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 تقدمي

لقد أجمعـت معظم الدراسات النظرية وامليدانية التي جعلت من علوم التربية 
النظري،  الرقّي  ساللم  يف  وتدرجت  املنظرين  أفكار  تطّورت  مهما  أّن  لها  مدونة 
وجتّسدت كتصاميم يف مناهج تربوية، فإّن ذلك ال يضمن لها الّنجاح إاّل إذا عضدت 
يتأّتى إال من  التطبيق، وذلك ال  و  التنفيذ  منازل  تنزلها  تلك اجلهود جهوٌد أخرى 

خالل تكوين املمارسني التربويني ومتكينهم من املستجدات التربوية.

املدنية«  والتربية  اإلسالمية  والتربية  العربية  للغة  املوّحد  »الكتاب  دليل  إّن 
يروم حتقيق هذه الغاية املثلى، وهي متكني األستاذ من تنفيذ محتويات الكتاب على 
النحو الذي أعّد له، لتحقيق أهدافه ، و من ثَـّم جتسيد متضمنات املناهج، وتفعيل 

االستراتيجيات واآلليات املنصوص عليها يف الوثيقة املرافقة.  

سيجد زمالؤنا األساتذة يف هذا الدليل شرًحا ُمـلمًا مبقتضيات تطبيق الكتاب 
املدرسي، و ما يتم تناوله يف كل حصة تعّلمية، واألهداف املرجوة من كل نشاط 
و االستراتيجيات املعتمدة لتحقيقها و عالقتها مبيادين كل مادة. كما يرّكز الدليل 
على شرح سيرورة املقطع التعّلمي، بدًءا من الوضعية املشكلة االنطالقية )األّم(، 
ما  و   ،) القيم  و  التوظيف  )املعارف،  مركباتها  مبختلف  املوارد  إرساء  وضعيات 
يتخلل املقطع من محّطاٍت لتعّلم اإلدماج وصوال إلى الوضعية اإلدماجية التقوميية.

الّتأليف( )جلنة 





الفهر�سة

ال�سفحة املو�سوع  الرتتيب

الفهرسة 
مقدمة  1

7 أهداف دليل الكتاب 2
7 ملــــــاذا الكتـــــاب املوّحـــــد؟ 3
7 املبـــادئ املعتمـــدة يف تأليف الكتــــاب املوّحـــد. 4
8 جتليـات  اإلنسجـام  بيـن املـواد الثالث. 5
9 ترجمة املنهاج الى كتاب مدرسي . 6

10 مخطط لتدرج الكفاءات يف املواد الثالث  7
13 القيم والكفاءات العرضية  للسنة الثانية من التعلمي االبتدائي  8
14 مسعى حتقيق  عملية التعلم 9
17 مخطط تنصيب كفاءات املادة  يف الكتاب وضبط احلصص التعلمية 10
21 توزيع  مضامني الكتاب على املقاطع التعلمية  11
27 مقترح استعمال الزمن لتناول أنشطة الكتاب  12
28 شرح »ايقونات « األنشطة  التعلمية يف الكتاب  13
34 14 منوذج لسيرورة مقطع تعملي  )   العائلة (
46 15 تقدمي مقترح حلل الوضعية االنطالقية
49 املعاجلة البيداغوجية  16
50 نصوص منطوقة مقترحة  17
64 قائمة  املصادر واملراجع 18





7

اأهداف دليل الكتاب  :
يرمي دليل الكتاب الموحد الى  تحقيق األهداف التالية: 

العربية  اللغة  لمواد  بالنسبة  الموحد،   بالكتاب  المتعلقة  والديداكتيكية  البيداغوجية  الجوانب   ـ توضيح  
جهة،   من  المتعلم  محفظة  ثقل  من  التخفيف  بين  يجمع   كونه   ، المدنية  والتربية  اإلسالمية  والتربية 
وتزويده  بأداة عمل  تعليمية " ديداكتيكية " تتماشى والمستلزمات  البيداغوجية ، بالنسبة لمناهج  الجيل 

الثاني ، من جهة أخرى .
ـ طرح  المسعى  الذي يستلزمه االنتقال  الجذري ، من منظور التعليم الى منظور التعلم ، والذي يجعل من 
المتعلم ، محور العملية التعليمية التعلمية  ، و يعطي الجوانب الديداكتيكية  بعدا بيداغوجيا إدماجيا، 

قائما على البناء الذاتي للمعرفة . 
الكتاب ودفتر  المتعلمين الستغالل  بيداغوجية  تساعدهم على توجيه  ـ تمكين األساتذة من وثيقة عمل 

النشاط استغالال ناجعا ومفيدا .

لمــــــاذا الكتـــــاب الموّحـــــد؟
إّن فكرة الكتاب الموّحد إنما هي فكرة بيداغوجية خالصة، ألّن لها ما يسندها ويدعمها ويبّين جدواها 

في مناهج الجيل الثاني، و يبرز ذلك من خالل ما يلي:
- إّن التعّلم عملية بنائية، إذ تسعى مختلف األنشطة التعّلمية إلى تحقيق ملمح واحد.

الكتاب  إطار  في  للتفعيل  واضحا  مجاال  له  يجد  العرضية  بالكفاءات  الثاني  الجيل  مناهج  اهتمام  إّن   -
ِد، علًما أّن تفاعل المواد فيما بينها يتجّسد من خالل الكفاءات العرضية و مدى إسهام المادة  الُمَوحَّ

الواحدة، في تحقيق الكفاءة الشاملة للمادة األخرى.
- اعتمدت مناهج الجيل الثاني مبدأ الشمولية بين المناهج، و تحقيق البعد المناهجي، و هذا ال يظهر على 
مستوى الهيكلة و التصميم فحسب؛ وإنما يظهر أيضا من خالل االنسجام في تقديم محتويات المواد، 

وذلك حتى يتسنى تحقيق الكفاءات و المالمح بشكل متجانس.
العلوم  مجال  االجتماعية،  المواد  مجال  الّلغات،  مجال  مجاالت:  أربعة  إلى  المواد  مناهج  ُصنَِّفت   -
المدنية  التربية  و  اإلسالمية  التربية  ُصنَِّفت  لقد  و  الرياضة.  و  الثقافة  و  الفنون  مجال  والتكنولوجية، 
في مجال المواد االجتماعية، و إذا علمنا أّن الّلغة العربّية من الّلغات األساسية اتضَحْت لنا بديهية أن 
الجانب  نغفل  أن  اجتماعيتان، دون  مادتان  تنضوي حوله  الذي  المحور األساس  العربّية  الّلغة  تكون 

َحْتُه بحوث علم االجتماع الّلغوي. االجتماعي للغة والذي َوضَّ
هذه بعض المسّوغات البيداغوجية التي تََمَخَضْت عنها فكرة الكتاب الموّحد، أَِضْف إلى ذلك بعض 

االعتبارات النفسية التي أوضحت أّن متعّلمي الّطور األّول يشّق عليهم التعامل مع عّدة سندات تربوية.
المبـــادئ المعتمـــدة في تاأليف الكتــــاب الموّحـــد:

ُيَعّرف الكتاب المدرسي بأّنه الكتاب اّلذي »يجّسد منهاًجا دراسًيا لعرض محتويات مهيكلة و مكيفة 
المدرسي،  الكتاب  في  التعريف  هذا  يتجّسد  حّتى  و  التعّلمي«  المسار  ضمن  لالستعمال  خصيصا  معّدة 
توخينا مجموعة من المبادئ، ارتأينا عرضها على زمالئنا األساتذة حتى تتّضح لديهم الفلسفة المعتمدة 

في تأليف الكتاب: 
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1- ترجمة الكتاب لمناهج المواد الثالث )لغة عربية، تربية إسالمية، تربية مدنية( من حيث توخّي مختلف 
العمل على تجسيدها من خالل  المنبثقة عنها، و  الختامية  الكفاءات  الشاملة و  الكفاءات  المالمح و 
حيز  المناهج  تضع  التي  التوصيات  و  التوجيهات  مختلف  تفعيل  و  تنظمها  و  تهيكلها  التي  الميادين 

التنفيذ.
2- شمولية الكتاب المدرسي للمخّططات السنوية للتعّلمات، و ذلك باقتراح وضعيات تعّلمية إلرساء كل 

المحتويات و ربطها بكفاءات المادة و الكفاءات العرضية و القيم.
3- تقديم محتويات المواد الثالثة بشكل منسجم و ذلك بمراعاة التقاطعات بين مضامين المناهج، وذلك 

حتى ال يصبح الكتاب جمعا لثالثة كتب في كتاب واحد.
الموارد على شكل  تناول  في  المتمثلة  و  المرافقة  الوثيقة  في  عليها  المنصوص  االستراتيجية  توّخي   -4

مقاطع تعلمية.
5- اقتراح وضعيات لتعّلم اإلدماج تتخلل المقطع التعلمي، ووضعيات إدماجية تقويمية تكون في نهاية 

المقطع في إطار التقويم النهائي الذي يستهدف تقويم الكفاءة الختامية  .
6- اعتماد مبدأ التدرج يف تنمية الكفاءات، ويظهر ذلك خاصة يف تنمية  مهارة اإلنتاج الشفوي و الكتابي 

بشكل تدريجي يأخذ بعني االعتبار حجم و طبيعة املوارد التعلمية التي مت إرساؤها.
لتمكني  تعزيزها  الثاني أوصت بضرورة  اجليل  مناهج  أّن  بالكفاءات، خاصة  املقاربة  متطلبات  تفعيل   -7

املتعلمني من جتنيد موارد بشكل مدمج حلل مجموعة من الوضعيات املشكلة املنتمية إلى عائلة واحدة.
8 ـ النصوص املقترحة لفهـم املنطـوق و فهـم املكتـوب والتي تتمحور حولهـا جـّل أنشطـة اللغـة العربيـة، 
و لهـا امتداد فـي مادتـي التربيـة اإلسالميـة و املدنيـة، إمنـا هي نصوص ذات صبغـة جزائرية مـن حيث 

املضمون والقيم ومبادئ الهوية الوطنية.
تقدميهـا  مـن حيث طريقـة  الواحـدة  املادة  طبيعـة وخصوصية  بتاًتـا  يلغي  املوّحـد ال  الكتاب  اعتماد  إن  9ـ 

وتقويـم مواردهـا.

جتليـات االن�سجـام بيـن املـواد الثالث:
التربية اإلسالمية مـن  املدنية و  التربية  العربيـة،  اللغـة  للكتاب:  الثـالث  املـواد  بيـن  يتجّلى االنسجـام 

خـالل ما يلي:
- اعتماد وضعية أم انطالقيـة واحـدة شاملة للمواد الثـالث تكـون منطلقـا للتعلمـات املستهدفـة مـن املقطـع 
مجـاالت  و  اجلديـدة  املـوارد  طبيعـة  حتــّدد  و  للمتعلميــن،  القبليـة  املـوارد  استدعـاء  علـى  تعمـل  و 

توظيفهـا و استثمارهـا.
- توزيـع احملتويـات التعلميـة بانسجـام بيـن مختلـف املـواد، فقد تـم تقدميهـا يف حقـل مفاهيمي مشتـرك، 
وكمثال على ذلك، املقطـع )السابـــع( التواصـل كمحـور مـن محاور اللغـة العربيـة، اقترحنـا موضـوع 
لالنسجام  نظرا  التربية اإلسالمية  املسجـد يف  آداب  ذلك  إلـى  املدنية، أضف  التربية  آدابـه يف  و  احلـوار 

الواضـح بني التواصـل و احلوار و آداب املسجـد.
- نصوص القـراءة املقترحـة فـي اللغـة العربيـة لهـا امتـداد و أثـر يف الوضعيات التعلمية املقترحـة يف التربيـة 

املدنيـة و اإلسالمية.
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الواحـدة،وجتّنـد  باملادة  اخلاصـة  التعلمية  املـوارد  تستثمـر  إذ  املـواد،  بيـن  التعلمية  املـوارد  تفاعـل   -
بشكـل مدمـج حلـل وضعيـة إدماجيـة تقوميية

ترجمة املنهاج اىل كتاب مدر�سي: 
املناهج  بالضرورة  على  تقدمي مواد  الى كتاب موحد ،  االطالع  التعليمي  املنهاج  يستدعي ترجمة 
الثالثة ، من حيث خصائصها ومدى مساهمتها يف حتقيق امللح الشامل، وكذا ما يتعلق بصعوبات تدريس 
تلك املواد  وأساليب او منهجيات التناول  ) انظر مناهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية املدنية 

والوثائق املرافقة لها  ـ الطور األول  من التعليم االبتدائي .(   
يترجم الكتاب املوحد مناهج  املواد الثالث، اللغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية املدنية،  بشكل 
مدمج ومنسجم، و يشكل هذا املسعى االدماجي  استراتيجية متناسقة ومتناغمة  لتحقيق امللمح الشامل 

للسنة. 
مللمح  حتقيقا  الشاملة  للكفاءات  العمودي  واالنسجام  التدرج  مبدأ  الثاني  اجليل  مناهج  راعت  لقد 
منهاج  يف   ، العمودي  االنسجام  ويتجّلى  العرضية،   والكفاءات  واملوقف  القيم  إدراج  مع  التخرج، 
املادة الواحدة من خالل التصور التنازلي يف صياغة الكفاءات، انطالقا من  الكفاءة  الشاملة للمرحلة، 
معرفية  مليادين  مناسبة  كفاءات ختامية  الواحدة  للسنة  الشاملة  الكفاء  تنبثق عن  فالسنة. كما  الطور  ثّم 
محّددة، وتكون محل ترجمة إلى وضعيات  تعلمية  إلرساء املوارد )املعرفية واألدائية( وتوظيفها، ثّم 
إدماج مركباتها يف وضعيات لتعّلم اإلدماج، وصوال الى الوضعية االدماجية  التقوميية يف نهاية مرحلة 
تعلمية ) مقطع، فصل، سنة، طور(، وإليكم مخططات جتّسد الهيكلة التنازلية يف صيغة كفاءات كّل 

مادة:



10

خمططات لتدرج الكفاءات يف املواد الثالث: 
1 ـ اللغة العربية:

الكفاءة ال�ساملة ملرحلة التعليم االبتدائي
التلميذ مشافهة وكتابة بلغة سليمة، ويقرأ قراءة معّبرة  التعليم االبتدائي، يتواصل  يف نهاية مرحلة 
مسترسلة  نصوصا مرّكبة ومختلفة األمناط ، تتكّون من مائة وثالثني إلى مائة وخمسني كلمة، مشكولة 

جزئيا، يفهمها وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية داّلة.

الكفاءة ال�ساملة للطور االأول
يف نهاية الطور األّول:  يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ قراءة سليمة نصوصا بسيطة،  
مع التركيز على النمطني احلواري والتوجيهي، تتكّون من سّتني إلى ثمانني كلمة مشكولة شكال تاّمـا، 

وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية داّلة.

الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية
يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ويقرأ نصوصا بسيطة، يغلب عليها النمط التوجيهي تتكّون من 

أربعني إلى سّتني كلمة مشكولــة شكال تاّمـا قراءة سليمة، وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة.

                                                                                                      
الكفاءة اخلتامية 

مليدان فهم املنطوق:

يفهم خطابات منطوقة 
يغلب عليها النمط 

التوجيهي ويتجاوب 
معهــا

الكفاءة اخلتامية 
مليدان التعبري 

ال�سفهي:

يقدم توجيهات، 
انطالقا من سندات 

متنّوعة يف وضعيات 
تواصلية     داّلة.

الكفاءة اخلتامية 
مليدان فهم املكتوب:

يقرأ نصوصا بسيطة، 
يغلب عليها النمط 

التوجيهي تتكّون من 
عشرين إلى أربعني 

كلمة مشكولة  شكال 
تاّمـا قراءة سليمة 

ويفهمها.

الكفاءة اخلتامية 
مليدان التعبري 

الكتابي:

ينتج كتابات من سّت 
إلى ثماني جمل  

يغلب عليها النمط 
التوجيهي يف وضعيات 

تواصلية داّلـة.



11

2 ـ اللغة االإ�سالمية:

الكفاءة ال�ساملة ملرحلة التعليم االبتدائي
بشكل  ويوّظفها  املـاّدة،  ميادين  مختلف  يف  املكتسبة  والسلوكات  والقيم  املعارف  أنواع  يف  يتحّكم 
احمليط  مع  اإليجابي  التواصل  وضعيات  يف  والوطني  الديني  احلّس  عن  املعّبرة  املواقف  يف  مناسـب 

االجتماعي والبيئي.

الكفاءة ال�ساملة للطور االأول
واألحاديث  الكرمي  القرآن  من  املكتسبة  والسلوكات  املعارف  مختلف  باستثمار  احمليط  مع  يتفاعل 

النبوية الشريفة، ويف مجاالت العقيدة والعبادات، واملعامالت والسيرة.

الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية
يتفاعل املتعلم يف محيطه بكيفية أكثر حتكما يف ممارسة السلوكات األولية املنسجمة مع املعارف والقيم 

املكتسبة يف أسس العقيدة اإلسالمية والعبادات واملعامالت وحفظ نصوص الشرعية واستعمالها.

ميدان:
حفظ النصوص واستظهاره

النصوص  من  الوضعيات  يناسب  ما  املتعلم  يستحضر 
الشرعية احملفوظة ويوظفها

ميدان:
من أسس العقيدة اإلسالمية

يعدد املتعلم أركان اإلميان ويذكر بعض أسماء اهلل احلسنى 
يف املواقف والوضعيات املناسبة.

ميدان:
مبادئ يف العبادات

يعرض املتعلم كيفية الوضوء والصالة 
ويحسن ممارستها

ميدان:
 تهذيب السلوك

يف  املكتسبة  اإلسالمية  واألخالق  اآلداب  املتعلم  ميارس 
وضعيات التواصل مع احمليط البيئي واالجتماعي.

ميدان:
السيرة النبوية

يتعّرف املتعّلم على شخصّية الرسول صلى اهلل عليه وسّلم
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3 ـ الرتبية املدنية:

الكفاءة ال�ساملة ملرحلة التعليم االبتدائي

يف نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، يكون املتعّلم قادرا على التصّرف يف محيطه االجتماعي، بشكل 
مسؤول جتاه أآلخرين، وجتـاه الرمـوز الوطنية ومؤّسـسات اجلمهورية.

الكفاءة ال�ساملة للطور االأول
يف نهايـة الطـور األّول من التعليم االبتدائي، يكون املتعّلم قادرا على معرفة قواعد احلياة اجلماعية، 

والتعبير عن تفاعله اإليجابي يف محيطه االجتماعي، واحترامه للرموز الوطنية .

الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية
يف نهايـة السنة الثانية من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على  ممارسة حقوقـه وتأدية واجباته يف 

بيئته محافظا على املمتلكات العاّمـة واخلاّصة.

                                                                                                 

الكفاءة اخلتامية مليدان احلياة 
اجلماعية:

يعبر بسلوك إيجابي يف محيطه 
عن التزامه بقواعد النظافة 
واملساهمة  يف حماية البيئة

الكفاءة اخلتامية مليدان احلياة  
املدنية:

ميّيز بني احلّق والواجب من 
خالل نظـام احليـاة يف القســم، 

تبعـا للبرنامج الدراسي اليومي، 
مؤّديـا عمله بإتقان.  

