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 تقدمي

 يسعدنا أن نقّدم هذا » الدليل« إلى أستاذ الّسنة األولى من التعليم االبتدائّي يف مواّد الكتاب املوّحد: 
» كتابي يف اللغة العربّية والتربية اإلسالمّية والتربية املدنّية«، واّلذي يعتبر وثيقة بيداغوجية تعليمّية توّضح 
والتعّلم،  التعليم  عملّية  لتحقيق  املستخدمة  والوسائل  والّسبل  املدرسّي،  للكتاب  األساسّية  األهداف 
الظروف  تهيئة  على  األستاذ  تساعد  الّثالثة،  باملواّد  خاّصة  بيداغوجية  ممارسات  حول  مقترحات  ويقّدم 
يتعّلق  ما  خاصة  الكتاب،  يف  املعتمدة  البيداغوجّية  اخليارات  ويشرح  أعماله،  وتنظيم  للتعّلم  املالئمة 

التعّلمات، وكيفّية تنظيمها والّتحّكم فيها. بالّنصوص وسيرورة 
املدرسّية  احلياة  من  املتمّيزة  املرحلة  هذه  يف  سنة  أّول  االبتدائّي  الّتعليم  من  األولى  الّسنة  تعتبر   

للتلميذ.

اأهداف الكتاب: جاء هذا الكتاب باكورة طّيبة للجيل الثاني من مناهج التربية الوطنّية، واّلتي تنّصب 
بداية من الّسنة األولى والّسنة الثانية )الّطور األّول من مرحلة الّتعليم االبتدائّي(.

على  عامال  املدنّية«،  والتربية  اإلسالمّية،  التربية  العربّية،  اللغة  يف:  كتابي   « يأتي  الّسياق  هذا  يف   
وأنشطتها،  الّنصوص  من  هاّمة  موارد  املتعّلم  يدي  بني  ويضع  املرافقة،  والوثائق  املناهج  متطّلبات  تلبّية 
رغبة يف إكساب املتعّلم قاعدة علمّية متينة، وبناء كفاءات املواّد الّثالثة، باإلضافة إلى الكفاءات العْرضّية 

والقيم.
وأهّم  األولى،  الرسمّية  الوطنّية  واللغة  اجلزائرّية،  املدرسة  لغة  هي  العربّية  اللغة  أّن  يخفى  ال   

مرّكبات الهّوّية الوطنّية اجلزائرّية، وأحد أهّم رموز السيادة الوطنّية.
لكونها  أمر ضرورّي  مَلَكتها  والتحّكم يف  بالغة،  أهّمية  تكتسي  وتعّلمها  تعليمها  فإّن عملّية  لذا   
كفاءة عرضّية، كّل املواد التعليمية يف حاجة إليها، وكّل نقص يف اكتسابها يؤّدي ال محالة إلى 

اكتساب ناقص يف تلك املواّد.
والكفاءات  للقيم  حمال  األكثر  املاّدتان  تعتبران  املدنّية  والتربية  اإلسالمّية  التربية  ماّدتي  أّن  كما   

العرضّية، وهو ما تؤّكده مناهج اجليل الثاني، مبا يسمح بتحقيق اإلدماج على أفضل وجه.
 ولألستاذ الكرمي الّدور الفّعال يف توجيه أعمال الّتالميذ وترشيد تعّلماتهم، وقد ُتركت له احلّرّية 

مراعّيا خصوصّيات  املتعّلمني،  مناسبا ملستوى  يراه  ما  التعليمّية/التعّلمّية وفق  الوضعّيات  لبناء 
البيئة احملّلّية والعادات والّتقاليد.

ولتحيق ذلك نضع بني يديه هذا الّدليل. وباهلل التوفيق.

) جلنة الّتاأليف(
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وظيفة هذا الّدليل:

اللغة  الثالثة:  املواد   املدرسّي يف  الكتاب  يرافق  الدليل وثيقة عمل مرجعّية لألستاذ، فهو  يشّكل هذا 
العربية، التربية اإلسالمية، التربية املدنية، لتكون سندا تعليميا للمتعلم من جهة وسندا تربويا لألستاذ يف 

تقدمي املاّدة الّتعلمية للمتعلمني من جهة أخرى.
اأهداف الّدليل:

من اأهم اأهداف دليل الكتاب الوّحد مايلي: 
خالل ( 1 من  أخرى،  تعليم  وسائل  بني  من  كوسيلة  التربوية  واستراتيجيته  الكتاب،  معطيات  توضيح 

صياغة وعرض محتواه بأنواع من األنشطة والوضعيات املساعدة على التعلم واكتساب املواد املعرفية 
واملنهجية لبناء الكفاءات احملددة يف املنهاج.

يف ( 2 نشاطه  وتوجيه  ماّدته،  إعداد  بالكتاب يف  االستعانة  التربوّي من خالل  أدائه  األستاذ يف  مساعدة 
القسم مع املتعّلمني، دون االعتماد كّليا على الكتاب، حيث املنهاج والوثيقة املرافقة له، هما الوثيقتان 
املرجع األساسي يف  تشّكل يف مجموعها  التي  الثالثة  للمواد  املشترك  املخطط  إلى جانب  األصلّيتان 

تقدمي املقاطع التعلمية لبناء الكفاءات، وما الكتاب إاّل وسيلة لالستئناس واملساعدة.
األنشطة ( 3 من  بأنواع  مكتسباته  وتدعيم  كفاءاته  بناء  يف  املتعلم  نشاطات  لتسيير  املناسب  اإلطار  توفير 

والوضعيات، وصور ونصوص، ومتارين.
شرح اإلطار املرجعي لالختيارات املعتمدة يف تقدمي منهجية الكتاب من اجلانبني املعريف والبيداغوجي.( 4

املرجعّية اّلتي ُبني عليها الكتاب:

مّت تأليف هذا الكتاب اعتمادا على: دفتر الّشروط، مناهج اجليل الثاني للمواّد الّثالثة والوثائق املرافقة 
لها، املخّطط الّسنوّي املشترك لبناء التعّلمات بني املواّد الثالثة، وغيرها من الوثائق التربوّية والّرسمّية.
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ت بني اللغة العربية ومادتي التربية اإلسالمية والتربية املدنية
املخطط السنوي املشترك لبناء التعلما

  للسنة األولى من التعليم االبتدائي 
األسابيع
املقاطع

احملاور
فهم املنطوق والتعبير الشفوي

ب
فهم املكتو

التعبير الكتابي
احملتوى املعريف املشترك

ب
األسالي

ب
التراكي

ف
الصر

الرصيد اللغوي
القراءة و مطالعة

ت
احملفوظا

التربية اإلسالمية
التربية املدنية

01
تقومي تشخيصي  

02

املقطع 01
العائلة

املرحلة التحضيرية: تغطي هذه املرحلة املقطع األول والذي ُيعمل 
ف 

فيه على تهيئة املتعلمني ومساعدتهم على املجانسة والتكي
مع البيئة املدرسية  وتطوير اللغة الشفوية وإدراك العالقات بني 
األشكال والرموز واألصوات والصور وتصحيح النطق وتنمية 

الرصيد اللغوي.

 العائلة :أفراد األسرة ) األب، األم، 
اإلخوة.. (املنزل: ) باب ، غرفة 
،حمام ،دار،سرير مطبخ - مقعد ، 

غرفة النوم ،أدوات...( 
قسما

اخلطوط واألشكال املمّهدة 
للكتابـة

طاعة الوالدين
بر الوالدين

03
سورة الفاحتة1

04
آداب االستئذان

التحية وردها
05

سورة الفاحتة 2

06

املقطع 02
املدرسة

*أين ، متى، كم، 
يا النداء

صباح ، اآلن،  
*

مساء *عندي ،لي 
*األلوان

*اجلملة االسمية 
البسيطة

املتكلم 
ضمائر 

أنا، نحن  مع 
املاضي و املضارع

،حصة، 
س 

،جر
تلميذ 

املدرسة: 
ف، فناء، قلم 

ص
س ، 

حقيبة ، در
س،  معلم ،مكتبة، ورقة، 

كتاب، كرا
طاولة ...(

احلرفان
1 و2

نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف 
ف الوضعيات

يف مختل

احلركات القصيرة والطويلة

البسملة 

الهوية 
الشخصية

07
احلرفان
3 و4

احلمدلة

08
احلرفان
5 و6

س
سورة النا

09
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

س
سورة النا

10

املقطع 03
احلي والقرية

* ، ماذا

 * نعم 

*اليوم ، غدا، 
س

أم

*القليل،  الكثير

* اجلملة الفعلية البسيطة 
املكونة من فعل وفاعل

ضمائر 
ب: 

املخاط
ت انتم 

ت،أن
أن

مع املاضي و 
املضارع

بناية، 
 (

والقرية: الشارع 
احلي 

ف،طريق...( املهن )شرطي، 
رصي

ب،  تاجر، سائق،...( املزرعة  
طبي

خم، 
حقل، بستان، 

فالح، 
 (

محراث، فواكه...(

احلرفان
7 و8

نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف 
ف الوضعيات

يف مختل

احلركات القصيرة والطويلة

ث(
الصدق)احلدي

احترام 
الكبار

11
احلرفان
9 و10

التعاون

12
احلرفان 
11و12

ص
سورة اإلخال

13
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

ص
سورة اإلخال

14
التقومي املرحلي
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15

املقطع 04
الرياضة والتسلية

أين ، متى ، ال ، 
ما ، لم

أمام ،وراء

هذا ،هذه ، هؤالء

*مطابقة الصفة لالسم 
يف العدد و التذكير 

ث
والتأني

*مطابقة الفعل للفاعل 
ث

يف التذكير والتأني

ب: 
ضمائر الغائ

*
هو ،هي،هم مع 
املاضي و املضارع

الرياضة 
والتسلية:أنواع 
الرياضة )كرة 

القدم، السلة ...( 
رحالت، فضاءات 
ض 

ب ، املعار
اللع

)..

احلرفان
13 و14

نص شعري

ف يف 
ف منفردة؛ احلر

احلرو
ت

ف الوضعيا
مختل

ت القصيرة والطويلة
احلركا

طهارة اجلسم 

ف على 
العط

الصغار

16
احلرفان
15 و16

طهارة املكان

17
احلرفان
17 و18

آية االستئذان

18
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

آية االستئذان

19

املقطع 05
البيئة والطبيعية

أين ، متى، 
ميني ، بني، يسار
ما أفعل، األلوان 

هنا، هناك

* اجلملة االسمية مع 
ف

الظر

* اجلملة الفعلية مع 
ف 

الظر

*األمر

*الضمائر 
املنفصلة مع 

النهي بـ:ال+فعل 
مضارع 

البيئة والطبيعة:
احلديقة)حديقة، 

شجرة ،نخلة ...( 
ب، 

احليوانات )أرن
أسد، بطة، بقرة، 
حمامة ...(موارد 
) بحر، واحة ...(

احلرفان
19 و20

نص شعري

ف يف 
ف منفردة؛ احلر

احلرو
ت

ف الوضعيا
مختل

ت القصيرة والطويلة
احلركا

إماطة األذى عن 
الطريق

العلم الوطني 
20

احلرفان
21 و22

الرفق باحليوان )ح(

21
احلرفان
23 و24

سورة الفلق

22
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

سورة الفلق

23

املقطع 06
التغذية والصحة

ف
ملاذا ، كم ، كي
ت

فوق ، حت
و، ثم ، أو رمبا

*اجلملة االسمية 
س

املنفية بـ:لي

* اجلملة االسمية 
املنسوخة بـ:كان،صار

*الضمائر 
املنفصلة مع: 

النفي بـ:

)لم و لن( + 
املضارع

الصحة والتغذية:
س 

اجلسم )احلوا
س...( 

اخلم
الطعام )خبز، 

إفطار، برتقال، 
تفاح، طعام...( 

النظافة ...

احلرفان
25 و26

نص شعري

ف يف 
ف منفردة؛ احلر

احلرو
ت

ف الوضعيا
مختل

ت القصيرة والطويلة
احلركا

طهارة الثوب

العملة الوطنية
24

احلرفان
27 و28

ب النوم
أدا

25
الهمزة + مراجعة

آية التحية

26
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

آية التحية

27
التقومي املرحلي
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األسابيع
املقاطع
احملاور

فهم املنطوق والتعبير الشفوي
ب

فهم املكتو
التعبير الكتابي

احملتوى املعريف املشترك

ب
األسالي

ب
التراكي

ف
الصر

الرصيد اللغوي
القراءة و مطالعة

ت
احملفوظا

التربية اإلسالمية
التربية املدنية

28
املقطع 07

التواصل 
من ، ما

قبل ، وبعد

الترادف والتضاد

لـ ، ألن

*اجلملة الفعلية املنفية: 
ال، لم،لن مع املضارع

*اجلملة الفعلية املنفية 
بــ:ما  مع املاضي

الـ : الشمسية + مراجعة 
التنوين + مراجعة 

املضارع مع 
: السني 

ف
وسو

التواصل:اإلعالم  
االتصال ) تلفزة، 

ت 
راديو ، انترن

 )...
مراجعة احلروف 

نص شعري

ت مألوفـة 
.كلمـا

ف )الشمسية، 
.أل التعري

والقمرية(.

ف املنونة
واحلرو

الشهادتان

ف 
بطاقة التعري
املدرسية 

29
ب التحية

آدا

30

سورة النصر

31
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

سورة النصر

32

املقطع 08
املوروث احلضاري 

الذي، التي ، 
الذين

الذي ، التي ، 
الذين

يا، أيها ، أيتها

* اجلمع املذكر 
ث الساملان

واملؤن

ف 
*العط

*الضمائر 
املتصلة: 

الياء،الكاف، 
الهاء، كم ، 

التاء، نا

املوروث الثقايف: 
س)ثوب، 

املالب
حجاب،حذاء، 

سروال، 
عباءة...( األعياد 

و املناسبات...

