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ـ السندات التربویة الثالثة 
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ـ لماذ الكتاب  الموحد ؟ 
)أنظر دلیل الكتاب (                     

تستتد فكرة الكتاب الموحد الى اعتبارات  
:بیداغوجیة منھا 

ـ كون التعلم علملیة بنائیة تسعى لتحقیق     
ملمح واحد 

تقدیم الكتاب 
 ـ الجانب التربوي 1
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ملمح واحد 
ـ تحقیق الكفاءات العرضیة یتجسد من خالل 

.تفاعل المواد
ـ یرمي الكتاب الموحد الى تحقیق البعد المناھجي 
ـ انضواء التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة في 

.مجال واحد وھو مجال العلوم االجتماعیة
ـ اللغة العربیة ھي لغة أساسیة وتعتبر حامال 

 .لجمیع المواد 



:المعتمدة المراجع االساسیة •
.المرافقة ـ یستند الكتاب الموحد الى مناھج المواد الثالث و وثائقھا  
....) البیداغوجيویتضمن الجانب التقني والجانب (الشروط  ـ دفتر  

  

:الصعوبات •
منفصل  ،مناھج اعدت  بشكل   بینصعوبة التوفیق ـ 
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منفصل  ،مناھج اعدت  بشكل   بینصعوبة التوفیق ـ 

. خصوصیاتھو لكل منھاج  
، تتكفل عملیا بمحتویات المرجعیات للكتاب ـ إیجاد ھیكلة 

  .منسجم المذكورة بشكل
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.المبادئ العتمدة في تألیف الكتاب الموحد      
تفعیل مختلف التوجیھات و التوصیات التي تضع المناھج حیز ـ   1 

لغة عربیة، تربیة  (و ترجمة الكتاب لمناھج المواد الثالث  ،التنفیذ
).إسالمیة ، تربیة مدنیة 

التي مختلف الكفاءات ، لتنصیب المھیكلة للمادة المیادین  ـ اعتماد 2 
التخرج مالمح تشكل 

اقتراح و،  للتعلّمات  السنوي شمولیة الكتاب المدرسي للمخّطط ـ  3
وضعیات تعلّمیة إلرساء كل المحتویات و ربطھا بكفاءات المادة و 

 .الكفاءات العرضیة و القیم

اإللتزام بالتوجیھات  

ضع المنھاج لووالتوصیات 
.حیز التنفیذ 

الكفاءة كمبدإ منظم  اعتماد 
للمنھاج وتنصیب الكفاءات 
التي تشكل  مالمح  التخرج

شمولیة الكتاب للمخطط  
السنوي للتعلمات
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 .الكفاءات العرضیة و القیم
تقدیم محتویات المواد الثالثة بشكل منسجم و ذلك بمراعاة التقاطعات  - 4

لثالثة كتب في كتاب  ، حتى ال یصبح الكتاب جمعا  المناھج بین مضامین 
.واحد

توّخي اإلستراتیجیة المنصوص علیھا في الوثیقة المرافقة و المتمثلة  - 5
. تعلمیة تناول الموارد على شكل مقاطع في 

، ویظھر ذلك خاصة في تنمیة   اعتماد مبدأ التدرج في تنمیة الكفاءات -  6
حجم و  مع اعتبار ،  مھارة اإلنتاج الشفوي و الكتابي بشكل تدریجي

.التعلمیة التي تم إرساؤھا طبیعة الموارد 

مراعاة االنسجام والتقاطعات  
بین مضامین المناھج الثالثة

اعتماد مبدأ التدرج في نماء  
الكفاءة محل التنصیب 

تناول المواد في شكل مقاطع  
تعلمیة



:تجلیات االنسجام بین المواد  

اللغـة العربیـة، التربیة : یتجلّى االنسجـام بیـن المـواد الثـالث للكتاب ـ   

:المدنیة و التربیة اإلسالمیة مـن خـالل ما یلي

مشكلة انطالقیـة  واحـدة ،  شاملة للمواد الثـالث تكـون  اعتماد وضعیة  - 
تعمـل علـى استدعـاء  ،المقطـع التعلمي  فيللتعلمـات المستھدفـة  منطلقك