الكفاءة اخلتامية مليدان احلياة 
�سات: الدميقراطية واملوؤ�سّ

بعد الكشف عن املمتلكات 
العامة واخلاصة يف محيطه 

املدرسي  يعبر عن مساهمته يف  
احلفاظ  عليها ويفهمها.
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القيم والكفاءات العر�سية لل�سنة الثانية:
اللغة العربية:

القيم  
واملواقف:

يعتز بلغته، يقدر مكونات الهوية اجلزائرية، ويحترم رموزها، ينمي الهوية الوطنية
قيمه اخللقية والدينية و املدنية املستمدة من مكونات الهوية الوطنية

املواطنة
يتحّلى بروح التعاون والتضامن، ويساهم يف العمل اجلماعي، ويتحّلى 

بالصدق يف التعامل؛ يساهم يف احلياة الثقافية للمدرسة واحلّي أو القرية؛ 
ينتهج أساليب احلوار، وينبذ العنصرية والعنف مبختلف أشكاله.

التفتح على 
العامل

يتعّرف على ثقافات العالم ويحترمها، وينتهج أساليب التعايش السلمي 
مع اآلخرين؛ يستخلص من جتارب اآلخرين ما ميّكنه من فهم عصره 

وبناء مستقبله.

الكفاءات 
العر�سية

يوّظف قدراته التعبيرية الشفهية والكتابية- يتحّكم يف اآلليات األّولية طابع فكري
للقـراءة.

يبحث عن املعلومات ويوّظفها يف التعبير الشفوي والكتابي - ينضبط مع طابع منهجي
الزمن املخصص إلجناز األنشطة / يتعّرف على وسائل اإلعالم واالتصال.

يستخدم األساليب املناسبة للوضعية احلوارية والتوجيهية- يجيب عن طابع توا�سلي
أسئلة - يوّظف وسائل اإلعالم واالّتصال احلديثة.

ط.�سخ�سي/
اجتماعي

يعمل باستقاللية -  يساهم بفاعلية يف األعمال اجلماعية.

 الرتبية االإ�سالمية:

القيم  
واملواقف:

االعتزاز باإلسالم واالنتماء احلضاري الوطنيالهوية الوطنية
ال�سمري 
التسامح واحلوار البناء والتحلي بروح املسؤوليةالوطني

حب الوطن واحملافظة على البيئةاملواطنة
التفتح على 

العامل
املبادرة اإليجابية والتضامن والتفتح على الغير، االحترام ، اإليثار

الكفاءات 
العر�سية

استخدام االستدالل املوضوعي يف وضعيات إبداء الرأي ونقد مواقف طابع فكري
أو تصحيحها ] األدلة الشرعية [.

استخدام معارف املادة لدعم اللغة يف مواقف احلوار والتواصل مع الغير.طابع منهجي

نبذ العنف واحملاباة والتعامل بوعي ومسؤولية يف وضعيات التواصل طابع توا�سلي
البيئي واالجتماعي.

ط.�سخ�سي/
اجتماعي

االعتزاز باإلسالم وحب الوطن مبمارسات سلوكية مناسبة يف احمليط 
واالجتهاد يف العمل وإجنازه بإتقان.
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الرتبية املدنية:

القيم  
واملواقف:

يكتشف هويته الشخصية   الهوية الوطنية
يحترم ألوان  العلم و الرموز الوطنيةال�سمري الوطني

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخريناملواطنة
يكتشف محيطه تدريجيا من القريب إلى البعيد.  التفتح على العامل

الكفاءات 
العر�سية

طابع فكري
يستثمر املعلومة 

- ينتقي معلومات ضرورية وينظمها بشكل منطقي.
ـ  يربط العالقة بني مفهومني اثنني

طابع منهجي
- يّتخذ طرق عمل ناجعة

 - يرتب الوثائق حسب نوعيتها ومصادرها

طابع توا�سلي
يتواصل بشكل جيد ومفهوم من طرف اآلخرين

-  يعرض شفويا أو كتابة معلومات مكتسبة
يعبر عن اختياراته.ط.�سخ�سي/اجتماعي

 ـ  يتمّتع باالستقاللية شيئا فشيئا
 ـ  ينّظم عمله الشخصي.

 م�سعى  حتقيق عملّية التعّلم.
 1 ـ خ�سائ�ص  منهاج  اجليل الثاين من املناهج التعليمية  . 

ـ يتمحور املنهاج  حول التلميذ ويجسد خبراته كمشروع للحياة أو اإلعداد لها.
ـ ينمي شخصية املتعلم يف جميع جوانبها الوجدانية والعقلية والبدنية يف شمول وتكامل واتزان.

احلاضرة  اليومية  التلميذ يف حياته  يكتسبها  التي  واخلبرات  واملهارات  املعلومات  توظيف  يؤكد على ضرورة  ـ 
واملستقبلية.

لتنمية روح اإلقدام واالكتشاف واالستقصاء واالبتكار والقدرة على حسن االختيار واتخاذ  الفرص  ـ يهيئ   
املواقف وحل املشكالت احلياتية.

   تتماشى اخلصائص املذكورة أعاله مع االختيار املنهجي الذي نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية)1( 
بالنسبة للمقاربة التي ينبغي اعتمادها يف تقدمي املناهج اجلديدة، اذ ينص ويؤكد ذات القانون على اجلوانب 

التالية:
ومتينة  وجيهة  كفاءات  واكتساب  واستقالله  للمتعلم  املتكامل  النمو  تتيح  التي  املقاربات  على  التركيز  سيتم  ـ 

ودائمة.
منذ  املهيكلة  املعارف  وبناء  املشكالت  وحل  والتلخيص،  التحليل  أنساق  تطبيق  على  مبنية  مقاربة  اعتماد  ـ 

السنوات األولى للمدرسة ، والتي ستتواصل وتعزز على مدى احلياة ... 
 )1( القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم: 08 - 04 املؤرخ 23 جانفيي 2008.
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ـ تنمية كفاءات التعلم الذاتي. 
ـ تنمية الكفاءات التي تسمح لألفراد باالستعماالت املتنوعة للمعارف العلمية يف حياتهم املدرسية واالجتماعية 

واملهنية 
ـ تنمية الفكر والقيم العلمية التي تنشئ ذهنية جديدة لدى مواطن العالم احلالي.     

لذلك فان املنهاج املقرر يطرح سبال ووسائل تعليمية  ترتبط  أساسا ببيداغوجية  االدماج  التي تقوم » على 
مسار االمتالك املعريف اخلاضع للتحليل«)2(، ويعني مفهوم اإلدماج جتنيد املتعلم لقدراته ومكتسباته القبلية، 

قصد بناء املعرفة، بحيث يدخل ويوظف )يدمج( يف مسعاه التعلمي ما سيأتي بيانه على سبيل املثال.

2 ـ تنمية قدرات املتعلم 
يتم ذلك من خالل أهداف تعلمية  تعتمد سندات  متنوعة من نصوص ورسومات وصور ُتستقرأ وُيستخلص 

منها ما ميّكن املتعلم من  البناء الذاتي للمعرفة .
ـ البناء التدريجي للمفاهيم، املفهوم صورة ذهنية  نتمثلها لشيء ما أو حدث أو عالقة مشتقة من اخلبرة، 

متكن من التصنيف والتحليل والتركيب والربط والدمج واالستنتاج.
 يتم االنطالق من مجاالت معرفية ومفاهيم بسيطة  للوصول إلى املفاهيم املعقدة بشكل تدريجي  من: 
مفاهيم أولية. ـ مفاهيم تصنيفية. ـ مفاهيم ارتباطية.  والتدرج يف التجريد للوصول الحقا الى مفاهيم نظرية 

مع الربط بني املفهوم والقيمة االجتماعية ) انظر املثال أدناه (.
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مقاربة مبنية على تطبيق أنساق التحليل والتلخيص وحل المشكالت وبناء المعارف اعتماد ـ 
  ...حياة ، والتي ستتواصل وتعزز على مدى ال المهيكلة منذ السنوات األولى للمدرسة

 . ـ تنمية كفاءات التعلم الذاتي
باالستعماالت المتنوعة للمعارف العلمية في حياتهم  لألفرادـ تنمية الكفاءات التي تسمح 

 المدرسية واالجتماعية والمهنية 
     . تنمية الفكر والقيم العلمية التي تنشئ ذهنية جديدة لدى مواطن العالم الحاليـ 

لذلك فان المنهاج المقرر يطرح سبال ووسائل تعليمية  ترتبط  أساسا ببيداغوجية  االدماج     
، ويعني مفهوم اإلدماج تجنيد (2)"على مسار االمتالك المعرفي الخاضع للتحليل" تقوم  التي

في مسعاه ( يدمج)المتعلم لقدراته ومكتسباته القبلية، قصد بناء المعرفة، بحيث يدخل ويوظف 
 .التعلمي ما سيأتي بيانه على سبيل المثال

  ـ تنمية قدرات المتعلم 2
من خالل اهداف تعلمية  تعتمد سندات  متنوعة من نصوص  ورسومات وصور  يتم ذلك    

 .يستقرؤها ويستخلص منها ما يمكنه من  البناء الذاتي للمعرفة 
 البناء التدريجي للمفاهيمـ 

 لشيء ما أو حدث أو عالقة مشتقة منالمفهوم صورة ذهنية  نتمثلها 
 .واالستنتاج الخبرة، تمكن من التصنيف والتحليل والتركيب والربط والدمج

يتم االنطالق من مجاالت معرفية ومفاهيم بسيطة  للوصول إلى المفاهيم المعقدة بشكل 
والتدرج في التجريد .  ـ مفاهيم ارتباطية. مفاهيم تصنيفية ـ. مفاهيم أولية :من تدريجي  

انظر المثال ) للوصول الحقا الى مفاهيم نظرية مع الربط بين المفهوم والقيمة االجتماعية 
 (.ادناه 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
)2 (- املرجعية العامة للمناهج ـ اللجنة الوطنية للمناهج مارس 2009. .1669 للمناهج ـ اللجنة الوطنية للمناهج مارسالمرجعية العامة  -( 1)
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  3  ـ اأ�ساليب ومنهجيات العمل:
يعتمد املتعلم أساليب وخطوات منهجية ومناذج يبني على منوالها نشاطه لتحقيق األهداف املرجوة، ويبرز 
التحصيل  تساعد على  من نصوص وسندات  املادة  باستعماله ألدوات  املتعلق  الديداكتيكي  اجلانب  ذلك  يف 

العلمي  والبناء الذاتي للمعرفة .

4  ـ خطوات تن�سيب الكفاءة اخلتامية:
التعلمية ، وفق اخلطوات  املشكلة  الوضعيات  تناول  التدرج يف  الكفاءة اخلتامية  من خالل  يتم  تنصيب 

التالية :
تقدمي الوضعية املشكلة االنطالقية )االم( 

يتم تقدمي الوضعية املشكلة التعلمية  االنطالقية )الوضعية االم( للمتعلمني وإجراء مناقشة عامة حولها  مع 
ترك حلها معلقا الى  مرحلة الحقة بعد  تناول الوضعيات املشكلة اجلزئية الالزمة .

تعلم املوارد : 
وهو تعلم منهجي ينجز أثناء تناول  كل وضعية  مشكلة جزئية   واملتوافقة مع  مركبة من مركبات الكفاءة  
، مع العلم ان املركبة الواحدة قد تتطلب أكثر من وضعية مشكلة جزئية تستهدف كلها  إرساء املورد  من طرف  

املتعلمني )عمل فردي ـ ثنائي ـ  فوجي ، عمل جماعي(

االإدماج اجلزئي 
ويكون عن طريق وضعية مشكلة تستهدف ادماج مكونات املركبة الواحدة )معرفية  ـ مهارية ـ سلوكية(

تعلم اإدماج املركبات : 
  يتم ذلك  بعد االنتهاء من ارساء املوارد ، بهدف التأكد من مدى قدرة املتعلم على إدماج  التعلمات 

املجزأة . 

ـ حل الو�سعية امل�سكلة االنطالقية  :
الوضعية  اثناء عرض  املتعلمني  التي مت  مالحظتها لدى  العقبات  التأكد من مدى جتاوز  الغرض منها هو 

املشكلة االنطالقية يف بداية املقطع .
 التقومي :

     ويكون عن طريق وضعية مشكلة إدماجية شاملة  لعناصر الكفاءة اخلتامية املستهدفة  ، القصد منه التأكد 
من درجة حتكم املتعلم يف املوارد  والقدرة على جتنيدها وحتويلها ،تعبيرا عن مدى تنصيب  الكفاءة اخلتامية 

لدى املتعلم 

ـ املعاجلة البيداغوجية املحتملة :
يف  ومعاجلتها   املتعلم  لدى  املالحظة  الضعف  مواطن  تدارك  منها   القصد  التقومي  ملرحلة   كنتيجة  وتأتي 

حينها.
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حل�س�ص التعلمية
ملدر�سي  و�سبط ا

ب ا
يف الكتا

ملادة  
ت  ا

خمطط  تن�سيب كفاءا
اللغة العربية

الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية من التعليم االبتدائي :
ب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعني كلمة مشكولة شكال تاما ،

        يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغل
ت  تواصلية دالة .

وينتجها كتابة يف وضعيا
رت الن�ساط

دف
ملدر�سي

ب ا
يف الكتا

 التناول 
ت الكفاءة

 مركبا
خلتامية

 الكفاءة ا
مليدان

 ا
ف الصيغ

يوظ
ب

 و التراكي
اللغوية.

ب  املتعلم يف
 يجي

  دفتر النشاط  على
ص

 أسئلة  تخ
ف

 الصيغ  بهد
س عليها

 التمر
  و تثبيتها

ق  (
ملنطو

الن�ساط :   )فهم ا
ت وصور( مالئمة

ت ) رسوما
ص وسندا

  من خالل نصو
ص منطوق  مرتبط  مبوضوع الوحدة  التعلمية 

 يتم تناول ن
محل التناول  

ص والتعامل معه  من خالل أسئلة الفهم
 ـ االستماع للن

والتعبير
ُث

ّ َد حتَ
اأ ُّل َو َم َتاأَ أَ الن�ساط  ـ ا

ص 
ـ التعبير احلر ثّم املوجه ) بواسطة أسئلة حول الن

املنطوق والسند التوضيحي (   
َِّيَغ َْتْعِمُل ال�س الن�ساط   : اأ�س

ص املنطوق 
ف الصيغ من خالل جمل  يتضمنها الن

ـ اكتشا
ت صلة باملوضوع . 

/ او جمل أخرى مختارة  ذا
ُب

أرِكّ الن�ساط :  ا
ب النحوية والصرفية من خالل امثلة 

ف على التراكي
التعر

ت  
بسيطة ودقيقة  لإلنتاج الشفوي من خالل وضعيا

ث « 
»مسرحة االحدا

ص
 * فهم املعنى الظاهر يف الن

ت
املنطوق: استخراج معلوما

*  فهم املعنى الضمني  / استنتاج       
ت، 

     )أحكام، بيانا
ت...(

تفسيرا
ت

 * تفسير ودمج أفكار ومعلوما
ت

 * تقييم املضمون ووظيفة املركبا
اللغوية والنصية

ت
 يفهم خطابا

ب عليها
 منطوقة يغل

 النمط التوجيهي
ب معها

        ويتجاو

فهم املنطوق
والتعبير الشفوي

ف واإلخبار، 
السرد ،الوص

التوجيه ، اإلقناع
ت، 

  يقدم توجيها
ت 

انطالقا من سندا
ت 

متنوعة يف وضعيا
تواصلية دالة
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ُب:
أْفَهُم َو ُأِجي

ب  املتعلم
 يجي

 كتابة  يف دفتر
  النشاط  على
   أسئلة متنوعة

ص القراءة
ص ن

  تخ
  للربط بني القراءة

  والكتابة.

ب
ف التراكي

 ُأوظ
اللغوية.

ًّا ( َفِوي ْنٍتُج �سَ الن�ساط ) اأُ
	

ًا (مستوى  ويتحقق من خالل هذه الوقفة ) ُأْنتٍُج َشَفِوّي
ت االدماج اجلزئي

من مستويا
ـْــــَراأُ ق أَ الن�ساط : ا

ص  اللغة العربية    
تقدمي ن

ت القراءة ، تكون  متبوعة بشرح  معنى 
 القراءة وفق مؤشرا

ص يراعى فيها التدرج من: أسئلة  
ت واسئلة لفهم  الن

املفردا
ف  الى أسئلة   حتليلية .

الفهم  و  أسئلة  االستكشا
ّز َمِي ف َواأُ

كت�س الن�ساط  :  اأَ
ف املطلوبة قراءة ومتييزا

ص كسند ملراجعة احلرو
ف الن

 يوظ
ت واألشكال  .

بني األصوا

ُن قراءتي
ِّ َح�س الن�ساط :  اأُ

ت القراءة 
س على األداء القرائي  وفق مؤشرا

يتم  التمر
هذه الوقفة مستوى من 

خالل 
ويتحقق من 

املطلوبة 
ت االدماج اجلزئي. 

مستويا
ت : مقطوعة شعرية

ملحفوظا
ن�ساط ا

ص
 * فهم املعنى الظاهر يف الن

ت
ب/استخراج معلوما

املكتو
* فهم املعنى الضمني/ 

ت، 
استنتاج)أحكام، بيانا

ت...(
تفسيرا

ت
* - تفسير ودمج أفكار ومعلوما

ت 
* تقييم املضمون ووظيفة املركبا

اللغوية والنصية يقرأ نصوصا بسيطة 
ب عليها 

، يغل
النمط التوجيهي 

تتكّون من عشرين 
إلى أربعني كلمة 

مشكولة شكال 
تاّمـا قراءة سليمة 

ويفهمها    

ب
فهم املكتو

:
 َخــــطٌّ
 امالء

أنتج كتابيا

الن�ساط : خط ـ اإمالء
س على اخلط  نقال ونسخا  وامالء .

يتم التمر
ِّ إْنَتاِج اْلِكتَاِبي ُب َعَلى اال

َّ َتَدر أَ  الن�ساط :  ا
س املتعلم على اإلنتاج  الكتابي :

ك يتمر
 وبعد ذل

ت
خالل هذا النشاط  مستوى من مستويا

 ويتحقق من 
 االدماج اجلزئي

ب ،ينقل وينسخ،
 يخط ويكت

ينتج جمال بصيغ توجيهية
ت من 

ينتج كتابا
ّت إلى ثماني 

س
ب عليها 

جمل  يغل
النمط التوجيهي يف 
ت تواصلية 

وضعيا
داّلـة.

التعبير الكتابي
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رتبية اال�سالمية: الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية من التعليم االبتدائي :
              ال

ت  
س العقيدة اإلسالمية والعبادا

ف والقيم  املكتسبة يف أس
ت  األولية املنسجمة مع املعار

    يتفاعل املتعلم يف محيطه  بكيفية اكثر حتكما يف ممارسة السلوكا
ص الشرعية واستعمالها 

ت وحفظ  النصو
واملعامال

دفرت الن�ساط
ملدر�سي

ب ا
يف الكتا

 التناول 
مل�ستهدفة

ملوارد ا
ا

خلتامية
 الكفاءة ا

مليدان
 ا

حفظ و 
استظهار 

    يتناول الكتاب السور القرآنية املطلوبة  ويقدمها يف نسخة  
ص 

ش »  يتلوها املتعلم ويفهم معناها من خالل ن
»قراءة ور

مبسط  للمعنى وصوال الى ما يتعلمه من السورة واستظهارها 
أَْتُلوالحقا : 

أْفَهُم الُسورة.
ُم من السورة أتََعلَّ

أحفظ
تقدم االحاديث ضمن سياق تعلمي: األخالق واآلداب اإلسالمية

ش، 
السور: املسد، الكافرون، قري

الفيل ، املاعون، العصر
األحادييث:

حديث عن العلم
حديث عن صفات املسلم

يحسن املتعلم استظهار 
ما حفظ من القرآن الكرمي
ف

ث النبوي الشري
واحلدي

 حفظ
واستظهار
ص

النصو

ت 
وضعيا

ف 
توظي

املوارد 
وتعّلم 

اإلدماج ميادين العقيدة اإلسالمية واألخالق واألداب اإلسالمية والسيرة 
النبوية

شكل 
يف 

يقدم  الكتاب محتويات هذه امليادين بالتناوب ، 
ص وسند يتناولها املتعلمون من 

وضعيات تعلمية ، من خالل ن
ص ومالحظة  السندات املكملة له والتعبير  

خالل قراءة وفهم الن
العملي عن  مساهمتهم يف ممارسة السلوك املنتظر منهم وصوال 

ص القيمة االجتماعية املنتظرة :
الى استخال

أَْقَرُأ َوُأالِحُظ.

