
               1من  1 الصفحة              أرسュ حرヱًفゅ ) أ (. الدرس :عنヱان                 قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヲ7 رقュ الヱحدة :     أرسュ حرヱًفゅ ) أ (. عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘبته.  الكゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ ) أ ( れヱالص ヴヤرف عバيت 

 أن يتバرف عヴヤ الصれヱ ) أ ( ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته.مぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –نمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる ( صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر ال الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバ( أ) من ي ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . إبرةيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. إبرةصヱرة : المュヤバ  يرفع -
-  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバب  ゅعيゅجمン れمجزأة .  مرا ュث るヤحيث مجم

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバإبرةيذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバإبرة ب ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン مجزأ ュث るヤمجم れة . حيث مرا

. ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي 
 

- ゆヤيط  ュヤバدالمバبヱ مجزأة ュث るヤرة مجمヱه  من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポذل
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ ي البطゅقる المヱヤنるف بバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰدف رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
سنヱヤنه بゅلطبشヱر المヱヤن ؟" . عند التバرف عヤيه يヱヤن المュヤバ عヴヤ مرأى التاميذ ヱهュ منتبヱヰن. يほخذ نمヱذج آخر لヤصヱرة 

ヤقبل الت れاヱس الخطヘيتبع نヱ جدヱ ده .إنバبヱ ينヱ 

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلヱ ポيطゆヤ منュヰ قراءته بゅا مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰذج إليゅمل مع النمバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバب .

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤات ヴヤمل مع الحرص عゅين الكヱヤلت
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ يمر المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱا -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              أرسュ حرヱًفゅ ) أ (. لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヲ7 رقュ الヱحدة :     أرسュ حرヱًفゅ ) أ (. عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘبته.  الكゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ ) أ ( れヱالص ヴヤرف عバيت 

 أن يتバرف عヴヤ الصれヱ ) أ ( ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته.مぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –ヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる ( صヱر مكبرة ) ص الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف ) أ (. -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- )دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅبحيز قراءة البط. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱالرس س ヱذج آخر أヱليد()نمゅب ュ. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ إبرةصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) أ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) أ (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) أ (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) أ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ل (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ンヰ رقュ الヱحدة :     .) ل (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ل (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ل ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバل (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . ليمヱنيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. ليمヱنصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ  بバد التヱصل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバنيذكر المヱليم . 
ヱيطゆヤ من التاميذ قراءتゅヰ مجمるヤ ثュ مجزأة مع مسゅعدتュヰ إن لزュ  ليمヱنذلポ يرفع المュヤバ البطゅقる المヱヤنる لヤكヤمる  بバد -

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 المسゅعدة ヱيصحح النطベ لヤصヱر في حゅلる الخطほ . يボدュ المュヤバ أثنゅء التكرار الجمゅعي
 

- ゆヤيط  ュヤバه من المバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ مجزأة ュث るヤرة مجمヱأحد التاميذ قراءة الص
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

ヱن الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دأヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる بバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰدف رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
سنヱヤنه بゅلطبشヱر المヱヤن ؟" . عند التバرف عヤيه يヱヤن المュヤバ عヴヤ مرأى التاميذ ヱهュ منتبヱヰن. يほخذ نمヱذج آخر لヤصヱرة 

ヤقبل الت れاヱس الخطヘيتبع نヱ جدヱ ده .إنバبヱ ينヱ 

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ل (أرسュ حرヱًفゅ  الدرس :عنヱان                 قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ンヰ رقュ الヱحدة :     .) ل (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ل (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ل (أن يتバرف عヴヤ الصれヱ مぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ل (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- )دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅبحيز قراءة البط. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ ليمヱنصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ل (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ل (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 سيخ اتجゅه الرسュ.يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي هذه المرة بدヱن أسئるヤ لتر -
 

 

