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 أسبوع اإلدماج و التقوٌم للمقطع(إنجاز التطبٌقات  -الوضعٌة الجزئٌة الرابعة  :) األسبوع الرابع  
 من كتاب التلمٌذ94+ إنجاز و تقوٌم المشروع ص 62و  66على دفتر األنشطة ص  6إلى  1من 

 المرحلة األولى: ) اإلدماج والتقوٌم فً كل مٌدان(
 لوحة القٌادة

مٌدان فهم المنطوق و التعبٌر  فهم المكتوب والتعبٌر الكتابً 
 الشفوي

 المهمات 

أنشطة كتابٌة متنوعة من مصادر مختلفة تعمل 
على إدماج الموارد  المعرفٌة والمنهجٌة المقدمة 

 وتفعل القٌم والكفاءات العرضٌة

أنشطة شفوٌة متنوعة من مصادر مختلفة 
تعمل على إدماج الموارد  المعرفٌة 

والمنهجٌة المقدمة وتفعل القٌم والكفاءات 
 العرضٌة . 

أمثلة  عن أنشطة 
 اإلدماج

 توظٌف المقاطع شعرٌة المحفوظة

أنشطة كتابٌة متنوعة من مصادر مختلفة تعمل 
على تقوٌم مدى إدماج الموارد  المعرفٌة والمنهجٌة 

 المقدمة ومدى تذوٌت القٌم والكفاءات العرضٌة

أنشطة شفوٌة متنوعة من مصادر مختلفة 
تعمل على تقوٌم مدى إدماج الموارد  

المعرفٌة والمنهجٌة المقدمة ومدى تذوٌت 
 لعرضٌةالقٌم والكفاءات ا

أمثلة  عن أنشطة 
 التقوٌم

 
  

 منهجٌة التناول
 

 ٌجب فً البداٌة  العودة إلى مصدر المورد والتذكٌر به . .1
 العمل على إدراجه فً سٌرورة   .2

 ٌنبؽً اعتماد  أسالٌب التنشٌط الثنائٌة ، و الفوجٌة كأولوٌة فً التدرٌب على اإلدماج .3
 ٌجب أن ٌكون التدرٌب على المواقؾ الصادرة عن القٌم أولوٌة بالنسبة للمعلم   .4
 الكفاءات العرضٌة المرصودة تشكل القاعدة  األساسٌة للتعلمات المعرفٌة  .5
 العمل على  دمج أقصى ما ٌمكن من  الموارد  .6
 الطابع اإلدماجً ألنشطة التقوٌم ضروري  .7

   مالحظة :
 بالنسبة للقٌم والمواقؾ ٌركز علٌها فً األنشطة الشفوٌة لصعوبة مالحظتها وتقٌٌمها فً األنشطة الكتابٌة   
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 قراءة + إنتاج شفوي  -(   9- 3الحصة )

 .ٌقرأ النصوص الثالثة وٌجد العالقة فٌما بٌنهم 
  فً دفتر األنشطة.« أفهم وأجٌب»حل أٌقونة 
 .مراجعة الحروف المدروسة نطقا وكتابة، وإدماج ما درسه من حروف فً وضعٌات إدماجٌة 
 .استغالل أنشطة من دلٌل المقاطع التعلمٌة 
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 أناشٌد -الحصة الخامسة: محفوظات 

 خالل األسبوع الرابع ٌمكن مسرحة األنشودة أو المحفوظة.
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واإلمالء  ) خط( فً نشاط الكتابة (: تستغل1قراءة وكتابة ): السادسة الحصة 
 وإنجاز وضعٌات

 .مراجعة رسم الحروف المدروسة فً المقطع 
 .كتابة جملة أو عبارة على كراس القسم 
 .إمالء جملة أو عبارة من إعداد المعلم 
 دفتر األنشطة (حل بعض األنشطة الكتابٌة واإلمالئٌة (. 
 .استغالل أنشطة من دلٌل المقاطع التعلمٌة 
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 الحصة السابعة: حل الوضعٌة االنطالقٌة
 

الغرض منها هو التأكد من مدى تجاوز العقبات التً تم مالحظتها لدى المتعلمٌن أثناء 
 عرض الوضعٌة المشكلة االنطالقٌة فً بداٌة المقطع.

 

 
 

 الحصة الثامنة )قراءة وكتابة(: الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة
 

وٌكون عن طرٌق وضعٌة مشكلة إدماجٌة شاملة لعناصر الكفاءة الختامٌة المستهدفة، 
القصد منه التأكد من درجة تحكم المتعلم فً الموارد، والقدرة على تجنٌدها وتحوٌلها، 

 تعبٌرا عن مدى تنصٌب الكفاءة الختامٌة لدى المتعلم، قصد اتخاذ القرار المناسب.
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 (: إكمال إنجاز المشروع وتقوٌمهالحصة التاسعة )إمالء

 

 .متابعة إنجاز المشروع 
 .تقوٌم المشروع ومعالجة نقائص المتعلمٌن 
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وتأتً كنتٌجة لمرحلة التقوٌم القصد منها تدارك مواطن الضعف المالحظة لدى المتعلم ومعالجتها فً 
 حٌنها.