ُم أتََعلَّ
أَْحَفظ.

أركان اإلميان. 
من أسماء اهلل احلسنى.

ض 
يعدد أركان اإلميان، ويذكر بع

أسماء اهلل احلسنى. 
س 

ـ من أس
العقيدة 

- أداء الوضوء.
أداء الصالة.

  تناول املعارف املتعلقة بالطهارة والوضوء
والصالة وممارستها يف  أداء الشعائر

مبادئ يف 
ت 

العبادا
- آداب املسجدــ زيارة االقارب ـ 

الصدق يف القول
 جتسيد السلوك اليومي يف تواصله مع

 محيطه
األخالق 
ب 

و األدا
اإلسالمية 

- مولد الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم وطفولته 

 تقدمي مختصر حلياة الرسول صلى اهلل
 عليه واالقتداء بسيرته.

السيرة النبوية
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ملدنية
الرتبية ا

الكفاءة ال�ساملة لل�سنة الثانية من التعليم االبتدائي :
س سلوكا ايجابيا يف محيطه  وذلك بالتوفيق بني حقوقه  وواجباته وحبه للعمل واحلفاظ على البيئة ، واملمتلكات العامة  و اخلاصة .

    ميار

دفرت الن�ساط
ملدر�سي

ب ا
يف الكتا

 التناول 
ت الكفاءة

 مركبا
خلتامية

 الكفاءة ا
مليدان

 ا

ف
 وضعيات توظي

 املوارد

 وضعيات ادماجية

 يقدم  الكتاب محتويات هذه
 امليادين تدريجيا  ، يف شكل

 وضعيات تعلمية ، من خالل
ص وسندات ـ يتناولها

 نصو
 املتعلمون من خالل قراءة وفهم

ص ومالحظة  السندات
 الن

 املكملة له
 والتعبير  العملي عن  مساهمتهم
يف ممارسة السلوك املنتظر منهم :

أَْقَرُأ َوُأالِحُظ.
ُم أتََعلَّ

ٌأَساِهُم

ـ يتعرف على العناصر التي تشكل البيئة
  ـ يربط العالقة بني عناصر البيئة واألضرار

ب فيها اإلنسان
 التي يتسب

  للحفاظ على قواعد   ـ يقترح  إجراءات 
النظافة والبيئة ) كمشروع (.

 يعبر بسلوك ايجابي  يف محيطه عن
  التزامه بقواعد النظافة واملساهمة

يف حماية البيئة

 احلياة اجلماعية

س
ف احلقوق و الواجبات على اسا

  ـ يصن
سند معطى .

ب
 -  مييز بني احلق والواج

 ـ يتصرف بشكل مسؤول  بإتقانه  للعمل
املطلوب .

ب من خالل
 مييز بني احلق والواج

 نظام احلياة يف القسم تبعا للبرنامج
  الدراسي اليومي مؤديا عمله بإتقان

احلياة املدنية

 ـ يقدم أمثلة عن ممتلكاته اخلاصة واملمتلكات
املشتركة .

ف املمتلكات اخلاصة والعامة من  خالل
 ـ يصن

سند معطى.
  ـ  يبرر مسعاه فيا يتعلق  باحلفاظ على

املمتلكات

ف عن املمتلكات العامة
 بعد الكش

 واخلاصة يف محيطه املدرسي  يعبر
عن مساهمته يف  احلفاظ  عليها .

 احلياة
الدميوقراطية
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توزيع م�سامني الكتاب على املقاطع التعلمية:
املقطع االأول:

تربية مدنية  تربية
اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ من حقي أن 
أتعلم

ـ أتقن عملي

ـ أكون 
منضبطا

 

ـ سورة املسد  

ـ فضل العلم

ـ ديننا يحث 
على العلم

الن�ص املقروء الن�ص املنطوق
)ملحق بالكتاب (

1ـ اليوم  تعود 
الى املدرسة

انتهت العطلة 
الصيفية

  َها أَْنَت تَُعوُد إَلَى امْلَْدَرَسِة 
ِسيَك وُزَماَلئَِك   َوتَْلتَِقي  مِبَُدرِّ

َراَسِة َمَعُهْم. ملَِواَصَلِة الدِّ
َم يِف املَْدَرَسِة؛   ِمْن َحِقَك أَْن تَتََعلَّ

َولَِكْن َماَذا يَِجُب أَْن تَْفَعَل  
َراَسِة؟ لَِضَماِن النََّجاِح  يِف  الدِّ

احلياة 
املدرسية 

2 ـ يف ساحة 
املدرسة

مع معلمتي 

3 ـ يف القسم موعد االستراحة 

املشروع:  إجناز مطوية للتعريف    
               باملدرسة

اُت : َهَمّ  امْلَ

يَك َعْن َعْوَدتَِك لِْلَمْدَرَسِة َوِصْف لُِهْم ُكَلّ َما َجَرى.  ْث َوالَدّ   ـ َحَدّ

َراَسِة.   ُق لَُكْم الّنجاَح يِف الِدّ تِي حُتَِقّ ْر زمالَءَك بِاْلَواِجبَاِت الَّ   ـ  َذِكّ

ُ َفْضَل اْلِعْلِم َوَفَوائَِدُه ، اِْبَحْث َعْن بَْعِضَها.  تِي ُتبنََيّ ريفة الَّ   ـ ُهنَاَك اْلَكثِيُر ِمَن اأْلَحاِديِث الَشّ

ٍة ُتَعِرُفوَن بَِها َمْدَرَستَُكْم.   ـ تََعاَون َمَع زمالئَِك يِف إجِْناِز َمْطِويَّ
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املقطع الثاين :

تربية مدنية  تربية
اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ اطيع املسنني 

ـ احترم الكبار

 ـ  انا تلميذ 
مطيع

ـ الصدق يف 
القول 

ـ زيارة 
األقارب  . 

ـ أحافظ 
على األمانة

الن�ص املقروء الن�ص املنطوق
)ملحق بالكتاب (

زفاف اختي   عيد اْلفْطر ِة أَْفَراٍد،  ُن َعائَِلتَك ِمْن ِعدَّ تَتََكوَّ
يَْلتَُقوَن يِف ُمنَاَسبَاٍت َعِديَدٍة ، 
َوجَتَمُعُهْم َعاّلَقاُت ااْلِْحتَِراِم 

َوالتََّضاُمِن.

ى بَِها  تِي تَتََحلَّ َفاُت الَّ َماِهي الصِّ
يِف تََعاُمِلَك َمَعهم َوَمَع َجِميِع 

أَْفَراِد امُلْجتََمِع. 

العائلة
اليوم ننظف 

بيتنا
َهْل مُيِْكُن اْلَعْيُش 

باَِل َمْسَكٍن؟

عائلتي حتتفل 
باالستقالل

ُة  اْلَعائَِلُة اجْلََزائِِريَّ
ْوَرِة. اَم الثَّ أَيَّ

املشروع : إجناز شجرة للعائلة
اُت : َهَمّ  امْلَ

ا بِأَْفَراِد َعائَِلتَك. ا َوِكتابًِيّ ف زمالَءَك َشَفِوًيّ   ـ َعِرّ

ى بَِها يِف تََعاُمِلَك َمَع اآلَخِريِن ؟  تِي تَتََحَلّ َفاُت الَّ  ـ َما ِهي الِصّ

َفُظ ِمْنَها ؟ ِريَفِة ، ماذا حَتْ َفاِت يِف أَحاِديثِِه الَشّ َم تِْلَك الِصّ ى اهلُل َعَليه َوَسَلّ ُسول َصَلّ َمنَا الَرّ  ـ َعَلّ

تِي تَْلتَِزُم بَِها َمَع أَْفَراِد  َفاِت الَّ ر يِف الِصّ تِي تَتََعاَمُل بَِها َمَع أَْفَراِد َعائَِلتَِك فِكّ َفاِت الَّ ْفَت َعَلى الِصّ   ـ بَْعَد أَْن تََعَرّ
املْجتََمع .
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 املقطع الثالث
تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ الشجرة 
صديقة االنسان

ـ لنحم غابتنا

ـ احلديقة العامة

ـ سورة 
قريش

 ـ من أركان 
االميان 1

ـ من  أركان 
اإلميان 2

 الن�ص
املقروء

 الن�ص املنطوق
)ملحق بالكتاب (

بني املدينة 
والريف

رحلة سنونـوة ُد لََك أَنَّ َواِجبََك  اجلميع  ُيَؤكِّ
 نَْحَو َوَطنَِك يَْأتِي بَْعَد َواِجِب
 اإْلميَاِن بِاهللِ َوِعبَاَدتِه ،  َسواء

نَا يف نَا يِف امْلَِدينَِة أْم ِعّشْ  ِعّشْ
يِف، َفإِنَّ أَْرَض باِلِدنَا  الرِّ

 َواِحَدٌة ، َوَعِزيَزٌة َعَلينَا. ـ
 حتدْث َعِن املََكاِن الِذي تَِعيُش

ِفيِه.
ـ َكْيَف حُتَاِفْظ َعَلْيِه؟

 احلي
 والقرية

من خيرات 
الريف

جني الزيتون

يف احملالت 
الكبرى

جولة يف أرجاء 
املدينة

امل�رشوع:

              أقضي يوما مع الفالح

امَلِهَمات:

اُن  َكّ تِي مُيَاِرُسَها الُسّ ْث َعِن اأْلَْنِشَطِة الَّ يِف وَمنَاِظَر املَِدينَِة ، َوحَتََدّ ا ُمنَاِظَر الِرّ  ـ ِصَفّ لُِزمالئَِك َشَفِوًيّا و ِكتابِيَّ
ِفيِهَما  ؟

ُلوِل لِْلُمَحاَفَظِة َعَليَها. اَحاُت َخْضَراٌء ، هاِت أَْمثَِلًة َعْنَها ، َواَْقتَِرْح بَْعَض احْلُ يِف َوامْلَِدينَِة َمَسّ ـ يِف الِرّ

ُث َوأَْيَن مُيَاِرُس؟ تِي مُيَاِرُسَها اإْلِْنساُن ، َعْن أَُيّ نََشاِط تَتََحَدّ ُن نََشاًطا ِمَن اأْلَْنِشَطِة الَّ ـ ُسوَرُة ُقَرْيِش تَتََضَمّ
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املقطع الرابع :

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
 الو�سعية  امل�سكلة

االنطالقية حمور

ـ احلق يف الراحة

 ـ احلق  يف اللعب
والترفيه

 ـ أنظم أوقات
راحتي

 ـ ُسوَرُة اْلَعْصِر
.

 ـ من أسماء
اهلل احلسنى1
 ـ من أسماء

اهلل احلسنى2

الن�ص املقروء الن�ص املنطوق
)ملحق بالكتاب (

مباراة حاسمة العدو املدرسي
ياضَة  أَْنَت حُتِّب الرِّ

اَحة يِف  َوتَْستَِغّل أَْوَقاَت الرَّ
َلِة  مُمَاَرَسِة ِهَوايَتَِك امْلَُفضَّ
ْسِليَِة. َوِزياَرِة أََماِكِن التَّ

ْث َعِن الّريَاَضِة  ـ حَتَدَّ
َوالِهَوايَِة التِي حُتُِبهاَ

ـ َكْيَف ُتنَظم َوْقتََك؟ 

 الرياضة
هوايتي املفضلةوالتسلية الهوايات

أصدقاءالكتاب يف حديقة احلامة

امل�رشوع:

      دليل لعبة رياضية
املهمات :...........................) يعدها األستاذ(

املقطع اخلام�ص  :
تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ نظافة 
املدرسة

ـ املَاُء ثَْرَوٌة 

ـ نََظاَفُة 
ِيط. احمْلُ

ـ  ُسوَرُة 
امْلَاُعوِن  

 
ـ الوضوء1 

ـ الوضوء 2

 الن�ص
املقروء الن�ص املنطوق

نظافة احلي يَْوٌم باَِل 
َراٍت ِسياَّ

ُتَشاِهُد ُكّل يَْوٍم يِف َحيُِّكْم َمَظاِهَر 
َظاَفَة:  َسيِّئًَة تَْفِقُدُه اجْلََماَل َوالنَّ

نَِفايَاٌت يِف ُكلُّ َمَكاٍن ، ِميَاُه ُمتَسربٌة، 
َرٌة ... اِْقتََرْحَت َعَلى  أَِشَجاُر ُمَكسَّ

اِن احْلَيِّ يِف  ُزَمالئَِك ُمَشاَرَكة ُسكَّ
تَْنِظيِفه.

تِي ُقْمُتْم بَِها. ْث َعْن اأَلْعَماِل الَّ حَتَدَّ

 البيئة
والطبيعة

ال  ُأبذر املاء سد بني هارون

واحة ساحرة رحلة إلى 
تيكجدة

امل�رشوع:

       ُأجنز الفتات توجيهية 
للمحافظة على احلديقة العامة

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(
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املقطع ال�ساد�ص :

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ أنا نظيف

ـ أقرأ البطاقة 
الغذائية

ـ غذائي 
نظيف

ـ أتعرف على 
الصالة

ـ أصلي خمس 
صلوات يف اليوم

ـ أتعلم الصالة

الن�ص املقروء الن�ص املنطوق

1 فطور الصباح وجبة الصباح ُثُكْم َطبِيُب امْلَْدَرَسِة أَنَّ  يَحدِّ
أَْوَجاَع اْلبَْطِن و االْسنَاِن 

َعاِم  ًة الى نَْوِع الطَّ تَُعوُد َخاصَّ
َظاَفِة ، َوأَنَّ  أَْو اِْنِعَداُم النَّ

َة اجْلِْسِم  يَِّد َوِصحَّ ُموَّ اجْلَ النُّ
ّيًا. ُب ِغَذاًء ِصحِّ تَتََطلَّ

ـ وّجه نََصائَِح لِزِميِلك ُتبنِي لَه 
َكيَف ُيحاِفظ َعَلى صَحتِِه ؟

 التغذية
والصحة

2   صحتي يف 
غذائي

  أهمية الغذاء 
يف حفظ 

الصحة
3   احافظ على 

صحة أسناني
 صحة

الفم و األْسنَان
املشروع:

       ُأجنز الفتات توجيهية 
للمحافظة على احلديقة العامة

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(

املقطع ال�سابع:

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ أحتاور مع 
غيري

ـ آداب احلوار

ـ أقبل رأي 
زميلي

ـ سورة 
الكافرون

ـ آداب املسجد1

ـ آداب املسجد2

 الن�ص
املقروء

 الن�ص
املنطوق

مفاجأة سارة الهاتف
ا بِأَْشَخاِص َكثِيِريَن  تَْلتَِقي يَْوِمّيً
اِرِع ، يِف  : يِف اْلبَْيِت ، يِف الشَّ

امْلَْدَرَسِة ، يِف امْلَْسِجِد ... 
ِة ُأُموٍر  ُث َمَعُهْم يِف ِعدَّ َفتَتََحدَّ
، َوُهنَاَك أَشخاُص تََعِرِفُهْم 

ُهْم بَعيُدوَن َعْنَك ، َوُتِريُد  َولَِكنَّ
أَْن تَتَِّصَل بِِهم.

ـ َما ِهَي اآلَداُب التِي تلتَِزُم بَِها 
ِعنَد َحِديثَك َمَعهْم.

ـ اذُكر بْعَض َوَسائِِل التَواِصل، 
ْ َفَوائَِدَها. َوبنَيِّ

التواصل

حصتي 
املفضلة

حصة يف 
املذياع

  بحث يف 
األنترنيت  احلاسوب

امل�رشوع:

             ُأجنز بطاقة تهنئة

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(
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املقطع الثامن :

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
 الو�سعية  امل�سكلة

االنطالقية  حمور

ـ املمتلكات 
العامة 

واملمتلكات 
اخلاصة .

ـ املرافق 
العمومية.

ـ  تراثنا ملك 
للجميع

ـ ُسوَرُة اْلِفيِل.

 ـ  مولد 
الرسول صلى 

اهلل عليه 
وسلم، 

ـ نسب الرسول 
صلى اهلل عليه 

وسلم

 الن�ص
املقروء

 الن�ص
املنطوق

زيارة املتحف اجلرة تختلف الوسائل 
واألدوات التي يستعملها 

اإلنسان من زمن إلى زمن 
آخر، ويختلف االحتفال 

باألعياد واملناسبات 
أيضا.

ـ عّر ف زمالءك ببعض 
األدوات والوسائل القدمية.
 ـ اشرح لهم كيف حتتفل 
عائلتك بعيد من األعياد 

الوطنية

 املوروث
 احلضاري

االحتفال 
بالعام 

األمازيغي 
»يناير«

إعداد جرد 
للتراث الوطني

املالبس   عيد الزربية 
التقليدية

املشروع:
      ُأصنف تراث بلدي وأصفه

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(
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التوزيع الزمني على ميادين اللغة يف الطور االأول

ال�سنة الثانيةال�سنة االأوىلامليادين

املجموعمدة احل�سةاحل�س�صاملجموعمدة احل�سةاحل�س�ص

فهم املنطوق والتعبير 
3 سا45د34 سا45د4الشفوي

4٫30 سا45د4٫306 سا45د6فهم املكتوب

3٫45 سا45د3٫455 سا45د5التعبير الكتابي

11٫15 سا11٫1515 سا15املجموع

 

مقرتح ا�ستعمال الزمن لتناول اأن�سطة الكتاب:

8األيام
9.3011.15                  9.45                    13

14.30   15.30

ت. فهم املنطوق والتعبير شفوي ح1األحد
إسالمية

ت شفوي 
ح2

إنتاج االثنني
ت. مدنيةقراءة ح4شفوي ح3

محفوظات 
ح5

إمالء  ح7 قـراءةوكــتابة ح6الثالثاء

معاجلةإمالء ح9قـراءة وكـتابة ح8 األربعاء 

إنتاج كتابي إدماج 10اخلميس 
ح11

ت. 
إسالمية

محفوظات12
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�رشح )ايقونات( االأن�سطة التعلمية يف الكتاب:
املادة  مقتضيات  وفق  تراتبي  بشكل  هيكلتها  متت  املفاتيح  املصطلحات  من  مجموعة  الكتاب  يتضمن 

وطبيعتها، و تندرج ضمن هذه املصطلحات األنشطة التعلمية للمواد الثالث.

