
  )القراءة( فھم المكتوببطاقة فنیّة لمیدان 

  

  الحیاة المدرسیّة ]1[المقطع التعلّمي   اللغة العربیّة: المادة  ابتدائي 2السنة : المستوى
  ]وأمیّز أكتشف[قراءة وكتابـة:النشاط  الحیاة المدرسیّة]: 1[ الوحدة  فھم المكتوب: المیدان

  

  ]:فهم املكتوب[الكفاءة اخلتامية مليدان 

  ستني كلمة مشكولة شكال تاما، قراءة سليمة، ويفهمها عشر إىليقرأ نصوصا بسيطة، يغلب عليها النمطان احلواري والتوجيهي، تتكّون من 

  املوارد املستهدفة .4  مركبات الكفاءة .3  الكفاءات العْرضية .2  القيم واملواقف .1

 یعتّز بلغتھ 
  ی���رتبط وج���دانیا بأم���اكن

 .العلم، ویحافظ علیھا
  ة(احت���������رام المعل���������م( ،

  )ـا(وتقدیره 

  ینم����ي قدرات����ھ التواص����لیة
 مشافھة

 یعبّر مشافھة بلغة سلیمة 
 یحترم آداب تناول الكمة  

  یفھم ما یقرأ 
  یمیّ��ز ب��ین الح��روف المتش��ابھة كتاب��ة

، م�����ع الص�����وائت ]ز، س[أو نطق�����ا 
  القصیرة والطویلة

القراءة والتمییز بین  -
 ]ز[و ] س[الحرفین 

بین الكتابة والتمییز  -
  ]ز[و ] س[الحرفین 

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق

  ]اليوم نعود إىل املدرسة[املقروء اسرتجاع معلومات من النص : املهّمة

  .المدرسةاذكر األعمال التي قامت بھا لیلى قبل الذھاب إلى : التعليمة
  یتذكرون مضمون النص 

بناء 

  التعّلمات

  .أراجع وأمیّز] 1[ النشاط
  .إدراكا ونطقا] الّزاي[و ] السین[التمییز بین حرفي : المھّمة

 :اإلدراك وعرض النموذج  ) أ
 قراءة النّّص من طرف بعض المتعلمین 
 رك یا ُمنىزي مئسألم تلب: لیلى[: قراءة الجملة المعروضة في الكتاب[ 
  إلى كلمات، ثم إلى مقاطع صوتیة، كتابة الجملة على السبورة، ثم تحلیلھا

 .جماعیا، ثم فردیا على األلواح
  وقراءتھما، مع الصوائت القصیرة والطویلة] ز[، ]س[تحدید الحرفین ،

 ).كما ھو في الكتاب(مفردْین وضمن كلمات 
 :الستجابة الموّجھةا  ) ب

  )التمیز بین الحرفین(تثبیت المھارة 
o زا(مع تكرار الصوت ) زار(قراءة الكلمة : ارز( 
o اسـ(مع تكرار الصوت ) سار(قراءة الكلمة : ارس( 
o یزید، یزور، فائز، كوسٌ : الخطوات نفسھا مع بقیة الكلمات 
  یردد المتعلمون الصوت المستھدف، مع جمیع الحركات، ثم النطق بالكلمة

 ]ِز، زي[، ]ُز، زو[، ]َس سا[، ]َز، زا.: [المتضمنة الصوت
 سار[، ]زار: [قراءة الكلمتین معا[ 
  جدیدة تحوي الحرفین) شفویا وكتابیا(إنتاج كلمات. 
  :االستجابة المستقلّة)ج
  دون توجیھالكتاب، یقرأ المتعلمون الكلمات المعروضة في. 

  :التدریب والتطبیق)د
  .العودة إلى نص القراءة، وتمییز الحرفین في الكلمات التي وردت فیھ

 المتعلّم النصّ یقرأ  -
ینط���ق ب���الحرفین نطق���ا  -

  سلیما، ممیّزا بینمھا

  أكتُب جیّدا] 2[ ةالنشاط
 ومتصالمنفردا ] ز[، ]ز[أقرأ حرف  .1
 )السبورة(، على اللوح، محاكیا نموذج المعلم ]س[یكتُب المتعّلم حرف  .2
  )السبورة(، على اللوح، محاكیا نموذج المعلم ]ز[یكتُب المتعّلم حرف  .3
  الحرفین منفصلین ثم ضمن كلمات على كراس القسمیكتب المتعلم  .4

یكت����ب الم����تعلّم الح����رفین، 
مراعی����ا االتج����اه الص����حیح 

  والمقاییس المناسبة

  یقرأ وینسخ  قراءة الكلمات المستھدفة وكتابتھا في دفتر األنشطة]: 3[ النشاط  االستثمار
  




