّت
املتكلم (كتب) الخْ ُ َ
َ
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف

اجلملة
الفعلية

التدريبات املقترحة

التاجماعث

• ُأ َك ِم ُل ا ُجل َم َل ب ِِف ْع ٍل ُم َن ِ
ّيرا ِفي َف ْص ِل ِّ
الش َتا ِء.
اس ٍب  ..... :ا َأل ْم َطا ُر َك ِث ً
  ....ن ََصا ِئ َح َوا ِل ِد َكَ .... -/.أبِي َجا َرنَا املَر َِيض ب َِس َّيا َر ِت ِه ِإلَّى املُ ْس َت َّش َفى.
يران بالحْ ِ وارَِ ..... -/.سا ِمي في َت ْن ِ
  .....الجْ ُظيف الحْ َ ٍّي.
• ُأ َح ِد ُد ا ُجل َم َل ِ
الف ْع ِل َّي َة :
ال َة ُّ
 َص َّلى ال َو َلدُ َص َالظ ْهرُِ -/ .م َس َاعدَ ُة َ
ِين ،ت ُْس ِعدُ ني
االخر َ
الصا ِل ِحَ -/ .ي َن ُ
ال املَ ْج ُّد ال َّت ْك ِر َمي َو ال َّت ْق ِدي َر.
 َي ْن َت ِش ُر ا َخلي ُر بِا ْل َع َم ِل َروق َّ
 َم ْن َظ ُر ُش ِالش ْم ِس را ِئ ٌع.

الف ْع ِل َو تَا ُء ا ِإل ْس ِم ِفي ِآخ ِر َ
• ُأ َم ِّي ُز تَا َء ِ
الك ِل َم ِ
ات ال َّتا ِل َّي ِة َ :طا ِئ َر ٍات – َذ َه ْب ُت-
ات – نظمت.
ِيت – ُمدَّ ر َِس ٌ
ات – ُم ِذي َع ٌ
َرجِ ْع ُت – َج َزا ِئ ِر َّي ٌ
ات – َم ْو ٌت – َجر ُ
التاء
َ
َ
وجل َر ًّب َ ...و األ ْر ِض َو َما َب ْي َن ُهما.
سماءٍ َت ْن َتهِ ي ِبتَاءٍ  :اهلل َع َز َ
املفتوحة في * ُأ َك ِم ُل ا ُجل َم َل ِب َأ َّ
األسماء َ -ت ُر ُوق ِني ُم َ
الس ْي ِف ِإ ْن َل ْم ت َْق َط ْع ُه َق َط َع َك.
ِيعَ ... / .ك َّ
ال َح َق ُةِ ...في َف ْص ِل ال َّرب ِ
ارات و.....و.....من َوسا ِئ ِل ال َّن ْق ِل.
الس ّي ُ
َّ -

الفاعل
املعلم اجلديد
تصريف
الفعل
املاضي مع
ضمائر
املخاطب
والغائب

• ُأ َعينِّ ُ ال َف ِاع َل فيما َيلي:
َفر َِح َأ ْه ُل ال َق ْر َّي ِة بِاملُ َع ِل ِم ا َجل ِد ِ
يد/.جا َء إلى َح ِّينا معلم َجديد.
ديق ِهَ / .ي ْط ُل ُب ا ْل ِع ْل َم ُّ
اس ال َّزا ِئ َرَ / .ك َت َب املسافر رِسا َل ًة ِل َص ِ
الطلاّ ُب
ِا ْس َت ْق َب َل ال َّن ُ
الصني.
ولوفي ّ
• ُأ ْك ِم ُل ال َف َر َاغ ِب َف ِاع ٍل و َأ ْض ُب ُط ِآخ َره َّ
بالش ْكل:

روب َّ
صاص في أوروباَ /.ح َّلَ ..........ب ْعدَ ُغ ِ
الش ْمس.
َظ َه َر..........ال َّر ِ
َح َص َل ..........على ُم َع َّد ٍل ِق ّي ِ
اس ّيِ /.ا ْك َت َش َف ِتِ ..........ع َّل َة المْ َريض.
ِيب املَا ِء ِفي َم ْن ِز ِل َنا.
َص َّل َحَ ..........أنَاب َ
• َأ ْج َع ُل ُك ّل َك ِل َمةٍ من َ
ال ِفي ُج ْم َلةٍ ُم ِفيدَ ةٍ  ،و َأ ْض ُ
الك ِل َم ِ
بط ِآخرها
ات اآل ِت َّي ِة َف ِاع ً
َ
ُ
ُ
َّ
بالش ْكل  :املُ ْخ ِلص – األ ّم – املجتهد – األ ْس َتاذ -العالم
الض ِمي ِر املُ َن ِ
• ُأ ْك ِم ُل ِب َو ْض ِع َّ
اس ِب:
َ
ِّ
ْ
َ ..........فر ُِحوا ِب ُامل َعل ِم اجلدِّ ِيد َ ........../ح َمل ُت َما حقائبه.
يح ًة املع ّلم
 ..........ن ََّظ ْف َن املدرسة َ ........../ط َل ْب ُت ْم ن َِص َاض ُم َن ِ
اس ٍب:
• أكمل ب ِِف ْع ٍل َم ٍ
ابَ ....../ .
ِّ
َ
َ
ِ
َ
الص َع ِ
اآل َبا ُء َع َلى
ي
ط
َخ
ت
ى
ل
ع
ي
ئ
ال
م
ز
......
ي
 ُم َع ِّل َم ِتي ِه َي ال ِتُ
َ
ِّ
َ
َّ
اب ال َعا ُم َة.
يم َأ ْب َنا ِئهِ ْم اآل َد َ
ت َْع ِل ِ
 ُع َم ُال ال َّن َظا َف ِة  ......لل َّت َخ ُّل ِص من ال ُّن َفايات ّ - / .
جيبات ُه ّن
بات ال َّن
ُ
الطا ِل ُ
ال َّلواتي  ...في المْ ُسا َب َقة.
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املفعول به

• َس ِّط ْر حتت المْ َف ُعولِ به:
اض َّي ِ
 َر َاج َع َأ ْح َمدُ َد ْر َس ا ْل ِر َي ِس َاعدَ ُس َّك ُان ا َحل َّي ا َجلا َر الفقي َر.
ات ج ّي ًداَ / .
 َي ْس ّه ُل ال ّت َعا ُو ُن َأ ْص َع َب ا َأل ْع َمالِ َ / .اب َو َو َض َع ا َأل ْق َ
ط َوى َرا ِم ُي ِال َم
الك َت َ
ِفي املِ ْق َل َم ِة.
• أكمل اجلمل مبفعول به مناسب :
ِيح...............
 َت َنا َو َل َأ ِخيَ - / ..............أنَا َر ِت املَ َصاب ُالع ِ
 ن َُس ِاعدُ َ ................ق ْب َل ِيد ِفي تحَ ْ ِضي ِر ا َحل َلوِ َيات / .سلك