املقطع التعلمي: 
تربط  عالقات  بوجود  يتميز  املهمات،  و  األنشطة  و  الوضعيات  من  مترابطة  و  مرتبة  مجموعة  هو 
هذا  خالل  من  جنسدها  أن  ميكن  واحدة  سيرورة  التعلمية  املقاطع  وتعتمد  املتتابعة،  أجزائه  مختلف  بني 

املخطط:
االأ�سبوع الرابعاالأ�سبوع الثالثاالأ�سبوع الثايناالأ�سبوع االأول

الوضعية 
املشكلة 

االنطالقية

إرساء موارد معرفية 
وأدائية + قيم 

وكفاءات عرضية

إرساء موارد معرفية 
وأدائية + قيم وكفاءات 

عرضية

إرساء موارد معرفية 
وأدائية + قيم 

وكفاءات عرضية

حل الوضعية 
االنطالقية

التقومي واإلدماج

املعاجلة والدعمتعلم إدماجتعلم إدماجتعلم إدماج

وقد اعتمد الكتاب املقاطع املقترحة يف الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية، ومّت تناولها بشكل ، و ذلك 
الشفوي-فهم  املنطوق-التعبير  )فهم  تهيكلها  التي  امليادين  حسب  العربية  اللغة  أنشطة  بني  الربط  لتحقيق 

املكتوب-و التعبير الكتابي(.
ووزعـت محتويات التربية اإلسالمية و التربية املدنية على مقاطع اللغة العربية مراعاة لالنسجام الواجب 
توافره بني مضامني املواد يف املقطع الواحد. وذلك اقتضى اعتماد مقاطع جزئية يف التربية اإلسالمية و التربية 
املدنية متضمنة يف مقاطع اللغة العربية دون إغفال سيرورة املقطع التعلمي اخلاص باملادة، و من ثم يتحقق 

مستوى من مستويات الكفاءة الشاملة للمادة عند نهاية كل مقطع.
الو�سعية امل�سكلة االنطالقية )الو�سعية االأّم(:

املقطع  املستهدفة خالل  التعلمية  للموارد  تكون شاملة  و  التعلمي  املقطع  بداية  تطرح يف  وهي وضعية 
التعلمي، و من سماتها أنها مركبة و تعمل على حتفيز املتعلمني إلرساء املوارد التعلمية الضرورية، وجتنيدها 

بشكل مدمج من أجل حلها و حوصلة التعلمات املتعلقة بها عند نهاية املقطع.
إن هذه الوضعية االنطالقية املركبة و الشاملة للمواد الثالث تنبثق منها وضعيات جزئية تستهدف إرساء 
املوارد التعلمية اخلاصة بكل مادة خالل املقطع.كما تعتبر هذه الوضعية منوذجا ُتْبنى على نهجها الوضعية 

اإلدماجية التقوميية يف نهاية املقطع.    
فهـم املنطوق: 

االستماع مَلَكـٌة لغويـة تسعـى املناهـج اللغويـة لتنميتهـا »السمـع أبـو امللكات اللسانيـة »ابـن خلـدون، 
والتمكـن مـن هـذه املهارة ُيْسهـم بشكل جلّي فـي حتصيـل امللكات اإلنتاجيـة:الشفوية والكتابية.



29

ولقـد ُعنـي املنهاج بهـذا اجلانب » السمـاع » فأفـرد له ميدانا قائمًا بذاته )ميـدان فهـم املنطـوق(،والـذي 
األستاذ  يلقيه  نّص  على  يعتمـد  الذي  و  املـنطوق«  »فهـم  العنـوان  خالل  من  املدرسـي  الكتاب  يف  يتجلّى 
الصـوت،  جهارة  اإللقاء  أثناء  األستاذ  يتوخى  و  لالستماع.  املثلى  الظـروف  يهيئ  أن  بعـد  املتعلميـن  على 
بتنغيـم الصـوت واإلشـارات  التفاعـل يكـون  وإبداء االنفعـال مع مختلـف املواقـف املتضمنـة يف الّنص، و 

واحلركات، و الغـرض مـن ذلك إثارة املتعلميـن املستمعيـن واستمالتهـم بجملة مـن املواقف و املعاني.
إّن األسئلة املقترحة فـي الكتاب تستهدف مركبات فهـم املنطـوق )ينظر مركبات فهـم املنطـوق، يف املخطط 
اخلاص بتنصيب الكفاءات (.مـن حيـث فهـم املعنى الظاهـر و املعنى الضمني،و احلكم على مضمـون النص 

املنطـوق.
يف  املتضمنة  القيـم  تستهـدف  أسئلة  إعـداد  إغفال  دون  أخـرى،  أسئلة  يقترح  أن  ههنا  لألستاذ  ميكـن  و 
معايير  تستويف  أن  شريطة  أخرى  منطوقـة  بنصوص  االستعانة  لألستاذ  ميكـن  أنه  اإلشارة  جتدر  كما  الّنص، 

النص املنطوق من حيث النمط و األحداث  القابلة للمسرحة.    
 مالحظة: النصوص املنطوقة املقترحة  لكل املقاطع موجودة كملحق يف الدليل.

اأتاأمل و اأحتدّث:
     يَندرج ضمن هذه احملطة نشاط التعبير الشفوي ، و يكون من خالل التعبير احلّر عن املشاهد ثّم التعبير 
الشفوي املوّجه بأسئلة هادفة توّجه املتعلمني للتعبير عن مضمون املشهد.علمًا أّن هذه املشاهد تكون مستمّدة 
أْن نلفت عناية زَمالئنا األساتذة إلى ضرورة توجيه  بنا  املنطوق. و حرّي  املفاهيمي للنص  من نفس احلقل 
املشاهد،  عن  التعبير  يف  املنطوق  النص  معطيات  بعض  استثمار  إلى  املطروحة  األسئلة  خالل  من  املتعلمني 

وفسح املجال للمتعلمني للتعبير بطالقة دون تقييدهم بصحة التعبير من أجل إثراء رصيدهم املعريف.
اأ�ستعمل ال�سيغ:

املتعّلم يكتشف من  املتعلمني ،ألّن  التعبير لدى  تنمية مهارة  لغوية تسهم يف  وهي محّطة إلرساء موارد 
خالل هذه احملطة مجموعة من الصيغ و األساليب )ينظر املخطط السنوي لبناء التعلمات يف الوثيقة املرافقة(. 

ويعّد له األستاذ وضعيات دالة لتوظيفها.
اأركب:

التركيب أو بنية اجلملة هو مستوى من مستويات اللغة، واحلديث عن التركيب هو احلديث عن النحو، 
ألنه العلم الذي ُيعنى ببنية اجلملة والتأثير والتأثر)نظرية العامل(الذي يحدث بني عناصر اجلملة.

أيضًا  تستهدف  فإّنها  املتعلمني،  لدى  التركيب  مهارة  تنمية  على  تعمل  التعلمية  احلصة  هذه  كانت  وإَذا 
مستوى آخر من مستويات اللغة،أال وهو املستوى الصريف الذي ُيعنى ببنية الكلمة و ما يلحقها من تغيير، ومن 

ثَمّ يكون الكتاب َقْد اعتنى باملستويات األربعة للغة:الصوتي،التركيبي،الصريف والداللي.
املتعلّم  يحاكي  أن  أو هذه احلصة، هو  النشاط  املبتغى من هذا  أَنّ  األساتذة  نذّكر زمالءنا  أن  بنا  يَْحُسن 
ُأْدرج يف  ثّم يعمل على جتنيدها ودمجها يف وضعيات دالة. فإذا  التركيبية، و ينسج على منوالها،  النماذج 
محتويات املخطط السنوي »املفعول به« فليس الغرض من ذلك التعرف على »املفعول به« كقاعدة نحوية ؛ 

وإمّنا أن يرّكب املتعلمون جماًل تتضمن املفعول به.
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اأنتج �سفويًا: 
وهي محّطة من محّطات ميدان التعبير الشفوي، وهي محّطة تتّوج احملطات التعلمية التي أعقبتها، ومن 
ثّم فهي وضعية لتعّلم اإلدماج،إْذ  يجّند فيها املتعّلم املوارد بشكل مدمج من أجل التعبير عن األحداث التي 

تتضمنها املشاهد املرتبة، أو يستثمرها إلعادة بناء النص املنطوق.
و نظرًا ألهمية النشاط و جدواه يف تنمية مهارة املشافهة و التواصل و االسترسال يف احلديث وإبداء املواقف 
و  بإنتاجات شفوية جاهزة؛  إلزامهم  أو  املتعلمني  تقييد  بعدم  األساتذة  متعلم، نوصي زمالءنا  بكّل  اخلاصة 
إمنا نلتزم بترك املتعلمني يعبرون عن أفكارهم و مشاعرهم و مواقفهم بحرية، و ال يتدخل األستاذ إاّل بالقدر 
الضروري لتوجيه املتعلمني و األخذ بيدهم و فك بعض العقبات التي تعترضهم مبا ميّكنهم من االسترسال يف 
احلديث. كما نوصي أساتذتنا بعدم التركيز على صحة املعارف املقدمة بقدر التركيز على تنمية كفاءة التواصل 

و املشافهة.

: اأَْقـَراأُ
حتقيق  يف  أهميتها  وللقراءة  القراءة،  نشاط  خالل  من  املكتوب  فهم  ميدان  موارد  إلرساء  محّطة  وهي 
وميكن  التعّلم.  مفتاح  بحّق  وهي  املدرسية،  احلياة  يف  للتعلم  أداة  هي  حيث  من  للتعليم،  الشاملة  املالمح 
أن تعتبر نشاط القراءة هو النشاط احملوري جلميع أنشطة اللغة ذلك ألنه احلامل ملوارد املادة خاصة باعتماد 

النصية. املقاربة 
و يستهدف نشاط القراءة بلوغ جملة من األهداف، نذكر منها:

تنمية املهارات القرائية لدى املتعلمني استكماال ملا تعلمه يف السنة األولى.	 
مّد املتعلمني مبعلومات و معارف صريحة من موضوع احملور.	 
إثراء القاموس اللغوي للمتعلمني.	 
تنمية مهارة التحليل و التعليل يف إبداء املواقف و تفسيرها و مقارنتها.	 

القراءة،  نشاط  املكتوب من خالل  فهم  مليدان  اخلتامية  الكفاءة  األهداف و حتقيق  تلك  بلوغ  أجل  و من 
نقترح التوجيهات اآلتية:

تهيئة أذهان املتعلمني لنص القراءة.	 
يقرأ املعلم النص قراءة يراعي فيها جودة النطق و حسن األداء بتحّري معايير القراءة اجليدة.	 
قراءة التالميذ للنص مع احلرص على مراعاة االسترسال يف القراءة و إخراج احلروف.	 

اأفهم النَّ�ص: 
وهي محّطة مالزمة لنشاط القراءة، و قد اقترح الكتاب مجموعة من األسئلة التي من شأنها أن تْسهم يف 
حتقيق معايير فهم املكتوب مبختلف مركباته:املعنى الظاهر،املعنى الضمني،تفسير األفكار و دمجها،و تقييم 
املضمون.ونذّكر ههنا مبا أسلفنا اإلشارة إليه يف فهم املنطوق عن حرية األستاذ وجدارته يف إعداد أسئلة أخرى 
شاملة  تكون  أن  ينبغي  األسئلة  أّن  التالميذ؛إاّل  بني  املوجودة  الفردية  الفروق  و  قسمه  خصوصيات  بحسب 
ملركبات فهم املكتوب، و احلرص على استنباط القيم و املواقف املوجودة يف الّنص و العمل على متكينها بني 

املتعلمني)تذويتها(.
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معاين املفردات: 
إذا ُعدَّ فهم النص كفاءة ختامية مليدان فهم املكتوب، فإّن ذلك ال يتأتى إاّل بفهم مفرداته من خالل السياق 
الذي وردت فيه. وإّن لشرح املفردات الصعبة و اجلديدة غايًة أخرى تتمثل يف إثراء قاموس املتعلم و متكينه من 

رصيد لغوّي يكون له سندًا يف التعبير.
  لقد اقترح الكتاب شرح املفردات من خالل السياق،أي توظيفها يف جمل للداللة على املفهوم نفسه.

ـز:  اأَكت�سف و اأُميَّ
السليم  النطق  ألّن  ذلك  اجليدة،  القراءة  ملعايير  استكمال  و  امتداد  أنها  بذاتها،غير  قـائمة  حصة  وهي 
ميّيز  ُنوليه جانبًا من األهمية، حتى  أن  ارتأينا  أمر  اجلّيدة، وهو  القراءة  يعتبر مؤشرًا من مؤشرات  لألصوات 
هذا  خالل  من  يعمل  النشاط  أّن  املخارج)س،ز()ط،ت(......كما  املتقاربة  األصوات  بني  املتعلمون 
التمييز على مراجعة احلروف بجميع حركاتها ومدودها حتى يتسنى معاجلة الصعوبات التعلمية لدى املتعلمني 

الذين لم يتمكنوا من احلروف يف السنة األولى.

اأَُح�ّسُن قراءتي:
تلّح كّل املناهج اللغوية على ضرورة تنمية املهارات القرائية لدى املتعلمني من خالل النص القاعدي؛ و 
نظرًا ألهمية   هذه املهارة، ارتأينا أن ُنـفرد لها حصة ُتْعنَى بجميع املوارد األدائية والتي متّكن املتعلمني من تنمية 
مهارة القراءة اجليدة. كما ميكن أن نعتبرهذه احلصة محّطة لتعلم اإلدماج،ألنه و باإلضافة إلى املورد اجلديد 
الذي يرسيه املتعلم خالل كّل حصة فإّنه يدمج املوارد السابقة لقراءة الّنص املقترح بأداء جيد. نشير إلى أنَّ 
النص املقترح يف »أحسن قراتي« قد يكون جزءًا مستوحى من النص القاعدي)نص القراءة( أو نصا آخَر من 
املقترح من حيث  بالنص  آخَر شبيهًا  نّصًا  يقترح  أن  القراءة، كما ميكن لألستاذ  لنص  املفاهيمي  احلقل  نفس 

النمط واحلجم واحملتوى املعريف، و يتضمن املورد األدائي املستهدف.

اأتدرب على االإنتاج الكتابي:
القراءة.  حتسني  ومحطة  الشفوي،  اإلنتاج  محطة  بعد  اإلدماج  تعّلم  محّطات  من  أخرى  محّطة  وهي 
أخذ التدريب على اإلنتاج الكتابي يف الكتاب منًحى متدّرجًا: بدًءا من ترتيب كلمات اجلملة الواحدة، إلى 
مثيرة الهتمامات  فالتعبير عن صور متّثل مشاهد  بناء حوار بسيط بني شخصني،  ثّم  ترتيب نّص مشوش، 
تستويف  أخرى  وضعيات  بناء  لألستاذ  ميكن  ما  إذا  ملزمة  ليست  املقترحة  الوضعيات  أّن  املتعلمني.علمًا 
واعتماد  املتعلمني،  ميول  و  اهتمامات  مبراعاة  تعّلق  ما  خاصة  الكتابي،  اإلنتاج  على  التدريب  شروط 
وطبيعة  يتوافق  مبا  ومضمونا،  شكال  املقترحة،  الوضعيات  إثراء  بإمكانه  كما  التعبير؛  على  ُمِعينة  سندات 

متعلميه.  قسمه واستعدادات 
وننّوه ههنا إلى جدوى مرافقة املتعلمني وتوجيههم وتوضيح املهمة املطلوبة ،ألّن احلصة هي حصة تدريب 

وليست حصة تقومي والتدريب يقتضي املرافقة و التوجيه.
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المحفوظة:
تنتمي احلصة إلى ميدان فهم املكتوب، ويقترح الكتاب نصا شعريا واحدا، خالل كّل مقطع.

الشعري  للنّص  ملا  نظًرا  بأذواقهم،  لالرتقاء  وسيلة  وهو  املتعلمني  يستهوي  نشاط  احملفوظات  إّن 
ينّمي  النصوص  من  آخر  نوع  النثرية(إلى  )النصوص  املألوفة  النمطية  من  املتعلمني  تنقل  خصوصية  من 
حتقيق  إلى  سبق،  ما  إلى  باإلضافة  احملفوظات،  نشاط  ويسعى  اإللقاء.  و  األداء  من  أخرى  مهارات 

األهداف اآلتية:
تنمية اخليال لدى املتعلمني من خالل ما يتضمنه النص من صور شعرية.	 
تقوية احلفظ والتذكر لدى املتعلمني.	 
إثراء الرصيد املعريف و اللغوي للمتعلمني.	 
تنمية النطق الصحيح و اإللقاء اجلّيد و حسن متثل املعنى.	 
تنمية مهارة االستماع و فهم املنطوق من خالل األداء املتميز لنص احملفوظة.	 

اأُْنجُز َم�ْسُروعي:
إجناز املشروع من أهم الطرائق البيداغوجية احلديثة، ذلك ألنها تروم حتقيق ما يلي:

يتسم 	  ما  منتوج  إبداع  إلى  السعي  و  النفس،  على  االعتماد  وتعويده  املتعّلم  شخصية  تكوين 
باألصالة.

املوارد 	  جدوى  املتعلم  يكتشف  االجتماعية،إذ  احلياة  و  املدرسية  احلياة  بني  الصلة  توّطد  املشاريع 
التعلمية وأّن لها ترجمة يف الواقع املعيش.

إحداث التفاعل بني مختلف األنشطة ألّن إجناز املشروع قد يستدعي جتنيد موارد من مواّد أخرى 	 
خاصة باعتماد الكتاب املوّحد.

كما أّن إجناز املشروع يعتبر حاّلً تدريجيا و جزئيًا للوضعية االنطالقية، فبعد إمتام املشروع يكون املتعلم قد 
أّدى العديد من مهمات الوضعية االنطالقية.

نذّكر، يف هذا املقام، زمالءنا األساتذة بضرورة مرافقة املتعلمني أثناء إجناز املشاريع و توجيههم واألخذ 
بأيديهم، حتى ال تذهب جهودهم ُسًدى. كما نؤّكّد على عدم فرض منط واحد موّحد من املشاريع على 
املتعلمني؛ وإمّنا يجب أن نشّجع أصالة اإلبداع و تنوعه بني املتعلمني، أو بني األفواج إذا ما وّظف األسلوب 
التعاوني يف إجناز املشاريع. كما نؤكد على إمكانية اإلسهام يف إثراء املشاريع املقترحة بكّل ما من شأنه أن 

يجعل منها مشاريَع تتسم باجلودة البيداغوجية التي حتقق األهداف املنوطة بطريقة إجناز املشاريع.

التربية االإ�سالمية و التربية المدنية:

اعتمدت بعض املصطلحات املشتركة بني مادتي التربية اإلسالمية و التربية املدنية و هي على النحو اآلتي:

اأقراأ و اأالحظ:
الغاية من هذا العنوان هو أن يقرأ املتعلمون نص الوضعيات املقترحة إلرساء املوارد التعلمية،ويالحظون 

السندات املقترحة ليتوصلوا بتوجيه من األستاذ إلى إرساء املوارد املستهدفة.
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اأتعلم:
وهو عبارة عن خالصة ملا مّت تعلمه و تصاغ بأسلوب بسيط بعد أن يستنتجها املتعلمون بتوجيه من 

األستاذ،و ليست موجهة للحفظ.
اأحفظ :  وهي إّما آية او حديث  او حكمة أو دعاء مستشهد به لدعم املوارد.

ال�سور القراآنية

اأَْتُلــــو: 
يتضمن الكتاب نصوصًا شرعية )سور و آيات قرآنية و أحاديث شريفة( و النصوص الشرعية تشكل 
ميدانًا من ميادين التربية اإلسالمية، وآثرنا استعمال مصطلح«أتلـو« على مصطلح »أقرأ« للتأكيد على 
ضرورة إيالء األهمية لألداء اجليد للقرآن الكرمي:آيات أو سور قرآنية، و متييزها عن قراءة النصوص 
فيه على دور  ُل  املعوَّ القرآني، و يكون  للنص  السليمة  التالوة  بالقراءة و  إمنا يحصل  العادية؛ و ذلك 

األستاذ بأدائه املرّكز، و تدريب املتعلمني على التالوة اجليدة و املعاجلة اآلنية.
إنَّ الغرض من هذا امليدان اليتوقف عند القراءة اجلّيدة للنصوص الشرعية )قرآن و حديث( و التالوة 
املتمّيزة لآليات و السور القرآنية؛ إمّنا يتعّداه إلى التحفيظ واالستظهار يف وضعيات تقوميية، وإنَّ أهمية 
احلفظ باإلضافة إلى كونه عبادة ، فإّنه يشّكل َمِعينًا حجاجيًا يستدلُّ به املتعلم الحقًا يف وضعيات دالة.