ص حواري  )1(
ن

نص شعري

* ينتج كتابة من أربع إلى 
ت جمل 

س

ف: 
ت الوق

استعمال عالما
النقطة، الفاصلة  املّطة، 

ب، االستفهام
التعّج

س
الصلوات اخلم

النشيد الوطني

33
ب األكل

آدا
ص حواري  )2(

ن

34

سورة الكوثر

ص حواري  )3(
ن

35
إدماج ،دعم، تقومي ومعاجلة

آية التعاون

36
التقومي اإلشهادي

ت الصلة مبادتي التربية اإلسالمية واملدنية.
ص القاعدية القيم ذا

ب أن تضمن النصو
ت :   ● يج

مالحظا
ف وتوزيعها على املقاطع.

ب تناول احلرو
ب مراعاة الضوابط العلمية يف ترتي

● يج
ص دون اإلخالل بالهيكل العام.

ب النحوية والصرفية املقررة وفق خصوصية النصو
ف يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والتراكي

● ميكن التصر
ب النحوية والصرفية املقررة يف كل مقطع .

ص القاعدي سندا إلنتاج املنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والتراكي
ب أن يشكل الن

● يج
ب:) نعم، ال 

ت...( االعتذار:)عفوا. ..(التهنئة: )مبروك، ...( اجلـوا
ب: )مرحبا...( الشكر واالستحسان: )شكرا، أحسن

ت: التحّية )السالم، صباح اخلير، مساء  اخلير( الترحي
● ألفاظ وعبارا

...(  ميكن تناولها مع جميع احملاور.
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الأ�س�س املعتمدة يف تاليف الكتاب 

مّت تاأليف هذا الكتاب انطالقا من الأ�س�س واملبادئ التية:

 املقاربة بالكفاءات: والتي ترتكز على نظريتّي البنوية والبنوية االجتماعية كخلفية علمية، واّلتي تعمل 
له  بناء معارفه يف وضعيات متفاعلة وذات داللة، وتتيح  املتعّلم من  على متكني 
فرصة تقدمي مساهمته مع زمالئه، وجتعل من املعارف أدوات للتفكير والتصّرف 
يف املدرسة وخارجها)معارف حّية(. وهو ما ينبغي ان يراعيه األستاذ يف املمارسة 

امليدانّية ويف إعداد الوضعّيات املختلفة. 
 املقطع التعّلمّي: وفق هذا االختيار البيداغوجّي، اعتمدت عملّية التعّلم على مسعى«املقطع التعّلمّي»، 
الذي يتأّلف من عدد من الوضعيات التعّلمية، واإلدماجية، والتقوميية. وكّل مقطع من 
املقاطع الّثمانية يحتوي على ثالث وحدات، وينتهي بتعّلم اإلدماج والتقومي واملعاجلة.

وتنتهي املرحلة )الفصل( ب:)أدمج مكتسباتي(.
يضعها  أن  ينبغي  واّلتي  اخلتامّية،  والكفاءات  الشاملة  الكفاءة  تنمّية  يف  التدّرج  ذلك:  من  واملق�سود 
األستاذ نصب عينيه دائما، وجميع األنشطة تصّب يف بنائها وتنمّيتها خالل الّسنة 

الّدراسّية.
 من التعليم اإىل التعّلم: على األستاذ أن يغّير ممارساته يف القسم، فيجعل التالميذ يف وضعيات التعّلم، 

ال التعليم، ويغّير دوره من مانح للمعرفة إلى مرشد وموّجه للتالميذ ومساعد 
لهم على بناء تعّلماتهم. 

ها مباشرة للمتعّلم، انطالقا من مبدأ » التعّلم« وليس » التعليم«،  ولذلك جاء اخلطاب يف الكتاب موجَّ
وأتى مصوغا بالفعل املضارع للّداللة على االستمرار والتجّدد:  أقرأ وأتعّرف، أستعمل ...

 املحاور: عددها ثمانية، اختيرت عناوينها ومواضيعها مبا يخدم قضايا تؤّكد عليها مناهج اجليل الثاني 
)القيم، الكفاءات العرضّية، البعد الوطنّي اجلزائرّي...(.

 الإدماج: )نشاطات ماّدة اللغة العربية عديدة، لكّنها ينبغي أن متارس يف تكامل وانسجام، ال منعزلة 
تنميتها  أو  التي يسعى إلرسائها  الكفاءة احملورية  بعضها عن بعض ، وال تكون مبعزل عن 
العربية(.  اللغة  ماّدة  خارج  دراسية  ماّدة  من  بنشاط  ذلك  يف  يستعني  قد  شامل،  سياق  يف 
وأّول تلك املواّد هي: التربية اإلسالمّية والتربية املدنّية، وهنا يظهر اإلدماج جلّيا بني املواّد 

الّثالثة.
اختيار  ويف  الّسند  الّنّص  يف  مراعاته  مّت  ما  وهو  وتعّلمه.  باإلدماج  تسمح  املوّحد  الكتاب  وفكرة   

الكلمات واألمثلة من احلقل املفاهيمّي للمواّد الثالثة.  
 الكفاءة ال�ّساملة والكفاءات اخلتامّية: والتي يرجى بناؤها خالل الّسنة، وكّل األنشطة تسعى لتحقيقها.
واملطلوب من األستاذ الفاضل أن يضع نصب عينيه الكفاءة الّشاملة لكّل ماّدة والكفاءات اخلتامّية لكّل 

ميدان.
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يثري  النّص  العربية، فمن  اللغة  البيداغوجّي يف تعليم  النّصية هي االختيار  املقاربة  ّية:  الن�سّ املقاربة   
التلميذ رصيده اللغوّي، يستنتج القواعد اللغوية كمورد معريف يعينه على بناء كفاءة 
من الكفاءات،  يكتشف خصائص أمناط النصوص، يتعّلم التحليل، يكتشف قيما 

ُخُلقية واجتماعية.
القيم واجلانب الأخالقّي: أّكدت مناهج اجليل الثاني )الّطور األّول( على أهّمّية القيم، وجعلها أساسا يف 

بناء املناهج.
 وقد تكّفل الكتاب بهذا اجلانب من خالل نصوصه وأنشطته، وميكن مالحظة ذلك بناء على جدول 

القيم والكفاءات العرضّية الواردة يف املنهاج. 
املنظومة  الوطنّية، واخلادمة ألهداف  التربوّية  املسايرة  للسياسة  الّنصوص  مّت اختيار  املختارة:  الّن�سو�س 
العاّمة  املرجعّية  املنهجّي،  والّدليل  الثاني،  اجليل  منهاج  على  اعتمادا  التربوّية، 

للمناهج.
 وهي نصوص متنّوعة املواضيع واحملاور، جّلها نثر، وبعضها شعر)محفوظات(، أغلبها من مراجع 
وطنّية بتصّرف يقتضيه مستوى املتعّلم وإدماج املواّد اّلثالث، وبعضها من إنتاج املؤّلفني جمعا للماّدة 

العلمّية من عّدة مصادر، وترتيبا وإعادَة صياغة، وتقنّية التوّسع.
 كما أّنها نصوص يثري من خاللها املتعّلم ثقافته ولغته، ومتّهد لذوقه األدبّي، وهي نابعة من صميم 

احلياة االجتماعية للمتعّلم.
 حجم النصوص املختارة حسب ما حّدده املنهاج، وقد يتفاوت حجمها قليال حسب طبيعة املوضوع 

والتعّلمات املرتبطة به.
 الّنصوص مصوغة وفق الّنمط احلوارّي، ولذلك كان احلرص على أن يكون احلوار متسلسال تسهل 

متابعته وفهمه، وبلغة شائقة ومباشرة.
للفهم  العناوين صياغة بسيطة وواضحة ومستوعبة للموضوع، تسهيال  الّن�سو�س: مّتت صياغة  عناوين 

وتقريبا للمضمون مع احلرص على اجلمال والّذوق الّرفيع.
ال�ّسكل: الّنّصوص مشكولة شكال كّلّيا، كما اشترط املنهاج، ومبا يساعد املتعّلم على القراءة الّسليمة.

وسيتعّلم التلميذ من لغة األستاذ العادات اللغوّية اجلّيدة، ومنها: الوقوف على الّساكن،حّتى وإن كان 
احلرف مشكوال باحلركة اإلعرابّية املناسبة. 

 ُتنظر أمناط النصوص الغالبة يف التعليم االبتدائّي يف املنهاج ويف املراجع املتخّصصة.
 أّما يف السنة األولى فالّنمط الغالب هو الّنمط احلوارّي، وكما ال يخفى على أستاذ اللغة أّن احلوار 
حديث يجري بني شخصني أو أكثر، ويكون مشافهة أوكتابة، ويّتصف باحلركة والتقّطع والعبارات 
وأمر  وطلب،  ودعاء  ورفض،  ونفي  واستفهام،  تعجب  من  املواقف  بتلّون  ويتلّون  القصيرة، 
الثرثرة و الهذيان، وقد يرتقي إلى مستوى املناقشة العلمية  ونهي، ... وقد ينحدر إلى مستوى 

واجلدل عند اختالف اآلراء.
 موؤ�ّشات النمط: استخدام ضمائر املتكّلم واملخاطب؛ استخدام اجلمل القصيرة وأدوات االستفهام؛ 

الشكل الكتابي بالعودة إلى الّسطر كّلما انتقل الكالم من محاور إلى آخر؛ وضوح 
الّلغة واالبتعاد عن املجاز.
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اأّما اأمناط ال�ّسنوات الأخرى فهي: النمط التوجيهي )اإلرشادي( يف السنة الثانية، النمط السردي يف السنة 
الثالثة، النمط الوصفي يف السنة الرابعـة، النمطان احلجاجي والتفسيري 

يف السنة اخلامسة.)انظر الوثيقة املرافقة(.

طبيعة الأ�سئلة املطروحة يف املواّد الّثالث:
 ُتعني على فهم املطلوب مباشرة، وال حتتمل الّتأويل. 

 صياغة دقيقة، مختصرة، شائقة، ذات داللة ومحّفزة على التفكير ومثيرة للذهن.

التركيب، االستدالل ولم تأخذ قالبا  متنّوعة املستويات، ومتدّرجة: الّذكر، الربط، االستنتاج،   

منطّيا واحدا.
 ويجدر الّتنبيه إلى أّنه كما يكون االهتمام مبحتوى الّسؤال، ينبغي االهتمام أيضا بالّصياغة اللغوّية 

الّسليمة لألسئلة شفهّيا وكتابّيا.

كيفّية �سياغة ال�سئلة:
تعتبر صياغة االسئلة صياغة جّيدة مهارة من مهارات التدريس.

 وهذه بع�س التوجيهات التي ينبغي اأن يراعيها الأ�ستاذ عند �سياغة الأ�سئلة:
دا، أن يراعَي مستوى التالميذ، أن ُيناسب الزمن املتاح  أن يكون السؤال موَجز العبارة، واضحا ومحدَّ
االسئلة  بني  اجلمع  املوضوعي،  التفكير  على  يساعد  أن  واملناقشة،  احلوار  تنشيط  يف  ُيسهم  أن  لإلجابة، 
للتفكير  املثيرة  واألسئلة  احلقائق(  بعض  وتأكيد  املعلومات  واستعادة  الذاكرة  على  تعتمد  )التي  التذّكرّية 

)تتعّدى إلى املعرفة والفهم وإنتاج إجابات منطقية(.
وعلى األستاذ أن يستمّر يف البحث واالّطالع يف اجلوانب البيداغوجّية املتعّلقة باألسئلة والتقومي.

ور والّر�سومات: الّنصوص مصحوبة مبشاهد معّبرة تزيد يف جمالها، ُتعني على الفهم، وُتفيد املتعّلم   ال�سّ
يف إثارة الّذهن وحسن التفاعل. 

واملشاهد املرسومة تعتبر وسيلة إيضاح يف غاية األهّمّية، ولذلك ينبغي طبعها يف أوراق كبيرة وتعرض 
على السبورة وفق الطريقة املعهودة.

ولألستاذ أن يعرض صورا أخرى تكون محّققة لألهداف املنشودة، تدعيما واستثمارا.
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منهجية عر�س حمتويات الكتاب

املتعّلم  تقبل  مبستوى  املتعّلقة  الّتربوية  املبادئ  فيها  روعي  منهجية  على  الكتاب  محتويات  عرض  مّت 
كما  والوجدانية،  واملعرفية  والفكرية  الّنفسية  خصائصه  جانب  إلى  لديه،  الّتعّلم  حوافز  وإيجاد  للمادة، 
ثمانية  يف  جاء  الذي  الثالثة،  للمواد  املشترك  املخطط  يف  جاءت  كما  وحجمها  املوارد  ترتيب  فيها  روعي 
مقاطع تعّلمية )محاور( منّظمة تنظما تسلسليا يتماشى وتدرج بناء كفاءات املتعّلمني وطبيعة املاّدة التعّلمية 
من حيث الّسهولة والّصعوبة يف ضوء كفاءات املناهج واملقاربة النّصية بالّنسبة لّلغة العربية، ويتعّلق األمر يف 

ذلك باملقاطع اآلتية ) احملاور(:

الّتفاصيلاحملوراملقطع التعّلمّي

العائلةاملقطع األّول

حسب املخّطط املشترك 
للمواد الثالث

املدرسةاملقطع الثاني

احلّي والقريةاملقطع الثالث

الّرياضة والّتسليةاملقطع الرابع

البيئة والّطبيعةاملقطع اخلامس

التغذية والّصّحةاملقطع الّسادس

الّتواصلاملقطع الّسابع

املوروث احلضارّياملقطع الثامن

اخليارات البيداغوجّية املعتمدة يف الكتاب

اأّول: �سريورة التعّلمات يف اللغة العربية:

وحتتل ماّدة اللغة العربّية أكبر حّيز يف كل مقطع تعّلمّي)محور( نظرا لطبيعتها وحجم مواردها وتفّرعها 
لتشمل امليادين األربعة لنشاط الّتعّلم، كما هي محددة يف املنهاج وهي:

1. ميدان فهم املنطوق ويتعّلق باالستماع والفهم .
2. ميدان الّتعبير الشفوي ويتعّلق باملالحظة )املشاهدة( والّتعبير الشفوي.