الدّ راجونَ ................و ْع َر ًة.
بني جارين

َأ ْك ُت ُب ما ُي ِ
حيح ُة
ناس ُب ُك َّل صو َر ِة ِكتا َب ًة َص َ

التاء
املربوطة

واب مما بني َق ْو َسينْ :
الص َ
* َأخْ َتا ُر َّ
َق َر ْرنا أن نَقو َم ب َِح ْملـَ (ـة-ت) َت ْن ِ
ظيف في ِق ْس ِمنا ،اَ ْل َبنا (ت-ة-ـة) ُي َر ِتبنْ َ
الخْ ِ زانـَ (ة-ـة-ت) أ ّما الأْ َ ْو َال ُد ف َي ْم َس ُح َ
اج ُك ِّل نَا ِف َذ (ت-ـة-ة)
ون ز َُج َ
َو ُي ْفرِغون َس َّلـ (ة-ت-ـة) املُ ْه َمال (ـة-ت-ة).
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف

التدريبات املقترحة
ضع ِإشار َة َ xأما َم ا ُجلم َل ِة الإِ ْسم َي ِة:
• َأ ُ
ِع ْط ُر ال ُّزهو ِر ُم ِنع ٌش.

احلنني إلى الوطن

اجلملة
اإلسمية

• أضع سطرا حتت املبتدأ وسطرين حتت اخلبر:

َي ُ
لب.
طن ال َق َ
سك ُن ال َو ُ

طن غا ِل َّي ٌة
 َأ ُرض ال َو ِ

ُنض ُج َّ
ت ِ
مس ال ِثّما َر.
الش ُ
هرات ِّ
طن دا ِفئ ٌة.
َس ُ
الشتا ِء في ال َو ِ

تصريف
الفعل في
املاضي

 -ال َّنه ُر الغَزي ُر ِن ْعم ٌة

 ال ُورو ُد ِزاهي ِة ا َأل ِ
لوان.

• ُأص ِّر ُف على ن َْف ِس المْ ِ ْنوالِ َ
اال ْف َ
عال ال َّتا ِل َّي َة َِ :ر ِك َب – َس َك َن  -ذكر.

• ُأص ِّر ُف َّ
وس ِ
(س َم َع)
عل َب َ
َحن (نجَ َح)  /هما َ
ني َق َ
ني َ :أن ُتما ( َقر َأ)  /ن ُ
كل ِف ٍ
عب)
 /أن نُ َّ
هن ( َل َ
(اج َت َهدَ )ّ /
ْت ْ
مل ا ُجل َ
واض ُ
• َأ ْك ُ
فات ُم ِ
بطها َّ
مل ِ
بالش ْك ِل:
ناسبةٍ ْ
بص ٍ
اي آل ٌة  ....تٌصد ٌر حل ًنا
 -ال ّن ُ

....

– ْأهدا ِني َأبِي في ِع ِ
يد ِم ِ
يالدي َه ِد َّي ًة
الصفة

....

األمير عبد القادر

عورا – / .ال ِّت ْل ُ
ميذ ُ ....قدو ٌة لرِفا ِق ِه
 ٌرأيت ُح ُل ًما َ ....ف َن َه ْض ُت َم ْذ ً
ِجم ٍل تحَ ْ وي
عن ُّ
• ُأع ِّب ُر ْ
الصو ِر ب َ
ِص َفةٍ وأضبطها بالشكل.
لف في َ
الك ِ
وسط ُة على ا َأل ِ
لمات ال َّتالي ِة
بب ِكتا َب ِة َ
ُ - 1أع ِّل ُل َس َ
اله ْمز ُة املُ َت ِّ
بالش ْك ِل :زأر – ّ
َب ْعدَ َض ْب ِطها َّ
تأكد – مأساة – مأمت – ِاسأل
وس َط ًة :
َ - 2أ ْك ِم ُل ا ُجل ْم َل بِك ِل ٍ
مات تحَ ْ َتوي َه ْمز ًة ُم َت ِّ

الهمزة
املتوسطة على
ديدا ِع ْندَ ما ت ََك َّس َر ْت َقدَ ُم ُه.
 َ ....أخي ألمَ ًا َش ًاأللف

ناسب ِة ِع ِ
يد الأْ ُ ِّم.
 َأعدَّ ا َأل ْوال ُد لأِ ِّمهِ ْم....سا َّر ًة بمِ َ
َ

 َ .....سامي َأسف ًا َشديداً على َم َر ِض َص ِديق ِه ِس َّيال ِت ِه.
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مل:
• ُأم ِّي ُز ب َ
ني ا َألفعال اللاَّ زم ِة وا َألفعالِ املُت َعدِّ ي ِة في ا ُجل ِ
رج ال َب ُ
َ
باح.
لع َّ
طل من ا َألسرَِ – / .ط َ
خ َالص ُ
يس ُ
أل املُع ِّل ُم ال َّت َ
قارب في ا َأل ْع ِ
ياد.
الميذ عن الدَّ ِ
رس – / .نَزو ُر ا َأل َ
 ْالفعل الالزم ُأ ْك ُ
ناسب ،ما ن َْو ُع هذه الأْ َ ْفعال :
مل مب ٍ
َفعول به ُم ٍ
والفعل
النتعدي

ت ََناول

ا َ
ألحفا ُد.....