وَرة:  اأفهـــم ال�سُّ
م شرحًا مجماًل للسورة القرآنية ، و نقصد بالشرح املجمل عدم اعتماد الشرح القاموسي   وتقدِّ
أّماَ التفسير مبفهومه العلمي  لكل كلمات السورة. ألنَّ الهدف هو أن يدرك املتعلم فحوى السورة؛ 
بإشراك  يتحقق  للسورة  العام  املعنى  فهم  إلى  الوصول  و  الحقة.  تعلميه  مراحل  يف  له  فيتعّرض 
املتعلمني من خالل إعداد أسئلة مضبوطة الصياغة، واستثمار مساهماتهم يف بلورة املعنى اإلجمالي 

للسورة.
و هي محّطة مكملة للمرحلتني السابقتني:مرحلة التالوة و احلفظ و مرحلة فهم  السورة، و الهدف 

منها أن يدرك املتعّلم األثر التربوي للسورة. و ُيصاغ ذلك األثر يف جملة بسيطة على شكل مغزى .

الرتبية املدنية:

اأقراأ و اأالحظ: ) انظر ما سبق (   
اأتعلم: ) انظر ما سبق (

اأُ�ســــاهـم :
وهو مصطلح خاص بالتربية املدنية و ميّثل املركبة الثانية للكفاءة اخلتامية أال وهي مركبة التوظيف، 
فبعد أن ُيرسي املتعلم موارَد تعّلمية،  يوظفها على شكل مساهمة يف وضعيات دالة. وقد اقترح الكتاب 
مّت  ما  يثري  أو  إعداده  من  أخرى  يقترح وضعيات  أن  لألستاذ  و ميكن  املساهمة  مجموعة من وضعيات 

اقتراحه .
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منوذج ل�سريورة مقطع تعملي

اللغة العربية 
املقطع التعلمي 2 : العائلة 

امليدان : فهم املنطوق و التعبير الشفوي
الن�ص املنطوق : غدا عيد الفطر )ملحق  بالدليل (

موؤ�رشات الكفاءة :  ـ  يجيب عن أسئلة تستهدف املعنى الظاهر و املعنى الضمني.  
  ـ ينتج جمال بسيطة تترجم املعنى العام للّنص .

القّيم :إحياء املناسبات)دينية(، صلة الرحم  - التعاون ...
التقويــــم الو�سعيات التعلمية  و الن�ساط املقرتح املراحل

يستذكر بعض الرصيد الوضعية املشكلة االنطالقية مرحلة االنطالق
اللغوي و املعريف 

اخلاص باملجال 

مرحلة بناء 
التعلمات 

فهم 
املنطوق

يجب  ذلك  اثناء  و  املعلم  طرف  من  املنطوق  النص  قراءة   *
مع  متعّلميه.  بني  و  بينه  البصري  التواصل  على  احملافظة 
االستعانة باألداء احلس حركي و القرائن اللغوية وغير اللغوية 

.
 *  فهم املنطوق 

- عّم يتحدث الّنص؟ ماهو عنوانه ؟
- فتح الكتب و مشاهدة الصورة يف النشاط

- ما هي الشخصيات التي تراها على الصورة ؟
 -عانقت الطفلة أباها ، ماذا قالت له ؟

* جتزئة النّص املنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة 1 ، 2 ، 3 
) ميكن للمعلم طرح األسئلة التى يراها مناسبة لفهم النص (.

- إعادة قراءة النص كامال .
- طرح السؤال األخير و اإلجابة عليه على األلواح ان أمكن . 

-استخالص القيم من الّنص املنطوق 
و تدوينها على السبورة .

يستمع الى الّنص 
ويبدي اهتماما .

ينتج جمال بسيطة 
تترجم املعنى العام 

للّنص .
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مالحظــــة : يف باقي الوحدات يعود املعلم يف مرحلة االنطالق إلى الوضعية األم مرّكزا على املهمة املستهدفة 
خالل الوحدة التعلمية

املقطع التعلمي 2 :  العائلة 
الن�ساط : تعبير شفوي 

موؤ�رشات  الكفاءة : يكتشف الصيغ ويوظفها يف وضعيات دالة. 
القّيم :إحياء املناسبات)دينية(،صلة الرحم  - التعاون ....  

مناذج من موؤ�رشات 
التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يتذكر مضمون النص 
املنطوق

العودة إلى النّص املنطوق.
إعادة طرح األسئلة التي تعنى باكتشاف الصّيغ. 

مرحلة 
اإلنطالق

يجيب عن األسئلة
يكتشف الصيغ 

إعادة قراءة الفقرة التى حتتوي على الصيغة املستهدفة 
*متى استيقظت األّم ؟

* تسجيل إجابات املتعلمني على السبورة / قراءتها / تعيني 
الصيغة / توظيفها يف وضعيات مختلفة .

*أرادت سلمى أن ترافق أباها إلى املسجد ، ماذا قالت له؟ 
* تسجيل إجابات املتعلمني على السبورة / قراءتها / تعيني 

الصيغة / توظيفها يف وضعيات مختلفة .

مرحلة بناء 
التعّلمات

التدريب 
واالستثمار

التعبير 
الشفوي

 أتأمل و أحتّدث: 
 *تفويج املتعّلمني و مطالبة كّل فوج بالتعبير عن صورة .

  -الحظ الصورة األولى 
أيديهم؟ ماهي  يَْحِمل األطفال يف  َماَذا  طرح أسئلة، مثل  : 

مظاهر االحتفال بعيد الفطر      
تدوين املستهدف منها على السبورة 

  - الحظ الصورة الثانية 
وَن بَْعَد ا االْنتَِهاء طرح أسئلة،مثل : َماَذا يَْفَعُل امُلَصُلّ

ِمْن َصاَلة اْلِعيد ؟
تدوين املستهدف منها على السبورة

مبوضوع  اخلاص  املعريف  للرصيد  ترسيخا  امللّخص  -قراءة    
احملور.

بناء أفكار جديدة 
تدعم ما ورد يف 

النص املنطوق
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يتدرب على استعمال 
الصيغ يف وضعيات 

مشابهة ويستثمرها يف 
وضعيات جديدة.

العودة إلى دفتر األنشطة 
إجناز التمرين 1 ، 2 قصد تثبيت الصيغة  التدريب 

واإلستثمار 

املقطع التعلمي 2 :العائلة
الن�ساط : إنتاج شفوي  

موؤ�رشات الكفاءة :ينظم أفكاره و يعّبر عنها تعبيرا سليما .
القّيم :إحياء املناسبات)دينية(، صلة الرحم  - التعاون ....  

مناذج من موؤ�رشات 
التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يذكر املناسبات .
يسرد أحداثا .

*ماهي املناسبات التى جتتمع فيها  عائلتك ؟

*أذكر بعض األحداث فيها ؟
مرحلة 

اإلنطالق
ـ حتديد 

الشخصيات)اجلد 
األب األم األوالد 

).....
ـ يصف الّصور 

ويعّبر عنها مستعينا 
بكلمات وردت يف 

النص املسموع .

يتواصل و يتقاسم 
االفكار مع 

اآلخرين.
ـ ينظم افكاره

مالحظة الصّوركّلها )تشكل هذه املرحلة احملطة األساسية التي يجب أن 
يحصر فيها املتعّلم انتباهه البصري قصد التقاط املجال العام لالحداث(.

* ماهو املوضوع الذي تعبرعنه هذه الصّور؟

* حّدد الشخصيات التى تراها  ؟

*التعبير عن الصورة األولى و تسجيل األحداث األساسية على السبورة 
.

*التعبير عن الصورة الثانية و تسجيل األحداث األساسية على السبورة .
مطالبة املتعلمني بسرد األحداث يف الصورتني )ادماج جزئي (

التعبير عن الصورة الثالثة و تسجيل األحداث األساسية على السبورة . 
 مطالبة التالميذ باإلدماج اجلزئي 1 ، 2 ، 3 .

التعبير عن الصورة الرابعة و تسجيل األحداث األساسية على السبورة . 
  )اإلدماج الكّلي (

مرحلة بناء 
التعّلمات

ينتج نصا شفويا 
قصيرا أصيال يرتب 

فيه أفكاره

إستعن بأحداث الصور و حتّدث عن مناسبة حتتفل فيها مع عائلتك التدريب 
و اإلستثمار
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املقطع التعلمي 2 :العائلة 
الن�ساط : قراءة   

ــــ  الن�ص : زفاف أختي  
موؤ�رشات الكفاءة : يقرأ النص 

- يجيب عن األسئلة 
– يتوصل إلى املعنى الصحيح لكلمات 

ـ يجيب عن أسئلة تستهدف املعنى الظاهر و املعنى الضمني.  
ـ ينتج جمال بسيطة تترجم املعنى العام للّنص .

القّيم :إحياء املناسبات)عائلية(، صلة الرحم  - التعاون ....  
مناذج من موؤ�رشات 

التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يعدد املناسبات.
يوظف رصيده اللغوي 

ويسمي اقاربه.

- ما هي املناسبات التي جتتمع فيها األسرة ؟
- سّم افراد األسرة وما هو دورك نحوهم ؟  مرحلة 

اإلنطالق

يكتشف الشخصيات 
ويصفها .

يعبر عن الصورة.

قراءة الّنص قراءة 
معّبرة

يجيب عن األسئلة.

يختار العبارات 
الدالة عن موضوع 

النص .

مالحظة الصورة املصاحبة للنّص.
    *ماهي الشخصيات التى تراها ؟

    *عّم تعّبر هذه الصورة  ؟
  يسجل املعلم على السبورة توّقعات املتعلمني عن موضوع النّص انطالقا 

من تعابيرهم على الصورة بجمل بسيطة.
    * قراءة الّنص قراءة منوذجية ، مشّخصة و معّبرة. 

* مطالبة املتعلمني بالقراءة مع أداء املعنى و مراعاة عالمات الوقف مبراقبة 
واعية من طرف املعلم للنطق السليم ملخارج احلروف.

  *تذليل الصعوبات و شرح املفردات الصعبة مبرافقة املتعلمني يف تنظيم 
الكلمات و  لفهم  السياقية  اللفظية و  بالقرائن  العقلية مستعينا  عملياتهم 

التعابير،  وتوظيفها يف وضعيات جديدة.
الكلمة:معناها – ضدها – توظيفها يف جملة – عرض صورة تعّبر عنها .

 * يناقش املعلم تالميذته يف النّص باألسئلة اخلاصة بالفهم بحيث تتناول 
املناقشة خبراتهم السالفة يف ميدان فهم املنطوق .

 * إستبعاد التوقعات اخلاطئة أو غير الواردة يف النّص.
* إعادة قراءة الّنص و الوقوف عند القيم الواردة فيه  و تدوين مغزاها   

على السبورة .

مرحلة بناء 
التعّلمات
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يقدم افكارا 
أخرى استنادا الى 

تصوراته.

* إضافة األفكار الفرعية بأسئلة مّوجهة إلى توقعاتهم السابقة ) الناجتة 
عن مشاهدة الصورة املصاحبة للنص ( قصد اإلملام مبضمون النص .

* إجناز التمارين يف دفتر األنشطة. ) حسب احلاجة مبراعاة مستوى 
املتعلمني(

التدريب 
واإلستثمار 

املقطع التعلمي 2 :  العائلة
الن�ساط : قراءة و كتابة.   

موؤ�رشات الكفاءة : يقرأ النص
ـ ميّيز بني احلروف املتشابهة        

القّيم : إحياء املناسبات)عائلية(، صلة الرحم  - التعاون ....  
مناذج من 

موؤ�رشات التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يتذكر املعنى العام 
للنص

- تلخيص الّنص املقروء بواسطة أسئلة موّجهة لتحديد األفكار األساسية 
- ماهي املناسبة التي حتدث عنها الّنص ؟

- كيف حضّرت العائلة للمناسبة .
- كيف عّبرت سلمى عن حّبها إلختها ؟

مرحلة 
اإلنطالق

يقرأ النص
ينطق باحلرفني 

نطقا سليما مميزا 
بينهما

1 ُأراجع  و أمّيز .
يعنى النشاط مبعاجلة ظاهرة لغوية أال و هي التمييز بني احلروف املتقاربة يف 

املخرج )د، ذ( . ميكن تنفيذ النشاط وفق الطريقة التالية 
1 اإلدراك و عرض النموذج 

-  قراءة الّنص من طرف بعض املتعلمني 
- قراءة اجلملة املعروضة يف الكتاب 

- حتليلها إلى كلمات ثم إلى املقاطع الصوتية للكلمات جماعيا على 
السبورة ففرديا على األلواح.
-حتديد احلرفني , و قراءتهما .

2 اإلستجابة املوجهة .
تثبيت املهارة على النحو األتي 

* قراءة كلمة )أَْعَدْدنَا ( مع تكرار الصوت ) َد ْد( – )َد ْد (
 * قراءة كلمة ) لَِذيٌذ( مع تكرار الصوت ذي – ذي – ذي 

* يرّدد املتعلمون الصوت الذي ينطق به املعلم )مع جميع احلركات( ثّم 
إعادة النطق بالكلمة  كأن يقول : ذي - ذي– ذي  لذيٌذ 

مرحلة بناء 
التعّلمات
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يكتب احلرفني 
مراعيا االجتاه 

الصحيح 
واملقاييس املناسبة 

*  قراءة الكلمتني معًا : 
أعددنا – لذيٌذ 

*االتيان بكلمات جديدة حتوي احلرفني 
اإلستجابة املستقلة 

* مطالبة املتعلمني بقراءة الكلمات املعروضة يف الكتاب دون توجيه.
 التطبيق 

*العودة الى الّنص و متييز احلرفني يف الكلمات التى وردت فيه .

2-أكتب جّيًدا :
   يكتب املعّلم الكلمات التي تتضمّن احلرفني . و باتباع طريقة املناقشة 
متصال  و  منفصال  املختلفة  مواقعها  يف  وُتكتب  تباعا  احلرفني  يستخرج 

باتباع الطريقة التالية :
   ا-اقرأ احلرف )د( جّيدا .

السبورة  على  املعّلم  أداء  مبحاكاة  اللوحة  على  )د(  احلرف  ب-اكتب     
اخلّط  احلركة ضمن مسار  اجتاه  البداية موّضحا  نقطة  يبنّي  بحيث  املخططة 

و تعرجاته  .
   ت- مراقبة اجللسة الصحيحة للمتعلمني و املسك السليم للقلم بالسبابة و 
اإلبهام واسناده بالوسطى من األسفل لكتابة احلرف على الدفترو مصاحبته 

بالصوت الذي يحدّد ما يعلو السطر و ما ينزل حتته. 
     ث- التدريب على كتابة احلرفني على الكراس مراعيا األبعاد و املعايير 

املناسبة .
يرسم احلركات فوق احلروف  .	 

يقرأ وينسخ * قراءة الكلمات املستهدفة و كتابتها يف دفتر األنشطة . التدريب 
و اإلستثمار 

املقطع التعلمي 2 :  العائلة
الن�ساط : قراءة و كتابة.  ) النص: زفاف أختي (

موؤ�رشات الكفاءة :
   يقرأ النص ويقف عند الفاصلة )أحسن أدائي( 

  ينتج جمال فعلية بسيطة )فعل – فاعل – مفعول به (
  ينتج جمال بسيطة تبدأ بالضمير )أنا( + فعل مضارع.

القّيم : إحياء املناسبات)عائلية(، صلة الرحم  - التعاون ....  
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مناذج من موؤ�رشات 
التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يجيب عن األسئلة 
مدركا ماهية أداة 

االستفهام .

ملاذا أعّدت العائلة احللوى ؟
ملاذا اشتاقت سلمى ألختها ؟

مرحلة 
اإلنطالق

ينطق املتعلم بحريف 
الّدال و الّذال من 

مخارجهما

يقرأ الفقرة األولى 
محترما الفواصل .

يجيب عن األسئلة.

ينتج جمال فعلية 
بسيطة )فعل – فاعل 

– مفعول به (
ينتج جمال 

اسميةبسيطة
تبدأ بالضمير )أنا(

املرحلة 1 
* قراءة الّنص  

* اإلشارة إلى الفواصل الواردة يف الّنص .
* تدوين بعض اجلمل التي حتويها على السبورة و التركيز على كيفية 

الوقوف عندها و الزمن املناسب لذلك .
* قراءة الفقرة املعروضة يف الكتاب حتت عنوان » أحسن قراءتي »  مع 
احترام الفواصل الواردة فيها مع ضرورة التقومي التكويني باستمرار 

.
 املرحلة 2 

* إعادةقراءة الفقرة األولى 
*ماذا أحضر الضيّوف ؟

كتابة السؤال على السبورة و التركيز على أداة اإلستفهام ماذا بلون 
مغاير 

*تدوين اجلواب على السبورة و تلوين الكلمة التي تدّل على املفعول 
به  .

 أحضر الضيّوف الهدايا .
*يتّم تناول املثال الثاني بنفس الطريقة .
هـــام :  يتّم التطّرق للتراكيب اللغوية 

) املفعول به ( ضمنيا أي يف إطار السياق الذي جاءت فيه و ال تتم 
اإلشارة الى بنيته االعرابية اال من خالل حركة الّنصب أي الّنـــطق 

بــه منصوبا. 
* قراءة اجلمل من طرف املتعلمني 

* متثيل األداء احلواري ) اإلستفهام مباذا و اجلواب مبفعول به ( 
*مطالبة املتعلمني بصياغة جمل على نفس املنوال 

نفس الشيئ مع الضمير » أنا » بإمكان املعلم أن يستعمل البطاقات 
لتمكني متعلميه من وضع املفعول به و الضمير أنا يف مكانه املناسب 

يف اجلمل .

مرحلة بناء 
التعّلمات

يوظف التراكيب 
املستهدفة 

إجناز التمارين يف دفتر األنشطة)أوّظف التراكيب( .  التدريب 
واإلستثمار
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املقطع التعلمي 2 : العائلة 
الن�ساط : إمالء   

موؤ�رشات الكفاءة : ينقل كلمـات مألوفـة تتضّمـن احلروف املدروسة
مناذج من موؤ�رشات 

التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

متييز احلرفني )د( 
و )ذ( عن غيرهما 

سماعا. 

-اذكر كلمة حتتوي على الصوت )د( و اكتبها على لوحتك 

اذكر كلمة حتتوى على الصوت )ذ( و اكتبها على لوحتك 
مرحلة 

اإلنطالق

يختار احلرف 
املناسب لكّل فراغ 

ثّم يقرأ الكلمة .

ينجز املعّلم بطاقات ) جماعية و فردية ( حتتوي على احلرفني ) الدال، 
السبورة على هذا  الكلمات على  يعرض  ثم  بلونني مخالفني   ) الذال 

النحو : 

. ْميٌَة ،   مـِ . ياٌع  ،   مـَ.  نٌة  ، حـ .ا ء

*تتم املناقشة جماعيا على السبورة كلمة بكلمة ففرديا على البطاقات 
الفردية بحيث يطلب املعلم من تلميذ اخلروج إلى السبورة و إختيار 

البطاقة املناسبة ووضعها يف املكان املناسب ثم قراءة الكلمة .

مرحلة بناء ُد

يثبت احلرف إجناز مترين اإلمالء يف دفتر األنشطة التدريب 

و اإلستثمار 

يعّد وضعيات من  أن  اإلمالء ، وميكن لألستاذ  لنشاط  تعلمية  لوضعية  اقتراح  قّدم عبارة عن  ما   : مالحظة 
اجتهاده

ميكن اعتماد االمالء املنظور يف احلّصة األولى فاملسموع يف احلّصة الثانية .
املقطع التعلمي 2 :   العائلة

الن�ساط : تعبير كتابي 
موؤ�رشات الكفاءة : ينتج املتعّلم جمال استفهامية تبدأ ب )هل –كم –متى (يف وضعيات تواصلية دالة . 