المـوارد القبلیـة للمتعلمیــن، وتحــدّد طبیعـة المـوارد الجدیـدة و مجـاالت 
.توظیفھـا و استثمارھـا

وضعیة مشكلة بناء  
انطالقیة شاملة للمود 

الثالثة بحیث  تتماشى  
مع المقطع التعلمي
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.توظیفھـا و استثمارھـا

بانسجـام بیـن مختلـف المـواد، و تقدیمھـا في   توزیـع المحتویـات التعلمیـة - 
.  حقـل مفاھیمي مشتـرك

نصوص القـراءة المقترحـة فـي اللغـة العربیـة لھـا امتـداد و أثـر في  - 
.المدنیـة و المقترحـة في التربیـة اإلسالمیة الوضعیات التعلمیة 

، إذ تستثمـر المـوارد التعلمیة  تفاعـل المـوارد التعلمیة  بیـن المـواد - 
. وتجنّـد بشكـل مدمـج الخاصـة بالمادة الواحـدة،

مع المقطع التعلمي

توزیع منسجم  
للمحتویات  التعلمیة

النصوص  القاعدیة لھا 
امتداد واثر في المواد 

الثالثة

تجنید الموارد بشكل  
مدمج



ـ الجانب   2
البیداغوجي  

شرح المسعى (

مدرج   البیداغوجي
)في دلیل الكتاب 

من  اإلنطالق •
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من  اإلنطالق •
الوضعیة المشكلة 

   اإلنطالقیة
مدرجة في دلیل (

 ) .الكتاب



  :ھیكلة الكتاب

المدخلیة الى  الصفحة •
:المقطع التعلمي 

   
تمثل ھذه الصفحة ـ     
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تمثل ھذه الصفحة ـ     
.نوعا من الفھرسة  

تقدیم محتویات (  
المقطع التعلمي بالنسبة 

).للمواد  الثالثة 



وحدة تعلمیة:            ـــــــــــــــــــ  مثال :   الكتابوزیع  محتویات ت  
.2و  1: الصفحتان 

: میداني فھم المنطوق والتعبیر الشفوي     

:1الصفحة •
.   فھم المنطوق     

میـدان فھـم المنطـوق في الكتاب المدرسـي ، من خالل یتجلى    

و الذي یعتمـد على نّص یلقیھ األستاذ " فھـم المنطوق "العنـوان 
على المتعلمیـن بعـد أن یھیئ الظـروف المثلى لالستماع

)النصوص المسموعة المقترحة  ملحقة بالدلیل (                         
وتستھدف األسئلة المقترحة فـي الكتاب مركبات فھـم    

المنطـوق من حیـث فھـم المعنى الظاھـر و المعنى الضمني، 
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المنطـوق من حیـث فھـم المعنى الظاھـر و المعنى الضمني، 

.و الحكم على مضمـون النص المنطـوق

تحدث أمل وأأت

سئلة عرض سندات ومسھالت بیداغوجیة مرفقة بأ( ـ 

.) فتاحیة م 

یَندرج ضمن ھذه المحطة نشاط التعبیرالشفوي ، و یكون من ـ   

خالل التعبیر الحّرعن المشاھد ثّم التعبیر الشفوي الموّجھ بأسئلة 
.ھادفة توّجھ المتعلمین للتعبیر عن مضمون المشھد 

.ـ تُستمد المشاھد من نفس الحقل المفاھیمي للنص المنطوق
ضرورة فسح المجال للمتعلمین للتعبیر بطالقة دون ـ 

.تقییدھم بصحة التعبیر



. 2: الصفحة •
عمل الصیغ تسأ

.المطلوبة   جمل تتضمن الصیغتقدیم      
ھي محّطة إلرساء موارد لغویة تسھم في تنمیة مھارة   

التعبیرلدى المتعلمین ،ألّن المتعلّم یكتشف من خالل نشاطھ 
مجموعة من الصیغ واألسالیب ،على ان یعدّ األستاذ وضعیات 