 قراءة النمヱذج المتボطع اأヱل .يختゅر المュヤバ أحد التاميذ ヱيطゆヤ منه  -
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ل (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ل (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
- ュالحجヱ هゅفي ااتج れعداゅالمسヱ れゅヰجيヱالت ュدボيヱ عمل التاميذ ュヤバالم ゆيراق. 
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ر (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ンン رقュ الヱحدة :     .) ر (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ر (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ر ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバر (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . ريشるيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. ريشるصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل  -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المるريش . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبるريش  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ر (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . 33 رقュ الヱحدة :     .) ر (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ر (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .يتバرف عヴヤ الصれヱ ) ر ( ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحるأن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ر (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ ريشるصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ر (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ر (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ر (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 

 

ده
ヘر

 بم
جز

 ين
ュث 

عي
ゅجم

 ال
جゅز

ان
ر ا

ذك
يت

 

 
-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ر (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ゆ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ンヶ رقュ الヱحدة :     .) ゆ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ゆ ( .بتهゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ゆ ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバمن ي) ゆ ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . بطるيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. بطるصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المるبط . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبるبط  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ゆ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ンヶ رقュ الヱحدة :     .) ゆ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ゆ (  يميزهヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحゆ ( る (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ゆ (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بطるصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ゆ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبゆ (  る (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

) ゆ ( .ュヰه السゅتجゅيدا بボمت 
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 

 

ده
ヘر

 بم
جز

 ين
ュث 

عي
ゅجم

 ال
جゅز

ان
ر ا

ذك
يت

 

 
-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ゆ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ن (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ン9 رقュ الヱحدة :     .) ن (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ن (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ن ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバن (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . نخるヤيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. نخるヤصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل  -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المるヤنخ . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبるヤنخ  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ن (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ン9 رقュ الヱحدة :     .) ن (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ن (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ن (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ن (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ نخるヤصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ن (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ن (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ن (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ن (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) د (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴヲ رقュ الヱحدة :     .) د (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) د (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) د ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバد (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . دلヱيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. دلヱصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المヱدل . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبヱاأمر. دل ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ 
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف

 

ده
ヘر

 بم
جز

 ين
ュث 

عي
ゅجم

 ال
جゅز

ان
ر ا

ذك
يت

 

 
بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) د (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴヲ رقュ الヱحدة :     .) د (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) د (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) د (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) د (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ دلヱصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) د (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) د (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) د (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) د (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ポ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴヵ رقュ الヱحدة :     .) ポ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ポ ( .بتهゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ポ ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバمن ي) ポ ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . كتゆゅيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. كتゆゅصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل  -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المゆゅكت . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبゆゅكت  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ポ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴヵ رقュ الヱحدة :     .) ポ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ポ (  يميزهヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحポ ( る (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ポ (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ كتゆゅصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ポ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبポ (  る (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

) ポ ( .ュヰه السゅتجゅيدا بボمت 
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ポ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ヱ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴ8 رقュ الヱحدة :     .) ヱ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ヱ ( .بتهゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ヱ ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバمن ي) ヱ ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . ヱجهيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتヱ .ゅヰجهصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバجهيذكر المヱ . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバجهبヱ  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ヱ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヴ8 رقュ الヱحدة :     .) ヱ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ヱ (  يميزهヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحヱ ( る (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ヱ (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتヱ ゅヰجهصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ヱ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبヱ (  る (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

) ヱ ( .ュヰه السゅتجゅيدا بボمت 
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ヱ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵヱ رقュ الヱحدة :     .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ف (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ف ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバف (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . فراشるيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. فراشるصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ  بバد التヱصل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المるفراش . 
ヱيطゆヤ من التاميذ قراءتゅヰ مجمるヤ ثュ مجزأة مع مسゅعدتュヰ إن لزュ  فراشるذلポ يرفع المュヤバ البطゅقる المヱヤنる لヤكヤمる  بバد -

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 المسゅعدة ヱيصحح النطベ لヤصヱر في حゅلる الخطほ . يボدュ المュヤバ أثنゅء التكرار الجمゅعي
 

- ゆヤيط  ュヤバه من المバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ مجزأة ュث るヤرة مجمヱأحد التاميذ قراءة الص
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

ヱن الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دأヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる بバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰدف رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
سنヱヤنه بゅلطبشヱر المヱヤن ؟" . عند التバرف عヤيه يヱヤن المュヤバ عヴヤ مرأى التاميذ ヱهュ منتبヱヰن. يほخذ نمヱذج آخر لヤصヱرة 