/

السرورِ.
َ -ك ّل َم ا َأل ُب  .....وهوفي غا َي ِة ُّ

الزائر العزيز

أحمدُ  .....على ْاجتيا ِز َّ
الطريقِ .
 َساعدَ ْ
• َأ ْج ُ
فع ٍل ُمتعدٍّ  :اَ َّلطعام /اَ ُّ
لضيوف/
عل ا َأل ْسما َء ال َّتالي َة َمفعولاً بِه ِل ْ
اَلخْ َ روف/اَ ْل َفقير

تصريف
الفعل املضارع
مع ضمائر
املتكلم
واملخاطب

 ُأص ِّر ُف ا َأل َمع َضمائ ِر املُ
ِ
ضارع :
فعال ال َّتالي َة َ
خاطب والغا ِئ ِب في املُ ِ
كتَ -أ َ
ناس َب ِّ
الضمي َر المْ ِ
لسُ -أس ِندُ َّ
مل:
َس َ
عل في الجْ ُ ِ
كل َ
ج َلكل ِف ٍ
راج ُع ُدروسي َيو ِم ًيا ..... / .ت ِ
ُ .....أ ِ
َزوران جدَّ ُكما المْ َ
ريض.
ٌشاه َ
لعاب البهلوانية ..... / .ن ِ
 .....ت ِ
ُساعدُ ُأ َّمنا دائم ًا
دن الأْ َ
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف

التدريبات املقترحة
• أمأل اجلدول :

االس َم املَ ْجرو ِر ب ِ
ِحرف َج ٍّر :
• ُأعينِّ ُ ْ
حروف
اجلر

غابة نظيفة
ذهبنا إلى ٍ
َح ُ
رف ا َجل ِّر

ا ّلذي َيلي ِه

ا َحل َ
رك ُة

.........

غاية

.........

رجنا في ُن ْزهةٍ إلى ِ
شاط ِئ ال َب ْح ِر َف َرأ ْينا ا َأل ْوساخَ َقد ا ْن َتش َر ْت على ال ِّرمالِ فا ّت َف ْقنا
َخ ْ
َ
على ِ
نظيف ّ
الق ّيا ِم ب َِحملةٍ ِل َت ِ
الش ِاط ِئ.
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
• ُأ ْكمل بِحرف اجل ِّر املناس ِب:

رسالة الثعلب

نيِ ....ـحما َي ِة َ
لم اإلن ِ
الك ْو ِ
كب.
ْسان َفب َع َث رِسا َل ًة ...املَ ْعني َ
ْ -اش َتكى الث ّْع َل ُبُ ...ظ ِ

 -نُحا ِف ُظ ..البِي َئ ِة ِلن ْت ُر َكها .....ـلأِ ْجيالِ القا ِد َم ِة.

الص ِ
،ج َع َل ا َحل َي ِ
راض.
وانات ال َب ْحر َّي َةَ ...خ َطرَ ،فهي ُم َهدّ َد ٌة...ـاالن ِْق ِ
 اَلإْ ِ ْكثا ُرَّ ...يد َ

الهمزة

ؤال – َم ْس ٌ
س ٌؤول –نَؤو ٌم – ُبؤْ ُبؤ.
ملِاذا ُك ِت ْ
بت َ
اله ْمز ُة على الواوَِ :مؤون ٌة – َم ْشؤو ٌم ُ
• ُأ ْك ُ
اله ْمز ِة:
مل بِكتا َب ِة َ

قت ِّ
ْسان ُيـ .ازِر ُ َأخا ُه اإلن ُ
لصال ِة- / .اإلن ُ
الشدَ ِة.
ْسان َو َ
املتوسطة ُ -يـِّ .ذ ُن المْ ُـِّ .ذ ُن ِل َّ
َعاون ال ّت ُ
على الواو  -ت َ
الميذ على َت ْن ِ
ظيف املَدْ رس ِة في َج ِّو ِم ْلـ .ة ال َّنشاط.
 َم ْن َظ ُر ّالطبي َعة املُش َّو ِه بِال ُّن ِ
فايات ُيـ .ذي ال َعينْ ِ ُيـ.ـ ِّث ُر على ِص َّح ِتنا.
ضع َس ْط ًرا تحَ َت املُ ِ
ضاف ِإل ْيه و َأ ْش ُك ُل ُه :
• َأ ُ
 َر َت ّب ُت ِخزا َن َة ُتيبا َح َس ًنا.
الك ُتب َت ْر ً

بيوتنا بني األمس واليوم

ْهت ا ُأل ُّم ِإ ْعدا َد ّ
الطعام و َقدَّ َم ْت ُه ّ
للضيوف.
 َأن ْالسماء و َر ْو َعتها.
ثيرا ما َي َتأ َّم ُل سامي ُز ْر َقة ّ
َ -ك ً

حب َف ْت َح ال َّنوافذ ل َيدْ خُ َل ُشعاع َّ
الشمس إلى ُغ َرف املَ ْنزِل.
املضاف إليه ُ -أ ُّ
ناسب و َأ ْش ُك ُل ُه :
• ُأ ْك ِم ُل بمِ ٍ
ُضاف ِإل ْيه ُم ٍ

استَفدْ ُتَ - / .أ ْك ُت ُب ِب َق َل ِم .......دا ِئ ًما أل َّن ُه ُي ْع ِج ُبني.
 َق َر ْأ ُت ِك َتابَ .......ف ْ
ْ
َ
عودون إلى ُب ِ
يوت.....
الصغا ُر و َي
جاجَ -/.سيك ُب ُر ِّ
سح ال ُّز َ
َ -أز َْحنا َستا ِئ َر ....ح ّتى نمَ ْ َ
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أص ِّرف َّ
كل ِف ْع ٍل َبينْ َ َق ْو َس ِ
ني في املُضار ِِع .
• َ
تصريف
الفعل
املضارع
مع ضمائر
الغائب

فعل األمر

بيع .
من َج ٍ
 (عا َد) ال َعصافي ُر ِل ُتز ْقز َِق ْديد في َف ْص ِل ال َّر ِ

ان َح ِّينا (نظف) ا َحل َّي َّ
 ُس ّك ُكل َي ْو ِم ُج ُمعةٍ .
و(حضر ) املا ِئدَ َة َق َ
هات َّ
 ( طبخ ) ا ُأل ّم ِّ
رس ِة .
الطعا َم
بل ُوصولِ ا َأل ْطفالِ َ
من املَدْ َ
مع َضما ِئ ِر الغا ِئ ِب .
• َ
أص ِّرف ِف ْع َل « َر َح َل « في املُضار ِِع َ