والتمرس على استعمالھا ثم تثبیتھا في دفتر دالة لتوظیفھا ، 
.النشاط 

:ركب أ

، قصد التعرف علیھا والتمرس  جمل تتضمن التراكیب المطلوبة    
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، قصد التعرف علیھا والتمرس  جمل تتضمن التراكیب المطلوبة    

تستھدف مستوى آخر من مستویات اللغة،على توظیفھا ، ثم 
أال وھو المستوى الصرفي الذي یُعنى ببنیة الكلمة و ما 

یلحقھا من تغییر، ومن ثمَّ یكون الكتاب قَْد اعتنى بالمستویات 
.الصوتي،التركیبي،الصرفي والداللي: األربعة للغة 
یحاكي المتعلّم النماذج التركیبیة، و ینسج على منوالھا، ثّم  

.یعمل  على تجنیدھا ودمجھا في وضعیات  دالة 

. نتج شفویاأ

نشاط یخص میدان التعبیر الشفوي، كمحطّة تتّوج    

إْذ  یجنّد فیھا المتعلّم الموارد بشكل مدمج من أجل التعبیر فھي وضعیة لتعلّم اإلدماج، المحطات التعلمیة التي أعقبتھا، ومن ثّم 

.أو یستثمرھا إلعادة بناء النص المنطوق) مسرحة االحداث ( عن األحداث التي تتضمنھا المشاھد المرتبة،



وتخصان الوحدة التعلمیة من 4و  3: الصفحتان 

:میدان فھم المكتوب    
3: الصفحة 

أقرأ

سئلة أمتبوع بیرتبط بموضوع المحور.  نص قاعدي عرض

المفردات،  ومعاني ،الفھم
إلرساء موارد میدان فھم المكتوب من خالل القراءةنشاط  
نشاط محوري لجمیع أنشطة اللغة ذلك كونھ الحامل لموارد المادة  

.خاصة باعتماد المقاربة النصیة
)انظر الدلیل ( تستھدف القراءة  بلوغ جملة من األھداف،  

  :أفھم معنى النَّص
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  :أفھم معنى النَّص

یقترح الكتاب مجموعة من األسئلة التي من    

شأنھا أن تْسھم في تحقیق معاییر فھم المكتوب بمختلف 
المعنى الظاھر،المعنى الضمني،  تفسیر األفكار و دمجھا،:مركباتھ

.و تقییم المضمون

ولألستاذ الحریة  في إعداد أسئلة أخرى بحسب خصوصیات قسمھ    
مع ضرورة الحرص على استنباط القیم و المواقف الموجودة في 

.النّص و العمل على تمكینھا بین المتعلمین

معاني المفردات : 
اقترح الكتاب شرح المفردات أحیانا  بمرادفاتھا  ومن خالل السیاق،  أي توظیفھا في جمل للداللة على المفھوم نفسھ    

.بعض المفردات الصعبة لم تشرح بمرادفھا  نظرا لعدم امتالك المتعلم لرصید لغوي یقابل المفردة الجدیدة  •



4: الصفحة 
.أكتشف وأمیز

 القراءة مؤشرات من مؤشراً  لألصوات السلیم النطق یعتبر
 المتقاربة األصوات بین المتعلمون یمیّز  حتى الجیّدة،

 من یعمل النشاط أنّ  كما...... مثال )ط،ت)(س،ز(المخارج
 بذلك یتسنى حتى الحروف مراجعة  على التمییز ھذا خالل

 من یتمكنوا لم الذین المتعلمین لدى  التعلمیة الصعوبات معالجة
.األولى السنة في الحروف

حسن قراءتيأ
نشاط  یُْعنَى بارساء الموارد األدائیة والتي تمّكن المتعلمین من   

. تنمیة مھارة القراءة  الجیدة 
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یمكن لألستاذ أن یقترح نّصاً آخَر شبیھاً بالنص المقترح من حیث       
النمط والحجم والمحتوى المعرفي، و یتضمن المورد األدائي المستھدف