3.ميدان فهم املكتوب، ويتعّلق بالقراءة والكتابة.
وصيغ  تراكيب  على  حتتوي  قصيرة  ونصوص  جمل  إنتاج  إلى  ويرمي  الكتابي  الّتعبير  ميدان   .4

متنّوعة.
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خمطط لتناول ميادين اللغة خالل الأ�سبوع )امنوذج الوثيقة املرافقة(:
منهجية التناولالزمناحلصةامليدان

عرض الوضعية اجلزئية األولى واالستجابة ملتطلباتها والتعليمات املرافقة لها .

فهم املنطوق والتعبير الشفوي

»01«
» فهم املنطوق «
»تعبير شفوي«

90د

* عرض املنطوق مع مراعاة اجلوانب التالية : الفكري/ اللغوي/ 
الّلفظي/ امللمحي)اإليحاء؛ اإلمياء( .

* جتزئة النص  املنطوق ثم أجرأة  أحداثه .
* اكتشاف اجلانب القيمي يف املنطوق وممارسته .

* التحاور حول النص املنطوق - والتعبير عن أحداثه  انطالقا من 
تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى: 

 عرض األفكار و التعبير عن األحاسيس وإبداء املشاعر حول 
املوضوع 

»02«
45 د»تعبير شفوي«

* ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا  والتركيز على استعمال 
الصيغ واألساليب يف وضعيات تواصلية دالة.

*  مسرحة األحداث .

»03«
* التدريب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا 45 د»إنتاج شفوي «

من سندات(.

»فهم املكتوب والتعبير الكتابي  

»04«
45 د»قراءة إجمالية«

* استخراج اجلمل من الرصيد اللغوي املكتسب يف التعبير.)متعلقة 
باحملور(

* قراءة اجلمل مكتوبة ثم تثبيتها باملشاهد .
*  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتيب للجمل ثم  للكلمات(.

* إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلمتامها بكلمات من رصيد معروض 
عليه.

* تدريبات قرائية مثل: )تغيير بعض الكلمات يف اجلمل – قراءة 
الكلمات امللونة »املشكلة للرصيد« يف اجلملة ...إلخ(.

»05«
*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقدمي وحتفيظ(.45 د»محفوظات«

»06«
90د»قراءة وكتابة«

جتريد احلرف األول
استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته 

املختلفة .
* التدريب على كتابة احلرف) على األلواح ، العجينة، كراس 

احملاولة...( منفردا مركبا ويف وضعيات مختلفة
* كتابة احلرف على كراس القسم .

* القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة مختلف املهارات القرائية( .
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»07«
45 د»تطبيقات«

تثبيت احلرف األول
تثبيت احلرف يف كلمات ثم يف جمل  انطالقا من: - صور ، 

تعابير،ألفاظ...إلخ
- تكملة  كلمة »كتابة« بالصوت الناقص

-كتابة احلرف ) مع بقية األصوات(

»08«
»قراءة وكتابة«

90د

جتريد احلرف الثاني
استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته 

املختلفة .
* التدريب على كتابة احلرف) على األلواح ، العجينة، كراس 

احملاولة.. ( منفردا مركبا ويف وضعيات مختلفة
* كتابة احلرف على كراس القسم .

* القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة مختلف املهارات القرائية( .

»09«
45 د»تطبيقات«

تثبيت احلرف الثاني
تثبيت احلرف يف كلمات ثم يف جمل  انطالقا من: - صور ، 

تعابير،ألفاظ...الخ
- تكملة  كلمة »كتابة« بالصوت الناقص

-كتابة احلرف ) مع بقية األصوات(

»10«
*قراءة يف الكتاب 45 د»إدماج «

*ألعاب قرائية 
»11«

*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) استظهار ومسرحة(45 د»محفوظات«

»12«
*التدريب على اإلنتاج الكتابي 45 د »إنتاج «

مالحظات

عرض الوضعية املشكلة االنطالقية يف األسبوع األول من املقطع 
االلتزام عند تنفيذ احلصص مبعايير مركبات امليادين الواردة يف اجلدول املوالي 

ينظم الوقت  يف األسبوع  الرابع املخصص لإلدماج والتقومي بشكل مرن، 
إذ تتغير سيرورات احلصص وفق متطلبات  األنشطة املدرجة وبحسب األهداف 
حصتني  تخصيص  ضرورة  على  التأكيد  مع  املتعلمني،  وحاجات  املتوخاة 

للمعاجلة  )45*2(.
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كيفّية تنفيذ الكتاب يف مادة اللغة العربّية 

اعتماد  مّت  للمنهاج، فقد  املرافقة  الوثيقة  املقترح يف  الّتناول خالل األسبوع  انطالقا من أمنوذج مخطط 
نصوص محورّية متنّوعة لالستماع والفهم، متبوعة بالّصور واملشاهد للمالحظة والّتعبير، مدعومة بأنشطة 
بناء تعّلمه واكتساب  الفّعالة والهادفة يف  املتعّلم من املمارسة واملشاركة  القراءة والكتابة، متّكن  متنّوعة يف 

املوارد املستهدفة يف كل محور، وذلك تبعا للوضعيات اآلتية:
فهم املنطوق )اأ�ستمع واأفهم(: 

تقدمي نّص محورّي هادف مرتبط بتنمية مهارات االستماع والفهم وممارسة عملية التعّلم الهادفة إلى 
الّتحّكم يف فهم املنطوق )الفهم، الّتواصل، االستنتاج(،وبأسئلة توجيهية  ومناقشة بسيطة ملضمون الّنّص 
مثل  وامللل،  للّرتابة  جتّنبا  مختلفة  بوسائل  الوضعيات  يتناول  األستاذ  وهنا   ، أحداثه  تفصيل  إلى  يؤّدي 

استغالل املناسبات ، متثيل األدوار بني املتعّلمني...
مالحظة هاّمة: تقّدم هذه احلّصة من خالل قراءة األستاذ للّنّص قراءة متأّنية، معّبرة، منّغمة، وبإيحاءات 

مناسبة، واحترام عالمات الوقف، وإعادة القراءة عدة مّرات حسب احلاجة. 
اأ�ستعمل : وهي احلصة الثانية يف فهم املنطوق والتعبير الشفوّي.

وينصّب  داّلة،  تواصلية  واألساليب يف وضعيات  الصيغ  استعماالت  التركيز على  يتّم  احلّصة  هذه  يف 
اجلهد يف هذه احلّصة على أسئلة حوارّية تعني املتعّلمني على إعادة ترتيب وتركيب أحداث الّنّص  ومتكينهم 

من إدراك القالب )الّصيغة( واستخدامه استخداما صحيحا ومتنّوعا يف وضعّيات مختلفة.
األحظ واأعّب)امل�سهد(: عرض مشهد أو صورة معّبرة، مرتبطة غالبا مبفهوم الّنّص يتمّكن من خالله املتعّلم 
القبلي،  املعريف  مستواه  حسب  الّشفوّي  الّتعبير  من  والتأّمل  املالحظة  طريق  عن 
إثراء للّنص وحتّكما يف توظيف مكتسباته الّلغوية، وترجمة أفكاره. ودور األستاذ 
للمحاولة  للمتعلمني  احلّرّية  يترك  أن  واملرافقة، وعليه  والّتشجيع  الّتوجيه  هنا هو 

وممارسة التعبير بإمكانياتهم اللغوية اخلاّصة.
ولألستاذ احلّرّية يف استنطاق املشهد وفهم املنطوق من خالل طرح اسئلة مناسبة من انتاجه و ترك   

فهم  ميدان  كفاءة  حتقيق   ( بالكفاءات  التدريس  يقتضيه  ما  وفق  املختلفة  التالميذ  إلجابات  احلرّية 
املنطوق(. 

اأبني واأقراأ )من ح�سة القراءة الإجمالية(:
السبورة  على  كتابتها  مع  التعبير  يف  املكتسب  اللغوي  الرصيد  من  واجلمل  الكلمات  املتعلم  يستخرج 

وقراءتها مبشاهد وبدونها.
املحفوظات:  يحفظ املتعّلم قطعة شعرّية قصيرة مرتبطة بفكرة احملور، قصد إثراء رصيده اللغوّي و تنمّية 
لدى  والبهجة  املرح  جّو  وإضفاء  لديه،  واجلمالّي  احلّس  وتذّوق  واالستظهار  احلفظ  ملكة 

األطفال.
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اأكت�سف ) جتريد احلرف الأّول(: 
وتقطيعها  اجلملة  الستخراج  الّصيغة  أو  املشهد  عرض  من  انطالقا  األول  احلرف  املتعلم  يكتشف   -

واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعّياته املختلفة.
- التدريب على كتابة احلرف )على األلواح، العجينة، كّراس احملاولة ...( منفردا ومرّكبا يف وضعيات 

مختلفة.
- كتابة احلرف على كراس القسم، وتدريب املتعّلم على احترام الفسح.

- وبنفس الطريقة مّي اكتشاف احلرف الثاني ) يف احلّصة املخّصصة له حسب جدول توزيع حصص اللغة 
العربّية(

اأتعّرف:  القراءة يف الكتاب ) أقرأ وأتعّرف، أحّسن قراءتي( مع مراعاة مختلف املهارات القرائية.

اأثبت )01( )تثبيت احلرف الأّول/ يف دفرت الأن�سطة(: 
أو  عليها،  التعّرف  تعابير، سبق  كلمات، صور،  من  انطالقا  املكتشف  احلرف  قراءة  املتعّلم  يثّبت   -

كلمات أخرى مشتملة على هذا احلرف، لربط صلته بضوابطه. 
- وكتابة احلرف على كّراس القسم مع باقي األصوات األخرى.

- أّما يف مرحلة القراءة الفعلية فتقّدم له جمل تتضّمن آلّية القراءة املقصودة.  
 وبنفس الطريقة يتّم جتريد احلرف الثاني وتثبيته )حسب جدول توزيع حصص اللغة العربّية(.

األعب واأقراأ )من اإنتاج الأ�ستاذ(: ينحز املتعلم مجموعة من التمارين يف شكل العاب محفزة ليمارس القراءة 
التلقائية كما ينجز التمارين الكتابية املقررة يف األلعاب القرائّية.

مثل : كتابة احلروف املدروسة حسب الوحدة باستعمال أعواد الكبريت، العجينة، احلبوب اجلافة.
أو  القسم  أو رمل أوظرف... وذلك داخل  أو علبة  السلة  الوحدة يف  املدروسني يف  البحث عن احلرفني 

خارجه.
اأنتج: يتواصل املتعلم شفويا أو كتابيا يف نهاية كل جزئية وفق وضعيات معّينة تقدم له ضمن نشاط »أنتج« 

وقد نعتمد وضعيات متنوعة:
- كتابة جمل قصيرة  مترابطة حول موضوع واحد.

- اإلجابة عن سؤال إجابة كاملة انطالقا من عناصر السؤال.
- شطب كلمة غير مناسبة يف اجلملة.

- كتابة جمل انطالقا من مدلول صورة.
- ملء فراغات بكلمات مناسبة.

- ترتيب عناصر جملة ترتيبا صحيحا.
اإلنتاج على  فيكون  املقاطع األخرى  أّما  الّسادس،  املقطع  ابتداء من  الفعلّي  الكتابّي  اإلنتاج  - يكون 

شكل ترتيب جمل وملء فراغات.
و إليك تنضيم احلصص وفق اجلدول اآلتي:
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املخّطط الأ�سبوعّي لتنفيذ ح�س�س اللغة العربّية

م�ساء�سباحاالأّيام

أستعمل )ح2(فهم املنطوق )ح1(اليوم األّول

/
محفوظات )ح5(أرّكب وأقرأ )ح4(أشاهد وأعّبر )ح3(اليوم الّثاني

اليوم الّثالث

ـ أكتشف احلرف األّول

ـ أقرأ وأتعّرف

ـ أحّسن قراءتي

ـ كتابة احلرف على كّراس القسم

)ح6(

ـ أثّبت احلرف األّول

ـ أكتب احلرف األّول مع بقّية 
األصوات

)ح7(
/

اليوم الّرابع

ـ أكتشف احلرف الثاني

ـ أقرأ وأتعّرف

ـ أحّسن قراءتي

ـ كتابة احلرف على كّراس القسم

)ح8( 

ـ أثّبت احلرف الثاني

ـ أكتب احلرف الثاني مع بقّية 
األصوات

)ح9(
/                  

أنتج )ح 12(محفوظات )ح11(ألعب وأقرأ )ح10(اليوم اخلامس

اأقّوم واأدّعم:

- يأتي هذا الّنشاط يف دفتر األنشطة آخر كّل مقطع يف شكل وضعّيات إدماجّية تقوميّية بسيطة تشمل املواّد 
اللغوّية والوقوف على مدى حتّقق كفاءته، ومن  اّلثالثة، بغرض إبراز حتّكم املتعّلم يف توظيف موارده 

أجل املعاجلة والّدعم واإلثراء.
اأدمج  مكت�سباتي ) يف نهاية كّل ف�سل(: 

التعّلمات، وتتضّمن  التعّلم يف شكل تطبيقات يبرهن من خاللها املتعلم على حتّكمه يف  تدمج أنشطة 
التعبير الشفوّي والتواصل والقراءة والكتابة، إضافة إلى أنشطة التربية اإلسالمية وأنشطة  التربية املدنية.