طاقة ال تنفذ

مل ال ّتال َي ِة:
• ُأ َم ّي ُز ِف ْع َل ا َأل ْم ِر في ا ُجل ِ
 ْأدخُ ل ال ُب ْس َتان و َم ِّت ْع ن َْف َسك بمِ َ ْن َظرِه ،وال ت َْع َب ْث بِأزْها ِر ِه و ِثما ِر ِه.
 َسطا ِّئب على ال َغ َن ِم َفا ْف َت َر َس ِ
واحدَ ًة وف َّر ها ِر ًبا.
الذ ُ
ْاغ ِس ْل َيدَ ْي َك َ
قبل ا َأل ْك ِل ون َِّظ ْف َأ ْسنان ََك َب ْعدَ ُه.
مال ُم ْس َت ْخد ًما َأ ْف َ
من زَمي ِل َك ِ
عال َأ ْم ٍر.
ِأع ٍ
الق ّيا َم ب ْ
• ْاط ُل ْب ْ
• ُأ ْك ِم ُل ب ِِف ْع ِل َأ ْم ٍر ُم ِ
ناس ٍب:
الت  .......- /في َح َم ِ
الت في َس َّل ِة املُ ْه َم ِ
 .......ال َف َض ِالت ال َّت ْشجي ِر
الس ّيا َرة املُل ِّو َث ِة ِل ْلبي َئ ِة  .......- /ا َحل َي َ
وان ِب ِر ْفق.
 ........الدَّ َراج َة َبدَ َل ِّ
وس َط ٌة و َأ ْك ُت ُبها :
• َأجِ دُ َك ٍ
لمات فيها َه ْم َز ٌة ُم َت ِّ

الهمزة
املتوسطة
على النبرة

َج ْم ُع َضميرُ /م ِ
جيب  /لحَ ْ ٌم َغ ْي َر ِ
ناض َج ٌة َ /ف َقدَ ا َأل َم َل /
راد ُف َمنا ِف ٌع َ
/ج ْم ُع َع ٌ
السؤال.
ُطر َِح عليه ُّ

• َأخْ تا ُر ِ
حيح َة:
الكتا َب َة َّ
الص َ

ِ
( َفوائدُ َ /فواء ُد َّ
السي َأ ِة).
الس
)الش ْم ِس َكثي َر ٌة جِ ًّدا - /.ال َّت ْبذي ُر ْ
(السي َئ ِة َّ
لوكات َّ
من ُّ

 ُيشار ُِك ُفؤا ُد (دا ِئ ًما دإ ًما) في َح َم ِالت ال َّت ْشجيرِ- / .متدنا الشمس بطاقة
(دا ِئ َمة /دا ِء َمة ).
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف

املضارع
املنصوب

التدريبات املقترحة

قصة زيتونة

ُ /1أعينِّ ُ ِ
الف ْع َل املُضار ِِع املَ ْن ِ
صوب فيما َيلي:
راض
ذائي ُمتواز ٍِن َح ّتى َأصي َر َقو ًّيا ولأِ قي جِ ْسمي من ا َأل ْم ِ
َسأحا ِف ُظ على ِن ٍ
ظام ِغ ٍّ
ولن ُأ ْه ِم َل ال ّر َ
ياض َة َف َيزيدُ َوزْني.
ْ
أل ال َف َ
َ / 2أ ْم ُ
نصب ُم ِ
ناس ٍب :
راغ فيما َيلي بِح ْر ِف ٍ
َ
هب ال َيو َم إلى املَدْ َرس ِة
ريضا و َق ْب َل....
بح ُع َم ُر َم ً
ينهض قا َل ْت له ُأ َّمه  .... :ت َْذ َ
َأ ْص َ
صف َ ....أ ْستشي َر َّ
هب معي إلى املُ ْس َت ْو ِ
بيب ....
الط َ
حس َن ِص ّحتكَ ،
وس َت ْذ ُ
َ ....ت َت ّ
ُ
الج امل ِ
صف لك ِ
َي َ
ناس َب.
الع َ
ُ
ضم ِ
ضارعا َم ْنصو ًبا.
 /3أك ِّو ُن ُج ْملتَينْ ِ َت َت َّ
نان ِف ْعلاً ُم ً
الف َ
أص ّرف ِ
ميع َّ
الضمائرِوأغير ما يجب تغييره في اجلملة :
• َ
عل في ا َألم ِر مع َج ِ

تصريف
فعل األمر

كان
وأخواتها

و(ساعدَ ) من َي ْسألُك.
اس
( َم َن َع) ِلسانَك عن ال ّن ِ
َ
• أحول اجلملة مع الضمائر التاليةِ :
أنت ،أنتما ،أنتم ،أننت
ن َِّظ ْم وحا ِف ْظ على َأ ْو ِ
قات ا َأل ْك ِل.

مرض سامية

وأض ُب ُطهما َّ
ُ /1أعينِّ ُ ْاس َم َ
بالش ْك ِل:
وخ َب َر ا َأل ْفعالِ ال ّنا ِقص ِة ْ
َ
وأضحى ال َبرد
بالس ُح ِب ْ
السماء ُم َل ّبدة ُّ
كان اجل ّو صاف ّيا وا ْن َق َلب َف ْج َأ ًة فصا َرت ّ
زير فعا َد َع ّما ُر إلى َب ْي ِته َّ
وظل املَطر ُم ْن َهمرا.
السماء ُم َتد ّفقة مب ََط ٍر َغ ٍ
قارِسا وأصبحت ّ
ْ
َ /2أ ْك ِم ُل ا ُجل َم َل َ
بخ َب ٍر و َأ ْضب ُِطه َّ
بالشك ِل:
َ
لمْ
ُ
َّ
أضحى ُ
سوق املدي َن ِة / ....
راش  /كان َْت َص ْيدَ ِل َّية ا نا َو َبة ْ ....
ظل المْ َر ُ
ِيض  ....ا ْل ِف ِ
بات َ
ني َ / ....ل ْي َست املُضا ّدات ا َحل َيو ّية  / ....أ ْمسى ّ
س ....
َ
الك ْل ُب ا َألم ُ
الط ْق ُ
لله ْمز ِة و َأ ُ
• َأخْ تا ُر ِ
قول لمِ اذا :
حيح ِة َ
الكتا َب َة ّ
الص َ

ال ّتن ُبؤ  --ال ّت َن ُبء  /ال ّنشاؤ --ال ّنشاء َ /جريئَ --جريء  /ا ْم َتل—ا ْم َ
تلء /
الهمزة في يمَ ْت ِلؤ--يمَ ْت ِلئ
اله ْم َز ِة:
آخر الكلمة • ُأ ْك ِم ُل ب ِِكتاب ِة َ
(املتطرفة )
احِ ،ا ْس َت ْق َب َل ْت ُه ُّ
الط ُيو ُر ب ِ
ِالغ َناَ ،....ف َش َّق ْت ُهدُ و ....املكان،
َأ ْق َب َل َض ْوَّ ....
الص َب ِ
وال ُّنو ُر يمَ ْلـَ ....ال َف َضا ....و َي ْب َع ُث ِفي َ
الك ْو ِن الدفَ ....والنما..
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احلال