ヤقبل الت れاヱس الخطヘيتبع نヱ جدヱ ده .إنバبヱ ينヱ 

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵヱ رقュ الヱحدة :     .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ف (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ف (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ف (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ فراشるصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ف (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ف (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ف (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ف (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵヴ رقュ الヱحدة :     .) ベ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ベ ( .بتهゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ベ ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバمن ي) ベ ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . قرديطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. قردصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバقرديذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバقردب  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ベ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵヴ رقュ الヱحدة :     .) ベ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ベ (  يميزهヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحベ ( る (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ベ (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ قردصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ベ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبベ (  る (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

) ベ ( .ュヰه السゅتجゅيدا بボمت 
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ベ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵ7 رقュ الヱحدة :     .) س (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) س (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) س ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバس (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . سمكるيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. سمكるصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل  -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المるسمك . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبるسمك  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) س (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヵ7 رقュ الヱحدة :     .) س (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) س (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) س (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) س (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ سمكるصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) س (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) س (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) س (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) س (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶヰ رقュ الヱحدة :     .) ش (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ش (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ش ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバش (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . شجرةيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. شجرةصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  لتسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل  -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバشجرةيذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバشجرةب  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ش (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶヰ رقュ الヱحدة :     .) ش (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ش (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ش (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ش (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ شجرةصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ش (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ش (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ش (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ش (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶン رقュ الヱحدة :     .) ح (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ح (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ح ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバح (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . حبليطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. حبلصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバحبليذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバحبلب  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ح (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶン رقュ الヱحدة :     .) ح (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ح (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ح (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ح (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ حبلصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ح (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ح (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ح (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ح (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶヶ رقュ الヱحدة :     .) ュ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ュ ( .بتهゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ュ ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバمن ي) ュ ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . مボصيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. مボصصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバصيذكر المボم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバصبボم  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ュ (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶヶ رقュ الヱحدة :     .) ュ (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيت) ュ (  يميزهヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحュ ( る (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ュ (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ مボصصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ュ (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبュ (  る (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

) ュ ( .ュヰه السゅتجゅيدا بボمت 
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ュ (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶ9 رقュ الヱحدة :     .) ع (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ع (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ع ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバع (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . عنゆيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. عنゆصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバيذكر المゆعن . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバبゆعن  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ع (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . ヶ9 رقュ الヱحدة :     .) ع (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ع (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ع (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ع (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ عنゆصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ع (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ع (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ع (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ع (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . 7ヲ رقュ الヱحدة :     .) ط (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ط (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ط ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバط (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . طبليطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. طبلصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバطبليذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバطبلب  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ط (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . 7ヲ رقュ الヱحدة :     .) ط (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ط (يتヱるرقيヱذج الゅيرسمه من خال النمヱ .るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ط (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ط (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- مجزأةヱ るヤمجم るقゅدف( قراءة البطヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ بحيز. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱليد( سゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم(. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ طبلصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ط (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ط (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

-  ュヤバر المゅل .يختヱطع اأボذج المتヱمنه قراءة النم ゆヤيطヱ أحد التاميذ 
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ط (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 ュيرس ュث るذج الثاثゅهذه النم ヴヤمنه التمرير ع ゆヤيط ュثン .) ュヤバالمت ヵزه ) أゅذج أخرى من إنجゅنم 

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن. ヱزماءه
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ط (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ في ااتجゅه ヱالحجュ. يراقゆ المュヤバ عمل -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ف (أرسュ حرヱًفゅ  لدرس :عنヱان ا                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . 7ヵ رقュ الヱحدة :     .) ص (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバبته. ) ص (يتゅكت ュゅاتمヱ هヤين شكヱヤتヱ هヤتشم れゅمヤن بكゅاإتيヱ رةヱص るيميزه من خال تسميヱ 

 ヱيميزه من خال تسميる صヱرة ヱاإتيゅن بكヤمれゅ تشمヤه ヱتヱヤين شكヤه ヱاتمュゅ كتゅبته. ) ص ( أن يتバرف عヴヤ الصれヱمぼشر الكゅヘءة : 