األّون ) يف دفرت الأن�سطة(: وهو نشاط يهدف إلى بيان أهّمّية معرفٍة ما وتأكيدها وترسيخها يف ذهن املتعّلم 
بنشاط ومهارات الّتلوين.
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�سريورة التعلمات يف مادة الرتبية الإ�سالمية
العقيدة  الشرعية،  النصوص  وهي:  للماّدة،  املكّونة  امليادين  حسب  التعّلمات  مضمون  عرض  يختلف 

اإلسالمية، ميدان العبادات، ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية، ميدان السيرة، ميدان القصص. 
املاّدة يف كّل ميدان  الكتاب من خالل نشاطني أو ثالثة، حسب موارد  يتّم عرض احملتويات يف  وغالبا ما 

وتنمّية كفاءته اخلتامّية.
1. القراآن الكرمي:

1ـ أستمع: عرض السورة أو اآلية وقراءتها واالستماع إليها.
2ـ أفهم: وهو تعبير عّما ترشد إليه السورة أو اآلية الكرمية.

3ـ أحفظ: اعتماد احلفظ من قبل املتعّلم بطرق وأساليب متنّوعة.
2. ال�ّسلوك الأخالق:

1ـ األحظ واأعّب: مالحظة ظاهرة معّينة والتعبير عنها )إيجابية كانت أو سلبّية(
2ـ اأ�ستنتج: قراءة نّص غالبا ما يكون يف شكل حكمة أو قول مأثور أو سلوك محمود للتعّرف واالكتساب 

واملمارسة.
3. اأحفظ: ويتعّلق األمر بترسيخ الّسلوك املستهدف لدى املتعّلم من خالل نشاط املتعّلم وفعاليته باحلفظ والتلوين.
أخالقية  وقواعد  وحكم  نصوص   تعبيرّية،  مشاهد  والعبادات:  العقيدة  مليداني  بالّنسبة  الّشيء  ونفس 

للحفظ واملمارسة.
واستعمال دفتر األنشطة للتمارين املتنّوعة بهدف الترسيخ واإلثراء والتقومي والّدعم.

ة مباّدة الرتبية الإ�سالمّية: مالحظات خا�سّ
قائمة أصال على  ولكونها  اخلتامّية،  كفاءاتها  الشرعية وخصوصية   الّنصوص  مراعاة خصوصّية  ينبغي   

التلقني وله منهجّيته اخلاّصة، وتقّدم يف جّو روحانّي خاّص،  وذلك ما أوصى به منهاج املاّدة.
- الن�سـو�س ال�شعيـة : يتم تناولها يف الوضعيات التعلمية مع املتعلمني بإستراتيجية قائمة على نشاط احلفظ 
والتلقني والتفسير والشرح، وهو األداء املركز على دور األستاذ أكثر من دور املتعلم، ألن النصوص الشرعية 
القراءة  آليات  استخدام  فيها  يعتمد  حيث  مقدسة،  توقيفية  نصوص  نبوية  وأحاديث  وآيات  سور  هي  التي 
واحلفظ اخلاصة بالقرآن أو احلديث، من املصحف املدرسي، أو كتاب املتعلم، أو املسجل، مع إشراك املتعلم 

يف التفسير والشرح، ومراعاة مستواه اإلدراكي. )الوثيقة املرافقة ص5(
 سورة الفاحتة ) احلّصة األولى، املعنى اإلجمالي، استظهار اآليات الثالثة األولى(.

التأُلميذ  ومطالبة  السابقة،)  باآليات  وربطها  اآليات،  بقية  استظهار  الثانية،  احلصة  الفاحتة  )سورة   

بحفظها خارج القسم(
 نختار من روايات األحاديث ما هو صحيح السند، ويكون متنه أقرب إلى مستوى التلميذ، وقاموسه 

اللغوي، ومبا يخدم القيم والكفاءات املستهدفة.
بآداب  اخلاصة  التربوية  للقيمة  الكبير..«، حتقيقا  الصغير على  يسلم   « زيادة  فيها  التي  الرواية  اخترنا  مثال: 
التحية واملناسبة للطفل. روى أبو هريرة -رضي اهللَّ عنه- أن رسوَل اهللَّ -صلى اهلل عليه وسلم- قال: 
ومسلم  البخاري  أخرجه  الكثير«  على  ،والقليل  القاعد  على  املاشي،واملاشي  على  الراكب  »يسلِّم 

والترمذي وأبو داود.قال الترمذي : زاد ابن املثنى : »والصغير على الكبير«.
م الصغير على الكبير ، واملارُّ على القاعد ، والقليل  ويف رواية للترمذي والبخاري وأبي داود قال : »يسلَّ

على الكثير«.
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�سريورة التعّلمات يف ماّدة الرتبية املدنّية

تت�سّكل ماّدة الرتبية املدنّية من ثالثة ميادين:
1- احلياة االجتماعّية

2 -  احلياة املدنّية
3- احلياة الّدميقراطّية واملؤّسسات.

وتقّدم يف الكتاب حسب األنشطة اآلتية:
املتعّلم  فعالية  من  انطالقا  واستنتاج محتواه،  املوضوع  فكرة  للتعبير عن  بتقدمي مشاهد  واأعّب:  األحظ  1ـ 

ومبساعدة األستاذ. 
2ـ اأ�ستنتج: ويتعّلق بقراءة الّنّص احملّضر سلفا، واّلذي يتبع فكرة املشهد الّسابق، ويأتي يف صورة حكمة أو 

قاعدة أخالقية أو آية كرمية أو حديث شريف أو قانون، للحفظ واملمارسة.
3ـ اأحفظ: ويستهدف هذا الّنشاط ترسيخ املغزى األخالقّي يف ذهن املتعّلم وحفظ القاعدة واملمارسة الّسلوكّية 

اليومّية واستثمارها حسب احلاجة، وهي تقوم على احلفظ والّتخزين يف القسم أو خارجه. 
بـ  التربية املدنية يف كل مقطع حتتوي على املوضوع الذي يقدم يف ثالثة أسابيع، ولذلك رمز له  - صفحة 

)3،2،1(، فعلى األستاذ مراعاة ذلك.

اأجنز م�شوعي

 يأتي هذا الّنشاط يف آخر كّل مقطع تعّلمّي.
بالتملك  واإلحساس  واإلجناز  واالستكشاف  التقصي  على  املتعّلم  تشجيع  إلى  ويهدف   

واملسؤولّية.
االنطالق من أسئلة محورّية قد يطرحها املتعّلمون بأنفسهم، وتكون هذه األسئلة ذات عالقة مع   

وحدات وأهداف املنهاج.
 تصميم هذه املشاريع من طرف املتعّلم يتطلب نظرة شمولية حول املشروع وذلك بإخراجه من التصور 

إلى التنفيذ، بالتأّمل الذاتّي يف سيرورته التعلمية ومراحلها املختلفة. 
 وإجنازه يتطّلب كفاءات مختلفة مثل: البحث، التحليل، التركيب، التواصل .

 ينجز املشروع على أوراق خارجّية وباستعمال وسائل معّينة ووفق مراحل محّددة، وميكن االستعانة 
باألولياء يف اإلجناز.

الوسائل وتسمّيتها، وذكر  الشفوّي والكتابّي من حيث: ذكر  التعبير  للمشروع عالقة تكاملّية مع   
املراحل، وذكر األفعال وجمل بسيطة شفهّيا ) أقّص..، أرّتب..، ألصق..(.

 الوسائل املقترحة: ميكن لألستاذ أن يجتهد يف اختيار الوسيلة األنسب إلجناز املشاريع.
 ميكن أن يكون العمل فردّيا أو جماعّيا )الفوج وروح الفريق(.

يخدم  مبا  أنسب  يراه  ما  اختيار  يف  احلّرية  ولألستاذ  لالستئناس،  الكتاب  يف  املقترحة  املشاريع   
احملور. 
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األهداف التعّلمّيةالعنواناملشروع/ احملور

إثراء املتعّلم لتعبيره: بوصف منزله شفهّيا.أرسم منزلنا وأصفه.1 . العائلة

إثراء املتعّلم لتعبيره: بذكر األدوات املدرسّية شفهّيا.أجنز محفظتي2 .املدرسة

إثراء املتعّلم لتعبيره: بذكر فوائد الّشجرة شفهّياأجنز أشجارا3 .احلّي والقرية

يفّضلها، أجنز كرة4 . الرياضة والتسلية التي  الّرياضة  بذكر  لتعبيره:  املتعّلم  إثراء 
وملاذا. )شفهّيا(.

إثراء املتعّلم لتعبيره: أحافظ على نظافة محيطي أجنز حاملة أقالمي5 . البيئة والطبيعة
باستعمال احلقل املفاهيمّي للبيئة.

إثراء املتعّلم لتعبيره: بذكر الفواكه واخلضر التي أجنز فواكه مختلفة6 . الّتغذية والّصحة
يعرفها.

عموما، أجنز قطارا7 . التواصل الّنقل  وسائل  بذكر  لتعبيره:  املتعّلم  إثراء 
والوسيلة التي تفّضلها خصوصا، شفهّيا وكتابّيا

8 . املوروث 
احلضاري

يهّنئ أجنز بطاقة تهنئة قصيرة،  فقرة  ويحّرر  تهنئة،  بطاقة  املتعّلم  ينجز 
عالمات  محترما  سعيدة،  مبناسبة  عائلته  أفراد  فيها 

الوقف )الكفاءة اخلتامّية للتعبير الكتابّي(
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 ا�ستعمال الكتاب 

 ا�ستعمال املتعّلم للكتاب: 
واملوارد  املهارات  واكتساب  املناسبة،  التعّلم  فرصة  للمتعّلم  يتيح  ـ  األنشطة  دفتر  ومعه  ـ  الكتاب 
والكفاءات املقّررة يف املنهاج، سواء قبل أو أثناء أو بعد حصص الّتعّلم اّلتي يزاولها يف القسم مع معّلمه، 
أنواع من  إذ يحتوي على  إليه وال غنى عنه،  بالّنسبة  مهّم  فهو مرجع  األولياء،  أو خارجها مبساعدة 
وتوجيه  استعماله،  ترشيد  أحسن  إذا  خاّصة  و  والّرسوم،  والّصور  والوثائق  واملوّضحات  الّنصوص 

استغالله على أساس من التعّلم الهادف.
خالفا  واالستهالك  لالستعمال  مصّمم  وهو  له،  ومدّعما  للكتاب  مكّمال  األنشطة  دفتر  ويأتي 

للكتاب.
يتضّمن دفتر األنشطة عّدة أنواع من النشاطات املكّملة واملتوافقة مع الكتاب، ويستعمل يف التطبيقات 

املختلفة ويف وضعيات اإلدماج والتقومي.
ا�ستعمال الأ�ستاذ للكتاب:

الكتاب ودفتر األنشطة بالّنسبة لألستاذ ال يعّوضان مناهج املواّد الثالثة والوثائق املرافقة يف توجيه   
نشاطات وحصص التعّلم اليومّية وتنمية الكفاءات اخلتامّية املنصوص عليها.

 الكتاب بالّنسبة لألستاذ يشّكل سندا لالسترشاد، يفسح له املجال لالستئناس به يف إعداد ماّدة التعّلم 
املخطط  مرجعّية  من  انطالقا  التعّلمّية  الوضعّيات  وصياغة  تخطيط  يف  احلاجة  حسب  واستعماله 
التعّلمّي لتنمية الكفاءة يف الوثيقة املرافقة للمنهاج، ووفقا للخطوات احملّددة فيه من وضعّية املشكلة 
االنطالقّية إلى وضعية تعّلم اإلدماج والتقومي واملعاجلة، جمع مناذج عملّية لكّل ماّدة حيث املقاربة 
املعتمدة تتطّلب صياغة وضعّيات مشكلة بغرض حتفيز املتعّلم على البحث والتفكير والتعّلم والتركيز 
على فعاليته ونشاطه الّذاتّي، والكتاب بأنشطته املختلفة يتوّفر على كثير من هذه الوضعّيات اّلتي 
ميكن استغاللها يف ذلك ، مستعينا بالّنماذج املقّدمة يف كّل ماّدة، خاّصة ما يتعّلق بتناول ميادين اللغة 

العربّية خالل األسبوع، وتنظيمها يف مذّكرات الّتحضير بالّشكل اّلذي يناسب تنمية كفاءة معّينة.
 ِصيَغِت احمْلاور يف موارد وأنشطة ووضعّيات متنّوعة تندرج كّل منها حسب كّل ماّدة يف سياق تنمية 

وإجناز احلصص  إعداد  بها يف  االستعانة  وميادينها، ميكن  املنهاج  لها يف  احملّددة  اخلتامية  الكفاءات 
التعّلمّية اليومّية يف ضوء املخّططات التعّلمّية املقترحة كنماذج يف الوثائق املرافقة للمواّد. 