ملن تهتف احلناجر

َ /1أ َض ُع َس ْط ًرا تحَ ْ َت احلالِ :
باك ًيا / .عا َد اللاّ ِع َ
َخ َر َج ال َو َلدُ ِ
ِين.
من املُقا َب َل ِة ُم ْن َت ِصر َ
بون ْ
َر َج َع ُعم ُر إلى ال َب ْي ِت ُم ْب َتهِ ًجا / .ال َت ْأ ُك ْل َّ
الطعا َم ُم ْسر ًِعا.
َ /2أ ْس َت ْخر ُِج َ
من ال َف ْق َر ِة الثّا ِل َث ِة لل َّن ِص.
احلال ْ
ِحال ْ :اس َت ْي َق َظ َبشي ُرَ / ....خ َر َج ال َفلاّ ُح ....إلى َح ْق ِله
ُ /3أ ْك ِم ُل ب ٍ
َو َ
صاح املُ َتف ِّر َ
جون....
صل املُ َتساب ُِق إلى َخ ِّط ال ِّنها َي ِةَ / ....
لمنا َف َس ِةُ /أشار ُِك في ا ِحلوا ِرَ ....غ ْيري.
جا َء ا َخل ْص ُمِ ....ل ُ
َ /4أ ْج َع ُل هذه َ
بالش ْك ِل :سعيدٌ ـ ِ
لمات «حالاً » في ُج َم ٍل و َأ ْضب ُِطها َّ
متباطئ
باس ٌم ـ
الك ُ
ٌ
َ /1أ ْك ُ
ص:
مل ال ّنا ِق َ

ال ِف ْع ُل املاضي

اس ُم ِ
الفاع ِل
ْ

نجَ َح

نا ِئم

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

باس ِم ِ
ُ /2أع ِّو ُض ِ
فاع ٍل:
الف ْع َل ْ

َهب
ذ َ

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

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

رامي

اسم الفاعل • َ
قال املُ َع ّل ُم لل ِّت ْل ِ
ميذ ُك ْن (وثق) ِب َن ْف ِسك.
• َأنا (ذهب ) إلى املَ ْل ِ
عب.

واطن(خدم) ِل َو َط ِنه َ /د َ
خل اللاّ ِع َ
• َت َف ّقدَ (حكم)رعيته املُ ِ
بون
• َهذا (لعب) املَ ْشهو ٌر (سكن) بِجوارِنا.
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف
املفعول • ُأ َعينِّ ُ املَ ْف َ
عول املُ ْط َلقِ في ا ُجل َم ِل:
املطلق
باسا ُم َز ْر َك ًشا َأنيقًا.
ِس الفار ُ
 َلب َِس ِل ً

التدريبات املقترحة

 شا َر َك ْت اجلا ِز َي ُة ُمشا َر َك ًة َف ّعا َل ًة في املَ ْع َر ِض. َت ِث ُق ال َف ّنا َن ُة ِب َن ْف ِسها ُوثوقًا َج َع َلها تُنا ِف ُس أ ْم َه َر املُ ْب ِدعنيَ.• ُأ ْك ِم ُل ا ُجل َم َل باملَ ْفعولِ املُ ْط َلقِ الّذي َي ْن ُق ُصها:

في صوان الدار

 َت َع َّل َم َأ ْح َمدُ ِح ْر َف َة الدِّ َباغ ِةَ ......أفا َده في َحيا ِته.
 َم ِليما.
وين ت َُك ّو ُن ا ِحل َرف ّيني
راك ُز ال َّت ْك ِ
َ
َ.......س ً

 ا ِحل َر ُف ال ّت ْق ِليد َّي ِة َتدُ ّل على َأصا َل ِة ُّ
ِ
الش ِ
...........واض َحةً.
عوب

األسماء
املوصولة

لباسنا اجلميل

املضارع
املجزوم

باالس ِم املَ ْوصولِ املُ ِ
ناس ِب:
• ُأ ْك ِم ُل ا ُجل َم َل ْ
قن ِح ْر َف َة ا ِحل ّي َ
ليم ال َب ِ
نات /.بِي َع ِت
 قا َمت ال ِّن ْس َوةُُ ....ي ْت َّاك ِة ِب َت ْع ِ
ال َّل ْو َح ِ
رض.
تان ....في املَ ْع ِ
 َصديقي َفريد ُهو...فا َز بِجا ِئز ِة َأ ْح َس َن َر ْس ٍم / .املُ َه ِّر َجون هم...
َي ْز َر َ
عون اال ْب ِتسا َم َة.
روس َّية /.ال َّزخار ُ
دين لخِ الد و َأ ْح َمدَ َ ...ع َّلماني ال ُف ِ
ِفُ ....ت َز ّي ُن
 أنا َم ٌزَرابي بِال ِدنا ممُ َ َّي َز ًة.
* ُأ َك ِّو ُن َأ ْر َب ُع ُج َم ٍل في ُك ٍّل ِمنها ْاسم َم ْو ٌ
صول ممِ ّا َيلي  :ال ّلتان – الّتي -
الّذين
• ُأعينِّ ُ ا َأل ْف َ
عال املُضا َر َع ِة املَ ْجزو َم ِة في ا ُجل َم ِل:
قاسم ِح ْر َف َة َأ ْج ِ
داده - / .ال ت ُْه ِم ْل تَقاليدَ ك.
 َل ْم َي ْت ُرك ال َع ُّم َب ْل َثيرا في املَدي َن ِة
 ِح ْر َف ُة ُص ْن ِع َساللِ ا َحل ْلفا ِء ْلم َت ْندَ ث ْر َب ْعدُ - /.تجَ َ َّو ْل ُت َك ًالس ّي ِ
ولم َأ ْت َع ْب.
اح ّي ِة ْ
»لم» على ا َأل ْفعالِ املُضا َرع ِة في ا ُجل َم ِل و َأ ْش ُ
كل ِآخر ِ
الف ْع ِل.
• ُأ ْد ِخ ُل ْ

ُساعدَ ِتها في ُص ْن ِع ال َبغْ ريرُِ /.ي ِ
واص ُل با ِئ ُع ال ُعطو ِر ال َع َم َل
 ت َْس َم ُح جدّ تي بمِ ََبعدَ املَغْ ر ِِب .
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سالم على وا ِل ِده ِل َتع ُّل ِم ال ِّنجار ِةَ -/.ت ْن ُس ُج اجلا ِز َي ُة ال َّز ْرب َّي َة في َو ْق ٍت
 َي ْع َت ِمدُ ُصير.
َق ٍ

ضع «ال» ال ّناه ّي ِة َق ْب َل ِّ
كل ِف ْع ٍل ُمضار ٍِع و ُأ ْش ِك ُل َ
آخ َره :
• َأ ُ
بس املَالب َِس املُ َل َّطخةَ / .ت ْأ ُ
 تُل ِّو ُث َيدَ ْيك باملِ ِخذ ما َل ْي َس َلك.
دادَ / .ت ْل ُ
لف َأ َ
ُ /ت ْت ُ
ثاث املَ ْنزِل.