القّيم : إحياء املناسبات)عائلية(، صلة الرحم  - التعاون ـ النظام ....  

ذا ُذِديـــــــْذ
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مناذج من موؤ�رشات 
التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

ميّيز بني اجلملة 
االستفهامية و اجلملة 

املثبتة

ضع عالمة االستفهام )؟( أو النقطة ).( يف نهاية كّل جملة ثّم اقرأ 
جّيدا :

*هل تساعد أّمك يف تنظيف املنزل 
*متى يصّلي اجلّد 

*أنا أحافظ على ترتيب أدواتي
*هل حتّب وطنك

مرحلة 
اإلنطالق

يجّرب املتعّلم و 
يكتشف اجلواب 
املناسب ويقصي 
األجوبة اخلاطئة.

ينتج حوارا و  جمال 
استفهامية و جمال 

مثبتة

  ـ عرض الوضعية املوجودة يف كتاب التلميذ 
على السبورة .

ـ  قراءتها من طرف املتعّلمني ثّم مناقشتها .
ـ يحرص املعّلم على اكتشاف تالميذته لالنسجام املوجود بني عناصر 

اجلملة االستفهامية بواسطة التجريب :
         هل حّضرمت احللوى ؟  نعم , و هي لذيذة .
         هل حّضرمت احللوى ؟  لقد وصل باكرا   .

          هل حّضرمت احللوى ؟  كثيرة̧ الواحدة تلو األخرى .
ـ نفس األمر مع بقية األمثلة

ـ ينقل اجلمل على الدفاتر
ـ قراءة االجوبة و متثيلها يف اطار احلوار شفويا.

مرحلة بناء 
التعّلمات

ينتج جمال استفهامية 

اكتب السؤال املناسب و ال تنس وضع عالمة االستفهام 
..............................................................*

نعم , أحّب والدّي .
..............................................................*

انها الساعة الثامنة صباحا .
..............................................................*

استيقظت األّم باكرا .

التدريب و 
اإلستثمار

مالحظة :
 تتدّرج مؤشرات املعايير املفّسرة لالنتاج الكتابي بتفاوت درجة الصعوبة و التناول و االستيعاب .

ففي املقاطع األولى , غالبا ما تنصّب وضعيات التدريب على االنتاج الكتابي على إعادة الترتيب وملء 
الفراغ و الربط بني عناصر اجلمل ....
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املقطع التعلمي 2 : العائلة
الن�ساط :  محفوظات

املو�سوع :طاعة الوالدين 
موؤ�رشات الكفاءة : يقرأ احملفوظة، ويفهم معناها اإلجمالي.

                   يدرك القيم التي تتضمنها احملفوظة
القّيم : طاعة الوالدين ....  

مناذج من 
موؤ�رشات التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يجيب عن 
األسئلة 

ما هو فضل والديك عليك ؟
ما هو واجبك نحوهما ؟

مرحلة 
االنطالق

يتذوق اجلانب 
الفّني    

يفهم املعنى 
االجمالي للنص 

.

 يبرز املعلم املقطوعة مكتوبة بشكل واضح و جميل الضفاء اجلانب 
اجلمالي على احملفوظة .

قراءة املقطوعة من طرف املعّلم قراءة معّبرة و ملّحنة ان أمكن، ثّم تتبعها 
قراءات للمتعلمني تتخللها أسئلة لقياس الفهم. 

*الفهم :
  -عّم تدّل طاعة الوالدين ؟

   -من الذي أمرنا بطاعة الوالدين ؟
   -ماذا ميّثل الوالدان بالنسبة ألوالدهما ؟

   - ما هو واجبك نحوهما ؟
*يقرأ التالميذ املقطوعة مع محاكاة القراءة النموذجية .

مرحلة بناء 
التعّلمات

متّثل األداء اجلّيد أداء املقطوعة جماعيا )قراءًة( . التدريب 
واالستثمار
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الن�ساط : تربية ا�سالمية
املو�سوع : زيارة األقارب .

موؤ�رشات الكفاءة: يذكر أهم املناسبات التي يزور فيها أقاربه
                     يحفظ احلديث الشريف                 

القّيم : صلة الرحم ، التضامن...
مناذج من موؤ�رشات 

التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يتذّكر املعلومات 
السابقة .

يجيب عن األسئلة .

العودة الى النّص املنطوق :
تذّكر ما هي أهّم األعمال التي تقوم بها العائلة يوم العيد ؟

من هم األقارب الذين تزورهم يوم العيد ؟ 
مرحلة 

اإلنطالق

يفهم الوضعية .
يحّلل األحداث 
يستنتج القيمة .

يحّلل األحداث 
ويتعّلم القيمة

 *قراءة الوضعية  ) السند ( : 
من هو الشخص اّلذي سيزوره األب ؟	 
ما هي املناسبات اّلتي نزور فيها األقارب؟ 	 

*تدوين متثالت املتعّلمني على الّسّبورة و مناقشة الّتصّورات الّصائبة , 
ثّم قراءتها. 

ملاذا يجب أن نزور األقارب يف العيد ؟	 
 قراءة السؤال األخير حتت عنوان أفهم 	 

* تدوين متثالت املتعّلمني على الّسّبورة و مناقشة الّتصّورات الّصائبة 
, ثّم قراءته

*قراءة امللّخص املتوّصل اليه من طرف املتعّلمني

مرحلة بناء 
التعّلمات

يوظف  املعارف 
املستهدفة يف وضعية 

جديدة 

عرض امللّخص املتوّصل اليه ’ مع حذف املعلومات و املعارف 
املستهدفة من احلّصة و مطالبة املتعّلمني مبلء فراغات امللخص .

إجناز متارين يف دفتر األنشطة 
التدريب 

واإلستثمار

مالحظة : يف احلّصة الثانية يتم حتفيظ احلديث)اعتماد طريقة احملو التدريجي
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الن�ساط :  تربية مدنية
املو�سوع : أطيع املسّنني .

موؤ�رشات الكفاءة: يذكر سلوكات تدّل على طاعة الكبير
القيم: واجب الطاعة واالحترام

مناذج من موؤ�رشات 
التقومي  الو�سعيات التعلمية و الن�ساط املقرتح املراحل 

يتذّكر املعلومات 
السابقة

يجيب عن األسئلة 

العودة الى النّص املنطوق:
اذكر أفراد عائلتك ؟

ما هو واجبك نحو كّل واحد منهم ؟

مرحلة 
اإلنطالق

يفهم الوضعية .
يحّلل األحداث 

يتعلم القيمة .

 *مشاهدة املتعّلمني للّصّور املعروضة يف الكتاب :
وَرة 1 :        الصُّ

وَرة؟  - ـ َماَذا ُتَشاِهد يِف الصُّ
ْيِخ؟ ـ مِلَاَذا مَيِْسُك بِيَِد الشَّ

ِف؟ ـ َما َرْأُيَك يِف َهَذا التََّصرُّ
* تدوين متثالت املتعّلمني على الّسّبورة و مناقشة الّتصّورات 

الّصائبة , ثّم قراءتها
وَرة 2:       الصُّ

        َماذا تَْفَعُل َهِذِه الَفتَاُة؟
ْر احِلَواَر الَِّذي يَْجِري بَْينَُهَما ؟ تََصَوّ

* تدوين متثالت املتعّلمني على الّسّبورة و مناقشة الّتصّورات 
الّصائبة , ثّم قراءتها

ْر يِف  ُسُلوَكات ُأْخَرى تَُدلُّ َعَلى اْحتَِراِم  اْلِكبَاِر *ـ  َفكِّ
 *تسجيل اجابات الّتالميذ .

مرحلة بناء 
التعّلمات

يساهم يف تنمية 
تفكيره وتفعيل 

القيمة.

يقترح نصائح فّعالة.

التدريب            اجناز التمرين يف دفتر األنشطة 
واإلستثمار
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تقدمي  مقرتح حلل الو�سعية االنطالقية )التدرج يف االجابة على و�سعية اإنطالقية ــ العائلة(.     

منوذج 1 

1( أَْفَراُد َعائَِلتِي ُهْم: أبي،......،......،......،......،......،......
ِة ُمُناَسبَاٍت ِمْثَل........و.........و..............  أَُزوُرُهم يِف ِعَدّ

ُم َمَعُهْم أَُقوُل.........َواَل................َعَلْيِهْم.  ِعْنَدَما أَتََكَلّ

........................َعَلى أََدَواتِِهْم َوأَثَاثِهْم.

▪ أَلّن الَرُسوَل َصلَى اهلَلُ عَلْيِه َوسّلَم أَْوَصانَا بَِذلَِك:

قاَل َالّرُسوَل َصّلى اهلّلُ َعَلْيِه َوَسّلَم:
 » َمْن كاَن..........بـــ.........و.............فل.............«

...........يَْهِدي..........« َوقاََل أَْيًضا: » إِّن........يَْهِدي إِلَى.......َوإَِنّ

ى بَِها َمع أَْفَراِد امْلُْجتََمِع .  2( َهِذه ِصَفاٌت أحََتََلّ

اِرِع أَْحتَِرُم َوُأِطيُع                  يِف الَشّ



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

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

يِف امْلَْدَرَسِة أَْحتَِرُم َوُأِطيُع



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

.................................
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اأمنوذج ل�سبكة املالحظة واملتابعة لتقومي ميدان التعبري الكتابي) اخلا�سة باملتعلم(

امل�ؤ�رشاتاملعايريالرقم
متيزناممتميز

1

العر�ض

- جمالية الإخراج

- ر�شم خط�ط واأ�شكال ممّهدة للكتابـة .2

- خط احلروف منفردة مع احرتام مقايي�ض الكتابـة .3

- خط احلرف يف خمتلف ال��شعيات مع احرتام مقايي�ض الكتابـة .4

- ا�شتعمال احلركات ، املدود ، ال�شد و التن�ين ا�شتعمال �شليما .5

6

ال�جاهة

- نقل كلمـات ماأل�فـة تت�شّمـن احلروف املدرو�شة.

- ن�شخ الكلمات غري املكت�بة )اإمالء )مع احرتام مقايي�ض الكتابـة .7

- املحافظة على امل�شافات عند ن�شخ الكلمات واجلمل الق�شرية .8

- ا�شتعمال عالمات ال�قف .9

10

�شالمة 
الإنتاج

- اختيار  من متعدد جملة اأو جمل تعرب عن �ش�رة معطاة.

-  تك�ين جمل.11

-  ترتيب جمل .12

ـ اإكمال فراغات لت�شكيل ن�ض يرتكب من 6 اإىل 8 جمل .14

ـ اإكمال جمل لإبداء راأيه يف م��ش�ع ما اأو �شخ�شية ما.15

16

الإبداع

ـ كتابة اإر�شادات ب�شيطة بالرتتيب ح�ل م��ش�ع ما اأو �ش�ر معطاة بالرتتيب.

ـ اإعداد بطاقة ه�ية �شخ�شية تت�شمن اأهم املعطيات .17

ـ اإجناز اأ من�ذج لبطاقة تهنئة اأو دع�ة ا�شتنادا ملعجم األفاظ .18

ـ ا�شتخدام عبارات:  )التحّية، الرتحيب، ال�شكر، ال�شتح�شان، العتذار ، التهنئة (.19

ـ جمالية اخلط .20

*�شيغت امل�ؤ�رشات يف �شكل م�شادر ليت�شنى للمعلم ا�شتقاق اأفعال قابلة للمالحظة والقيا�ض مبا يتنا�شب وطبيعة 
ال��شعية ، كما ميكن اقرتاح م�ؤ�رشات اأخرى.
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اأمنوذج ل�سبكة املالحظة واملتابعة لتقومي القيم واملواقف

الدللتجمال القيم وامل�اقفالرقم
متيزناممتميز

1

اله�ية ال�طنية

يقف للعلم باحرتام .

يتحدث بلغة وطنية �شليمة .2

للعلم باحرتام .3

ين�شد الن�شيد ال�طني باأداء �شليم .4

يتفاعل مع الأعياد الدينية وال�طنية .5

يحفظ �ش�ر القراآن املقررة .6

يقتدي بالأحاديث النب�ية املدرو�شة .7

8

امل�اطـنة

يتعاون مع الغري .

يقبل على العمل الت�شاركي .9

ي�شاهم يف خمتلف الأن�شطة الثقافية .10

ينتهج اأ�شاليب احل�ار .11

يتحلى بال�شدق .12

يحافظ على البيئة .13

ين�شبط مع  الآداب العامة .14

15

التفتح على العامل

يتعاي�ض �شلميا مع الآخر .

ينبذ العنف .16

يحرتم م�قف  الأقلية .17

يقبل تداول القيادة .18

ميار�ض مبداأ الرتجيح .19
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املعاجلة  البيداغوجية .
املعاجلة البيداغوجية احملتملة  :  معاينة منتوج  التالميذ من حيث توافقه مع معايير ومؤشرات التقومي 

وإعداد خطة ملعاجلة االختالالت والثغرات املسجلة يف حينها 

مثال :

   اعتماد  �سبكة التقومي 
بعدما يؤدي املتعلم العمل املطلوب و ينجز  املهمات  وفق التعليمات ا املعطاة ‘  يتم تقومي الكفاءة 
التقومي  لكل  التي تكونها  ويعتمد يف ذلك  نفس شبكة  العناصر  التنصيب  من خالل  مختلف  محل 

متعلم .
وتخص املعاجلة البيداغوجية  تلك  املؤشرات التي لم  تظهر يف الشبكة ) أي لم تتحقق (  وذلك من 

خالل تقدمي  وضعيات  متّكن املتعلمني من جتاوز الصعوبات التعلمية املسجلة لديهم  .  
اذا ما افترضنا انه يف معيار املالءمة  لم يتم حتقيق  املؤشر  التالي :   إبداء الرأي ،  فكيف يتم معاجلة 

هذا اجلانب او اخللل  ؟
طبعا  يتم  ذلك من خالل مترس املتعلم على إجناز وضعيات ذات الصلة  باملؤشرالذي لم يتحقق  

أي  إبداء الرأي. 
التأكيد على ضرورة فهم التعليمات واالرتباط باملعيار املسجل .

االنطالق من امثلة بسيطة ملموسة  ثم التدرج  يف الصعوبة ، مثل : 
               ـ    ما رأيك يف كذا ؟  أو عبر عن رأيك  فيما يخص   ...... 

                ـ   اقرا الفقرة التالية  ... وعبر  عن رأيك يف  املوضوع.  
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الن�سو�ص املنطوقة املقرتحة 
مالحظة: بإمكان األستاذ التصرف يف النصوص املنطوقة  امللحقة، و تأليف نصوص أخرى وفق  ما يراه مناسبا لنشاط 

املتعلمني، من حيث بئتهم  ومحيطهم االجتماعي و ما تقتضيه  سيرورة مناء  الكفاءات محل التنصيب .
 املحور
 املعريف

 الوحدة
  الن�ص التعمية

احلياة 
املدرسية

 احلياة
املدرسية

1 

 احلياة
املدرسية

2

1 انتهت العطلة 
يف مساء آخر يوم من العطلة ،قال علُيّ ألّمه : متى سأعود الى املدرَسة؟ 

لقد اشتقت اليها كثيرا يا أمي، ألتقي فيها بأصدقائي ومعلمتي. 
لي   معلمتي؛  القسم مع  أتعلم يف   ، ملدرستي  أيضا مشتاقة  وأنا  ليلى:  قالت 

صديقات أريد أن ألتقي بِهن  
بأصدقائكما  وتلتقيان  املدرسة  الى  ستذهبان  الصباح  يف  غدا  نعم  األم: 

وتفرحان بالعودة إلى املدرسة.كم أنا سعيدة بذلك.
األب: وأنا سعيد بعودتكما الى املدرسة، فهي مكان للتربية والتعليم، اسمعا 

جيدا ملعلمتكما، وكونا مهذبني 
ليلى: أبي أرجوك، أريد أن ترافقنا غدا الى املدرسة. 

األب: إن شاء اهلل يا بنيتي..
ا�سئلة الفهم:

اْشتَاَق َعليٌّ ملِْدرَسته ، َماذا َقال؟	 
َمِة   ؟	  فاق وامْلَُعلَّ َرْت لَْيَلى َعِن اِْشتِيَاِقَها للَمْدرَسِة والرِّ َكْيَف َعبَّ
نََصَح اأَلُب أوالَدهُ ،َماذا قاَل؟	 
وأنَت، مِبَاذاَ تَْنصُح ُزماَلءَك؟	 

   2 موعد اال�سرتاحة
     قبل أن يحل وقت االستراحة بقليل، قال املعلم للتالميذ: بعد قليل سيدق 
جرس املدرسة،معلنا وقت االستراحة، اخرجوا بهدوء ونظام، حافظوا على 
تتسببوا  وال  العنيفة،  واأللعاب  التدافع  ،جتنبوا  زمالئكم  وسالمة  سالمتكم 
يف إتالف الغرس والورود، أال ترون أنها تزين الّساحة بألوان مختلفة؟! منها 

األحمر واألصفر والبنفسجي.
 حافظوا على نظافة الساحة، ارموا املخلفات يف سلة املهمالت ، ألن الساحة 

فضاء للعب واالستراحة، ينبغي أن يكون نظيفا وآمنا.
قال األطفال: شكرا سيدي, ساحة مدرستنا نظيفة ومريحة, والبد من احملافظة عليها.

اأ�سئلة الفهم :

َمهااملَعلِّم  للتَّالميذ؟ تِي َقدَّ ـ اْستَْخٍرج ِمَن النَِّص النََّصائح الَّ
ِعِب،  َما ُهَو َواِجُبَك نَْحَوُه ؟ اَحِة َواللَّ - ِفنَاُء امْلَْدَرَسِة، َفَضاٌء لِلرَّ

اَحِة ُصُفوَفا ُمْنتَِظَمة ؟ ُع ُكلَّ َصبَاٍح يِف السَّ - مِلَاَذا نَتََجمَّ
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 احلياة
املدرسية

3

3 مع  معلمتي
دَخلت املعّلمة  الى القسم مبتَسمة ، تلبس مئزرًا وحتمل محفظة جديدة، 
لها  احتراما  التالميذ  كل  فوقف  األعزاء.  أطفالي  عليكم  السالم  فقالت: 

وردوا الّتحّية: وعليكم السالم ورحمة اهلل.
سعيدة  أنا  كم  أعزائي،  حالكم  كيف  لهم:  وقالت  باجللوس  أمرتهم 
يا  العطلة  قضيتم  أين  احلبيبة،  مدرستكم  بكم جميعا يف  مرحبا    ! بلقائكم  

أطفال ؟ ال شك أنكم قد استمتعتم بها. 
حكايات  يقص  منهم  واحد  كل  ،وراح  معلمتهم  بكالم  األطفال  فرح 

العطلة ، ويصف ما شاهده و أعجبه، وما فعله. 
أن  أرجو  اآلن  أما  حقا،  ممتعة  عطلة  :كانت  قائلة  املعلمة  قاطعتهم   ثم 

تستعدوا للعمل واالجتهاد. 
قام أمني مستأذنا، وقدم للمعلمة  باقة من الورود، وتبعته هدى مبجموعة 

من الرسومات اجلميلة 
شكرت املعلمة التالميذ ووعدتهم بالتعاون على تزيني القسم حتى يكون 

جميال ورائعا.
باألحداث  املليئة  الصيفية  مغامراتهم  عن  معلمتهم  مع  التالميذ  حتدث 

السارة،  و عبروا عن شوقهم  لرفاقهم ، و معلمتهم ،ومدرستهم.
قام أمني مستأذنا وقال: عندي كلمة أريد أن ألقيها على زمالئي فسمحت 
له املعلمة بذلك ؛فقال: السالم عليكم يا أصدقائي ، أمتنى لكم عاما دراسيا 

سعيدا مكلال بالنجاح.
الكتب  عليكم  أوزع  الصباح  يف  غدا  وقالت   ، أمينا  املعلمة  شكرت 

اجلديدة،و سنبدأ يف تقدمي الدروس  .
اأ�سئلة الفهم :

َمُة إلى اْلِقْسِم ؟ ـ كْيَف َدَخَلْت امْلَُعلِّ
َمِة لِلتَّال ميِذ.؟ َة امْلَُعلِّ  -أَِعْد حَتِيَّ

َة ؟ ـ َماَذا َقالَْت امْلُعَلمِّ
َة ؟  -مَن أَحْضَر بَاَقة مِن اْلُوُروِد لِلْمُعَلمِّ

ـ وَهَل ُيوَجُد مَن أَحَضَر شيَْئًا آَخَر ؟
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عيد الفطر
العائلة:  أفراد  كل  وأيقظت  الصباح،  ُفطور  وأعّدت  باكرا،  األم  استيقظت 
األب، اجلد واألوالد. وبعد االستحمام وتناول فطور الصباح قال األب: هيا بنا  
إلى املسجد. قالت سعاد: هل أذهب معكم أعلم أن هناك مكان مخصص للنساء 
يف املسجد، أليس كذلك يا أبي؟ قالت األّم : وهل تتركينني وحدي ؟ يجب أن 
تبقي معي ، هناك الكثير من األعمال تنتظرنا من ترتيب البيت و حتضير الغداء. 
اليوم سنستقبل العديد من الضيوف، و يجب أن نستعد لذلك يابنيتي. وملا عاد 
األب و اجلد استقبلتهما سعاد وعانقتهما عناقا حارا: عيدكما مبارك يا جدي و 

ياأبي! كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي.