وفيما يلي اأمثلة عن ارتباط موارد واأن�سطة الكتاب بتنمية الكفاءات اخلتامّية ح�سب املواّد.

مالحظاتالكفاءة اخلتامّيةامليدانموارد التعّلم واألنشطةاملقطعاملاّدة
اللغة 

العربّية
املقطع 

األّول.

محور 
العائلة

االستماع إلى قراءة 
نصوص محورّية 

وفهمها

فهم 
املنطوق

يفهم خطابات 
منطوقة يغلب عيها 

الّنمط احلوارّي 
ويتجاوب معها.

تنمية الكفاءة 
اخلتامّية تدريجّيا 

يف مخّطط تعّلمّي 
طويل املدى، 

حسب املرّكبات 
)يف شكل مشروع(
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أشاهد وأعّبر: مشاهدة صور »»
ولوحات ورسوم مرتبطة مبضمون 

الّنّص، والتعبر عنها شفوّيا.

التعبير 
الّشغوّي

يحاور ويناقش 
انطالقا من سندات 

مكتوبة أو مصّورة، 
يف وضعّياتتواصلّية 

داّلة.

«

أكتشف، ألعب وأقرأ: »»
)كلمات، جمل، تراكيب، 

نصوص قصيرة، حروف(

فهم 
املكتوب

يقرأ نصوصا بسيطة 
وقصيرة ويفهمها)من 

عشرة إلى عشرين 
كلمة مشكولة شكال 

تاّما، يغلب عليها 
الّنمط احلوارّي(

أرّكب وأقرأ، أكتب، ألّون: »»
تركيب جمل وترتيبها، ملء 

فراغات لتكوين نصوص قصيرة

التعبير 
الكتابّي

ينتج كتابة من أربعة 
إلى سّت جمل 

يغلب عليها الّنمط 
احلوارّي انطالقا من 

سندات مكتوبة أو من 
الصور.

«

التربية 
اإلسالمّية

سورة 
الفاحتة

أستمع: االستماع إلى قراءة 
)تالوة( الّسورة.

أفهم: فهم أبرز املعاني وما 
ترشد إليه الّسورة بالّشرح املوجز 

والّدقيق.
أحفظ:حفظ الّسورة واستظهارها.

حفظ 
الّنصوص 

الّشرعّية 
واستظهارها

يستظهر املتعّلم يف 
وضعّيات التواصل 

املناسبة ما حفظ 
من القرآن الكرمي 
واحلديث الّنبوّي 

الّشريف ويوّظفه.

«

بّر »
الوالدين

أالحظ وأعّبر: مالحظة الّصور 
والتعبير عنها شفوّيا.

أستنتج: استنباط املغزى 
األخالقّي والتعّرف عليه.

أحفظ: حفظ اآلية الكرمية 
واستظهارها.

ألّون: تأكيد احلفظ وترسيخ اآلية.

األخالق 
واآلداب 

اإلسالمّية

ميارس املتعّلم 
اآلداب واألخالق 

اإلسالمّية املكتسبة يف 
وضعّيات الّتواصل 

مع احمليط االجتماعّي 
والبيئّي.

«

التربية 
املدنّية

أالحظ وأعّبر: مالحظة الّصور الّتحّية
والتعبير عنها شفوّيا.

أستنتج: التعّرف على املغزى 
التربوّي وتعّلمه.

أحفظ: حفظ القاعدة األخالقّية.

احلياة 
االجتماعّية

يبدي املتعّلم سلوكا 
إيجابّيا يف محيطه 

من خالل التعّرف 
على قواعد الّتواصل 

وربط العالقة مع 
اآلخرين.
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ضوء املخّطط الّسنوّي لبناء الّتعّلمات يف الّسنة األولى واملدرج يف الوثائق 
س الكفاءات اخلتامّية تستهدف من خالل موارد املقاطع )احملاور( األخرى، يف 

نف
املرافقة ملناهج املواّد الثالثة مع التقومي والّدعم الّدورّيني.

ص اليومّية ينبغي الّرجوع إلى مخّطط تناول ميادين املاّدة الواردة يف الوثيقة املرافقة، واالستعانة 
 لتوزيع أمثل ملوارد الكتاب وأنشطته يف اللغة العربّية على احلص

ف مخّططات التعّلم يف كّل ميدان من ميادين كّل ماّدة وإجنازها.
ف املواّد، وإعداد مختل

ص يف مختل
بالّتوجيهات املتعّلقة بتنشيط احلص

ملدر�سّي(
ب ا

يف ماّدة اللغة العربّية ) ح�سب الكتا
ت 

ملخّطط ال�سنوّي لبناء التعّلما
ا

األسابيع

املقاطع 
احملاور

القيم 
املشتركة 
بني املواّد 

ث
الّثال

فهم املنطوق والتعبير الشفوّي
ب

فهم املكتو
دفتر 

األنشطة 
ب

األسالي
ب

التراكي
ف

الّصر
الّرصيد اللغوّي

القراءة
 و

ت
احملفوظا

التعبير الكتابّي

01
تقومي تشخيصّي

02

1ـ  عائلتي

االحترام، 
الّصداقة، 

األسرة 
ك 

والتماس
االجتماعّي، 

البِر والطاعة، 
االنتماء.

مرحلة حتضيرية: 
ف مع البيئة 

ـ تهيئة املتعلمني للتكي
املدرسية.

ـ تطوير اللغة الشفوية.
ت بني األشكال والرموز 

ـ إدراك العالقا
ت والصور.

واألصوا
ـ تصحيح النطق وتنمية الرصيد 

اللغوّي.

ب بكم:
 1ـ أحمد يرّح

اسمي، املعّلمة، أصدقائي...
ف على عائلتي:

2ـ تعّر
)أبي، أّمي ، أختي...( 

س ، مطبخ ، غرفة النوم 
3ـ يف منزلنا: )حمام، غرفة اجللو

.)...
ب، ملعقة، شكرا... 

4ـ العائلة مجتمعة: صحن، كو
ص:23(

(
ص:28(.

ت: َقَســًما )
احملفوظا

اخلطوط 
واألشكال 

املمّهدة 
للكتابـة.

ص:4ـ 11

030405
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06

  2ـ املدرسة

الّشكر، 
االنتماء، 

الوفاء، 
الّنشاط، 
املستقبل.

صباحا، 
مساء 

عندي، 
لي، أين ، 

متى،
ب 

ـاألسالي
التي لم 
يتناولها 
الكتاب 

ميكن 
تناولها يف 
وضعيات 

أخرى.

اجلملة 
االسمية 

البسيطة.
مثل: أنا 

اسمي أحمد
ص:32 (

(

ضمائر 
املتكلم: أنا. 

نحن
أنا، مع 

املاضي و 
املضارع.
مثل:أنا 

تعجبني...
ص: 42(

(

1ـ أحمد يف املدرسة:
القسم، املعّلمة، 

األدوات املدرسّية...
ص:32(

(
2ـ أدواتي املدرسّية: 

س، لوحة، 
كّرا

مبراة...) 37(
3ـ يف ساحة املدرسة: 

س، الّساحة، 
اجلر

العلم الوطنّي...
ص: 42(

(   
احملفوطات: مدرستي 

ص: 47(
(

ب
م ـ 

ص:34 (
(

ـ احلروف منفردة.
ف 

ـ احلرف يف مختل
الوضعيات

ـ احلركات القصيرة 
والطويلة

ـ أنشطة كتابية متنوعة 
)دفتر األنشطة(

ص:12ـ 17
07

ت
د ـ 

ص:39(
(

08
ر ـ �س

ص: 42(
(

09
ص:18ـ19.

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع: دفتر األنشطة: 
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10

3ـ احلّي والقرية

اجلمال، 
الّطبيعة، 
ّصدق، 

ال
اإلجناز، 

االحترام، 
التعاون، 

العمل.

ـ اليوم ، 
غدا.

ص:51 (
(

ـ قليال،  
كثيرا.

ص: 
( 

)56

ـ اجلملة 
الفعلية 

البسيطة 
املكونة 

من فعل 
وفاعل.

مثل: تسود 
بينهم احملّبة

ص: 50(
(

ضمائر 
ب: 

املخاط
ت انتم مع 

أن
ضي و 

املا
ضارع.

امل
ت 

مثل:أن
س شجرة

تغر
ص: 61(

(

1ـ يف القرية: املزارع، 
األغنام، املراعي...
2ـ مدينتنا: شوارع،  

ت،املرافق...
بنايا

3ـ يف احلقل: جبل، 
ب، فسائل...

األعشا
ص: 60(.

( 
ت: عّمي

احملفوظا
صور الّنّجار

من
ص: 65(

( 

ع ـ هـ
ص:52 (

(
ف منفردة؛ 

احلرو
ف 

ف يف مختل
احلر

ت
ضعيا

الو
صيرة 

ت الق
احلركا

والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة. 

ص:20ـ 25

11
ز ـ �س
ص: 57(

(

12
ط ـ ل

ص: 62(
(

13
ص: 26ـ27.

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع. دفتر األنشطة: 

14
ص: 28ـ 29

أدمج مكتسباتي: دفتر األنشطة 

صي ومعاجلة(. 
صلي( + )تقومي تشخي

 )تقومي ف

15

4ـ الرياضة والتسلية

الّسفر، 
الّنظافة، 
ب، 

اللع
املنافسة، 

ف 
العط

والّروح 
ضّية، 

الّريا

ـ هذا ،هذه 
، هؤالء.

ص:69 (
(

ـ أمام 
،وراء 
)74(

ـ أين ، متى 
ص:87(

(

ـ مطابقة 
الفعل 

للفاعل 
يف التذكير 
ث.

والتأني
مثل: هو 

س،هي 
ميار

ب...
تلع

ص: 78(
(

ضمائر 
ب: 

الغائ
هو، هي، 

هم، مع 
ضي و 

املا
ضارع.

امل
ص: 79(

(

ب: 
ض الكتا

1ـ يف معر
عطلة، رحلة، 

صمة... 
اجلزائر العا

ص:68 (
( 

 2ـ مباراة يف كرة 
ب، 

القدم: امللع
س...

احلَكم، احلار
ص: 73(

(

ن ـ ج
ص: 70(

( 
ف منفردة؛ 

احلرو
ف 

ف يف مختل
احلر

ت
ضعيا

الو
صيرة 

ت الق
احلركا

والطويلة

ص:30ـ 35

16

�س ـ �س
ص: 75(

( 
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 ـ مطابقة الصفة 
لالسم يف 

العدد و التذكير 
ث. 

والتأني
ص:68(

(

3ـ  أنواع الرياضة: 
الّدّراجة، السلة، 

الفريق ...
ص: 78(

(
ت: لعبة 

احملفوظا
الغّميضة

ء ـ ح
ص: 80(

( 
أنشطة كتابية 

متنوعة.

18
ص: 36ـ37. 

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع. دفتر األنشطة: 

19

5ـ البيئة والطبيعية

اجلمال، 
املشاركة، 

االعتزاز 
بالوطن، 

الّرفق، 
ّب.

احل

ـ متى، أين 
ص:87 ( 

(

ـ ميني ، يسار، 

بني:

ص: 92( 
(

ـ ما أفعل
ص: 97 (.

(
 ـاأللوان

ص:96(
(

 ـ هنا، هناك.
ص: 87(

( 

ـ  اجلملة االسمية 
ف:

مع الظر
ص:91 (

(

ـ األمر مثل: 
)فلنحافظ 
احفظها، 

ص: 86(
(

ـ الضمائر 
املنفصلة مع 

النهي بـ: 
ال +فعل 
مضارع. 

ميكن اكتشافها 
بتحوير 

ض اجلمل 
بع

وتوظيفها 
ت 

يف وضعّيا
مختلفة.

1ـ بالدنا اجلميلة: 
الّشجرة، اجلزائر، 

احمليط...
ص: 86(

(
2ـ  جولة يف الغابة: 

نزهة، الّطيور، 
ص: 91(

ب... )
أران

3ـ يف حديقة املنزل: 
ت، 

األلوان، الفراشا
الّربيع... 

ص:91(.
(

ّب 
ت: أنا أح

ـ احملفوظا
ص:101( 

الّشجرة )

ف ـ ك
ص: 88(

( 
ف منفردة؛ 

احلرو
ف 

ف يف مختل
احلر

ت
الوضعيا

ت القصيرة 
احلركا

والطويلة

أنشطة كتابية 
متنوعة.

ص:38ـ 43

20
ق ـ و

ص: 93(
( 

21
خ ـ غ

ص: 98(
( 

22
ص: 44ـ 45.

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع، دفتر األنشطة: 
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22
ص: 44ـ 45.

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع، دفتر األنشطة: 

23

6ـ  التغذية والصحة

الوقاية، 
الّنظافة، 
األدب، 
االعتزاز 
بالّرموز 

الوطنّية.

ف ملاذا: 
ـ كي

ص:105 (
(

 ـ ثم
ص: 110(

( 
ت فوق

ـ حت
ص: 115(

(

ـ ميكن 
استعمال 

ب 
األسالي

األخرى يف 
وضعّيات 

متنّوعة
)و، أو، 

رمبا.(

ـ  اجلملة االسمية 
املنسوخة بـ :كان 

،صار.
ص: 110(

( 
س اجلملة 

ـ نف
ميكن نفيها بـ: 

س.
لي

ـ الضمائر 
املنفصلة 

مع املضارع 
ص: 105(

(
ـ ميكن 

س 
استعمال نف

اجلمل يف حالة 
النفي ب«ال«.
ـ الّنفي ب«لم« 

و« لن«
ص: 115(

( 

ص الّطّبّي: 
1ـ الفح

ب، املمّرضة، 
الّطبي

األظافر، فرشاة 
ومعجون األسنان... 