تدرب على اإلنتاج الكتابيأ 
نشاط  یمثل محّطة أخرى من محّطات تعلّم اإلدماج بعد  

.محطة اإلنتاج الشفوي
یتم التدرج من ترتیب كلمات الجملة الواحدة، إلى ترتیب نّص 
مشوش، ثّم بناء حوار بسیط بین شخصین، فالتعبیر عن صور 

.تمثّل مشاھد مثیرة الھتمامات المتعلمین 

.یمكن لألستاذ إعداد  وضعیات أخرى تستوفي شروط التدریب على اإلنتاج الكتابي



.التربیة اإلسالمیة5الصفحة 
بعض المصطلحات المشتركة بین مادتي التربیة اإلسالمیة  تم اعتماد 

:و التربیة المدنیة و ھي على النحو اآلتي

:أقرأ و أالحظ•
الغایة من ھذا العنوان ھو أن یقرأ المتعلمون نص الوضعیات المقترحة     

بتوجیھ  إلرساء الموارد التعلمیة،و یالحظون السندات المقترحة لیتوصلوا
.من األستاذ إلى إرساء الموارد المستھدفة

:أتعلم•
  وھو عبارة عن خالصة لما تّم تعلمھ و تصاغ بأسلوب بسیط بعد أن  

.لیست موجھة للحفظ یستنتجھا المتعلمون بتوجیھ من األستاذ،و

السور القرآنیة•

أتلو
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أتلو
)  سور و آیات قرآنیة و أحادیث شریفة(یتضمن الكتاب نصوصاً شرعیة    

و النصوص الشرعیة تشكل میداناً من میادین التربیة اإلسالمیة، وآثرنا 
للتأكید على ضرورة إیالء " أقرأ"على مصطلح " أتلـو"استعمال مصطلح

)آیات أو سور قرآنیة: (األھمیة لألداء الجید للقرآن الكریم

أفھم السورة
یدرك المتعلم حتى للسورة القرآنیة ،  ل مجم قدّم ھھنا  شرحویُ 

. لسورةل المعنى االجمالي 
أتعلم من السورة

.أن یدرك المتعلّم األثر التربوي للسورةھذا النشاط  الھدف من
شكل مغزى فيو یُصاغ ذلك األثر في جملة بسیطة  



.التربیة المدنیة .6الصفحة 

أقرا وأالحظ 
تقدیم الوضعیة والسندات المالئمةـ 

.ـ أسئلة الفھم والتحلیل واالستخالص

أساھم 
وھو مصطلح خاص بالتربیة المدنیة و یمثّل      

المركبة الثانیة للكفاءة الختامیة أال وھي مركبة 
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المركبة الثانیة للكفاءة الختامیة أال وھي مركبة 
التوظیف، فبعد أن یُرسي المتعلم مواردَ تعلّمیة،  

وقد . یوظفھا على شكل مساھمة في وضعیات دالة
اقترح الكتاب مجموعة من وضعیات المساھمة 

و یمكن لألستاذ أن یقترح وضعیات أخرى من إعداده 
.ما تّم اقتراحھ أو یثري 



 .7الصفحة 
)�� املحور محفوظة واحدة(  محفوظة

إّن المحفوظات نشاط یستھوي المتعلمین وھو   
وسیلة لالرتقاء بأذواقھم، نظًرا لما للنّص الشعري 

من خصوصیة ، تنقل المتعلمین من النمطیة 
إلى نوع آخر من )النصوص النثریة(المألوفة 

النصوص   ،ینّمي مھارات أخرى من األداء و 
انظر دلیل ( اإللقاء  ، تحقق جملة من األھداف 

)الكتاب 
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)الكتاب 



 .8الصفحة 
 مشروع المتعلم

م إنجازه من تیفي نھایة المحورمشروع واحد( 
خالل األسابیع الثالثة   بشكل تدریجي طرف المتعلم 

)ویقوم في األسبوع الرابع 

یعتبر إنجاز المشروع حال� تدریجیا و جزئیاً     
للوضعیة االنطالقیة، فبعد إتمام المشروع یكون 