اأ�سئلة الفهم

، َسْلَمى؟   ، اجَلدُّ َمْن اّلِذي اْستَْيقـََظ بَاِكًرا: اأَلُب، اأُلمُّ
 - َماذا َفَعَلت َسْلَمى:

َـَّفِت احْلََماَم، َغَسلِت َاأْلََوانِي  ْوِم ، نَظ     َرّتبـَْت ُغْرَفَة النَّ
-  َهنَأْت َسْلَمى أَبَاها، َماَذا َقالَْت: 

   ِعيٌد َسعيٌد يَا أَبِي، عيُدَك ُمبَاَرٌك، كلُّ َعاِم َوأَْنَت بَِخْيٍر.
- أَِجْب بَِصِحيٍح أَْو َخاِطئ :

ـ َذَهبْت َسْلَمى إِلَى امْلَْسجِد َمَع أَبيها.
ـ َحّضَرْت َسْلَمى اْلَغَداَء َوْحَدَها.

ـ اِْستَْقبََل َخالِدٌ أَبَاُه ِعْنَد َعْوَدتِِه ِمَن امْلَْسِجد.

العائلة
1 

2
 العائلة

هل ميكن العي�ص بال م�سكن؟

لكّل حيوان مسكن، يأوي إليه ، هذا عش عصفور ، وذلك جحر ألرنب، 
ويغضب  عشه،  إلى  ليال  ويعود  بجناحيه  يرفرف  فالطائر  للنحل،  خلية  وتلك 
غضبا شديدا إذا اقترب أحد من بيضه أو فراخه، والنحل يقضي يومه متنقال بني 
اخللية  تلك  من  أحد  اقترب  وإذا  إلى خليته،  به  ويذهب  الرحيق  يجمع  األزهار 

هاجمته جماعات النحل ولسعته بإبرها.
كذلك لإلنسان بيت يأوي اليه مع أهله ،و هوأعّز مكان عنده حيث يجتمع 

فيه مع أفراد عائلته ويتعاون معهم ليعشوا فيه عيشة  كرمية.  

العائلة
2
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اأ�سئلة الفهم 

ْنَجاب،   : الَكْلب،    اأْلَرنَب،    السِّ ْد ِمْن بنَْيِ احْلَيَوانات اآلتِيَة تِْلَك اّلتِي ُذِكرْت يف النَّصِّ َحدِّ
اْلبََقَرة،    النَّْحل، اأَلَسد، اخَلُروف

ْح اأْلَْخَطاَء اآلتِيََة : لأِْلَْرنِب َعِريُنه، لِْلُعْصُفوِر َخِليَتَُه،  لأِْلَسد      ـ َصحِّ
ه   ُجْحُره، َولِلنَّْحِل ُعشُّ

ائُِر َغَضًبا َشِديًدا؟ ـ َمتَى يَْغَضُب الطَّ
ـ اْلبَْيُت أََعزُّ َمَكاٍن ِعْنَد اإْلِْنَساِن َكْيَف يَِجُب أَْن يَِعيَش ِفيِه أَْفَراُد الَعائَِلِة؟

العائلة اجلزائرية  اأيام الثورة

قالت اجلّدة: ذّكرتني هذه الليلة الباردة بليلة من ليالي الثورة.

�سلمى: وماذا حدث فيها ياجّدتي؟
اجلّدة: ذات ليلة كنا مجتمعني حول كانون،  وبينما كان أبي يحّدثنا عن شجاعة املجاهدين 
وانتصاراتهم فإذا بنا نسمع طرقا على الباب : طرق، طرق، طرق... هرع أبي إِلى الباب 
وقال : من أنت؟ ماذا تريد يف هذا الليل؟ فإذا بصوت خافت من وراء الباب يرد عليه: 
افتح يا سي خلضر، أنا اخوك أحمد وهذان اثنان من اخلاوة. فتح أبي الباب وعانق أخاه 
ثّم أحضرت   مقران عناقا حاّرا، ورّحب باملجاهدْيـن قائال: أهال وسهال بكم تفّضلوا. 
أّمي الطعام وقالت، هذه جفنة من الكسكس، وهاتان قطعتان من اللحم. ويف الصباح 

وا الفجر، وتناولوا القهوة.  استيقظوا وصلُّ
قال قائدهم: بارك اهلل فيك يا سي خلضر، جزاِك اهلل خيرا يا خالتي ذهبية. ووّدعهم أبي 

قائال :رافقتكم السالمة حفظكم اهلل ونصركم .

اأ�سئلة الفهم:

َـَّرْتَها اجَلّدُة؟ تِي تََذك ُة الَّ  ـ يِف أَيِّ َفْصٍل َحَدثَِت اْلِقصَّ
ُح َذلَِك؟   ـ  َما ِهي اْلَكِلَمُة التِي ُتَوضِّ

 ـ َمِن اّلـِذي َطَرق َاْلبَاَب؟ 
ُث بَِصْوٍت َخاِفٍت؟  ـ مِلَاَذا َكاَن يَتََحدَّ

ْتُه اأُلمُّ لِْلُمَجاِهِديَن ؟ بُق اّلِذي أََعدَّ  ـ َما ُهـَو الطَّ

العائلة
3
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رحلة �سنونوة
قت   حّل فصل الشّتاء ، وهاهي أسراب الطيور تستعد للهجرة إلى املناطق الدافئة، حلَّ
السنونوة  ْاأُلم مع صغارها عاليا يف سماء مدينة اجلزائر فقالت لهم : باألمس استمتعنا 
املدينة  انظروا إلى  املدينة  واليوم سنرحل من هنا و غدا سنكون  يف مكان بعيد،  مبناظر 
ما أروعها ، ما أعلى بناياتها و ما أوسع شوارعها ، وحركة السير ال تتوقف فيها  أبدا  

سنشتاق إلى شاطئها اجلميل و أحيائها الرائعة .
 تباطأ الصغار يف الطيران و هم يستمتعون بجمال املدينة ، لكن السنونوة قالت : هيا 

كي ال نتأخر عن السرب .
    طار اجلميع مدة طويلة ، فأحسوا بالتعب فحطوا يف الريف ، قال احد الصغار ماذا 
سنفعل هنا يا أمي ؟  هل سنستريح ؟ نعم ياصغار، آه، الطبيعة خالبة، احلقول خضراء 

واسعة، الهواء نقي، ال دخان السيارات، وال تلويث املصانع.
اأ�سئلة الفهم  :

ُث َعْنُه النَُّص ؟ ائِِر الَِّذي يَتََحدَّ  ـ َما نَْوُع الطَّ
ُيوِر؟ ُاْذُكْرَها ؟ * َهْل تَعِرُف أَْنَواَعا ُأْخَرى للطُّ

ُيوُر يِف َمِدينَِة اجْلََزائِِر؟ * َماَذا َشاَهَدِت  الطُّ

ْرُب ؟ مِلَاَذا ؟ * أَْيَن َحطَّ السِّ
ِغيُر َذلَِك امْلََكاَن ؟ *َكْيَف َوَصَف الصَّ

 احلي
والقرية

1

3 
  احلي

والقرية

جني الزيتون
يف موسم الزيتون ذهبت سهام مع ابناء و بنات خالها الى احلقل ، و ملا وصلوا،قال 
لها خالها : تعالي يا سهام ’ و ساعدينا اليوم يف جني الزيتون  أحضر اخلال املفارش وشد 
محيطني  املفارش  وضعا  دقائق   بضع  وبعد  معاونه  الى  االخر  بالطرف  رمى  و  بطرف 
بالزيتونة  ،ثم جاء اخوة اخرون بالساللم و نصبوها على اطراف الشجرة، فشرعو يف 
حبا  احململ  الزيتون  غصن  اليسرى  بيده  منهم  الواحد  ،ميسك  ونشاط  عزم  بكل  العمل 
اسودا فيجذب  باصابع يده اليمنى فيتساقط  الكثير من احلب على املفارش راحت بنات 
املتناثرمنه ،خارج املفارش ، ولم يتركن حبة زيتون واحدة مرمية  القليل  خالي يلتقطن 
على االرض ،  وقالت لي احداهن: احذري يا سهام ال متش على حبات الزيتون فتزلقي  

، تعالي نتعاون جميعا  ، قلت :نعم بكل سرور
اأ�سئلة الفهم:

ُث َعْنه النَّصَّ ؟ َما ُهَو النََّشاُط الَِّذي يَتََحدَّ
ْيتونَِة ؟ * مِلاذا َوَضَع اخْلَاُل امْلََفاِرَش َحْوَل  الزَّ

* َماَذا أَْمَسَك اخْلَاُل بِيَِدِه اْلُيْمنَى ؟

* و َماَذا َفَعَل بِيَِدِه اْلُيْسَرى ؟

ْيتوِن ؟ ِي الزَّ * َما ُهَو َدْوُر اْلبَناَِت يِف َجنَّ

* لَْو ُكْنَت َمَعُهْم َماَذا ُكْنت َستَْفَعُل ؟

 احلي
والقرية

2



55

جولة يف اأرجاء املدينة

من  ستقلهم  التي  احلافلة  إلى  يصعدون  هم  ها  باملدينة،  سمير  عائلة  حّلت 
محطة املسافرين إلى منزل العّم بوسط  املدينة.

جلس األطفال بجانب النافذة ، وانطلقت احلافلة جتوب شوارع املدينة، قالت 
وداد : ما أوسع هذه الطرقات و ما أعلى هذه البنايات ! و ما اكبر هذه املتاجر !

وصلت احلافلة إلى وسط املدينة ، فرح األطفال كثيرا لرؤية نافورة املياه  تتلون 
بألوان املصابيح املشتعلة .

سألت وداد أباها: من ذاك الرجل الذي يلبس بذلة زرقاء ؟ األب ذاك شرطي، 
انه ينّظم حركة املرور.

أعجب األطفال مبا شاهدوه من وسائل النقل املختلفة، قطارات وسيارات، 
وشاحنات و حافالت .

  وصلت العائلة إلى البيت ، حطوا أمتعتهم ، سّلم سمير على اجلميع وعانق 
ابن عمه  كرميا . استراحوا قليال وبعد الظهر خرجوا جميعا وتوجهوا  إلى قاعة 
السينما ملشاهدة فيلم ، اسرع سمير ليدخل الى قاعة العرض،  لكن عامل الشباك 

قال : ال، ليس قبل ان تشتري التذاكر .

ا�سئلة الفهم :

ـ َماَذا َزاَرْت َعائَِلُة َسِمير ؟ 
 -ما ِهي امْلََراِفُق امْلَْوُجوَدُة يِف َذلَِك امْلََكاِن ؟ 

 -ُأْعِجبَت ِوَداٌد مِبَنَا ِظر امْلَِدينَة، َكْيَف َوَصَفَها ؟ 
 -اْذُكْر َوَسائِل النَّْقل املَْوُجوَدة يف النَّّص،َهْل تَْعِرف ُأْخَرى ؟ 

،َهْل اِْستََطاَع  نِيَما، َوَما اْشتََرى التََذاكر  السِّ  -أَراَد ِكرمٌي أَْن يَْدُخَل إلَى َقاَعِة 
ُخوَل؟ َماَذا َقاَل لَُه عامل الشباك ؟   الدُّ

 احلي
والقرية

3
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العدو املدر�سي

ي َشاَرَكْت ِفيِه َمْدَرَسُتنا يِف ِسبَاِق اْلَعْدِو ، َكاَن الَشاِرُع الَكبِيَر َخالًِيا ِمَن  َجاَء اليَْوُم الذِّ
َهْم أََماَم َخطِّ اإِلْنِطاَلِق ، َهاُهم تاََلِميُذ َمْدَرَستِنَا  اَراِت ، إِْستََعَدّ امُلَشاِرُكوَن َوَوَقَفُوا ُكَلّ الَسيَّ

، إِنَُهْم يَْرتَُدوَن لباسا بألوان الَعَلِم الَوَطنِي ، اأَلْحَمَر َو اأَلْخَضَر َو اأَلْبيََض 

َحاَفتي  َعَلى  نَْحُن  بََقْينَا  َو  بُِسْرَعٍة  اجَلِميُع  اْنَطَلَق   ، بَاِق  السِّ بَِدايَِة  ُمْعِلنه  صفارة  سمعنا 
ُع زمالءنا. الَطِريِق ُنَشِجّ

حول  واحدة  بَِدْوَرٍة  َقاُموا  َوَقْد   ، اأُلْخَرى  اجِلَهِة  ِمَن  امُلتََسابُِقوَن  لِيَْظَهَر   ، ة  ُمَدّ إِْنتََظْرنَا 
ِاملَِدينَِة.

ُه تِْلميٌذ ِمن َمْدَرَستِنَا ، يَْدُرُس يِف الِقْسِم اخَلاِمِس ،تََعالَْت الُهتَاَفاُت َهيَا يَا     َهَذا ُفَؤاُد ، إِنَّ
الِثَِة َفَقْد َدَخَل  ُه ِمَن املَْدَرَسِة امُلَجاِوَرِة ، أََما يِف املَْرتَبَِة الثَّ ُفَؤاُد اَل تَْستَْسِلْم ،َوَراَءُه ِهَشاٌم ، إِنَّ

َزَكِريَا ِمْن َمْدَرَسٍة ُأْخَرى .

أَُهْم امُلِديُر َو  ِة التَْتِويِج ،أَْمَسَك ُفَؤاُد بِيَِد ِهَشام َو َزَكِريَا ، َفَهنَّ  َصَعَد الَفائُِزوَن َعَلى ِمنََصّ
َقاَل : ُشْكًرا َعَلى الُروح الِريَاِضيَِة .

ُث َعْنَها النَُّص؟ ـ َما نَْوُع الِريَاَضِة التِّي يَتََحَدّ
اِق ؟ * أَْيَن َوَقَف اأَلْطَفاُل َقْبَل بَِدايَِة الِسبَّ

* أَْيَن َكاَن ِهَشاُم ) أََماَم ُفَؤاُد – َوَراَء ُفَؤاُد – بَِجانِِب ُفَؤاُد ( ؟
* َشَكَر امُلِديُر الَفائِِزيَن ، َماَذا َقاَل لَُهْم ؟

يَاَضاِت التِي تَْعِرُفَها ؟ * اَْذُكُر أَْنَواع َالرِّ
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هوايتي املف�سلة
سمير  أخيها  بجانب  جلست  و  التلوين  أقالم  و  الرسم  أوراق  ياسمني  حّضرت 

وبدأت ترسم .
نظر إليها أخوها و قال : أتضعني و قتك يف الرسم ؟ و غفلت عن إجناز واجباتك 

املدرسية .
ضحكت ياسمني و قالت : لقد أنهيت واجباتي كّلها ، و أنا اآلن أمارس هوايتي 
املفّضلة ، ينبغي عليك أن تختار لنفسك هواية متارسها يف وقت الفراغ  ، سمعها األب 

فقال : ياسمني على حق ، تعال  يا بني ألطلعك على هوايتي.
ما أجمل هذه البطاقات الصغيرة يا أبي ؟ 

هوايتي  إّنها  صغري  منذ   الدفتر  هذا  يف  رّتبتها  و  جمعتها  بريدية  طوابع  هذه   : االأب 
املفضلة.

اأ�سئلة الفهم: 

* َماَذا َكانَْت تَْفَعُل يَاَسِمني ؟

* َمتَى مُيَاِرُس ااِلْنَساُن ِهَوايَتَُه ؟

ِة ؟  َوابِِع البَِريِديَّ * َما اْلَفائَِدُة ِمْن َجْمِع الطَّ

* ُاْذُكْر ِهَوايَاٍت ُأْخَرى تَْعِرُفَها

الرياضة
والتسلية
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يف حديقة الت�سلية
العاصمة،  باجلزائر  احلامة   حديقة  عائلته  رفقة  سمير  زار  عندما  مسليا  يوما  كان 

اشترى األب تذاكر الدخول  و أطلعنا على برنامج الزيارة .
دخلنا  إلى احلديقة، فتوقفت ياسمني أمام بحيرة تسبح فيها أسماك زاهية األلوان، 
من  التقتربي   : قال  و  احلديقة  حارس  فنهاها  تقدر،  فلم   بإحداها  متسك  أن  أرادت 

البحيرة ، قد تقعني فيها .
جتّولت العائلة بني األشجار و احلدائق اجلميلة ، و فجأة صاح سمير: ها هو مقام 

الشهيد.
قالت يسمني : أنا ما رأيته يا أبي

األب : عالي إلى النافورة وسترينه
ياسمني : ما أجمله، لم أر أروع منه من قبل

اأ�سئلة الفهم :

ِة  ، َشاِطِئ البَْحِر ، اِلَى اْلَغابَِة ( ْسِليَّ ُب ْاْبنَاَءُه ؟ ) َحِديَقةُ التَّ ـ أَْيَن أََخَذ ااْلْ
* نََهى َحاِرُس احْلَِديَقِة يَاَسِمنَي، َماَذا َقاَل لََها ؟
اُفوَرِة ؟ َهْل ْاْعَجبَُه ؟ * َماذاَ َشاَهَد َسِميٌر ِمن َالنَّ

الرياضة
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يوم بال �سيارات
يوم بدون سيارات . !!  ما هذا الشعار يا أبي؟

النسيم  ،و  النّقي  بالهواء  لنتمّتع  سيارات  بدون  نتّنقل  أن  اليوم  بلدّيتنا  قّررت  لقد 
اللطيف ، فالسيارات تلّوث محيطنا بدخانها .