 –السبヱرة  –صヱر مكبرة ) صヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる (  الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 -  れヱالص ゅヰفي れゅمヤطيني كバص (من ي ( ) るمヤالك ベنبدأ به نط ( るمヤل الكヱفي أ. 
 . صحنيطرح المュヤバ أسئるヤ لヱヤصヱل إلヴ صヱرة الصれヱ المستヰدف :  -
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

 

 

 

 ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ. صحنصヱرة : المュヤバ  يرفع -
حيث مجمるヤ ثュ مجزأة .  مراン れجمゅعيゅ  تسميتゅヰ يゅヰボヤバ المュヤバ عヴヤ السبヱرة ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ بバد التヱصل ل -

ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي . 
-  : れゅヘاصヱمヱ れゅヘص ュヤバصحنيذكر الم . 
-  るمヤكヤل るنヱヤالم るقゅالبط ュヤバيرفع الم ポد ذلバصحنب  ュإن لز ュヰعدتゅمجزأة مع مس ュث るヤمجم ゅヰمن التاميذ قراءت ゆヤيطヱ

 اأمر.
-  ゅعيゅجم  ゅヰمن التاميذ تسميت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤع ュヤバالم ゅヰボヤバي ゅヰصل لتسميتヱد التバبン  مجزأة . حيث ュث るヤمجم れمرا

 ほالخط るلゅر في حヱصヤل ベيصحح النطヱ عدةゅعي المسゅء التكرار الجمゅأثن ュヤバالم ュدボي. 
 

- ゆヤيط  ュヤバمجزأة الم ュث るヤرة مجمヱه من أحد التاميذ قراءة الصバصبほرة بゅإشゅمجزأة ب ュث るヤمجم るقゅقراءة البط ポد ذلバبヱ
. るنヱヤالم るقゅان البطヱلほب ゅينバمست るمヤكヤل るنヱالمك れاヱاأص ヴإل 

الصれヱ المستヰدف بヱضع اأصبع عヤيه دヱن أヱ آخر بバد قراءة البطゅقる مجمるヤ ثュ مجزأة تバيين  التヤميذيطゆヤ من هذا  -
برهュ المュヤバ بمヱاصれゅヘ هذا الصれヱ ثュ يヱヤن ヱيخ في البطゅقる المヱヤنる دفبバدهゅ يضع حيزا عヴヤ الصれヱ المستヰ رفバه .

 شكヤه عヴヤ البطゅقる ذاれ الكتゅبる السヱداء .
 

-  ヵرة الذヱن اأبيض في الصゅل التاميذ  : "من يريني المكほيسヱ ، يراه كل التاميذ ヴحت ゅسبゅمن ゅنヱヤرا مヱطبش ュヤバيرفع الم
ュهヱ مرأى التاميذ ヴヤع ュヤバن المヱヤيه يヤرف عバن ؟" . عند التヱヤر المヱلطبشゅنه بヱヤرة  سنヱصヤذج آخر لヱخذ نمほن. يヱヰمنتب

 إن ヱجد ヱيتبع نヘس الخطヱاれ قبل التヱヤين ヱبバده .

يطゆヤ من تヤميذ آخر تバيين الصれヱ عヴヤ البطゅقる المヱヤنる بバد الボراءة المجمるヤ ثュ المجزأة ثュ تバيينه عヴヤ البطゅقる السヱداء  -
 ثュ تヱヤينه عヴヤ اأخيرة .

 

 بゅإشゅرةヱيطゆヤ منュヰ قراءته بゅاستゅバنる بゅلصヱرة أヱ البطゅقる المヱヤنヱ るذلポ  مكتヱبゅ يرفع المュヤバ نمヱذج الصれヱ المستヰدف -
ゅمヰمإليバس الヘد (. نヱأسゅن في اأصل بヱヤينه )مヱヤمن أحد التاميذ ت ゆヤيطヱ رةヱالسب ヴヤه عボヤバراءة يボد الバذج . بゅل مع النم