المتعلم قد أدّى العدید من مھمات الوضعیة 
.االنطالقیة

نذكّر في ھذا المقام، زمالءنا األساتذة بضرورة 
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.االنطالقیة
نذكّر في ھذا المقام، زمالءنا األساتذة بضرورة    

مرافقة المتعلمین أثناء إنجاز المشاریع و توجیھھم 
.  و األخذ بأیدیھم ، حتى ال تذھب جھودھم سُدًى

كما نؤّكدّ على عدم فرض نمط واحد موّحد من 
 . المشاریع على المتعلمین



صفحة ،  یستغلھ المتعلم  112یتكون دفتر األنشطة  من     
.  بطریقة متوافقة مع ما ورد في الكتاب ، بتوجیھ من األستاذ 

یمكن لإلستاذ ان ینتقي من الوضعیات المقترحة :   مالحظة 
في الدفتر ما یناسب قسمھ وینجز ما امكن منھا ، كما یمكن  

.لھ ان یثریھا او یقترح وضعیات من اعداده

أسابیع  ویقدم   3یمتد الجزء األول من الدفتر على      
أنشطة متنوعة للتمرس و تثبیت التعلمات وصوال الى 

.األسبوع الرابع الذي خصص لإلدماج  و التقویم 

دفتر األنشطة 
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.األسبوع الرابع الذي خصص لإلدماج  و التقویم 

تشكل الوضعیات الواردة في دفتر األنشطة امتدادا   
للنشاطات التي یقدمھا الكتاب تحت نفس اإلیقونات  

“rebriques ” من اجل إرساء التعلمات والتمرس على
االدماج الجزئي 

:ویتضمن الدفتر ایقونتین اضافیتنین ھما 
ـ اثري لغتي 

لھدف منھا تمكین المتعلمین من مفردات ذات صلة ا  
.بموضوع المحور ، تساھم في اثراء رصیدھم  المعرفي 

)انظر اسفلھ (ـ ابدي رایي 



:  أوظف الصیغ   
یتم توظیف الصیغ بعد ان  تعرف    

علیھا المتعلم في الكتاب وذلك من خالل 
تمارین قصد استعمالھا في سیاقات 

.مختلفة وتثبیتھا

:  أفھم وأجیب   
یتعمق المتعلم  في فھم  محتوى    

النص القاعدي ویدرسھ من خالل 
االجابة  كتابة على  أسئلة  معطاة 
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االجابة  كتابة على  أسئلة  معطاة 
وذلك بواسطة تمارین مناسبة تلبي 

.الغرض المطلوب 

:أوظف التراكیب 
یتم توظیف التراكیب  اللغویة بعد ان     

تعرف علیھا المتعلم في سیاقات 
مختلفة ، فینجز التمارین  كتابة و یتمرس 

على عملیة التركیب والبناء اللغوي 



:أثري لغتي   
یتعامل المتعلم مع مفردات مختلفة ذات  

الصلة بالموضع في نشاط یمكنھ من 
اثراء رصیده اللغوي ، وذلك في اطار ما 

.  یقترحھ المنھاج المقرر

:إمالء   

یتمرس المتعلم على الخط وفق :  خط    
، بعد ان )المنھاج( المؤشرات  المعطاة 

اكتشف الحروف المطلوبة في عملیة 

)أكتشف وأمیز ( المراجعة  في نشاط 
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:إمالء   
ویتمثل ذلك في إمالء منظور أو إمالء 

.یترك   االختیار لألستاذ مسموع ، 

:أنتج كتابیا   
ینجز الوضعیة المقترحة في الكتاب   

ویمكن لألستاذ ان یقترح وضعیة بدیلة 
دتستوفي الشروط  وتستھدف نفس الموار



.التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة  

یتمرس المتعلمون على استثمار    
موادھم في حل وضعیات بسیطة الغرض 

.منھا استھداف مركبات التوظیف 
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:  أسبوع االدماج و التقویم   
وھو األسبوع الرابع ، الذي یتمرس فیھ المتعلم 

على إدماج المركبات وصوال الى معالجة وضعیات 
مشكلة مشابھة كحل للوضعیة االنطالقیة ثم 