أخرجت دراجتي و دعوت رفاقي لنقوم بجولة يف الشوارع الهادئة و األزقة النظيفة .
أفراد    نحن يف حملة تشجير ، وكم كانت فرحتنا عظيمة عندما صادفنا يف طريقنا 
اجليش الوطني الشعبي و قال القائد : تعالوا يا أطفال ، سنغرس معا هذه الشجيرات، 

ستكبر الحقا ونستمتع بهواء نقي وظل ظليل .
قلت يف نفسي :  الثمار، الظل ..... اذن  للشجرة فوائد كثيرة

اِْلتََفَت اِلََي اْلَقائُِد َو َقاَل :َهيَا يَا بََطل  ،تََعاَل َو اْغِرْس َهِدِه الُشَجْيَرة ُهنَا ،َو ْاَشاَر اِلََى 
ُحْفَرٍة اََماَمُه ، ُثَم َقاَل لَِصِديِقي :ْاَما ْاْنَت َفاْغِرْسَها ُهنَاَك

اأ�سئلة الفهم :

ي َرَفَعْتُه البََلِديَُة ؟      َعاُر الذِّ  ـ َما ُهَو الشِّ
َع حِلَْمَلِة التَّْشِجيِر ؟  مِلَاَذا ؟  ي تََطَوّ * َمْن الذِّ

* فوائد الشجرة كثيرة اذكر بعضا منها.
ِغيِر َو َصِديِقِه، َماَذا َقاَل لَُهَما ؟   ْفِل الصَّ َث الَقائُِد َمَع الطِّ حَتَدَّ

َجَرة ِ؟* ما ُهَو َدْوُرَك نَْحَو الشَّ

 الطبيعة
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�سـد بني هارون
    وقف سليمان أمام سّد »  بني هارون » فتعّجب من سحر الطبيعة هناك فقال  آه، ما 

أجمل  هذه   البحيرة يا أبي! هاِك آلة التصوير يا سلمى و التقطي لنا صورا .  
سلمى: حاضرة  هاتها .    

ضحك األب فقال : هذا سّد يا ولدي ، بني لتخزن فيه ماء الوديان و األمطار، 
صاحت سلمى فرحة و قالت سنسبح فيه إذن و نلعب حتى املساء. 

_ ال ، يا بنيتي ، السّد ال يصلح للسباحة  ،  بل نستعمل هذا املاء يف الّشرب و الغسل  
و سقي املزروعات و البساتني ، انه املاء الذي يصل إلى احلنفيات يف البيت 

ولكن املاء وسخ يا أبي ، تساءل سليمان،ألن منرض عندما نشربه ؟
األب : اّنه ميّر من محّطة تصفية املياه قبل أن يصل إلى الدار ،لذلك يجب أن نحافظ 

على هذه الثروة .
 - كيف نحافظ عليه يا أبي ؟

اأ�سئلة الفهم :

ُث َعْنُه النَُّص ؟ ي يَتََحَدّ   - َما ُهَو املََكاُن الذِّ
 - َما ُهَو َمْصَدُر َماِء الَسِدّ ؟
 - َكْيَف ُنَحاِفَظ َعَلى املَاِء ؟
 - َما ِهَي اْستِْعَمااَلُت املَاِء ؟

 الطبيعة
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رحلة اإىل تيكجدة .
يف عطلة الربيع ، نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تكجدة ، حّزمنا أمتعتنا و صعدنا 
يا  إلى احلافلة ، جلس كّل واحد يف مكانه ، ثم قامت املعلمة وقالت : صباح اخلير 
أطفال ، سنذهب يف نزهة إلى غابة تكجدة ، أمتنى أن تقضوا وقتا ممتعا ، لكن حذار أن 

تبتعدوا كثيرا يف الغابة ، و التزموا بالتوصيات .
انطلقت بنا احلافلة حتى بلغنا املكان، افترشنا بساطا ،وضعنا عليه أدواتنا،وانطلقنا 
فجلسنا  تعبنا  أخرى،حتى  تارة  اجلميلة  باملناظر  ونستمتع  تارة  الفراشات  نطارد  فورا 

حتت شجرة كبيرة وتناولنا غذاءنا هناك .
قالت املعلمة : هذه شجرة السرو، لقد نبتة بني الغابات، انظروا على ميينها أشجار 

البلوط والصنوبر وعلى يسارها أشجار العرعار
املعلمة  احلافلة ، لكن  لنسرع نحو  تهيأنا  العودة ،  يوما مسليا ، وملا حان وقت  قضينا 
قالت : ال تتركوا األوساخ مرمية هنا و هناك ، ولن  نغادر املكان دون أن نقوم بواجبنا نحوه.

اأ�سئلة الفهم :

* ِمَّ َحَذَرِت امْلَُعِلَمُة تاََلِميَذَها ؟

*  َماُهَو َواِجُب اأْلَْطَفاِل نَْحَو امْلََكاِن الَِذي َقَضْوا ِفيِه َوْقًتا مُمْتًِعا ؟ 

ْرِو؟ * َما ُهَو َمْوِقُع َشَجَرة السَّ

 الطبيعة
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وجبة ال�سباح
فطور  يتناول  منكم  من  فقال:  الصباح،  فطور  حول  األطفال  مع  املعلم  حتدث 

الصباح، كل يوم قبل اخلروج من البيت؟
فقال سعيد:أنا ال أتناول الفطور يف الصباح.وقال رياض: وأنا أيضا، وقالت هدى 

وأنا كذلك.
ليلى: تقول أمي : احلليب فوق الطاولة،عليك بتناول الفطور،ولكني ال اشعر برغبة 

يف األكل.
املعلم مندهشا:ماذا اسمع؟ أتأتون إلى املدرسة من غير فطور؟

الكافية  بالطاقة  ميدكم  ،فهو  لصحتكم  جدا  أطفال،مفيد  يا  الصباح  قال:فطور  ثم 
لنشاطكم.

قال باسم: وماذا علينا أن نأكل يف هذه الوجبة يا سيدي؟
املعلم: حتي تكون الوجبة غنية و مفيدة، يجب أن حتتوي على:

- كوب من احلليب، وبعض الفطائر من اخلبز، وقطع من اجلنب ،وقليل من الفاكهة.
فقال األطفال بصوت واحد: لن نخرج من البيت قبل أن نتناول الفطور.

اأ�سئلة الفهم : 

ُم تاََلِميَذُه ؟  ـ َعمَّ َسأََل  امْلَُعلِّ
 ـ َماذاَ َقاَل ْااْلْطفاَُل

َن؟ ـ َحتَّى تَُكوَن َوْجبَُة الَفُطوِر ُمِفيَدٌة ؛ ِمَّ يَِجُب أَْن تَتََكوَّ
ُلها؟مِلَاَذا؟ تِي ُتَفضِّ ـ َما ِهَي اأُلْكَلُة الَّ
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اأهمية الغذاء يف حفظ ال�سحة
للّتغذية الصحّية واملتوازنة دور هام يف صحة االنسان ، لذا يجب احلرص عليها.

وال ّبد  من العناية بها .
الغذائّية  املجموعات  مختلف  يشمل  متوازنا  غذاء  اجلسم  أعضاء  منو  يتطّلب 
)النمو، الطاقة، الوقاية(، منها: األمالح املعدنّية وأساسا الكلسيوم وجندهما بكمّية 

هاّمة يف احلليب ومشتّقاته، وينبغي احلرص على:
- تناول الفيتامينات، وجندهما خاّصة يف البيض والكبد والّزبدة واخلضر والفواكه. 

وللمحافظة على صحتك عليك:
واملرّطبات  الغازّية  املشروبات  السّكريات ، واالبتعاد عن  تناول  اإلفراط يف  - جتّنب 

واحللوّيات األخرى.
- األكل ببطء واملضغ اجليد، ألنه يساعد على هضم الّطعام وامتصاص العناصر الغذائّية.

اأ�سئلة الفهم:

َث النَّص ؟ َعلَى َماذاَ حَتدَّ
ـ ِمْن أْيَن نَْحُصُل َعَلى ْالِفيتَاِمينَاِت ؟

- ُاْذُكر بَْعَض امْلوادِّ الغذائيَّة اّلتِي َسِمعتََها ِمن النَِّص
تِي َسِمْعتََها .  ـ أَِعِد النََّصائَِح الَّ
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َنان �سحة الفم واالأ�سْ

   لكي نحافظ على جمال األسنان وعلى صالبتها ،  ونقيها من التسوس أو الكسر 
وجب إتباع هذه النصائح:

- البد من  تنظيف األسنان بالسواك أو بالفرشاة واملعجون بعد كل وجبة طعام حلظَة 
االنتهاء من تناول الطعام، حتى ال تتراكم بقايا األطعمة فيها وتصبح عرضة للتسوس.

- تناول وجبات الطعام بانتظام .
املصدران  وهذان  والفوسفور،  الكالسيوم  مصادر  أهم  ألنه  بكثرة  احلليب  شرب   -

مهمان لصحة األسنان
- اإلكثار من  تناول اخلضر والفواكه.
- جتنب اإلكثار من تناول السكريات.

اأ�سئلة الفهم

ُم من الّتالميِذ؟ِوملِاََذا ؟ ـ َماَذا َطَلَب امْلَُعلِّ
- َما َرْأُيَك يف َما َكتَبَُه أَِمنُي ؟ مِلِاَذا ؟

- كْيف ُنحاِفُظ على َسالمة األْسناِن؟
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الهاتف
   رّن هاتف املنزل فرفع أحمد السّماعة فقال : ألو، من يتكلم معي ؟ أجاب صوت 
؟  بخير  أنت  هل   ، الّصحراء  من  أكّلمك   ، عّمك  أنا   ، أحمد  يا  بك  أهال   : لطيف 

أحمد: انأ بخير يا عمي ، سأنادي أبي ليكّلمك .
السماعة و قال: ما أسهل  أنهى كالمه ، وضع  الهاتف و بعد أن      حتّدث األب يف 
االتصال بأفراد العائلة اآلن ، كنا يف املاضي قبل وجود  الهاتف النقال ، جند صعوبة يف 

التواصل،  وأصبحنا  اآلن نتحدث مع من نريد أينما كان و يف كل وقت.
اأ�سئلة الفهم :

* ِمَن الَِّذي اِتََّصَل بأحمد و أَبِيه ؟

* َما نَْوُع اْلَهاتِِف امْلَْوُجوِد يِف َمْنِزِل أَْحَمُد ؟

ابَِت ، اأْلَْنتَْرنِيت؟   َقاَل ،  اْلَهاتَِف الثَّ * َماَذا اْستَْعَمَل اْلَعمُّ لِيَتَِّصَل بِأَْحَمَد : اْلَهاتَِف النَّ

التواصل
1
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ح�سة يف املذياع
جهاز  األب  شغل  الطريق  يف  و   ، البيت  لوازم  لشراء  احمد  ابنه  األب  اصطحب 
املذياع يف السيارة ، كانت املذيعة تلقي نشرة األخبار ، وما هي إال حلظات حتى رفع 
صوت األذان ، فركن األب سيارته ، و دخل رفقة احمد إلى املسجد، و أديا معا صالة 

الظهر .
عند عودتهما إلى السيارة ،كان قد بدأ بّث  حصة  »قلوب رحيمة » فعرض املذيع 
منعها من  تعاني من مرض يف رجلها ،  الطفلة حنان  قائال : هذه  الطفلة حنان  حالة 
السير ، و اللعب ، و الذهاب إلى املدرسة ، فوّجه نداء عبر اإلذاعة إلى جميع من يريد 

مساعدة الطفلة حنان .
انهالت املكاملات الهاتفية على احلصة اإلذاعية من كل مكان ، و من بينهم طبيب 

عرض على عائلة حنان أن يعالج ابنتهم مجانا .
بكا أحمد من شدة التأثر و قال : االن عرفت أن للمذياع فوائد كثيرة غير األخبار 

و التسلية ، فهو فضاء للتضامن و التآزر . 

اأ�سئلة الفهم

يَاَرِة ؟ لُه اأْلَُب يِف السِّ َما ُهَو اجلَهاُز الَِّذي َشغَّ
* إلى َماَذا اْستََمَع أَْحَمُد َو أَُبوُه يِف اجْلَِهاِز ؟

* َما ُهَو البَْرنَاَمُج الَِّذي أَْعَجَب أََحَمَد ؟ 

*ِمَّ ُتَعانِي الِطْفَلُة َحنَاٌن ؟

* َمِن الَّذي اتَّصَل ؟ َوَكْيَف أََراَد أَْن ُيَساِعُد َحنَاًنا ؟

َّ َماَذا َحَدَث بَْعَد َذلَِك ؟ ْل   * تََخيَّ

التواصل
2
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احلا�سوب
قال احمد : حتصل أخي الكبير سليم على املرتبة األولى يف املدرسة فاشترى له أبي 

حاسوبا ، فرح به كثيرا ألنه الهدية التي كان ينتظرها  .
 أوصل أبي اجلهاز بالكهرباء ثم ضغط على زر التشغيل و إذا برسومات و كتابات 

ملونة تظهر على الشاشة 
يف  منه  لــيستفيد  احلاسوب  يستعمل  كيف  أخاك  :علم  قائال  أخي  أبي  أوصى   
الدراسة . واحذرا من أخطار شبكة املعلومات ، و ال تدخال أبدا يف املواقع التي ال 

ِغيِر ـ بِتََصُرٍف ِة اْلَعَربِيّ الصَّ تعرفانها إال بإذن مني أو من  أمكما.                          َعْن َمَجلَّ
اأ�سئلة الفهم

اَجٌة ، َهاتٌِف ؟ تِي اْشتََراَها ااَلُب الْبنِِه :َحاُسوٌب ، َدرَّ ُة الَّ َما ِهيَّ اْلَهِديَّ
*لِتَْشِغيِل احْلَاُسوِب ، َقاَم اأْلَُب بُِخْطَوتنَْيِ ، َما ُهَما ؟

ْسِليَِة ؟ * َهْل اأْلَْنتِْرنِيْت َشبََكٌة لِْلَمْعُلوَمات أَْم للتَّ

*ِمَّ َحّذَر اأَلُب اْبنَُه ؟

التواصل
3

جرة  من الفخار
كسر جمال جرة من الفخار، كانت تزين بهو البيت . وهو يلعب  بكرة القدم،  
صاحت االم : من الذي فعل هذا ؟ أَنت يا سعاد ؟  قال جمال بصوت منخفض: 
انا يا امي . سكتت االم قليال ثم قالت متنهدة: أال تعلم أن هده اجلرة  ثمينة ،  فهي 

من موروث العائلة، و بسبب طيشك كسرتها .
 شعر جمال بحزن كبير و قرر أن يقتصد من مصروفه اليومي ليشتري المه جرة 

صغيرة ، و يعتذر لها .

اأ�سئلة الفهم :

ة َ؟ رَّ ـ َكْيَف  َكَسَر َجَمال اجْلُ
نِي ، ِمَن احْلََجِر ، ِمَن احْلَِديِد  . ِمَن اْلَفَخاِر . ة َمْصُنوَعٌة  :  ِمَن الطِّ رَّ ـ اجْلُ

ـ ملَِاَذا ِهَي ثَِمينٌَة ؟
ُه  بَِصْوٍت ُمْنَخِفٍض ؟ ـ مِلَاَذا أََجاَب َجَماٌل ُأمَّ

ِه ؟ ـ َماَذا َفَعَل َجَماُل لِيَْعتَِذَر أُِلمِّ

 املوروث
احلضاري

1
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اعداد جرد للرتاث
جرد  بإعداد  املعلمة  كلفتهم  فوج  الى  انظمت  ومجتهدة   جنيبة  تلميذة  سعاد 

لألشياء القدمية من التراث وكتابة بطاقة فنية لكل مادة. 
 قالت �سعاد لزمالئها  وزميالتها : نتبع يف نشاطنا اخلطة التالية : 

ـ تقوم انت يا عمر برسم جدول للتصنيف ،  وتقومني انت ايتها الصغيرة حنان 
بتسجيل عناوين  البطاقة الفنية ، اما انتم أيها األطفال وأيتها البنات فليأت كل 

واحد منكم بصورة او رسم  ملادة من التراث يف منطقتنا .

اأ�سئلة الفهم:

َفت املَْعّلَمُة  تاََلِميَذهــَا ؟  ـ مِبَاذاَ َكلَّ
َمْت ُسَعاُد َعَمَل ُزَماَلئِهــَا ؟ ـ َكْيَف نَظَّ

َراِث ؟  ـ  ملِاَذاَ يَْأتِي ُكلُّ َزِميِل  بُِصوَرِة ِمَن التُّ
تِي تَْقتَِرُحَها يِف اْلبَِطاَقِة الـْــَفنِّيَة   ـ َما ِهيَّ اْلَعنَاِويُن الَّ

 املوروث
احلضاري

2

املالب�ص التقليدية

وتستمتع  كثيرا،  التقليدية  املالبس  من عمرها، حتب  العاشرة  بنت يف  سعاد 
مبشاهدتها كلما فتحت األم خزانتها.

 سعاد: كم صارعندك من االثواب التقليدية يا أمي ؟
اجابت سعاد امها قائلة  : عندي االن اربع  فساتني من الزي القبائلي،  وخمس 
فساتني من الزي العاصمي  وثالثة برانيس مزينة بأشرطة من احلرير وجبتني اثنتني  

من الزي الوهراني .
فقط،  واألعراس  املناسبات  يف  نرتديها  تقليدية،  مالبس   انها   : األم  أضافة 

ونحتفظ بها لتبقى تراثا للعائلة. 

سعاد : سأسعد كثيرا بارتدائها عندما أكبر .

اأ�سئلة الفهم :

تِي متتلكها عائلة ُسَعاُد  ؟ ـ َما  أَْنَواُع املاَْلبِِس الَّ
ـ ما هو عدد كل نوع؟  

ـ ملاذا فرحت سعاد؟

 املوروث
احلضاري

3
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قائمة  امل�سادر واملراجع.

ـ منهاج  اللغة العربية يف الطور األول من التعليم االبتدائي. 
ـ الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية يف الطور األول من التعليم االبتدائي .

ـ منهاج  التربية اإلسالمية  يف الطور األول من التعليم االبتدائي .
ـ الوثيقة املرافقة ملنهاج  التربية اإلسالمية يف الطور األول من التعليم االبتدائي .

ـ منهاج  التربية املدنية  يف الطور األول من التعليم االبتدائي .
ـ الوثيقة املرافقة ملنهاج  التربية املدنية  يف الطور األول من التعليم االبتدائي .

ـ املرجعية العامة للمناهج . اللجنة الوطنية للمناهج ، 2008
ـ الدليل املنهجي إلعداد املناهج  اللجنة الوطنية للمناهج .

ـ القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم: 08 - 04 املؤرخ 32 جانفيي 2008.
ـ كتاب املقاربة  بالكفاءات ، املمارسة  البيداغوجية ، امثلة عملية ، يف التعليم االبتدائي واملتوسط ــ 

دار االمل للطباعة والنشر والتوزيع 2016.
ـ دراسة تقوميية للسندات التربوية. مخبر املمارسات اللغوية يف اجلزائر

ـ املدرسة اجلزائرية ورهان اجلودة يف األلفية الثالثة. مخبر املمارسات اللغوية يف اجلزائر
ـ سلسلة  ثمن احلرية  ـ صاحلي شريفة

ـ سلسلة مستقبلي ـ املستقبل للنشر والتوزيع 
ـ رحلة الى الريف  ـ  سامية العابد .
ـ مجلة العربي الصغير العدد143 .

ـ مجلة الواحات بوابة الصحراء 
ـ تفسير القران  ـ حزب سبح .

ـ محمد األخضر السائحي: ديوان األطفال
ـ حرز اهلل  بوزيد )محفوظات (

ـ خضر بدور  )محفوظات (
ـ نبيل طوالبي الثعالبي ) أغاني الطفولة (
ـ محمد الفاضل سليمان  )محفوظات (

ـ مصطفى عزوز )محفوظات (