ベيヤバرفع ، قراءة ، ت ( るقيゅالب るرغヘال ،  ) ゅヰمع تسميت るボبゅسヤيرة لゅان مغヱلほين بヱヤمل تゅين الكヱヤالت ヴヤمع الحرص ع
 .لヤحرف المヘرヱ パعدュ ترポ بيゅض أثنゅء التヱヤين ヱعدュ الخرヱج عヴヤ حدヱد الحرف
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بバرض سريع جمゅعيゅ عن طريベ حヱار مع  ヱ  ،ヲ  ،ン  ،ヴيستذكر المヱ ュヤバيذكر بمゅ تュ إنجゅزه في بنゅء التヤバمれゅ لヤمراحل  -

 : ヴヤالحرص عヱ- .رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱقراءة الص 
ヲ- .)دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅقراءة البط 
ン- دف. قراءةヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅالبط 
ヴ-  ينヱヤره.تゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱذج الحرف السヱنم 

 
- .ゆヱヤلمطゅب ュيذكره ゅヰقبل فتحヱ ، التاميذ ヴヤع ゆزيع الكتヱت ュيت るボبゅالس れلمنجزاゅد التذكير بバب 
ヱيسゅعد  بゅلمراحل السゅبるボ في بنゅء التヤバمれゅ المュヤバ بين الصヱヘف لمراقبる مدى تطبيベ المطヱ ゆヱヤيذكر الذين نسヱايمر  -

.れゅヰجيヱالت ュديボثرين بتバالمت 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 



               1من  1 الصفحة              .) ص (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :                قراءة.  النشゅط :

 

 دقيヲヵ . るボ المدة :    التخطيط ヱالكتゅبる. النشゅط : قسュ التحضيرヵ. المستヱى :

 . 7ヵ رقュ الヱحدة :     .) ص (أرسュ حرヱًفゅ  عنヱان الدرس :

: るعديゅボال れءاゅヘالك   れヱالص ヴヤرف عバيميزه  ) ص (يتヱذゅيرسمه من خال النمヱج るرقيヱال るحヱヤالヱ رةヱالسب ヴヤع るمヱالمرس ヱ. 

 .ヱيميزه ヱيرسمه من خال النمゅذج الヱرقيヱ る المرسヱمる عヴヤ السبヱرة ヱالヱヤحる ) ص (يتバرف عヴヤ الصれヱ أن الكゅヘءة : مぼشر 

 –السبヱرة  –ヱرة التバرف ヱ صヱر النمゅذج عヴヤ الヱرベ ( لヤدرس من كتゆゅ التヤميذ ) كتゆゅ اأنشطる الヤغヱيる ( صヱر مكبرة ) ص الヱسゅئل :
 دبゅبيس لヤتヤバيベ عヴヤ السبヱرة .

るز الــــحــــصـــــゅإنــــــجـــــ 

 المراحل
ュـــــヤـــــバالــــتــــ るأنــــشــــطـــــ れゅــــيــــバضــــヱ  جヱمنت

ュيヤバالت ュヤバالم ュヤバالمت 
 

 .) ص (من يバطيني كヤمる تبدأ بـゅلحرف  -
ヱ- رةヱينه في الصヱヤح تヱض المسمゅين البيヱヤتヱ مجزأةヱ るヤرة مجمヱذج آخر قراءة الصヱنم ( ليدゅب ュالرس ヱأ ). 

ヲ- )دفヰالمست れヱيين الحرف )الصバتヱ مجزأةヱ るヤمجم るقゅبحيز قراءة البط. 
ン- دفヰين الحرف المستヱヤتヱ داءヱالس るبゅالكت れذا るقゅقراءة البط (ليدゅب ュالرس ヱذج آخر أヱنم ). 
ヴ- ذج الحرف اأヱين نمヱヤرهتゅمن اختيヱ ميذヤيرغبه الت ヵن الذヱヤمع تغيير ال パرヘالم ュد ثヱالرس س ヱذج آخر أヱليد()نمゅب ュ. 