• ُأعينِّ ُ ْاس َم املَ ْفعولِ في ا ُجل َم ِل.
اسم املفعول ِ -
واب َم ْفهو ٌم يا َع ِل ّي.
الف ْع ُل املُضا ِر ُع َم ٌ
رفوع-/ .ا َجل ُ
اس ال َق ِ
روض في ِ
باس َم ْع ٌ
واع ِد.
الواج َه ِةَ -/.د ْر ُس ال ُّل َغ ِة َم ْكتوب على ُك ّر ِ
 ال ِّل ُالص ْن ُ
نوس َم ْو ٌ
بي َم ْن ٌ
روث َثقا ِف ّي َحضاري.
 ُّقوش بِد ّقة - /.ال َب ْر ُ
دوق ا َخل َش ّ
من ا َأل ْفعالِ ال ّتال َيةَ :س َ
أل – َقر َأ – َشهِ دَ .
• َأ ِجدُ ْاس َم املَ ْفعولِ ْ

الفعل

اض َم ْب ِن ٍّي ِل ْل َم ْجهولِ :
• ُأ َعينِّ ُ الجْ ُ َم َل الّتي ت َْش َت ِم ُل على ِف ْع ٍل َم ٍ
ُ -س ِئ َل ال َّراوِي َع ِن الحْ ِ كا َي ِةَ / .ي ْح ِكي َأ ْمغا ْر ِق َصص ًا ُم َش ِّو َقةً.

القاص الطارقي

ِض تحُ َ ٌف ت َْق ِل ِ
يد َّي ٌة َج ِمي َل ٌة.
املاضي املبني ُ -ص ِن َع ِت الجْ َ َّر ُة ب ِإت ٍ
ْقانُ / .عر َِض ْت في المْ َ ْعر ِ
للمجهول • َأ ْس َت ْب ِد ُل ا ْل ِف ْع َل المْ َ ْب ِن َّي ِل ْل َم ْع ُلو ِم ب ِِف ْع ٍل َم ْب ِن ٍّي ِل ْل َم ْج ُهولِ و ُأ َغ ِّي ُر ما َي ِج ُب
تَغْ يِي ُره في الجْ ُ ْم َل ِة:
 َأ ْت َق َن َأحمدُ ِح ْر َف َة ال ِّنجا َر ِةَ - / .ق َر َأ ال َّتال ِم ُص المْ َ ْكـ َت َب ِة.
يذ ِق َ
ـص َ
 َح َّض َر ْت أ ّمي َط َبقَ ا ْل ُك ْس ُك ِسي - / .ن ََس َج ِت الجْ َ دَّ ُة َز ْر ِب َّي ًة َج ِمي َلةً.حيح:
• ُأ ْك ِم ُل بالحْ َ ْر ِف َّ
الص ِ
األلف اللينة
وع ِ
ات ا ْل َقـ ْر َي ِة.
َب َنـ ( ا-ى ) الأْ َ ْجدَ ا ُد آثاراً َخا ِلدَ ًة َ / .س َقـ ( ا-ى ) ال َّن ْه ُر َم ْز ُر َ
في األفعال
ُ
ُ
َ
لأْ
ْ
ْ
ِ
َدنَـ ( ا-ى ) ا طفال م ْن أ ْمغا ْرَ / .عدَ ( ا-ى ) ال َغ َزال َعدْ واً َسرِي ًعا.
َر َأ (ا-ى) المْ ُ ْكـ َت ِش ُف آثا َر الأْ ْجدا ِدَ /.ح َبـ (ا-ى) ّ
الص ِغـي ُر ن َْح َو ُأ ِّم ِه.
الط ْف ُل َّ
َأ ْكـ ُت ُب ُك َّل ِف ْع ٍل ِم َن الأْ ْفعالِ ال َّتا ِل َّي ِة في المْ ِ
اضي َ :ي ْق ِضي – َي ْس ُمو– َي ْج ِني-
َي ْق َت ِفي
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف
عالمات
الرفع في
األسماء
مركبة األعماق

االسم في
املفرد
واملثنى

التدريبات املقترحة

• َأعينِّ ْ َع ِ
المات ال َّر ْف ِع فيما َيلي :
وان َو ِ
سامي و ُب ْشرى َأ َخ ِ
ديعان.

وع ِ
المات ال َّر ْف ِع في الجْ ُ ْم َل ِة اآل ِت َّي ِة:
فوع َة َ
• َأعينِّ ْ الأْ َ ْسما َء المْ َ ْر َ
باخ َرة ُر ّبان و ُي ِ
َي ْر َأس ا ْل ِ
ساعدُ ه ُمعاوِنون و َب ّحا َرة.
• َأ ْج َع ُل هذه ا ْل َك ِل ِ
مات في حا َل ِة َر ْف ٍع في ُج َم ٍل ُمفيدَ ةٍ ،ما هي َعال َم ُة ال َّر ْف ِع
في ِّ
الباح َ
؟:الصديقان ِ ِ /
الصواريخُ  /رامي  /املُ ْس َت ْشفى
كل َك ِلمةٍ
ثون َّ /
َّ
ــ ُأثن ا ُجل َم َل ال ّتالية:

الطيا ُر ّ
الدَّ ْر ُس ُمفيدٌ َ /يقو ُد ِّ
باح َر ُجلاً  /تجَ َ َّو ْل ُت في
الس ُ
الطا ِئ َر َة َ /أ ْن ُق َذ َّ
الشار ِِع َ
ّ
الكبي ِر
واحدَ ةٍ ماذا ن ُ
ــ لو َن َت َح َّد ُث عن َم ْنظو َمةٍ ِ
َقول؟

َت َت َك َّو ُن المْ َ ْن ُظ َو َم ِ
َ
صاروخينْ ِ حا ِم َلينْ ِ و ِم َن َّصتَينْ ِ ِللإْ ِ ْط ِ
الق.
تان من
عالمات • َأ ْس َت ْخر ُِج ا ْل َك ِل ِ
مات املَ ْنصو َب َة في ال َّن ِص ال ّتالي و ُأ َعينِّ ُ َعال َم َة ال َّن ْص ِب فيها :
ميذات وال َّت َ
النصب في كا َف َأ المْ ُدي ُر ّ
ِ
الميذ على ا ِال ْق ِتدا ِء به،
وح َّث ال ِّت ْل
الطا ِل َب المْ ُ ِج َّد َ
األسماء
َ
ِ
وش َج َع المْ ُ َع ِّلمني على المْ َ ْج
هودات المْ َ ْبذو َل ِة.