ص: 104(
(

2ـ الغذاء الّصّحّي: 
الفواكه، اخلضر، 

س...
الكسك

ص: 109(
( 

3ـ أحافظ على 
أسناني: حلوّيات 

س 
وشكوالطة، تسّو
األسنان، الوقاية.

ص: 114(.
( 

احملفوظات: نظافة 
األبدان.

ث ـ  ذ
ص: 106(

( 

احلروف منفردة؛ 
ف 

احلرف يف مختل
الوضعيات

احلركات القصيرة 
والطويلة

أنشطة كتابية 
متنوعة.

ص:46ـ51

24
ظ ـ ي

ص: 111(
( 

25
الهمزة، 
مراجعة 

ص: 116(
( 

26
ص: 52ـ 55

)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع. دفتر األنشطة: 

27
ص: 56 ـ 57)تقومي فصلي( + )تقومي تشخيصي ومعاجلة(. 

أدمج مكتسباتي: دفتر األنشطة: 
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28

7ـ  الّتواصل

العلم، 
االنتماء، 

التكنولوجيا، 
التقّدم، 
األدب. 

ـ قبل، بعد
ص:123 (

(
ـ التضاد

مثل:سهال، 
صعبا

ص: 123(
(

ـ من ، ما،
لـ ، ألن. 

ميكن اكتشافها 
ض 

بتحوير بع
العبارات 

الواردة يف 
ص 

الّنصو
وتدريب 

الّتالميذ على 
توظيفها.

ـ اجلملة الفعلية 
املنفية: ال و لن مع 

ص:132( 
املضارع)

ـ ال الناهية

ص:132 (
(

ـ اجلملة الفعلية 
املنفية بـ: ما  ولم، 

يف املاضي. ميكن 
تناولها يف وضعّيات 

أخرى.

ـ املضارع 
مع السني 
وسوف.

ص: 128(
( 

1ـ ما أعجب 
احلاسوب: الشاشة، 
الفأرة، الّطابعة... 

ص: 122(.
(

2ـ  عودة أبي من 
ف، 

الّسفر: الهات
األنترنيت، 

الطائرة... 
ص:127(.

(
3ـ الّتلفاز: اجلهاز 

الّسمعّي البصرّي، 
الّزّر، صور... 

ص: 131(.
(

ـ احملفوظات: 
حاسوبي.

ص: 136(
( 

اْلـ : القمرية  
ص: 124( 

(

.كلمـات مألوفـة 
ف 

.أل التعري
)الشمسية، 
والقمرية (.

واحلروف املنونة
أنشطة كتابية 

متنوعة.

ص:58ـ 63

29
الـ : ال�سم�سية
ص: 129( 

(

30

التنوين
ص: 133(

(   

31
)إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة ( للمقطع.دفتر األنشطة: 64ـ 65.
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32

8ـ املوروث احلضارّي

االعتزاز 
بالّدين 

وبالوطن، 
املناسبات 

واألعياد، 
املشاركة، 

الوفاء.

ـ اّلذي، اّلتي 
ص:146(

(
ـ  اّلذين، 

اللواتي 
ص:152(

(
ـ يا،  أّيها ، 
ص: 

أّيتها )
.)141 

ـ اجلمع املذكر 
واملؤنث الساملان: 

ميكن اكتشافها يف 
ص احملور 

نصو
وتوظيفها يف 

وضعّيات مختلفة.
ف .

ـ وكذلك العط

ـ الضمائر 
املّتصلة: 

الياء، الكاف، 
الهاء، كم ، 

التاء.. ميكن 
اكتشافها يف 

ص احملور 
نصو

وتوظيفها 
يف وضعّيات 

مختلفة. 

1ـ 
أّول يوم من رمضان: 
عباءة، الّسحور...

ص: 140(
(

2ـ عيد األضحى: 
ش، اجتماع 

الكب
العائلة...

ص: 145(
(

3ـ عيد االستقالل: 
احلّرّية، العلم 

الوطنّي، الّشهداء... 
ص:150(

(
ـ احملفوظات: العيد

ص: 155(
( 

ن�ّس حوارّي  )1(
ص: 142(

( 

* ينتج كتابة من 
أربع إلى ست 

جمل  
-استعمال 

عالمات 
ف: النقطة، 

الوق
الفاصلة  املّطة، 

التعّجب، 
االستفهام.

ـ بطاقة الّتهنئة.

ص:66ـ71
ـ إدماج احلروف 
وتوظيفها قراءة 

وكتابة يف كلمات 
ثم يف جمل.
ص:78ـ80

33
ن�ّس حوارّي  )2(:
ّص

فقرة من الّن
ص: 145(

(

34

ن�ّس حوارّي  )3(:
 فقرة من 

ّص:
الّن

ص: 150(.
( 

ـ ن�ّس املطالعة: 
معّلمتي 
الفراشة  

ص: 158، 
(

 .160 ،159
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35
ص:72ـ 73 

)إدماج ، تقومي، ومعاجلة ( للمقطع. دفتر األنشطة: 

36
ص: 74ـ77

أدمج مكتسباتي: دفتر األنشطة:

التقومي اإلشهادّي

ت : 
مالحظا

عند دراسة احلرفني خالل األسبوع، يفّضل تعليق احلرفني يف القسم، على الفتة جّذابة وواضحة وبألوان ممّيزة، وذلك قصد تركيز األنظار عليه ومالحظته 


باستمرار، فيرسخ يف ذهن املتعّلم ويصير رابطا له خالل األسبوع كّله. ولألستاذ حّق اإلبداع وجتديد الوسائل وابتكار الطرق املناسبة لبناء التعّلمات.

ث 
ص، وهي مرّقمة ويف صفحات مستقّلة، بحي

ب احملاور والّنصو
ب وأقرأ« و«أجنز«: وردت يف دفتر األنشطة مرّتبة حس

ت 2«، و« ألع
ت 1«، و«أثّب

أنشطة »أثّب
ميكن الّرجوع إليها بكّل سهولة. 

ب احملور، ويحّقق اإلدماج  ومنّو 
ت، ومبا يناس

ب احلاجة والوق
ف متارين أخرى حس

وزيادة على الّتمارين الواردة يف دفتر األنشطة، ميكن لألستاذ أن يضي


الكفاءات اخلتامّية لكّل ميدان.

احملفوظات: يفّضل تلحينها، وإلقاؤها مبرح وتنغيم، وميكن االستفادة من الشبكة العنكبوتّية، واستعمال الوسائط التكنولوجّية. 

ت دراستها. وُيستغّل 
ّص حوارّي إدماجّي من أدب األطفال، يتضّمن الكثير من املفردات واملعاني والقيم اّلتي سبق

ّص املطالعة ) معّلمتي الفراشة(: هو ن
ن

ب احلاجة ومستوى التالميذ.
تدريجّيا حس
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 �سعوبات التعلم
ة مباّدة اللغة العربّية: �سعوبات التعلم اخلا�سّ

وهي:  إليها،  الّرجوع  األستاذ  من  ُيرجى  بها،  التكّفل  كيفّية  وبنّي  منها  مجموعة  املنهاج  ذكر 
االضطرابات اللغوية،  تأّخر ظهور اللغة، صعوبة التذكر والتعبير، صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل، 

صعوبـات القراءة، صعوبـات الكتابـة، صعوبات الّتميير بني احلركات القصيرة والطويلة...
بأواخر  النطق  وكيفية  اإلعرابية  احلركات  ضبط  أيضا:  العربية  اللغة  يف  التعّلم  صعوبات  ومن 
العربّية،  اللغة  العادة يف  املنطوق ساكنا، كما هي  املتعّلم على ختم الكالم  فينبغي تدريب  الكلمات، 

وأّما الكتابة فهي تشكل حسب قواعد الّنحو.
ذلك،  على  الّتالميذ  وتدريب  وشفهّيا،  كتابّيا  اللغة  يف  األساسّية  بالتعّلمات  العناية  ينبغي  كما 
حتى يصلوا إلى درجة التحّكم، خصوصا يف: همزة الوصل والقطع، الشّدة، »ال« الشمسية و«ال« 

القمرّية، عالمات الوقف...
�سعوبات التعّلم يف ماّدة الرتبية الإ�سالمّية:

ميكن  ال  واّلتي  باملاّدة،  اخلاّص  والتعّلمّية  التعليمّية  الّصعوبات  بعض  إلى  املرافقة  الوثيقة  أشارت 
التغّلب عليها إال باالهتمام الّصادق والّتحضير املنهجّي والتكوين الذاتي املستمّر من أجل التحّكم يف 
مضامني املاّدة العلمّية أو يف منهجّية تقدميها، وذلك ما ينبغي أن يكون محّل اهتمام يف الّندوات التربوّية 

واألّيام الّدراسّية ومخّططات الّتكوين الّسنوّية.
وينتبه األستاذ الفاضل إلى ضرورة العناية بضبط الّنصوص الّشرعّية شفهّيا وكتابّيا.

�سعوبات التعّلم يف ماّدة الرتبية املدنّية: 
أشارت الوثيقة املرافقة إلى صعوبات التعّلم اخلاصة مباّدة التربية ااملدنّية  يف التعليم االبتدائي )مرحلة 
املدنية  معارف وممارسات تخّص  التربية  املتعّلم من خالل مادة  الّتعّلمات األساسّية(، حيث يكتسب 
قواعد احلياة املشتركة يف القسم واملدرسة ، يتم ذلك يف شكل نشاطات تربوية إيقاضية  وحتسيسية ، 

اعتمادا على محيط التلميذ االجتماعي والبيئي ،
 وتكمن الصعوبة يف هذه املرحلة يف  حتويل تصورات املتعلم األولية لألشياء ، باعتبارها معالم ذاتية  
الى تصورات جديدة كمعالم موضوعية ذات داللة ، متكنه من إدراك مواقع األشياء يف محيطه، ومواقع 
اآلخرين املتواجدين معه، واالنتقال التدريجي من  احملسوس الى  التجريد. ولذلك فإّن عملية  تقومي 

كفاءات املتعّلمني، تستند كثيرا إلى أداة »املالحظة«. 
ة  كيفّية تنظيم احل�سّ

 احلّصة الّناجحة، احملّققة للكفاءات، هي اّلتي يخّطط لها األستاذ ويحّضرها حتضيرا ماّدّيا، وعلمّيا، 
ويستعّد لها نفسّيا، ويأخذ كّل احتياطاته، بحيث يكون قادرا على حّل أّية مشكلة طارئة، ويحسن 
الّتصّرف يف جميع املواقف، تصّرفا تربوّيا، واضعا نصب عينيه قيم رسالته التربوّية الّنبيلة، ساعّيا 

لتحقيق األهداف، وتنمّية الكفاءات.
تشجيع  مع  جماعّيا،  أو  أفواج،  يف  أو  فرادى،  للعمل،  للتالميذ  تترك  أن  ينبغي  األكبر  الفرصة   
املواضيع  بني  ربطهم  وتثمني  املناسبة،  بالشواهد  االستدالل  على  وتشجيعهم  بينهم،  التحاور 

واملواد، لتحقيق الكفاءات العرضية والقيم. 
 يف هذه الّسنة يضع املتعّلم نفسه على الّسّكة الصحيحة من خالل تعّلم أبجدّيات احلروف والكلمات، 

م. ثّم اجلمل والعبارات يف سياق هادف ومنَظّ
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الّراقي، والتفاعل  املعّبرّة والنموذجية، وتعبيره  قراءته  أن يكون قدوة عملّية يف  فعلى األستاذ   
الّصادق مع أحداث النّص، وبذلك يبّث يف نفوس تالميذه روح املرح واحليوّية والّنشاط.

 وليعلم األستاذ أّن القراءة غذاء العقل و الروح، وهي نافذتنا نحو العالم،وهي من أهم وسائل 
كسب العلوم واملعارف وتطوير الّذات وتقّدم املجتمعات. 

يخدم  إدماجّيا،  نشاطا  املدنية،  والتربية  اإلسالمّية  التربية  ماّدتي  نصوص  "قراءة"  نعتبر  كما   

أهّمّية  من  لهما  ملا  والكتابة  القراءة  مهارات  حتقيق  يف  خصوصا  العربّية  اللغة  ويخدم  املادتني، 
بالغة ـ ويف هذا املستوى بالّذات ـ يف مساعدة املتعّلم على تنمّية كفاءاته وتوسيع مداركه.

 ولذلك فإّنا نؤّكد على إعطاء األهّمّية القصوى للقراءة يف املواّد الثالث.
الفوارق  يراعَي  وأن  معّينة،  فئة  على  التركيز  دون  التالميذ،  جميع  يشرك  أن  األستاذ  على   

إلى  لّتالميذ عن قرب ويرفق بهم، ويوّجههم  الّنفسّية والّصّحّية، ويرافق  الفردّية، واحلاالت 
املشاركة املنّظمة والعادلة واملنضبطة. 

 إشاعة روح املوّدة بني التالميذ، وحّثهم على التعاون املثمر، والّترحيب بآرائهم ومحاوالتهم 
واحترامها، بل وتشجيعها دون تسفيه أو الّسخرّية أّي منها.