.وضعیات إدماجیة تقویمیة 

:أوظف الصیغ و التراكیب    
یعالج المتعلم في ھذه  الوضعیات مختلف  

الصیغ والتراكیب المطلوبة والتي تم تناولھا 
والتمرس علیھا بشكل جزئي في وضعیات 

.    سابقة  ، خالل كل المقطع 
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:أفھم وأجیب   
یتم في مثل ھذه الوضعیات تناول     

وضعیات تساعد  المتعلم على ادماج 
المركبات التي تتعلق  بفھم النصوص 

.التي سبق ان تناولھا  خالل المقطع



ینجز المتعلم تمارین امالئیة : امالء   
مسموعة

خط   
یكتب عبارات تتضمن الحروف التي 

تمت مراجعتھا

:انتج كتابیا   
یعالج المتعلمة وضعیة تمكنھ من التمرس 

على ادماج المركبات في اطار االنتاج 
وھو عبارة عن حل جزئي ( الكتابي 

).للوضعیة االنطالقیة 
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).للوضعیة االنطالقیة 

:أبدي رأیي 
ینتھي ھذا الركن بتقدیم  وضعیة تخص      

نشاطا یدفع المتعلم الى التفكیر وإبداء 
الرأي في موضوع ذي صلة  ،مع  التركیز 

وتغلیب ( على إنجازه شفویا او كتابیا 
) الجانب الشفوي



التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة  

یتم في ھذه المحطة  تقدیم وضعیات إدماج     
المركبات ، بحیث یجند المتعلم  في عالجھا 

جملة من الموارد التي  تم ارساؤھا خالل 
.المقطع  التعلمي 
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الفھرسة

الصفحة الموضوع الترتیب

مقدمة  1
07 2  أھداف دلیل الكتاب
" لمــــــاذا الكتـــــاب الموّحـــــد؟ 3

" .المبـــادئ المعتمـــدة في تألیف الكتــــاب الموّحـــد 4

08 .بیـن المـواد الثالث  اإلنسجـامتجلیـات   5

09 .مدرسي ترجمة المنھاج الى كتاب  6

10 مخطط لتدرج الكفاءات في المواد الثالث  7

13 القیم والكفاءات العرضیة  للسنة الثانیة من التعلمي االبتدائي  8

14 المسعى لتحقیق  عملیة التعلم 9

 64یتكون دلیل الكتاب من      
صفحة ، وھو موجھ لألستاذ یساعده 
على استعمال الكتاب ودفتر النشاط  
(  بشكل  ناجع ویتضمن ما یأتي       

)انظر الفھرسة 

ـ دلیل الكتاب
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17 مخطط تنصیب كفاءات المادة  في الكتاب وضبط الحصص 

التعلمیة 

10

21 توزیع  مضامین الكتاب على المقاطع التعلمیة  11

27 مقترح استعمال الزمن لتناول أنشطة الكتاب  12

28 في الكتاب  التعلمیةاألنشطة  " ایقونات "شرح  13

34 )العائلة (      تعمليمقطع   سیرورةمثال  14

46 تقدیم مقترح لحل الوضعیة االنطالقیة   16

49 المعالجة البیجاغوجیة  17

50 .مقترحة  ملحق  نصوص مسموعة  18

64 قائمة  المصادر والمراجع  المعتمدة  19



اللغة العربیة

:الكفاءة الشاملة للسنة الثانیة من التعلیم االبتدائي 

يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغلب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعين       

.كلمة مشكولة شكال تاما ،  وينتجها كتابة في وضعيات  تواصلية دالة 

دفتر النشاط منھجیة التناول في الكتاب المدرسي  مركبات الكفاءة  الكفاءة الختامیة  المیدان 