سالم واحلاسوب

• أكمل باسم منصوب واضبط آخره بالشكل.:
 َي ْس َت ْع ِم ُل ُّراس ِة َ - /ع َر ْف ُت َأ َّنَ .....ي َض َ
ِ
حاسوب
عون َبرا ِم َج ِل ْل
الطلاّ ُب......في الدِّ َ
َق َر ْا ُت.....عن ا ِالخْ تر ِ
ني /زا َر المْ ُ َه ْن ِد ُس.....المْحُ ْ َترِفنيَ.
ِاعات /نا َق ْش ُت.....المْ ُ ْب ِدع َ

األلف اللينة
في األسماء

* أبني سبب كتابة األلف في آخر كل كلمة :هما -حكايا – القفا – املستوى
* أكمل اجلمل باسم ينتهي بألف لينة:
سقط عرش .......بعد انتصار املسلمني في معركة القادسية.
اطلعت على .......الرسالة التي بعثها أخي من.......
ُ

يرافع احملامي عن .......املظلومني.
 -اجتهدت .......بعد شفائها وحققت نتائج باهرة.
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رور و َأ ْضب ُِط ُه َّ
بالش ْكل:
باس ٍم َم ْج ٍ
• ُأ ْك ِم ُل ْ
ني باآل َل ِة.....في.....ال َع ِمل ّي ِ
ات -/ت َْع َم ُل الدَّ ْو َل ُة على.....املَدارِس
 َأ ْس َتع ُعالمات جر
بـ.....ا ِإل ْن َت ْرن َْت.
االسم
ب نَصا ِئ َح لـ.....
وج ُه املُدَ ِّر ُ
 َت َع ّر ْف ُت علىَ .....ظري َفينْ ِ في ناديُ .....ي ّهاج ُم ُ
ِ
 َأ ْد َخ َل املُ ِسومات بـ.....ال ُّلباد.
الكر َة في.....احلارِسَ / .ل َّون ُْت ال ُّر
عل هذه َ
• َأ ْج ُ
الك ِلمات َم ْجرو َرةٍ في ُج َم ٍل  :ا َأل ْو ُ
راق  /املَ ْت َح ُف  /املَ َجلاّ ُت

بهية والقلم

• أعني املصدر فيما يلي:
املصدر

أصبح اإلقبال على الشبكة املعلوماتية أمرا ضروريا للتمكن من البحث
عن املعلومات.
• أجد مصادر األفعال التالية :
عمرـ بسط.
جنح ـ اخترع ـ ألّف – ّ
قص – بحث ـ اتصل ـ جمع ـ سار ـ َّ

• أكمل مبصدر :إن .....األعمال شرف - / .ال نحصل على النجاح
إال بـ.....

.....حق وواجب..... /.خير من العالج.
-حسن.....من حسن التعلم..... / .الكتب نافعة.
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عنوان الدرس
الوحدة
نحو/صرف
املبني
واملعرب

التدريبات املقترحة

جولة في بالدي

* ُأ َعينِّ ُ َ
لمات املَ ْبن َي ِة في ا ْل ِفق َر ِة املُوا ِلي ِة ،ماذا َأ ْست ْن ِت ُج عن ا ْل َك ِ
الك ِ
لمات
المْ ُ َت َب ِق َّية :
ألنهذا وذاك ،ن ََظ ْر ُت من ال َّنا ِف َذ ِة و ُق ْل ُت إلحداهن :ما
ا ْن َت َش َر ِت املُ ِض ُ
يفات ت َْس َ
َهذاالب ُ
ِساط الأْ َ خْ َض ُر الَّ ِذي نَرا ُه تحَ ْ َتنا؟
كان «•» ِإ ْحدى َ
• َأ ْن ُق ُل ُث َّم َأ َض ُع َم َ
الكلمات ال َّتالي ِة و َأ ْضب ُِط آخ َرها
َّ
كل و ُأ َم ِّي ُز المْ َ ْب ِن َّي َة منها :الأْ َ ْرجاء ــ تلك ــ ال َّن ْهر ــ ا ْن َت َشر ــ يا ِن َعة ــ في ـ قد.
بالش ِ
ِض ُ
فاف • َخ ْضرا َء • ،و • الأْ َ زْها ُر • َك َل َّلها ال َّندى،و • ِع ْط ُرها مع
سيم • ُك ِّل •.
ال َّن ِ

األلف اللينة * أعني احلروف التي تنتهي بألف لينة  :ملا – هدى – اقتدى – سوى –
في
عدا – إال  -ارتوى – دعا
احلروف

الفعل
الصحيح
والفعل
املعتل

* أكون أربع جمل تتضمن حروفا تنتهي بألف لينة.
ُأ َم ِّي ُز الاْ َ ْف َ
عال المْ ُ ْع َت َل َة:
وب ا ْلعا َل َم
َبدَ َأ ِت ال َّن ْم َل ُة تجَ ْ َم ُع َم َ
تاعها فهي َت َّو ُد أن تَقو َم ِبر ِْح َلةٍ َطوي َلةٍ تجَ ُ
ِخال َلها ،فا ْم َت َط ْت َ
ريش َة يمَ ا َمةٍ وطا َر ْت معها و َأ َخ َذ ْت تحُ َ ِّل ُق عا ِلي ًا في الجْ َ ّو.
َأ ْن ُق ُل ُث ّم َأ ْملأَ ُ ا ْل َف َ
حيح والمْ ُ ْع َتل:
راغ ب ِِف ْع ٍل من ا َأل ْفعالِ ال ّتا ِل ّي ِة و ُأ َبينِّ ُ َّ
الص َ
َأ ْس َرعَ – َو َص َلَ -ر ِكبوا -عا َو َد َ -ت َو َّق َف -ذاعَ

