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  ]: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 
  یعی���د بن���اء المعلوم���ات ال���واردة ف���ي

ال��نص یس��تعمل المعلوم��ات ال��واردة 
 في النص 

  یقیّم مضمون النص  

 .أسلوب الحوار -
: ظروف الزمان -

 صباح، مساء
 الّرجاءأسلوب  -
  الجملة االسمیة -

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق

  اسرتجاع معلومات من النص املسموع: املهّمة

  كیف عبّرت لیلى عن اشتیاقھا للمدرسة، والّرفاق والمعلّمة؟: التعليمة
  یتذكرون مضمون النص 

بناء 

  التعّلمات

  .النّصّ اكتشاف ] 1[ الَمھّمة
 :المصاحبة للنّصالصور  الحظ: التعلیمة
 عّما تعبّر الصورةـ   ما ھي الشخصیات التي تراھا؟ 

  موضوع العلى السبورة، الجمل الوجیھة لتوقعات المتعلمین عن  تُسّجل،: تنویھ -

عبّ������ر التلمی������ذ ع������ن ی -
 المشھد

 .یحدّد األشخاص -
  أشخاصایصف -

  القراءة الصامتة] 2[ الَمھّمة
  :اقرأ النص قراءة صامتة، ثّم أجب عن السؤال التالي: التعلیمة
 اذكر األعمال التي قامت بھا لیلى قبل الذھاب إلى المدرسة.  

یحدد معلومات صریحة في 
  النص

  من المتعلمین القراءة المثالیة من األستاذ والقراءات الجھریة] 3[الَمھّمة 
  :اقرأوا النص قراءة سلیمة بمراعاة: التعلیمة

 .. "حذار من أخطار الطریق): " التحذیر(أداء المعنى ـ  ..).الفاصلة( عالمات الوقفـ 
  ،یذلّل األستاذ الصعوبات المتعلّقة بالمفردات والمعاني، في ثنایا القراءات الفردیة

، وتوظیفھا المفرداتوبمرافقة المتعلمین، مستعینا بالقرائن اللفظیة، والسیاقیّة لفھم 
 في وضعیات جدیدة

  توظیفھا في جملة  ضدھا  معناھا  الكلمة
        

  

یفھ��������م مع��������اني كلم��������ات 
  باالعتماد على سیاق النص

  )مراعاة المعاییر المفسرة لفھم المكتوب( فھم المقروء] 4[الَمھّمة 
 .یحدد معلومات صریحة في النص .1

ـ لماذا استیقظت لیلى باكرا؟ ـ كیف خرجت لیلى من بیتھا؟ ـ لماذا خرجت مسرعة؟ ـ بماذا 
 أوصت األم ابنتھا؟ 

 .، جملة تالئم الصورة المصاحبة للنص)4 -3(یختار المتعلم من بین جمل  .2
  . امشي على الّرصیف) ب.  (كانت صدیقتي تنتظرني أمام البیت) أ(
 المدرسة التي اشتقنا إلیھا كثیراكلنا فرح بعودتنا إلى ) ج(

 .یعرض المتعلم إرشادات .3
  ـ لو ُطلب منك تقدیم إرشادات إلى األطفال في أول یوم للدخول، بماذا ترشدھم؟

یفھ��م العالق��ات ب��ین أج��زاء 
  النص

  االستثمار

  .تقییم مضمون الّنص المقروء] 5[الَمھّمة 
  :التعلیمة

  :الدالة على قیم موافقة للنصیختار المتعلم، من بین جمل معطاة، تلك  .1
  ـ ارتداء مالبس جدیدة . ـ االستیقاظ باكرا من عادات النجباء

  ـ المواظبة في الدراسة . ـ حّب المدرسة وأماكن العلم
  )حسب الحاجة و مستوى التالمیذ(إنجاز التمارین في دفتر األنشطة  .2

یختار القیم والمواقف الدال�ة 
  .على موضوع النّصّ 

  