اوظف الصیغ

و التراكیب 

.اللغویة

یجیب  المتعلم 

في دفتر النشاط 

على  أسئلة   

)فھم المنطوق  ( :  النشاط 

مالئمة  ) رسومات وصور( من خالل نصوص وسندات 

یتم تناول نص مسموع  مرتبط  بموضوع الوحدة  التعلمیة محل التناول    

:  وفق الخطوات المنھجیة التالیة 

ـ االستماع للنص والتعامل معھ  من خالل أسئلة الفھم والتعبیر

ُل َوأتََحدَّثُ ـ   النشاط أَتَأَمَّ

بواسطة أسئلة حول النص المسموع والسند ( ـ التعبیر الحر ثّم الموجھ 

فھم المعنى الظاھر في النص * 

استخراج معلومات: المنطوق

استنتاج       / فھم المعنى الضمن  *  

...)أحكام، بیانات، تفسیرات(     

تفسیر ودمج أفكار ومعلومات * 

تقییم المضمون ووظیفة * 

المركبات اللغویة والنصیة

یفھم خطابات 

منطوقة یغلب 

علیھا النمط 

التوجیھي 

ویتجاوب معھا   

      

فھم المنطوق

مخطط  تنصیب كفاءات  المادة  في الكتاب المدرسي  وضبط الحصص التعلمیة
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على  أسئلة   

تخص الصیغ  

والتراكیب 

اللغویة ،  بھدف 

التمرس علیھا 

.و تثبیتھا  

بواسطة أسئلة حول النص المسموع والسند ( ـ التعبیر الحر ثّم الموجھ 

)    التوضیحي 

یَغَ : النشاط    أْستَْعِمُل الّصِ

او جمل أخرى / اكتشاف الصیغ من خالل جمل  یتضمنھا النص المسموع ـ 

. مختارة  ذات الصلة بالموضوع  ویستعملھا شفویا قبل تثبیتھا  

بُ :  النشاط  أرّكِ

التعرف على التراكیب النحویة والصرفیة من خالل امثلة بسیطة ودقیقة  

"  مسرحة االحداث "إلنتاج الشفوي من خالل وضعیات  

)أُْنتٍُج َشفَِوی�ا (  النشاط

 مستوى من مستویات االدماج )أُْنتٍُج َشفَِوی�ا ( ویتحقق من خالل ھذه الوقفة

الجزئي

المركبات اللغویة والنصیة       



ـــم  التقو�ـ الوضعيات التعلمية  و ال�شاط املق��ح  املراحل

تذكر �عض الرصيد اللغوي و �س

املعر�� ا��اص باملجال 

) انظر أعاله ( الوضعية املش�لة �نطالقية     مرحلة �نطالق

اللغة العربیة
.العائلة    :2المقطع التعلمي 

فھم المنطوق و التعبیر الشفوي: المیدان  
) بالدلیل  ملحق(غدا عید الفطر : النص المنطوق   

.   ـ  یجیب عن أسئلة تستھدف المعنى الظاھر و المعنى الضمني:  مؤشرات الكفاءة 
.ـ ینتج جمال بسیطة تترجم المعنى العام للنّص                        

...التعاون  -، صلة الرحم  )دینیة(إحیاء المناسبات:القیّم  

سیرورة مقطع تعملي: مثال 
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املعر�� ا��اص باملجال 

�ستمع ا�� الّنص و�بدي 

.ا�تماما 

ي�تج جمال �سيطة ت��جم 

.املع�� العام للّنص 

.يبدي رأيا 

قراءة النص املنطوق من طرف املعلم و اثناء ذلك يجب املحافظة ع�� التواصل البصري ب�نھ * 

ميھو ب�ن 
ّ
.اللغو�ة مع �ستعانة باألداء ا��س حر�ي و القرائن اللغو�ة وغ��  . متعل

:املنطوق ف�م *   

ص؟عّم يتحدث  -
ّ
عنوانھ ؟ ما�و الن

فتح الكتب و مشا�دة الصورة �� ال�شاط -

الصورة ؟ما �� ال��صيات ال�� ترا�ا ع��  -

لھ ؟، ماذا قالت أبا�ا عانقت الطفلة -  

يمكن للمعلم طرح �سئلة ال�� يرا�ا مناسبة (  3،  2،  1تجزئة النّص املنطوق قراءة و �جابة عن �سئلة * 

).النص لف�م 

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

املنطوق ف�م 

مرحلة بناء 

التعلمات  