 مساعدةهم على املشاركة اإليجابّية واحلوار واملناقشة يف كل مرحلة من مراحل احلّصة.
املتعلم على مجهوده مهما كان،  الذي يكافئ  الكفء هو  إّن األستاذ  املتعلم:  تعزيز جمهود   
فينبغـي تثميـن مشاركـات الّتالميـذ  الّصائبـة منها واخلاطئـة، ألّن هذا التقييم يزيد من حماسة 
الّطّيبة،  والكلمة  وبالّدعاء  والثناء،  بالشكر  ذلك  ويكون  أكثر،  العمل  على  ويشجعه  املتعلم 
وبطاقة االستحسان والّتهنئة، وبالعالمة، والهدّية الّرمزّية، مع مراعاة الفوراق الفردّية واحترام 

نفسّيات الّزمالء ...  
الّتقومي بحيث ميتد ّمن املهارات املراد تنميتها والتدريب عليها، وكذا املهارات  مراعاة شمولية   

التي سبق التدريب عليها، أي استثمار املكتسبات القبلّية.
 كّل ما ُيكتَب على الّسّبورة ُيقرأ يف حينه، تثبيتا للمعنى وتأّكدا من صّحة ما ُكتب، وأن تكون 

الكتابة على الّسّبورة واضحة، مقروءة، وبشكل منّظم.
 ينبغي جتديد الوضعّيات إثراء  ودفعا للملل ومراعاة مستوى املتعّلمني.  

 ضرورة الّتحضير واإلعداد اجلّيد واملتجّدد للّدروس، بعيدا عن الّنمطّية واالرجتال.

 االهتمام بوضعّية االنطالق، فهي احملّطة الّرئيسة للّرحلة اّلتي سيقوم بها األستاذ مع تالمذته،  
وستظهر متعتها حينما يكون الّتجاوب مع األستاذ.

من خالل حتضير أسئلة متهيدّية حقيقّية غير مصطنعة، من عمق واقعهم والربط بني التعّلمات وبيئة 
املتعّلم املدرسّية  واالجتماعية. 

احلائطّية  واملجّلة  الّنادي  يف  وإبرازها  ومحاوالتهم،  الّتالميذ  جلهود  الواعي  الّرفيق  التوجيه   

ونشاطات املؤّسسة ويف األنشطة الالصفّية، مّما يفّجر طاقات املتعّلمني ويبرز املواهب منذ الّصغر. 
 إيجاد اجلّو النفسّي واحليوّية يف الصّف، ومراعاة عنصر التشويق، وجعل التلميذ منتجا لألفكار 

وليس مجرد مستهلك.
 عالقة األستاذ مع التلميذ: االحترام، الّثقة، الرفق، التجاوب.

 إعطاء احلرية للتالميذ أثناء التعبير، وضمان احترامهم من اجلميع.
 إعطاء الفرصة للجميع.
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 ومن أجل تدريس ناجح يحتاج األستاذ إلى ثقافة لغوّية وأدبّية، يكتسبها بالبحث واالحتكاك 

بأهل اخلبرة، حّتى يتحّكم يف املاّدة ويف طرائق تدريسها.
 إعطاء التالميذ فرصة التمثيل وتبادل األدوار، أمام زمالئهم وعلى خشبة املسرح أو املصطبة.

وإلى  السبورة،  على  بها  يدّون  التي  الطريقة  إلى  األستاذ  ينتبه  أن  املهّم  من  ال�ّسّبورة:  تنظيم   
قّلِت  املناسبة،  وبالطريقة  يدّون على سبورته  ما  بتنظيم  األستاذ  اهتم  وكلما  عليها،  يدّون  ما 

األخطاء وازدادت نسبة الفهم واالستيعاب. 
إيجاد  التفكير يف  للّدرس، مع  املناسبة  على األستاذ أن يحرص على إحضار وسيلة اإليضاح   

البدائل يف حالة حدوث عطب، وذاك من باب االحتياط. 
 ضبط الوقت: يضبط وقت احلصة ضبطا دقيقا من خالل الّتحضير وما خّطط لسيرورة احلّصة، 

وهذا ال يتأتى إال بحصر العناصر وضبطها ومحاولة تقسيم الزمن على كل عنصر وفقا ملتطلبات 
املتعلم ومتطلبات الوقت. 

التقومي: التقومي جزء ال يتجّزأ من العملية التعّلمية. وإذا كان  التقومي يف البيداغوجيات التقليدية يقتصر 
على املعارف، فإّنه يف املقـاربات اجلديدة يقّيم الكفاءات أيضا إلى جانب املعارف. 

عملية التقومي حتّقق ثالث وظائف:
- تشخيص الصعوبات التي تعترض املتعّلم قصد العالج؛

- حتديد مدى حتّكم املتعّلم يف الكفاءات؛
- اّتخاذ القرار بالنجاح من عدمه.

اإلسالمّية  والتربية  العربية  اللغة  يف  املجال  واسع  التعّلمات  بناء  أثناء  التكوينّي  التقومي  ويعتبر   

وتقومي  لنفسه  التلميذ  بتقومي  ويكون  الكتابة،  أو  القراءة  ممارسة  أثناء  وذلك  املدنّية،  والتربية 
التلميذ  بني  املتبادل  االحترام  مع  اإليجابيات،  على  والتركيز  أفواج،  يف  أو  جماعّيأ  الزمالء 

والّزمالء واألستاذ.
التعّلمات من حيث املعارف واملهارات  بتقييم مدى حتّكم تالميذه يف  كّل ذلك يسمح لألستاذ   

والقيم الّسلوكات، ويالحظ مدى منّو الكفاءة الشاملة، والكفاءات اخلتامّية لكّل ميدان )فهم 
املنطوق وإنتاجه، فهم املقروء، إجناز التعبير(، ومن ذلك ينطلق يف املعاجلة والّدعم. 

 انظر شبكات التقومي واملالحظة واملتابعة يف الوثائق املرافقة.
اإعداد الو�سعيات:

اجليل الثاني من املناهج يهدف إلى ممارسة عملّية " التعّلم"، وليس مجّرد التعليم، فعلى األستاذ ـ 
اّلذي يقوم بدور اإلشراف والّتوجيه ـ أن يتحّكم يف كيفّية تعليم التلميذ " كيف يتعّلم".

الو�سعية التعّلمية: هي وضعية مشكلة يعّدها املدّرس لتقدمي تعّلمات جديدة متنّوعة ومتكاملة: 
 وضعيات تعّلمية « ابتدائية» الكتساب املعارف؛
 وضعيات إدماجية لتعّلم اإلدماج والتمّكن منه؛

 وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها.
وتتمّيز هذه الوضعيات بـ:  االهتمام الذي حتدثه لدى املتعّلم؛

 املشاركة الفعلية؛
 احتوائها على قيم وكفاءات عرضية.
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الو�سعية امل�سكلة
هي وضعية تعّلمية، أو لغز يطرح على التلميذ ال ميكن حّله إاّل باستعمال تصّور محّدد بدّقة، أو 

اكتساب كفاءة لم يكن ميتلكها؛ أي أّنه يتمّكن من تذليل صعوبة. وبهذا التقّدم ُتبنى الوضعية.      
الوضعية املشكلة أداة من أدوات بيداغوجية مؤّسسة على البناء الذاتي للمعارف. الوضعية املشكلة 

مهّمة شاملة، مرّكبة وذات داللة:
 �ساملة، أي أّنها كاملة، لها سياق) معطيات أّولية( وواقعية الحتوائها على هدف) منتوج(. وألّنها 
أيضا تتطّلب أكثر من عملية وأكثر من إجراء، وتستلزم ا�ستخدام معارف وتقنيات واإ�سرتاتيجيات.
إجرائية،  )تصريحية،  املعارف  من  أصناف  وعّدة  معارف،  عّدة  تستخدم  أّنها  أي  مرّكبة،   

وشرطية(، فهي تثير صراعا معرفيا، وحّلها يتطّلب جهدا.
 ذات دللة، أي تثير اهتمام التلميذ ألّنها تلجأ إلى شيء يعرفه، وذات صلة بحياته اليومية )تتطّلب 
عملية واقعية(. وال تكون لها داللة إاّل إذا اعتمدت على معارف ومعطيات نابعة من احمليط )سواء 
كانت صحيحة أو خاطئة( مخّزنة يف ذاكرته. كما أّنها متّثل حتّديا يف متناول التلميذ ) واقعي وممكن 

التحقيق(، ويقوم املدّرس بدور الوسيط الضابط للوضعية التعّلمية.     
 توجيهات عاّمة: 

بهدف إمناء كفاءات املتعلمني التواصلية، ينتظر من األستاذ أن يعمل يف كّل األنشطة على:
 اعتماد خطأ التلميذ منطلقا لتعّلمات جديدة.

 تشجيع املتعّلم على التواصل باللغة العربية انطالقا من زاده اللغوّي.
 النصوص واملشاهد الواردة يف الكتاب تستثمر إلجناز الوضعية املشكلة االنطالقية )الوضعية األم( 
املقترحة يف الوثائق املرافقة للمواّد الثالث، فيقتدي بها األستاذ يف إعداد ماّدته التعليمّية، ويكون 

املتعّلم هو محور العملية التعليمية التعلمّية.
 الوضعية املشكلة االنطالقية ) الوضعية األم ( والوضعّيات اجلزئّية، انظر امنوذج اللغة العربّية 

 امنوذج ملخططات تعلمية لتنمية الكفاءة التربية اإلسالمّية، انظر الوثيقة املرافقة
 امنوذج  ملخّطط التعّلمات لبناء كفاءة ختامية  يف مادة التربية املدنية، انظر الوثيقة املرافقة.

الو�سعية امل�سكلة النطالقية )امنوذج املقطع 1/ حمور عائلتي(
 هنيئا لك أّنك قد بلغت سّت سنوات، ومرحبا بك يف مدرستك. 

ستلتقي بأصدقائك، وستتعّرف على معّلمتك وزمالئك ، وكّلك شوق إلى التعّلم والّنشاط.
وال شّك أّن زمالءك يريدون أن يتعّرفوا عليك وعلى عائلتك: ما اسمك؟ وما هي هوايتك؟ ومن 

هم أفراد عائلتك؟ وكيف تعيشون يف بيتكم؟
ثّم أنت بدورك ستتعّرف عليهم واحدا تلو اآلخر«.

امَلهّمات:  ـ ِمْن ِخاَلِل معرفتك القبلّية وَما ستَْسَمُعُه ِمْن  ُنُصوٍص وما تالحظه من مشاهد ورسومات.
ـ تتعّلم كيف تعّرف بعائلتك، وتذكر أفرادها وأعمالهم، وتسّمي غرف البيت وأثاثه.

ـ تتعّرف على مكانة الوالدْين وكيف تتأّدب معهما.
 ـ تتعّلم آيات كرمية وأحاديث شريفة يف فضل الوالدين.
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ـ تتعّلم آيات كرمية وأحاديث شريفة يف الّتحّية ورّدها.
جّدتي،  جّدي،  أّمي،  أبي،  إجماال:  قراءتها  على  وتتدّرب  الكلمات،  بعض  تكتشف  ـ 

أختي...
ـ تتدّرب على كتابة بعض األشكال واخلطوط املمّهدة للكتابة.

ـ تنجز مشروعك : » أرسم منزلنا وأصفه«.   
املعاجلة البيداغوجية :  ينبغي مالحظة منتوج التالميذ من حيث توافقه مع معايير ومؤشرات التقومي 

وإعداد خطة ملعاجلة االختالالت والثغرات املسجلة.

اأمثلة مقرتحة لنماذج عملّية لتخطيط واإجناز ح�س�س تعّلمّية

)باستعمال موارد الكتاب حسب ميادين كّل ماّدة وكفاءاتها اخلتامّية لالستئناس والّتوجيه(: 
الو�سعيية النطالقية الأم:

املحور الأّول: انظر الوضعية املشكلة االنطالقية )امنوذج املقطع 1/ محور عائلتي(
املحور الثاين: املدرسة

يف أّول يوم من دخولك املدرسة سّلمتك املعّلمة ورقة وطلبت منك إحضار ما ُكتِب فيها. فماذا فعلت؟
ال�ّسند: قائمة األدوات املدرسّية

املهّمات: 1ـ يكتشف املتعّلم مضمون الورقة مستعينا بأفراد األسرة.
2ـ يقتني األدوات رفقة أحد أفراد األسرة ) من املكتبة، الّسوق، املتجر...(.

3ـ يعرض األدوات على املعّلمة، ويسّميها،، ويبنّي استعماالتها وكيفية احملافظة عليها.
4ـ يرّتب صور األحداث ويعّبر عنها بجمل سليمة حسب مستواه.

5ـ يوّظف مكتسباته املعرفّية واملنهجّية يف وضعّيات تواصلّية داّلة.

املحور الّثالث: احلّي والقرية
خرجت مع أبيك يف نزهة إلى القرية اّلتي يوجد بها حقل جّدك، فماذا أعجبك فيه؟ وماهو الفرق 

بني حّيك والقرية؟
املهّمات: 1ـ يتعّرف املتعّلم على أوصاف القرية
2ـ يتعّرف املتعّلم على أوصاف احلّي

3ـ يستطيع التمييز بينهما
4ـ يقوم بنزهة يكتشف من خاللها املناظر الّطبيعّية اخلاّلبة

احترام  الّصدق،  مثل:  القرية،  بها سّكان  يتمّيز  اّلتي  الفاضلة  األخالق  املتعّلم  يكتسب  5ـ 
الكبير...

6ـ يوّظف مكتسباته املعرفّية واملنهجّية اخلاّصة باحملور.
املحور الرابع : الّرياضة والتسلّية

لتتسّلى أو متارس هوايتك املفّضلة. فما هي هوايتك؟ وما هي األماكن  يف أوقات فراغك تذهب 
اّلتي تقصدها للّتسلّية؟



36

املهّمات: 1ـ يتعّرف املتعّلم على أماكن الّتسلّية، وضرورة االستئذان قبل الّذهاب.
2ـ يجري مقابلة يف كرة القدم مع اصدقائه.