 

 

 

بボراءة مجمるヤ ثュ مجزأة ثュ يطゆヤ من أحدهュ مバرفる الحرف اأヱل  ヱيطゆヤ من التاميذ تسميتゅヰ صحنصヱرة : لالمュヤバ  يشير -
.ゅヰمن تسميت 

-  ュヤバه يرفع المゅاتج ュヰله س ゆحゅرقي المصヱذج الヱالنمュمن أحد التاميذ قراءته. الرس ゆヤيطヱ 
 ثュ يسほل : من أين يبدأ السュヰ ؟ إلヴ أين ينزل السュヰ ؟ إلヴ اين يصバد ؟ يطゆヤ منュヰ ماحظる السヱ ュヰاتجゅهه . -
 ؟ إلヴ أين ينزل ؟ إلヴ أين يصバد ؟ ) ص (الحرف  رسュيسほل من أين نبدأ  -

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

 

، ヱفي كل اجゅبる  ) ص (يطゆヤ المュヤバ من التاميذ رفع اأصゅبع في الヱヰاء ヱيرفع هヱ أيضゅ ليسほل عن اتجゅه رسュ الحرف  -
 السュヰ الصحيح. اتجゅهيحرポ يده مراعゅة 

 هذه المرة بدヱن أسئるヤ لترسيخ اتجゅه الرسュ. يバيد المュヤバ التمرير في الヱヰاء ヱفي -
 

 

 يختゅر المュヤバ أحد التاميذ ヱيطゆヤ منه قراءة النمヱذج المتボطع اأヱل . -
بバد ااجゅبる عヴヤ مجمヱعる من اأسئるヤ المتるボヤバ بゅتجゅه رسュ  المطبヱع يختゅر المュヤバ أحد التاميذ لヤرسュ عヴヤ النمヱذج الヱرقي -

 متボيدا بゅتجゅه السュヰ. ) ص (
- ......................................... 
- ........................................... 
 يطゆヤ من هذا التヤميذ التمرير عヴヤ النمヱذج بゅلطبゅشير ヱاآخرヱن منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن . -
 نヘس الバمل مع النمヱذج الヱرقي الثゅني . -

 

نمゅذج لヤتمرير عヤيゅヰ بヱヤن مغゅير لأبيض ヱهヱ منتبه لرسュ المヱ ュヤバعヴヤ مرأى عينيه  ンيرسュ المュヤバ لكل تヤميذ عヴヤ لヱحته  -
 نمゅذج أخرى من إنجゅزه ) أヵ المتン .) ュヤバج الثاثる ثュ يرسュ ثュ يطゆヤ منه التمرير عヴヤ هذه النمゅذ

- . ュヰب るصゅالخ ュヰتゅحヱل ヴヤقي التاميذ عゅمل مع بバس الヘن 
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-  るطボمن الن ゅطع انطاقボرقي المتヱذج الヱالنم ュليتم ュヤバر المゅد أحد التاميذ من اختيバيص ュヰه السゅته اتجゅالحمراء مع مراع

 ヱزماءه منتبヱヰن ヱيتゅبヱバن.
-  ュديボالحمراء مع ت るطボمن الن ゅطع اآخر انطاقボذج المتヱالنم ュطع ثボرقي المتヱذج الヱاأخير مع النم ベبゅمل السバس الヘن

 اارشゅداヱ れالتヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ قصد الحゅヘظ عヴヤ اتجゅه الرسヱ ュاانحنゅءاヱ れحجمه.
 

-  るヤزه في المرحゅانج ュت ゅم ゅバسري ュヤバالتاميذ يستذكر الم ゆزيع كتヱقبل تヱ .るذه الحصヰر هذه لゅااستثم るヤمن مرح 
 .) ص (يヱزع المュヤバ كتゆ التاميذ ヱيطゆヤ منュヰ اتمュゅ كتゅبる الحرف  -
 ي ااتجゅه ヱالحجュ.يراقゆ المュヤバ عمل التاميذ ヱيボدュ التヱجيヱ れゅヰالمسゅعداれ ف -
يتュ محヱ بゅلممحゅة النمゅذج المتممる من طرف التヤميذ ヱالتي ا تراعي ااتجゅه ヱالحجヱ ュحدヵ الرسュ اأحمرين ) الخط اأحمر  -

 عヴヤ كتゅبه.السヤヘي ヱالخط اأحمر الヵヱヤバ ( ليバيد رسمه 

 

ヴヰانت 

: れゅماحظ ....................................................................................................................................................................................................................... 