 
 : ) اإلدماج والتقوٌم مابٌن المٌادٌن (  المرحلة الثانٌة

 
 
 
 فً نهاٌة األسبوع قالت المعلمة لكم من أراد الّنجاح علٌه أن : .1
 ٌنظم وقته.  .1
 أن ٌكون محبوبا من طرؾ الناس .2

 منظما.ضع للساعات عقاربها لتضبط فٌه نظام حٌاتك خالل أٌام الدراسة حتى تكون  -التعلٌمة :  

   

 ................................. .................................. وقت النوم

   

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

 أكتب ثالثة تصرفات تجعلك محبوبا عند الناس . .1
................................................* 

............................................* 
................................................* 

 
 
 
 

 (: الدعم والمعالجة11 -11الحصة )
 

 الوضعية اإلدماجية التقويمية
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 نماذج لتطبٌقات تستجٌب  لمركبات الكفاءات الختامٌة فً مٌادٌن اللغة 
 التطبٌقات المتعلقة بالقٌم التطبٌقات المتعلقة بالتوظٌؾ التطبٌقات المتعلقة بالفهم الرقم 

أسئلة فً الفهم باستعمال" مع من، ماذا،أٌن،  01
... 

التحوٌل من صٌؽة اإلفراد إلى صٌؽة جمع 
 )بسند (

 تلوٌن مفاضلة

تمثٌل معنى لفظ ورد فً جملة أو نص  02
 لتأدٌة وظٌفة

 تنفٌذ تعلٌمات إضافة الحركات أو المدود أو التنوٌن لكلمات

 حسن االختٌار إضافة "الــــــ" الشمسٌة أو القمرٌة  لكلمات الوصل بٌن الصورة والكلمة 03

توظٌؾ الكلمات فً جمل )بسند( أو بؽٌره إلكمال   أووضع إشارة        04
 المعنى

 التدلٌل على رأي

ربط الدال بالمدلول ) جمل مقابل  05
 صور(...إلخ

 استنباط حكمة تقطٌع الكلمات

 التمثٌل برمز اختٌار الحرؾ الصحٌح إلكمال المعنى اختٌار اإلجابة الصحٌحة من متعدد 06

 استخالص قٌمة اختٌار من متعدد استعمال حرفً "ص" "خ" 07

 تحدٌد مالمح التصنٌؾ فً سالسل أو فئات ترتٌب الجمل حسب التسلسل الزمنً 08

 ذكر المؽزى استعمال التذكٌر والتأنٌث التكملة للحصول على معنى مناسب 09

 تحدٌد السبب والنتٌجة تركٌب المقاطع لتشكٌل كلمات ذات معنى اختٌار مرادؾ  من )سند( 10

سرد مشابه وإعطاء  التصرٌؾ مع الضمائر البحث عن المعنى المعاكس  من )سند( 11
 تقٌٌم

 رأي عرض ترتٌب الكلمات لتشكٌل جمل الترتٌب للحصول علً معنى 12

 إبداء أسؾ وصل األجزاء المبعثرة استخراج  رأي من نص 13

 تدارك خطأ تركٌب جمل وضع خط تحت كلمة تؤدي معنى مطلوب 14

 تقدٌم اعتذار تقطٌع الكلمات الربط بأسهم لتوضٌح الفهم 15

 تحدٌد الجو السائد فً النص إكمال حسب المثال ترتٌب الصور حسب النص المكتوب 16

 عنونة النص اإلفراد ، التثنٌة ، الجمع مبعثر ترتٌب 17

 تقدٌم توضٌح "ت"     "ــــة"     " ة" إضافة  تكملة القصة 18

 تبرٌر اختٌار تكوٌن كلمات تؽٌر كلمات داخل نص والحفاظ على المعنى 19

 إبداء استٌاء البحث عن معانً كلمات فً النص الترتٌب باألرقام لجمل لتحقٌق معنى 20

 تقدٌر مجهود تحدٌد المشترك فً صورتٌن أو موضوعٌن تلخٌص القصة 21

 اعتراؾ بالخطأ استعمال الصٌػ رسم صورة تعبر عن حدث فً النص 22

 تمثل شخصٌة التعبٌر الكتابً .. من القائل ؟ 23

تحدٌد السبب / ذكر العلة/ اإلشارة إلى  24
 الزمن

 صدق الحدٌث ٌلعب األدوار

 إبداء مشاعر ٌنفذ إرشادات ؼٌر اللؽوٌة لتأكٌد الفهم التعبٌر  بأدوات 25

 إطالق حكم ٌفسر اإلٌماءات بعبارات مناسبة تحدٌد المراحل األساسٌة للحكاٌة 26

التعبٌر بمختلؾ االنفعاالت بالمالمح والحركات  27
 الجسمٌة

ٌرسم رسما أو إشارة داللٌة لتوضٌح للمعنى 
 المطلوب

 صوغ قاعدة
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 ٌةاإلسالمالتربٌة 
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 )حصة واحدة ( التربٌة المدنٌة
ٌتم استغالل ما ُدرس فً حصص التربٌة المدنٌة من المقطع التعلمً فً الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة 

 للغة العربٌة.
 

 
 