حكايات في حقيبتي

َ .....صفي ُر ا ْل ِقطا ِر عندما.....إلى المْحَ َ َّطة ،وما َأ ْن.....ح ّتى.....المْ ُسا ِف َ
رون
و.....انطلق القطار و.....ال ِّر ْح َل َة من َجديد.
سون  /اَلمْ ُ َت َف ِّرجونمَ ُ ْن َت ِظ َ
َأ َح ِّو ُل الجْ ُ ْم َل َة في املُ ْف َر َد :اَ ْل ُف َقرا ُء با ِئ َ
رون بِدا َي َةا ْل َع ْر ِض /
ريصون على َسال َم ِة ال َّتالميذ /اَ ْلعا ِم َ
َ
االسم في اَلجْ ُ نو ُد ُم ْس َت ِعدّ ون /املُرا ِق َ
لون
بون َح
املفرد وجمع
اب ُم ْب ِح َ
المْ ُ ْن ِت َ
رون .
جون بارِعون  /ال ُّر ّك ُ
املذكر
ُأ ْك ُت ُب ا ْل َك ِل ِ
السالم
السا ِلم ُو َغ ِّي ُر ما َي ِج ُب ًتغْ يي ُره :
مات المْ ُ َس َّط َر َة في َج ْم ِع المْ ُ َذ َّك ِر ّ
راع ِة الحْ ِ َر ِف ِّي /اُ ْس ُت ْقب َِل
السا ِئ ُح ُم ْندَ ِهش ًا من َب َ
الس َفر َ /ب ِق َي ّ
َأ ْظ َه َر المْ ُسا ِف ُر َجوا َز َّ
ال ّزا ِئ ُر ب َِحفا َوةٍ  /ا ْل َت َق ْي ُت ِبالمْ ُ ْص ِ
جاب المْ ُ ْع َت ِم ُر ال ِبقاعَ المْ ُ َقدَ َّس ِة
طاف في المْ ُ َخ َّي ِمَ /
ُر ْف َق َة المْ ُ َط ِّو ِف.
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 - 5وم�ضات من حقول الرتبية والتعليم
الصعوبات التي تواجه التالميذ في نشاطي القراءة واحملادثة وأساليب عالجها :

نشاط القـــراءة
الـــطـرق واألساليب
الصعوبات
 قراءة صامتة تتلوها - 1داخلية
أ -حس ّية :قلة ال ّنظر -محادثة ثم قراءة جهرية
 العرض املسرحيضعف السمع
ب -نفسية  :اخلجل للمستويات العليا
 اإللقاء واخلطا بة– النسيان
 قراءة املد ّرس ثمج -عضوية  :النطـــق التالميذ للصفوف األولى
مع زيادة القراءة اجلماعي
للصفوف الدنيا
 - 2خارجية
 توزيع نص مس ّبــقا األسرة سوء اإلدارة الصفية  -تقطيع النص إلىفقـــرات
 عدم قراءة األستاذ طريقة مشاهدةالفيدي والصامت ثم
مناقشة ثم سماع الفيديو

نشاط احملادثة
الطرق واألساليب
الصعوبات
 عدم وضوح الصور(الكتاب املدرسي)
 عدم التشويق في مادةالكتاب
 عدم تناسب املا ّدة معمستوى
التالميذ
 اخلجل الفقر في املفردات قلة أوعد م اإلنتباه -وسائل تفتقر للجاذبية

 طريقة اللوحات طريقة مخبرية (القيامبالعمل والتعبير عنه
شفويا )
 تصوير بالدمىاملغناطيسية
 البناء التركيـبي للقصة حوار املجموعات اإللقاء واخلطابة تقسيم الصفحسب
مجموعات
املستوى
 تقسيم الصفمجموعات بدون اعتبار
وإدخال املجموعات في
تنافس على أجمل
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ال�صف
مهارات �أدائ ّية �ضرور ّية وف ّعالة يف ّ
*مهارة تقدمي الدرس وتهيئة التالميذ  :من العوامل التي تضمن حسن متابعة التالميذ
ورغبتهم في التعلم هي اخلمس دقائق األولى في الدرس ففيها يستطيع املعلم لفت
انتباه التالميذ وإثارة دافعيتهم واالفكار كثيرة ال تنتهي لكن املهم أن تكون متنوعة
حتى ال تفقد جاذبيتها.
*مهارة الشرح  :هذه املهارة اجلوهرية تستوجب على املعلم أن يكون ملما مبادته
متعمقا في مفاهيمها بحيث يستطيع تبسيطها وتوضيحها بأكثر من طريقة.
* حيوية املعلم  :ترتبط حيوية املعلم مبواصفاته الشخصية ،لكن هذا ال يعني أنها
موهبة لكنها مهارة تدريس وهي قابلة للتعلم من خالل املمارسة والتدريب ،ولكي
تؤدى هذه املهارة بكفاءة فإن املدرس بحاجة إلى تنويع درجات صوته ومستوياته
وحتركاته وتعبيرات وجهه.
*التفاعل بني املعلم والتالميذ  :يظهر من خالل التفاعل الاللفظي ( اإلمياءات )
والتفاعل اللفظي الذييجري داخل املوقف التعليمي بني املعلم والتلميذ.
* مهارة صياغة وتوجيه األسئلة  :من املهم أن يتقن املعلم هذه املهارة وأن مييز بني
أنواعها ومستوياتها ،وميكن أن نصنف األسئلة إلى :
 أسئلة تختبر وتؤكد املعلومات ( أسئلة احلقائق ) أسئلة تدفع التالميذ إلى التفكير وخلق احلقائق أوالتوصل إليها وتسمى أحيانا أسئلةالتفكير
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قائمة امل�صادر و املراجع
 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 واملعاجلة 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  3وس  ،4عبد الباري عبد اهلل – الهاشمي بيازيد مفاهيم أساسية في املناهج اجلديدة – السنة  3و 4ابتدائي ،عبد الباري عبد اهلل تفعيل واستثمار الوثائق التربوية الرسمية  :يوم دراسي ،مفتشية التربية والتعليماملتوسط ،باتنة
 البنائية االجتماعية ،أحمد رضا عبد اهلل. النفاهيم القاعدية في املقاربة بالكفاءات ،محمد الطاهر وعلي املمارسات البيداغوجية وعالقتها بالنماذج البيداغوجية ،محمد الطاهر وعلي -بيداغوجية املشروع واملشروع البيداغوجي ،محمد الطاهر وعلي
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 التقومي البيداغوجي ،محمد الطاهر وعلي كيف تعد درسا ناجحا ،عبد العزيز بن محسن املضواحي* من األنترنت :
 تطور مفهوم التعليمية تعليمية املادة وطرائق التدريس -التدريس بالكفاءات

دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي 111

 112دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدئي

