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  مـــدخل   -1
لعربية في المنظومة التربوية المفتاح األول الذي ترمي المنـاهج التعليميـة إلـى إكسـابه                          تُعد اللغة ا  

 وامتالك زمامها وإتقانها يساهم دون شك في اكتساب الكفـاءات المسـتهدفة فـي بقيـة        التعليم،للمتعلمين ألنها لغة    
 األدلـة، ون ـ ما هي إالَّ نظـام مـن     ذلك ألن اللغة ـ كما يرى اللساني صحيح،األنشطة التعليمية المقررة والعكس 

 ومن ثمة تضطلع المرحلة االبتدائيـة علـى تـوفير تعلُّـم     وكتابية،وظيفته األساسية التبليغ عن طريق أشكال صوتية     
 مـع  وتحريـرا، يمكن المتعلمين من التحكم في القدرة على القراءة الميسرة والتعبير والتواصل مع غيرهم مشـافهة    

 بـل  المتنوعـة،  ألنشطتها تجزيئية تقسيمية ـ نظرةـ وفق المقاربة المعتمدة  ) اللغة( لم يعد ينظر إليها االنتباه إلى أنه
التعبيـر الشـفوي    " :التاليـة ينظر إليها على أنها وحدة متكاملة تُعلَّم في مقطع تعليمي تعلمي تقـدم فيـه األنشـطة     

وهي كلها تسعى إلى تنمية المهـارات  "  نشاط اإلدماج  واألناشيد،ت   المحفوظا الكتابة، والمطالعة، القراءة   والتواصل،
بمـا يتماشـى والمقاربـات    "  مهـارة الكتابـة   القـراءة،  مهارة الحديث، مهارة   االستماع، مهارة"  :األربعاللغوية  

ـ      اءات والمقاربـة النصـية   البيداغوجية المعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي ال سيما المقاربـة بالكف
 .المشروعوبيداغوجية 

 
 المقاربات المعتمدة في كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي -2
 
 تمكين المتعلم من تعلُّم كيفيِة االستفادة من معارفه المدرسي،ويقصد بها في المجال التربوي      : المقاربة بالكفاءات  -أ  

الكفـاءة مجموعـة مـن     " لويس دهينو وقد عرفها .اليوميةت مختلفة تواجهه في حياته ومهاراته وقدراته في وضعيا 
التصرفات االجتماعية والوجدانية ومن المهارات المعرفية أو من المهارات النفسية الحركية التي تمكِّن من ممارسـة     

 " .دوٍر أو وظيفة أو نشاط أو مهمة أو عمل معقد على أكمل وجه 
 :بالكفاءاتبة مميزات المقار

 إذ تعمل على إشراكه في مسـؤولية قيـادة وتنفيـذ    التعلمية،جعل المتعلم محورا أساسيا في العملية التعليمية   -
 .التعلُّمعملية 

تعتمد على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من الحياة اليومية في صيغة مشكالت ترمي عمليـة الـتعلُِّم إلـى       -
 .ة وتسخير المهارات والمعارف الضروريةحلها باستعمال األدوات الفكري

تتيح للمتعلم تعلما فعاال يمنحه فرصة بناء معارفه أثناء عملية التعلم وإدماج المعطيات والحلول الجديدة فـي        -
 .السابقةمكتسباته 

 .لهاتسعى إلى إدماج المفاهيم واألدوات المعرفية الجديدة بدل اعتماد األسلوب التراكمي  -

 فالمعلم منشطٌ ومنظِّم ولـيس ملقِّنًـا   والتعلم،ن المعلِّم والمتعلِِّم أدوارا جديدة في عمليتي التعليم      تعطي كال م   -
 .معارفهوالمتعلِّم يتعلَّم بنفسه عن طريق تجنيد 

 .التعلُّميةتعتبر التقويم التربوي جزء من العملية التعليمية  -
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  مستويات الكفاءة في بناء منهاج اللغة العربية
 :هما         إن منهاج اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي قد روعي في بنائه مستويان من الكفاءات 

أن يكون المتعلم في نهاية السـنة قـادرا علـى    "  " :ومضمونها تحقق في نهاية السنة الثانية ابتدائي :ختاميةكفاءة   -1
 " اإلخباري فهم وإنتاج نصوص شفوية وكتابية يغلب عليها الطابع

 تحققها مجموعة من األهداف التعلُّمية وهي موزعة على مختلف األنشطة اللغوية المقررة كمـا         :قاعديةكفاءات   -2
      :يلي

 :والتواصلالتعبير الشفوي / 1
 األهداف التعلُّمية الكفاءات القاعدية

يفهم المتعلِّم ما * 
 يسمع

- إليه يفهم المعلومات التي تَِرد. 
 .أفعاٍل يتفاعل مع المعلومات المسموعة ويصدر في شأنها ردود -

 حركات اليد أو الرأس ونبرة( يستعين بأدوات التعبير غير اللغوية -
 .. ).الصوت   
 

  ينمي أفكاره المتصلة بالموضوع والتي تسهم في تحقيق نيـــة         -يختار المتعلِّم أفكاره* 
 .التواصل   
 .الحكايةلمراحل األساسية في  يكشف ا-
 

يعبر المـتعلِّم عـن     * 
 أفكاره

 .وذكرياته يعبر عن مشاعره وتأثره -
 .فعله يعبر عن ردود -

 .تجاربه يعبر عن -

- درذكرياته يس. 

 .حكاية يعلِّقُ على مشاهد صورة أو لوحة أو -
 

ــادل المــتعلِّم  *  يتب
 المعلومات

-واحدا من جانب  يِصفُ واقع. 
 .واحد يقارن بين وقائع من جانب -

 .شخصية يسرد تفاصيل حدث أو تجربة -
 .حكاية يستبقُ نتيجة أو فعالً أو حلَّ -

 .معلومات يطرح أسئلة للحصول على -

 .والطلبات يجيب عن األسئلة -

  آيـات محفوظات، أناشيد،( يحفظ ويستظهر نصوصا قصيرة -
 ...)قرآن الكريم   وسور من ال
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 :والمطالعةالقراءة / 2
 

 الكفاءات القاعدية
 

 األهداف التعلُّمية
 

ــتعلم *  ــرأ المـ يقـ
 نصوصا بأداء جيٍد

 .صحيحا ينطق بالحروف وفق مخارجها نطقا -
 .تردد يقرأ الكلمات الجديدة بدون -

 .الوقف يحترم عالمات -

  .صحيح يستظهر النصوص المحفوظة بأداء -
 

 .  يستخدم قرائن لغوية وغير لغوية لتحديد معاني الكلمات الجديدة-  يقرأالمتعلم مايفهم * 
  يتعرف على شخصيات الحكاية مهما كانت األدوات المستعملة -

  ...) .كنايات، ضمائر، نعوت، أسماء،(    للداللة عليها 
 .والمكانية يحدد أحداث الحكاية وبيئتها الزمانية -
 

عيد المـتعلم بنـاء     ي* 
المعلومات الواردة في   

 النص 

 .الواحدة يحدد عالئق ضمن الجملة -
 .النص يعطي معلومات عن -

يستعمل المعلومات   * 
الواردة في نصـوص    

 .القراءة

  :مختلفة يستعمل معلومات النص لمقاصد -
 .األسئلة     لإلجابة عن 
 .نشاط     إلنجــاز 
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 :الكتابيالتعبير / 3
 

 الكفاءات القاعدية
 

 األهداف التعلمية

يختار المتعلم وينظم   * 
 أفكاره 

 ) المستقِبل الموضوع، القصد،( يحدد معطيات مشروع الكتابة -
 )منطقيا وزمنيا (  ينظم أفكاره حسب الترتيب المناسب -
 .له يصوغ نصا متصالً بالموضوع انطالقا من أفكاٍر تحدد -
 

ــفُ *  ــتعلم يوظِّ الم
ــراض   ــة ألغ الكتاب

 مختلفة

 ...بطاقات رسائل،يكتب :للتواصل يستعمل الكتابة وسيلة -
 .وأحاسيسهيعبر عن مشاعره :  يستعمل الكتابة وسيلة للتعبير-
 يحرر  خبرا، ينقل :واضحة يستعمل الكتابة استجابة لتعليمات -

 .كتابية ينجز مشاريع موجزة،   حكاية 
 

ــوغ *  ــتعلم يص الم
 أفكاره

 .معنى يرتب كلمات بشكل صحيح ألداء -
 .الربط يستعمل أدوات -
 .والتحسين يقرأ ما يكتب بنية المراقبة والتصحيح -
 .يكتب يراجع نصه ويستعين بغيره للتثبت من سالمة ما -
 

يلتزم المتعلم بقواعد   * 
رسم الحروف واإلمالء  

 .العرضوبمعايير 

 .مقروء يكتب بخط -
 .  يرسم الحروف وفق قواعد كتابة كل حرف ويحترم شكلها وحجمها-
 .الكلمات يترك الفراغ المناسب بين -
 .اإلمـالء يحترم قواعد -
 .الجملة يستعمل النقطة لتحديد نهاية -
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  :النصيةالمقاربــة  -ب

تعلُّم اللغة من النص الـذي يعـد منطلقـا    /ويقصد بها في المجال التربوي المدرسي االنطالق في عملية تعليم          
 القراءة ليس غاية في حـد ذاتـه وإنَّمـا هـو     إن نص. ومحورا تدور حوله نشاطات اللغة لما بينها من عالقة وطيدة    

 حيـث  المدرسـة،  وهو وسيلة أيضا لالندماج داخل مجموعة القسم ومحيط األربع،وسيلة الكتساب المهارات اللغوية     
 الحكايـة،  تأخـذ شـكل   والحجاجيـة التـي  نَمى لديه الكفاءة النصية من خالل أماط النصوص السردية والحوارية           تُ

 اإلخبــار   الوصف، الشعرية، القطعة   القصة، المأثور، القول   السـائر، المثُل   اللغـز، األغنـية، الحوار، األنشودة،
 .) ...شيء االستفسار عن الطلب، حادثة،عن 

  مميزات النص في المقاربة النصية 
 .للمتعلِِّمأن يكون مناسبا للمستوى العقلي  -
-  كفضولهأن يكون ذا داللة تثير اهتمام المتعلِّم وتحر. 

 .االكتشافأن يبعث لدى المتعلِّم الرغبة في  -

 .جديدةأن يتيح للمتعلِّم تنمية أفكاره وفق وضعيات تعلُّمية  -

 .مختلفةلِّم إلى التعبير عن مشاعره في وضعيات تعلُّمية أن يدفع المتع -

 :هماإن بتطبيق المقاربة النصية تُكَون لدى المتعلم قُدرتين 
 .بنائها وتتعلق بفهم محتويات النصوص وإدراك مقاصدها وكيفيات :التَّلقِّيقدرة  -1
 .تلقاهات النصوص التي  وتتعلَّقُ بإنتاج نصوص شبيهة بمحتويا:اإلنتاجقدرة  -2
 
  :المشروعببيداغوجيا  -ج 

 الحـس حركيـة   المعرفيـة، ويقصد بها كذلك في المجال التربوي المدرسي تنميـة قـدرات المـتعلم                  
االجتماعية بفعالية اعتمادا على نشاطات مختلفة يقوم بها طواعية فرديـا أو جماعيـا فـي القسـم أو          /والوجدانية

ة تمكِّن من تحقيق مجموعة من القدرات والكفاءات بواسـطة أدوات تنظيميـة فـي المعنيـين           خارجه وفق خط  
 .والفكريالمنهجي 
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  أهمية مقاربة بيداغوجيا المشروع 
 .المشكالتتتيح للمتعلِّم فرصة حسن التصرف في حلِّ  -
  .مشاريعهتتيح للمتعلم تجنيد موارده وتوظيفها في إنجاز  -
 .تعلمه عن تجعل المتعلِّم مسؤوالً -

 .نفسهتجعل المتعلِّم يعتمد على  -
 .الخاصة هتوتيرتراعي الفروق الفردية للمتعلمين وتمنح كل واحد منهم فرصة العمل وفق  -
 ) .لماذا تعلموا هذا الشيء (تعطي معنى خاصا لما يقدم للمتعلمين  -

التصال وتبادل األفكـار والمعلومـات   تطور القدرات العالئقية حيث يتم التعاون بين المتعلمين عن طريق ا           -
 .والوسائل

 .اإلبداعتنمي لدى المتعلم الشعور باالستقاللية وقدرته على  -

  المستهدفةالكفاءات العرضية 
 إدراجها تنميـة       إن بيداغوجية المشروع المعتمدة في بناء منهاج اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي قد روعي في        

 : لكفاءات العرضية لدى المتعلِّم منها على األخصمجموعة من ا
 .وجمعهاالقدرة على البحث عن المعلومات  -
 .المناسبالقدرة على اختيار التوثيق  -
 .والتنظيمالقدرة على التخطيط  -

 .اآلخرينالقدرة على التواصل مع  -

 .والنقدالقدرة على المراقبة  -

 .عليهاالقدرة على مواجهة الصعوبات والتغلب  -

 .الحلولالقدرة على اقتراح  -

 .التوجيهالقدرة على  -

- ... 

 أهم مستلزمات تنفيذ المنهاج -3
 ) " لغتي الوظيفية ( كتابي في اللغة العربية " كتاب التلميذ  -1 

 وهو كذلك مصدر للمعرفة بالنسبة دروسه، فهو مرجع للمعلم يستعين به على إعداد وتعلُّم،    الكتاب وسيلة تعليم 
 لهذا يعتبر من أهم الوسائل المساعدة فيه، يستقي منه المعلومات من خالل الوضعيات واألنشطة المقترحة للمتعلِّم،

 .المنهاجعلى تنفيذ 
 وقد تضمن سـتة وخمسـين وحـدة تعليميـة     جزأين،  ُأِعد كتاب السنة الثانية ابتدائي للغة العربية في    :الكتاببناء  * 

 .كلها السنة الدراسية محورا تغطيعلى أربعة عشر تعلُّمية موزعة 
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  :المحور مكونات*  

 .المحورصورة تلخِّص مضامين  -
 .التعبيرأربع وحدات تعليمية تعلُّمية يتصدر نصوصها صور تقرب المعنى وتساعد على  -

 .لهاصفحة للمعجم اللغوي وتتضمن عددا من الكلمات المصحوبة بصور توضحية  -

 ) .أنجز مشروعي ( شروع لإلنجاز م -

 .أنشودةمحفوظة أو  -

 .متتاليين ينْجز كلُّ محور من المحاور في أسبوعين :جدامالحظة هامة 
لتعليمية *    :التّعلميةمكونات الوحدة ا

 .التعبيرنص مرفق بصورة أو صور توضيحية تقرب المعنى وتساعد على  -
 .والمبنىعنى دراسة على شكل أسئلة تشمل الم -

 ) .أثري رصيدي اللغوي ( صفحة للرصيد اللغوي  -

 .مشروعإنجاز جزء من  -
 :الكتابمضامين * 

 نصوصـه المواصـفات   فإن كتاب التلميذ روعي في تـأليف واختيـار      أعاله،    وفق ما جاء في المقاربة النصية       
تجيب لحاجياتهم النفسـية واالجتماعيـة وتنمـي     وتسالعمرية،التربوية التي تتماشى وخصوصيات تالميذ هذه المرحلة  
 وتتناول مواضيعها أهم مظاهر محيط التلميـذ مثلمـا   المجتمع،قدراتهم العقلية وترسخ فيهم االتجاهات في إطار قيم        

 :اآلتييبينه الجدول 
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ع التعلُّمية/ الوحدات التعليمية  المحـــاور  المحفوظات واألناشيد المشـــاري

    نعود إلى المدرسةغدا 

   تحية العلم المدرســـة

   لتظل مدرستنا نظيفة 

 المدرسة أكتب مفتاحا تزيين القسم 

   منـزلنــا 

   أمي وأبي الحياة األسرية

   آداب األكل 

 تحيةُ الدار أصمم منزال وأصفه أسرة متعاونة 

   بنت عطوفة 

   ئيةإشارات المرور الضو الحيــــاة 

   زيارة مريض االجتماعيــة

 الشرطي ...المرورأرسم إشارات  رفع األذى عن الطريق 

   في متحف المجاهد 

   الجزائر تتحدث األعياد الدينية 

   يوم العيد والوطنيــة

ا )1(بطاقة تهنئة  بطاقة تهنئة   من جبالن

   حوار الحواس 

   معركة ضد المكروبات جسم اإلنسان

   التغذية الجيـدة لصحــةوا

 الممرضة )2(بطاقة تهنئة  النظافة واألناقة 

   لعبة نحبها 

   )1(في المسرح  اللعب والترفيه

   )2(في المسرح  

 اللَّعب 1أصنع أقنعة وأكتب مسرحية القطار المتحرك 

   عطب في السيارة 

   في انتظار الحافلة النــــقل 

   يارة للمطارز والمواصـالت

 الطَّائرة 2أصنع أقنعة وأكتب مسرحية في الطائرة 

   المدينة 

   في الحديقة العامة المدينة والريف

   عرقلة السير 

 الحديقة الساحرة 1...أرسم إشارات الحديقة الريف 
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   في المزرعة 

   في الحقل الِفالحـــةُ

   تربية النَّحل 

 الفالح الصغير 2...ات الحديقةأرسم إشار في البستان 

   الحصان عالَم الحيوانات

   اختِبر ذكاءك 

   األرنب واألسد 

 الطائر الصغير أرسم حيوانا وأصفه حيوانات البحر 
   فصول السنة 

   سألت المطر الطبيعة والبيئة
   شكرا أيتها الشمس 
 ي بالديالطبيعة ف أنجز ساعة تشير إلى حالة  حماية الغابات 
   من المدرسة إلى المهنة 

   الطبيب المهن والنشاط

   الفاكهاني االقتصـادي
 نحن أصحاب الحرف أكتب بورتريه في المحالت الكبرى 
   غزو الفضاء 

   بذلة رجل الفضاء االكتشافـات 

   أجزاء الحاسوب واالختراعات
 ضاءسفينة الف أنجز بطاقة استعمال استخدامات الحاسوب 
   رسالة من تمنراست 

   استدعاء من البريد  ووسائلاإلعالم

   نشرة األحوال الجوية االتصـــال
 وداع المدرسة أكتب رسالة حفل رائع 

 
يستثمر التلميذ كتابه في اللغة العربيـة يوميـا داخـل القسـم وفـق الـزمن          :التلميذاستعمال كتاب   * 

 .  تعلماتهخارجه لدعم يستعمله ا، كمفي استعمال الزمن الرسميالمخصص لألنشطة اللغوية المدرجة 
وهو كراس يتيح للمتعلمين الفرص المالئمـة للتطبيـق مـن خـالل توظيـف               : كراس التّمارين   -2

يتضمن عددا مـن  . واستعمال والمكتسبات ، يبدي فيه المتعلم اجتهاده الفردي بكيفية مبرمجة ومتدرجة       
 إلـى جانـب   واإلبداع، وأخرى تحفزهم على االبتكار الـتَّحصيلي،لتي تقيس مستواهم  التمارين اللغوية ا  

تمكن المتعلم من تقدير مدى اكتسـابه للظـواهر اللغويـة    ) أقيم تعلُّماتي ( ذلك توجد فيه صفحة خاصة    
 .األسبوعالمدروسة خالل 
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 إالَّ أن المراجعـة، السيما تلك المتعلقـة بمرحلـة        تتميز التَّمارين الخاصة بكل وحدة تعلُّمية بالتّنوع   
المعلم غير مطالب بتطبيقها كلها إذ يكفي أن يوجه المتعلمين إلى إنجاز تمرين يتعلّق بكلِّ ظاهرة لغويـة      

ويمكنه أن يكلِّفَ التالميذ بإنجاز ما بقي منها خـارج      )  الخط   اإلمالء، الصيغة،( من الظواهر المدروسة  
 .مناسبة كما يمكنه أن يقترح تمارين أخرى يراها الحقًا،لى أن يتولّى تصحيحها القسم ع

 ):العربيةتوزيع مواقيت حصص اللغة (استعمال الزمن  -3
مجموعة من الوثائق الرسمية التي تناولت كيفية توزيـع مواقيـت     ) ة(       لقد وضعت بين يدي المعلم    

 وهي كلها تسعى إلى تيسير عمله وتمنحه إمكانية تكييفهـا حسـب   حصصها،أنشطة اللغة العربية وتنظيم  
 .المنهاجالتنظيم التربوي للمؤسسة شريطة احترام المبادئ الجوهرية المنصوص عليها في 

 :هيإن أهم الوثائق الرسمية التي وزعت مواقيت وحصص اللغة العربية 
 المتضمن تنصـيب السـنة الثانيـة    19/05/2004أ ع بتاريخ / و ت و  /547المنشور الوزاري رقم     -

 :يليابتدائي الذي وزع توقيت اللغة العربية على أنشطتها كما 
 . سـا 7.30 = 5×  سـا 1.30                :كتابة/ قراءة / تواصل /  تعبير شفوي –أ 
 .ـا  س2.00 = 2×  سـا 1.00 مطــالعة                                             -ب
 . سـا 0.30 = 1×  سـا 0.30أناشيد                                    /  محفوظـات -ج
               .سـا 2.00 = 1×  سـا 2.00 )        وإنجاز المشاريعد، إعدايتعبير كتاب( نشاط اإلدماج-د

 ســاعة 12.00=                                                   المجمــوع    
 
لتعليم االبتدائي  -   . "2003ديسمبر " منهاج السنة الثانية من ا
 .  سـا 8.00 = 4×  سـا 2.00الكتابة    /القراءة والمطالعة/ التعبير الشفوي والتواصل-أ

 . سـا 1.30 = 1×  سـا 1.30الكتابة    /القراءة والمطالعة/التعبير الشفوي والتواصل     
 . سـا 0.30 = 1×  سـا 0.30اشيد                               المحفوظات أو األن-ب
 . سـا 2.00 = 1×  سـا 2.00 نشاط اإلدماج                                       -ج

  ســاعة12.00=                     المجمــوع                                 
 .االبتدائيلثانية من التعليم السنة ا" لغتي الوظيفية " دليل المعلم  -
  سـا 4.00 = 2×  سـا 2.00تعبير شفوي وتواصل )/أدرس معنى النص(فهم +أداء:قراءة* 
  سـا     4.00 = 2×  سـا 2.00)                 أدرس مبنى النّص ( كتابة ) / أداء(قراءة *  
  سـا2.00 = 1×  سـا 2.00   مطالعة           / محفوظات ) / أقيم تعلّماتي ( كتابة *  
  سـا2.00 = 1×  سـا 2.00)                           إنجاز مشاريع ( نشاط اإلدماج * 

  ســاعة12.00=                     المجمــوع                                 
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 :مالحظات
 يخص الزمن الكلِّـي المحـدد لنشـاطات            رغم ما يبدو من توافق وانسجام بين الوثاق الثالثة فيما   

 فإنه يالحظ اختالف في تنظيم وتوزيع هـذا الـزمن علـى األنشـطة       ابتدائي،اللغة العربية للسنة الثانية     
 :المقررةاللغوية 

التعلُّمي الذي /  يعتمد المنهاج في تنظيم وتوزيع نشاطات اللغة على مفهوم المقطع التعليمي       :المنهاج –أ  
 :اآلتي فهو يقدمها على النحو البعض،طتها إلى وحدات مستقلة عن بعضها ال يجزئ أنش

 من وبذلك يمنح المعلِّم مرونة في التنقل ) الكتابة /القراءة والمطالعة/التعبير الشفوي والتواصل( 
 نشاط إلى آخر بشكل ضمني ال يشعر المتعلِّم بالتحول أو وجود حواجز بـين هـذه النشـاطات وذلـك          

   .المسائيةلزمن المخصص للفترة الصباحية أو ضمن ا
الَّ أنه يفصل المطالعة عن بقية األنشطة :الوزاريالمنشور  -ب  يتوافق مع المنهاج إلى حد ما إ

 .واحدةويخصص لها حصتين أسبوعيا تقدم كل واحدة منهما في ساعة 
شاطات اللغة العربية علـى مبـدأ    اعتمد دليل المعلم في تنظيم وتوزيع حصص وزمن ن:المعلمدليل   -ج

 ويبرز ذلك في الفصل بينها كما هو مبين في الجدول الموضوع لهذا الغرض في الدليل نفسـه        التجزئة،
  .28ص 

 
 اقتراح تنظيم وتوزيع حصص وزمن نشاطات اللغة

  سا2.00مطالعة  ــــ / كتابة / تعبير شفوي وتواصل ) / أداء وفهم (  قراءة :السبتيوم 
  سا2.00مطالعة       ــــ / كتابة / تعبير شفوي وتواصل ) / أداء (  قراءة :األحـديوم 
 سا2.00مطالعة   ــــ / كتابة / تعبير شفوي وتواصل ) / أداء وفهم (  قراءة :اإلثنينيوم 
  سا2.00مطالعة       ــــ / كتابة / تعبير شفوي وتواصل ) / أداء (   قراءة :الثالثاءيوم 
  سا2.00ــــ محفوظات أو أناشيد               ) / أقيم تعلُّـماتي (  كتابة :األربعاءيوم 
  سا2.00ــــ )                              إنجاز المشاريع (  نشاط اإلدماج :الخميسيوم 

  ســاعة12.00=                     المجمــوع                                 
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  :مالحظات

أن يكيف استعمال هذا التوزيع بما يتماشى وتوزيع بقية األنشطة التعليميـة المقـررة       ) ة(على المعلم   -1
 مع الحرص على ضرورة احترام المبادئ العامة المنصوص عليها فـي  للمدرسة،وكذا التنظيم التربوي   

 :أيالمنهاج 
 .أعالهو موضح التَّعلُّمي مثلما ه/ اعتماد المقطع التَّعليمي  -
 . أي يوم األربعاء 1،2بعد إنجاز الوحدتين األوليين ) أقيم تعلُّماتي ( تنفيذ نشاط الكتابة  -

 .الخميستنفيذ نشاط اإلدماج في اليوم األخير من األسبوع أي يوم  -
 :يقتضي استعمال الزمن المقترح في هذه الوثيقة ن، فإالمنهاج تماشيا مع -2

التعلمية الـواردة  / انطالقا من إحدى الوضعيات التعليميةيومياالتعبير الشفوي والتواصل   تقديم نشاط    -أ 
 المرفقالتعبير عن الصور / التعبير عن المشاهد المعتمدة   /  انطالقا من النّص     التعبير( في دليل المعلم    

 )   التعبير باستغالل مختلف الوضعيات المرتبطة بالمحور / بنصوص كتاب التلميذ 
ـ  األحد ليومي زيادة على التمارين الكتابية المبرمجة -ب  دليل المعلم ـ التـي   وفق توجيهات والثالثاء 

 والتي لها صلة وثيقة بخطة تنفيذ كتاب التلميـذ  التعليميتنجز على كراس التمارين المقرر لهذا المستوى  
 للنشاطات الفردية للتالميـذ تنجـز علـى    أخرى تدعيمية المعلِّم تمارين يـِعد " العربية في اللغة  كتابي" 

 مما يحقق مبدأ التعامل مع وحدات اللغة العربية في إطار المقطـع       واإلثنين،كراس القسم يومي السبت     
 ..المنهاج المنصوص عليه في التعلميالتعليمي 

 
   مذآرات نموذجيةمذآرات نموذجيةمذآرات نموذجيةصميم صميم صميم تتت
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 تصميم مذكرة نموذجية في أنشطة اللغة العربية
 .....................:لمحور:المحور........: رقم المحــــور:المـحور

  ...................:الوحدةموضوع  .....: :الوحدة رقم :التعليميةالوحدة 
  ...:الحصةرقم  .............................:اللــــغويالمجال 

  ............................................:لالوسائــــــ
  ...........................................:القاعديـــةالكفاءة 

لتَّعِليم مؤشرات الكفاءة المراحل  المحتوى المعرفي التعلُّم/وضعيات نشاطات ا
وضعية 
 االنـطالق

 

   

 
 

بنـــــاء 
التعـلــمات

   

استثمار 
 المكتسبات
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 "أقيم تعلُّماتي " تصميم مذكرة نموذجية في نشاط 
 

 .....................:المحورموضوع ........:  رقم المحــــور:المـحور
  ...................:الوحدةموضوع  .....: :الوحدة رقم :التعليميةالوحدة 
  ...:الحصةرقم  .............................:اللــــغويالمجال 

  ............................................:الوسائــــــل
  ...........................................:القاعديـــةالكفاءة 

 مؤشرات الكفاءة التمارين

 ..........:الرقم
 :........الصفحة

 
 
 

 ..........:الرقم
 :........الصفحة

 
 
 

 ..........:الرقم
 :........الصفحة

 
 
 

 :إنجازهاتباع الخطوات اآلتية عند ) ة( يرجى من المعلم أهدافه،لكي يحقق هذا النشاط : توجيهات تربوية* 
أسـئلة حـول نـص أو نصـي الوحـدة أو الوحـدتين       (رة اهتمام التالميذ انطالقا من وضعية مناسبة    ). -1

 استعمال شفوي لبعض الصيغ المدروسة فـي  و، أاأللواح أو إمالء كلمات يكتبها التالميذ على  التعلميتين،
 ...) .جمل

 .المناسبةفي الصفحة " لغتي الوظيفية " دعوة التالميذ إلى فتح كراس التَّمارين  -2

 .إنجازهتحديد رقم التمرين المراد  -3

 .متأنيةقراءة نص التمرين من قبل المعلم قراءة واضحة  -4

 .ةبدقشرح التعليمة وتحديد المطلوب إنجازه  -5

 .تحديد مدة اإلنجاز -6

 .دعوة التالميذ إلى الشروع في اإلنجاز -7

 .والتحفيزمراقبة إنجازات التالميذ فرديا للتوجيه  -8

 .المواليتقويم جماعي لنتائج التالميذ قبل االنتقال إلى التمرين  -9
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 مذكرة نموذجية في نشاط القراءة
  اللعب والترفـيه :الســادسالمـحور 

لتلميذ 68ص ( لعــبة نحبهـا :  األولىالوحدة التعليمية  ) من كتاب ا
 01 :الحصةرقم ) . فهم + أداء (  قراءة :اللغــــويالمجال 

 .التلميذ كتاب :الوســــائــل
 .النص القدرة على القراءة المعبرة وفهم معنى :القــاعديةالكفاءة 

لتعليم مؤشرات الكفاءة المراحل  حتوى المعرفيالم التعلم/وضعيات نشاطات ا
وضعية 
 االنطالق

 
 

 يسمي األلعاب التي -
 .يمارسها

  يذكر اللعبة التي يفضلها-

 استدراج التالميذ عن طريق أسئلة -
للوصول إلى تسمية بعض األلعاب التي 

 .يفضلونهايمارسونها أو 
لتالميذ لمعرفة اللعبة موضوع -  يشوق ا

 ...الكتبالدرس ويدعوهم إلى فتح 

 .غميضةال لعبة -
 . لعبة القفز على الحبل-
 .االختفاء لعبة -

 
 
 
 
 
 

بنـــاء 
 التعلمات

يصــغي إلــى القــراءة / 1
يقرأ / 2. النموذجية المعبرة  

فقرة أو أكثر مـن الـنص       
يحدد نوع  /3. قراءة صحيحة 

اللعبة فـي الـنص وأدوات      
يشرح الكلمـات   / 4.صنعها
يحدد شخصـيات   /5.الصعبة

ــنص ــدد /الـــ يحـــ
يصـف  / نات  كراكيزالحيوا

 .الحيواناتكراكيز 

يقرأ المعلـم الـنص قـراءة معبـرة      / 1
يحرص المعلم علـى بـدء      /2 .ومشخِّصة

يوجه المعلِّـم   / 3 .التالميذالقراءة بأنجب   
 .صـنعها أسئلة لتحديد نوع اللعبة وأدوات   

استخراج الكلمات الصعبة أثناء القراءة   / 4
يوجه المعلم أسئلة لفهم معنى    / 5.التفسيرية
  .النَّص

 . نص القراءة المعتمد-
 شنبات، زران، كراكيز، -

 مسرحية،
 في المدرسـة نشـاطات    -

ترفيهية مختلفة من بينهـا      
عرض مسرحي تمثل فيـه     
الكراكيز أدوار حيوانـات    
وأشخاص بهـدف التسـلية    

 .والتربية

 
استثمار 
المكتسبات

 يذكر كراكيز أخرى مـن    -
 .غير القطة والديك والحمار

 . عرضا لكراكيز يلخص-

 يوجه المعلم التالميـذ إلـى تلخـيص         -
عروض شاهدوها فـي التلفـاز أو علـى      

 ...المسرحخشبة 

 أسماء جديدة للكراكيـز     -
 ".بوكيمون، تابيز" مثال 
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لتواصل لتعبير الشفوي وا  مذكرة نموذجية في نشاط ا
  اللعب والترفـيه :الســادسالمـحور 

لتلميذ 68ص ( نحبهـا لعــبة : الوحدة التعليمية األولى  ) من كتاب ا
 01 :الحصة تعبير شفوي وتواصل رقم :اللغــــويالمجال 

 .األشكال دمى مختلفة كراكيز أوعرائس /  كتاب التلميذ :الوســــائــل
 .القدرة على استعمال األسلوب الوصفي:القــاعديةالكفاءة 

لتعليم مؤشرات الكفاءة المراحل  المحتوى المعرفي التعلم/وضعيات نشاطات ا
وضعية 
 االنـطالق

 

 يسرد مضمون نـص    -
 ".لعبة نحبها " القراءة 

 .الصورة يالحظ -

 :إلىيدعو المعلم تالميذه 
 .القراءة سرد مضمون نص -
  .بالنص مالحظة الصورة المرفقة -

 استثمار المعارف -
 .النصالمكتسبة في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنـــــاء 
 التعـلــمات

د يصف المشه/ 1
وأدوار شخصيات 

 .التمثيل
 
 
 
يعبر عن تجربة / 2

 شخصية 
 
 
 

 :علىيوجه المعلم ويساعد تالميذه / 1
 .إجماليا وصف المشهد وصفا -
 . وصف سلمى وهي تمثِّل دور القطة-
 . وصف عصام وهو يمثِّل دور الحمار-
 .للديك وصف دقيق -
يوجه المعلم تالميذه إلى التعبير عـن      / 2

ل زيارة إلـى إحـدى   تجربة شخصية حو 
دور التسلية والترفيه أو قاعة مسـرح أو     

 ..  .شريطمشاهدة 

  :وعة:متنوعة
لعبة مسلية  / دمى متحركة   

ــة /  ــة ممتع ِزران / لعب
صـوفٌ مجعـد    /أسودان  

أذنـان  / شنباتٌ طويلـةٌ    /
  الخ/ ...طويلتان 

استثمار 
 المكتسبات

 يكون نصـا شـفويا      -
اعتمادا على المحتـوى    

 .المكتسبالمعرفي 

 تالميـذه أسـئلة    يطرح المعلم علـى      -
 عنها في تكـوين نـص     ويستغلُّ إجاباتهم 

  .السبورةيكتبه على 

 صفات جديدة يتعلمهـا     -
من خالل النص الشَّـفوي     
الذي يكونه التالميذ ويكتبه    

 .السبورةالمعلِّم على 
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 مذكرة نموذجية في نشاط الكتابة
 

   اللعب والتَّرفيه:المحورالسادس   موضوع : ر رقم المحــــو:المـحور
  لعــبة نحبها  :الوحدة موضوع 01 :الوحدة رقم :التعليميةالوحدة 
 01 :الحصة كــتابــة رقم :اللــــغويالمجال 

 63 ،62صفحة رقم /  كراس التمارين :الوسائــــــل
 .اللغوية القدرة على توظيف الصيغ :القاعديـــةالكفاءة 
 مؤشرات الكفاءة ارينالتم

 01:الرقـم
 62:الصفحة

 ). كأن الكاف،( يمأل الفراغ بـأداتي التشبيه * 
 

 02:الرقـم
 62:الصفحة

 عالقة بالظاهرة المعلم لها القمرية يمليها عليه تتضمن اَْليستمع ويكتب كلمات أو جمل * 
               )لكراكيز، الكتبا.(القراءةفي كتاب " أقرأ وأميز "اإلمالئية الموجودة في ركن 

 03:الرقـم
 62:الصفحة

 يكتب جمالً يعبر بكل واحدة منها على أحد المشاهد المعروضة علـيه دون أن ينسى * 
 .النقطةرسم 

 
 :هامةمالحظات 

 أدرس مـبنى   "  ركن  يوجه التالميذ إلىالتمارين، قبل الشروع في إنجاز التمارين الكتابية على كراس -1    
 يغ التعبيرية المراد توظيفـها " 69ص"في كتاب القراءة "      النصلدراسة الص)،على وتدريبهم )  كـكأن 

  ثمة ينتقلون إلى إنجاز التمرين األول المرتبط بها في كراس التمارين   نمختلفة، وم     استعمالها شفويا في سياقات 
 
لتعلمي للوحدة تماشيا مع  يحضر نشاط الكت-2 ابة في مذكرة واحدة تُنجز تدريجيا في إطار المقطع التعليمي ا

 .األسبوع في األيام األربعة األولى من للمقطع وذلكالمدة الزمنية المخصصة 
 
  .والثالثاء يومي األحد تعلّمية ينجز/ من كلِّ وحدة تعليمية "تعبير كتابي "  التمرين األخير -3
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 مذكرة نموذجية في نشاط أقيم تعلُّماتي
   اللعب والتَّرفيه:المحورالسادس   موضوع :  رقم المحــــور:المـحور

  لعــبة نحبها  :الوحدة موضوع 01 :الوحدة رقم :التعليميةالوحدة 
  أقَـيم تعلُّـماتي :اللــــغويالمجال 

 64 صفحة رقم/  كراس التمارين :الوسائــــــل
 .2 و 1 القدرة على توظيف الصيغ اللغوية المدروسة في الوحدتين :القاعديـــةالكفاءة 

 مؤشرات الكفاءة التمارين

 01:الرقـم
 64:الصفحة

 ). كأن الكاف،(  أداتي التشبيه -1 :بـاستعماليمأل الفراغ * 
   ).داعاو أهالً،(  عبارتي الترحيب والتوديع -2                              

 
 02:الرقـم
 64:الصفحة

لتمرين :الرقـم   .ويشكُلُهاُ اَْل القمرية على الكلمات المقصودة في نص ا

 03:الرقـم 
 64:الصفحة

 ).أحب لعبة الغميضةَ ( يعيد كتابة الجملة المقترحة * 
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 مذكرة نموذجية في نشاط اإلدماج
  اللعب والترفـيه :دسالســاالمـحور 

 77 إلى 68من الصفحة : 1،2،3،4الوحدات التعليمية 
لتلميذ 77ص (  نشاط اإلدماج :اللغــــويالمجال   ) من كتاب ا

لتلميذ :الوسـائـل  ) سوداءرمقص، خيط، أزرا مائي، غراء ملون،ورق (أدوات صناعة أقنعة+  كتاب ا
 .مشكلةبات وتوظيفها في حلِّ وضعية  القدرة على تجنيد المكتس:القــاعديةالكفاءة 

لتعليم مؤشرات الكفاءة المراحل  المحتوى المعرفي التعلم/وضعيات نشاطات ا
وضعية 
 االنـطالق

 

 يسرد مضمون نصـي      -
 ".2و1في المسرح"القراءة 

 يستخلص حيلة الديك في     -
 .الحقيقةالوصول إلى 

 :إلىيدعو المعلم تالميذه 
 .المسرحية سرد مضمون نصي -
 استخالص حيلة الديك مع الحمار -

 .القمحللكشف عن آكل 

 .محتوى النصين -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنـــاء 
 التعـلمات

 يحدد شخصيات -
 .المسرحية

 يمثــل دوار إحــدى   -
 .شخصيات المسرحية

 
 
 
 .المسرحية يرتب أحداث -
 
 .المسرحية يعرف -

 يدعو المعلم تالميذه إلى مالحظة -
 .ثة والتعرف عليهاصور الحيوانات الثال

 يدعو المعلـم تالميـذه إلـى تمثيـل          -
 الحرص على توجيههم إلى     المسرحية مع 

التحاور باستعمال أهم المبـاني اللغويـة       
 .النصانالتي تضمنها 

 يستدرج المعلم التالميذ إلى استخراج      - 
 .تسلسلهاأحداث المسرحية وفق 

 . مناقشة الستنتاج تعريف المسرحية-

 .الحمار ،الديك القطة، -
 .وداعا وسهال، أهال -
 ...نزرع تعالوا -
 ...نقفز تعالوا -
 .الغلَّة نقتسم -
  من أكل القمح ؟-
  أين القمح ؟-
 
 
 

استثمار 
 المكتسبات

ــل  - ــة يمث ــي قص  يحك
 . أدوارها بعض الحيوانات

 يوجه المعلم التالميـذ إلـى تلخـيص        -
قصص سمعوها أو شاهدوها في التلفـاز      

 ...مسرحالأو على خشبة 

 أسماء جديـدة لـبعض      -
ــات ــال .الحيوانـ  أفعـ

 ...متنوعةوسلوكات 

 تصنع األقنعة المرتبطة بهذا المشروع في حصة نشاط اإلدماج على غرار الكيفيـة المتبعـة فـي إنجـاز          :مالحظة
 .التشكيليةحصص نشاطات التربية 
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 مذكرة نموذجية في نشاط المطالعة

  اللعب والترفـيه :الســادسالمـحور 
 ) المقروءة /المسموعة (  المطالعة :اللغــــويالمجال 

 دليل المعلم أو قصة يرتبط مضمونها بسياق محور اللعب والترفيه "قصة القطُّ الذَّكي  " :الوســــائــل
 .المطالعة القدرة على فهم المسموع وتنمية الميل إلى :القــاعديةالكفاءة 

لتعليموضعيات نشاط مؤشرات الكفاءة المراحل  المحتوى المعرفي التعلم/ات ا
وضعية 
 االنطالق

 
 

 .الديك يشرح حيلة -
 .ذكية يسمي حيوانات -
  يبدي اهتمامه واستعداده-

 .القصةلسماع 
 

 -: أسئلة تمهيدية للوصول بالتالميذ إلى    * 
 .الديكتذكر حيلة 

 . ذكر حيوانات أخرى ذكية-
 .الجديدة تشويقهم لمضمون القصة -
 . ى االنتباه وحسن االستماع دعوتهم إل-

 الكلـب،  القرد، الثعلب، -
 ...الدلفين

 

 
 
 
 
 
 

بنـــاء 
 التعلمات

 . يصغي باهتمام للقصة-
 . يحدد شخصيات القصة-
 يذكر مظاهر قسوة المارد     -
ــل  /  ــة العام ــدد ترك يح

يعلق على قسـمة    / المتوفى
/ يبرر أعمال القـط     /التركة

 .  يستنتج أهم صفات القط
 القصة ص العبرة من  يلخِّ-

 .يقرأ المعلم القصة قراءة معبرة/ 1
 :أسئلةيوجه المعلم  /2
 لفهم مضمون القصة وشـرح بعـض        -

 .المفردات الصعبة المساعدة على الفهم
 . لتحديد الشخصيات الزمان والمكان-
 النتقاء فكرة من أفكار القصـة التـي         -

 .تحقق غرضا تربويا لتحليلها ومناقشتها
 .القصةنتاج عبرة أو عظة من  الست-

 .القصة مضمون -
 الضياع،  المارد، :شرح -

  المطحنة التالل،
 الملـك،  جـادو،    القط، - 

 ...الملكبنت 
 
قيمة األشياء في جوهرها    -

 .شكلهاال في 

 
استثمار 
المكتسبات

  يلخص القصة-
 .مماثلة يحكي قصة -
 يبحث عن أمثاٍل أو حكـٍم      -

قـة  أو أقواٍل مأثورة لها عال    
 .القصةبمضمون 

 .القصة توجيه التالميذ إلى تلخيص -
 .مماثلة حثهم على حكاية قصة -
 .  تحفيز التالميذ على النشاط الالصفِّي-

 مضــامين نشــاطات  -
 .التالميذ

 
 
 
 

مسموعة ومقروءة ففي المسموعة تُعتَمد المذكرة أعاله وفـي المقـروءة    :المطالعة في هذا المستوى نوعان    :مالحظة
كَلفُ أحسنهم قراءةً بإلقائها خـالل الحصـة           يي ا لهذا النشاط، ثُمالتالميذ إلى قراءة قصة ما خارج القسم تحضير هجو

 .المسموعةعلى مسامع زمالئه ويتبع المعلِّم بعد ذلك الخطوات نفسها المعتمدة في المطالعة 
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 مذكرة نموذجية نشاط المحفوظات واألناشيد
  اللعب والترفـيه :دسالســاالمـحور 

  من كتاب التلميذ78 أناشيد صفحة محفوظات أو :اللغــــويالمجال 
  اللَّـِعب:المحفوظـــةعنوان 

 .التلميذ كتاب :الوســــائــل
لتذوق :القــاعديةالكفاءة   .الفني القدرة على الحفظ وا

لتعليم مؤشرات الكفاءة المراحل  عرفيالمحتوى الم التعلم/وضعيات نشاطات ا
وضعية 
 االنطالق

 

 .يعرفها يذكر ألعابا -
 يسمي األلعاب التي تمثلها -

  .المرفقةالصورة 

 .ألعاب لذكر - :أسئلةتوجيه * 
الصورة  الكتشاف األلعاب التي تمثلها -

 . عنهاوالتعبير

 ...الغميضة لعبة -
 لعبة الحبل/ لعبة الكرة -

 ...لعبة/لعبة تدويرالحلقة

 
 
 
 
 
 

بنـــاء 
 تعلماتال

ــراءة  / 1 ــى ق ــتمع إل يس
األنشودة و يتفاعل مـع أداء     

يستنتج أن اللعب   / 2. المعلم
المنظم يفيد الجسـم وينمـى     

يعـدد األمــاكن  / 3العقـل  
ــا . المســموح باللعــب فيه

ــي شــرح   /4 ــاهم ف يس
يتـدرب علـى   /5.الكلمـات 

/ 6.األداء بـــيتا بـــيتا  
يستظهر األنشـودة ملحنـةً     

  .المجموعةفرديا ثُم ضمن 

/ 2 .ملحنةيقرأ المعلم األنشودة قراءة     / 1
يعيد المعلـم   /3. يوجه أسئلة تتعلق بالفهم   

يعيد المعلم قراءة /4. قراءة األنشودة كاملة
يشرح المعلم  /5.الجزء المخصص للحصة  

ينشد المعلم البيـت    / 6. الكلمات الصعبة   
تكليف بعض التالميـذ بإنشـاد      /7 .األول
ذ علـى اإلنشـاد     تدريب التالمي /8. البيت

ــافس    ــارة روح التن ــفا إلث ــفا ص ص
بنفس الكيفية يتم تحفيظ بقيـة       /9.الجماعي
تدريب التالميذ علـى األداء     /10.األبيات  
 .الجماعي

 الخذروف  -
 الموكب -

 هبنا -
 

 
استثمار 
المكتسبات

 يستظهر األنشودة بـأداء     -
 .جيٍد
 يتنافس مع زمالئـه فـي       -

 .األنشودةأداء 

الميذه على أداء األنشودة     يحفز المعلم ت   -
 جيداأداء. 

 يســتغل المكتســبات  -
المعرفية في مواقف أخرى    

   .داللةذات 

 
   عودةعودةعودة
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