3ـ يعّبر عن هوايته املفّضلة بجمل قصيرة معّبرة وذات داللة. 
املحور اخلام�س: البيئة والّطبيعة

لكي حتافظ على البيئة وجمالها ماذا يجب عليك أن تفعل؟
املهّمات: 1ـ يتعّود املتعّلم على رمي الّنفايات يف األماكن املخّصصة لها.

2ـ يشارك يف احلمالت الّتطّوعّية لنظافة احلّي أو املدرسة.
3ـ يحافظ املتعّلم على املساحات اخلضراء: التشجير، عدم إتالف الّنباتات، تزيني احمليط...

4ـ توظيف املوارد املعرفّية واملنهجّية املتعّلقة باحملور.
املحور ال�ساد�س: التغذية والّصّحة

الّصّحة كنز ال يقّدر بثمن، لذلك يجب احملافظة عليها بالتغذية اجلّيدة واملراقبة الّطّبّية.

املهّمات: 1ـ يتسّوق التلميذ رفقة أحد الوالدين للتعّرف على مختلف األغذية.
2ـ يكتشف األغذية املفيدة جلسمه، مثل: اخلضر، الفواكه، األسماك، اللحوم.

3ـ يقوم بزيارة الّطبيب دورّيا للفحص العاّم.
4ـ يدرك أهّمّية الّتغذية الّصّحّية واملراقبة الطّبّية والّنظافة يف احلفاظ على الّصّحة.

املحور ال�ّسابع: الّتواصل
ذات يوم اشترى أبوك جهاز احلاسوب. هل تعّرفت على أجزائه وكيفّية استماله؟

املهّمات: 1ـ يتعّرف على أجزاء احلاسوب مبساعدة أحد أفراد أسرته.
2ـ يتمّكن املتعّلم من املقارنة بني مختلف األجهزة.

3ـ يتعّلم األبجديات األولى يف استعماالت احلاسوب.
4ـ يحاول إجراء اّتصاالت بواسطة احلاسوب ومبساعدة أحد أفراد األسرة.

املحور الثامن: املوروث احلضارّي
 نحتفل كّل سنة بأعياد دينّية ووطنّية، فما هي مظاهر احتفالتك؟

املهّمات: 1ـ يتعّرف املتعّلم على األعياد الوطنّية والّدينّية.
2ـ يقوم بزيارة متحف املجاهد رفقة أفراد أسرته.

3ـ يرّدد املتعّلم الّنشيد الوطنّي، ويعتّز بعلم بالده يف مختلف املناسبت واألعياد الوطنّية.
4ـ يشارك يف إحياء الّشعائر الّدينّية، مثل: االصالة، الّصوم، األضحية، زيارة األقارب.
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اأمنوذج ملقطع تعلمي

اأّول: اللغة العربّية:
اأـ امليدان: فهم املنطوق

الكفاءة اخلتامّية: يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها الّنمط احلوارّي، ويتجاوب معها.
املرّكبة: فهم املعنى الظاهر يف الّنّص املنطوق.

املوؤ�ّش: إعادة سرد الّنّص املنطوق
املقطع: املقطع األّول من الكتاب، محور العائلة

ال�ّسند: نّص محورّي ) عائلة أحمد(
الّن�ساط : فهم املنطوق ) أستمع وأفهم(

الو�سائل: كتاب املتعّلم.

ة �سريورة احل�سّ
الّنشاطاتاخلطوات

1ـ إثارة دوافع 
املتعّلمني

ـ إثارة اهتمام املتعّلمني مبوضوع التعّلم من خالل طرح إشكالّيات متعّلقة مبكّونات 
عائلة ما مثل قول األستاذ:

تتكّون عائلتي مّني وأبي وإخوتي وأخواتي، ويسّمي بعض أفرادها.
ثّم يقول: َمن منكم يستطيع أن يقّدم أفراد عائلته مثلي؟

ع احملاَوالت. تأتي أجوبة متعّددة من املتعّلمني، وتشَجّ
هناك طفل جنيب اسمه أحمد يريد أن يعّرفكم بعائلته، استمعوا إليه يقول:...

2ـ سرد الّنّص 
املنطوق

ِقبَل األستاذ على مسمع املتعّلمني بصوت  ـ تقدمي نّص الكتاب قراءة أو سردا من 
اهتمام  وتركيز  االنتباه  شّد  على  املساعدة  واإليحاءات  باإلشارات  مرفق  معّبر، 

املتعّلمني على الفهم، وإعادة الّسرد إذا اقتضت الّضرورة، وحسب احلاجة.

املعنى، 3ـ فهم املنطوق توضيح  يف  واالستزادة  املنطوق،  للّنّص  املتعّلمني  فهم  مدى  اختبار  ـ 
كم  بعائلته؟  التعريف  يف  أحمد  بدأ  مبن  مثل:  توجيهّية،  أسئلة  طرح  خالل  من 

عددإخوته؟ ما أسماؤهم؟ما مهنة أبيه؟ وأّمه؟ كيف هي عالقة أفراد عائلته؟
ماذا قال أحمد عن والديه؟ هل تطيع والديك مثل أحمد؟

تأتي األجوبة كّلها يف سياق الفهم املستهدف من الّنّص املطوق.

الفهم 4ـ إعادة الّسرد بحسب  املسرود  الّنّص  سرد  بإعادة  املتعّلمة  املتعّلمني  مبادرات  تشجيع  ـ 
احملّقق.

ومعارف  أصدقاء  واألقارب ومن  اجليران  من  العائالت  بعض  ـ سرد قصص عن 
املتعّلمني، والتعريف بها، وإعادة سرد قصص سمعوها.
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ب ـ امليدان: الّتعبري ال�ّسفوّي
الكفاءة اخلتامّية: يحاور ويناقش انطالقا من سندات مكتوبة أو مصّورة يف وضعّيات تواصلّية داّلة.

املرّكبة: الوصف.
املوؤ�ّش: وصف مشاهد وصور والتعليق عليها.
املقطع: املقطع األّول من الكتاب، محور العائلة

ال�ّسند: مشهد كبير أو صورة الكتاب متّثل العائلة
الّن�ساط: أشاهد وأعّبر

الو�سائل: الّسبورة وكتاب املتعّلم.

الّنشاطاتاخلطوات
1ـ إثارة دافعّية 

املتعّلمني
ـ حتفيز املتعّلمني وإثارة دافعّيتهم للتعّلم واهتمامهم باملوضوع من خالل:
ـ دعوتهم إلى مالحظة املشهد املعروض على الكتاب أو الّسّبورة وتأّمله.

ـ فسح املجال املناسب لهم للمالحظة والتأّمل واالستفسارات.

2ـ الوصف 
الّتلقائّي للمشهد

ـ انطالق وصف املشهد تلقائّيا من املتعّلمني جتاوبا مع األسئلة التوجيهّية اآلتية مراعاة للمستوى:
ماذا ميّثل املشهد؟ ميّثل املشهد العائلةأ اجتماع العائلة، األب جالس إلى جانب...إلخ.

ـ تعابير متنّوعة يتّم تشجيع املستحسنة منها، وتسجيلها على الّسّبورة.
3ـ تنظيم الّتعابير 

وبناء احلوار
يتّم توجيه تعابير املتّلمني وبناء احلوار حول مضمون املشهد من خالل طرح مجموعة من 

األسئلة املساعدة، مثل:
1ـ ميّثل املشهد عائلة، كيف عرفتم ذلك؟ هي عائلة ألّن فيها األَب واألّم واإلخوة، وهم 

مجتمعون يف غرفة اجللوس، ويتناولون املشروبات واحللوّيات.
2ـ َمن هم اجلالسون َجْنبا إلى َجْنب؟ أحمد مع خديجة، واألب مع األّم.

3ـ ماذا يحمل أحمد بني يديه؟ يحمل كرة. ملاذا؟ ألّنه يهوى ممارسة لعبة الكرة.
جتتمع  العائلة؟  هذه  أفراد  وجوه  مالمح  على  يظهر  وماذا  هكذا؟  العائلة  جتتمع  ملاذا  4ـ 
العائلة االبتسامة  العائلة هكذا ألنهم يحّب بعضهم بعضا، يظهر على مالمح أفراد هذه 

والّتى تزرع احملّبة والّسعادة.
أطيع  نعم،  والديك؟  تطيع  هل  عائلتي.  أفراد  أحّب  نعم  عائلتك؟  أفراد  حتّب  هل  5ـ 

والّي. كيف تطيعهما؟
أسمع كالمهما، وأعمل به، أشكرهما، أساعدهما، ال أغضبهما، ال أخالف أوامرهما.

4ـ تكوين 
خالصة )بناء 

نّص قصير(

ـ أثناء الّنشاط الّسابق يف بناء احلوار يكون األستاذ قد سّجل على الّسّبورة الّتعابير املستحسنة 
يف كلمات وجمل قصيرة حسب أطوار املتاقشة واحلوار الّشامل ملضمون القّصة املشاهدة 

بالتدّرج، يتّم الّربط بينها لتكوين نّص مبشاركة املتعّلمني، مثل:
اجتمعت العائلة يف غرفة اجللوس لتناول احللويات واملشروبات، يف جّو يظهر فيه الّتفاهم 

واحملّبة بني أفراد هذه العائلة الّسعيدة.
أنا أحّب عائلتي، واطيع والدّي، وأشكرهما، وال أغضبهما.
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ج ـ امليدان: فهم املكتوب

الكفاءة اخلتامّية: يقرأ نصوصا بسيطة وقصيرة ويفهمها، من عشرة إلى عشرين كلمة مشكولة شكال تاّما، 
يغلب عليها الّنمط احلوارّي.

املرّكبة: قراءة وفهم املعنى الظاهر يف الّنّص املكتوب.
املوؤ�ّش: القراءة اجلّيدة، واستخراج املعلومات من الّسندات البصرّية املرافقة للّنّص.

املقطع: املقطع األّول من الكتاب، محور العائلة
ال�ّسند: كلمات وجمل من الّنّص احملورّي: عائلة أحمد.

الّن�ساط: أقرأ وأكتشف.
الو�سائل: كتاب املتعّلم.

ة �سريورة احل�سّ

الّنشاطاتاخلطوات
)..(، 1ـ إثارة دوافع املتعّلمني واستعداداتهم الّصفحة  عند  وفتحها  كتبهم  تناول  إلى  املتعّلمني  دعوة  ـ 

وتوجيههم إلىىالّنشاطني: أفرأ وأكتشف,
ابي،  بالّصور:  مرتبطة  املستهدفة  الّصيغ  حول  إشكالّيات  طرح  ـ 

أّمي، اسمي أحمد، أختي خديجة، جّدي، جّدتي.
ـ يقرأ األستاذ املقاطع بالّتأّني والتركيز، ويبدأ باملقطع »أقرأ« املوجود 2ـ قراءة املقاطع

داخل اإلطار: اسمي أحمد، أبي، أّمي، أختي خديجة، ثّم املقطع 
اخلاّصة  للمعلومات  املتضّمنة  والبطاقات  األطر  مبراعاة  »أكتشف« 

بأفراد العائلة.
فسح املجال للمتعّلمني لقراءتها، ومرافقة أدائهم بالتوجيه املناسب.

ِقبَل 3ـ ألعاب القراءة ) ألعب واقرأ( من  والعكس  بالّصور  الكلمات  بربط  القراءة  ألعاب  إجراء  ـ 
املتعّلمني مرفقني بالتوجيه املناسب، وتكرار القراءة يف كّل محاولة 

بغرض الّتدّرب وحتسني األداء.
ـ وضع الكلمات حتت الّصور املناسبة، من خالل الّنشاط  » أثّبت« 4ـ أثّبت املعلومات) أثّبت(

وقراءتها بالتركيز على املعلومات اجلديدة.
 دـ  امليدان: التعبير الكتابّي

الكفاءة اخلتامّية: ينتج كتابة من أربعة إلى سّت جمل يغلب عليها الّنمط احلوارّي، انطالقا من سندات مكتوبة 
أو من الّصور.

املرّكبة: يكتب وينتج جمال بأمناط مختلفة.
املوؤ�ّش: ميأل الفراغات ويكتب جمال.

املقطع: املقطع األّول من الكتاب، محور العائلة
ال�ّسند: كلمات وجمل من الّنّص احملورّي "يف منزلنا".
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الّن�ساط: أكتب وأكمل الّناقص من كتاب املتعّلم.
الو�سائل: كتاب املتعّلم ودفتر األنشطة وكّراس القسم.

ة �سريورة احل�سّ
الّنشاطاتاخلطوات

» يف 1ـ استحضار املعارف القبلّية بنّص  اخلاّصة  القبلّية  املعارف  توجيهّية الستحضار  أسئلة  ـ طرح 
أحداث  سرد  بإعادة  أساسا  ترتبط  واّلتي  التعبير،  ومشاهد  منزلنا« 
يف  أحمد  بالّصور:  اخلاّصة  الّتعبير  عناصر  صياغة  وإعادة  الّنّص، 
اجللوس.. غرفة  يف  وجّدتي  جّدي  الّنوم،  غرفة  يف  األب  احلّمام، 

إلخ، وذلك من طرف املتعّلمني.

الّنشاطني:« أكمل 2ـ تقدمي الّنشاط ـ دعوة املتعّلمني إلى فتح الكتاب، وتأّمل عناصر 
وأكتب«، ودفتر األنشطة لتأّمل النشاط: »أرّكب«، وقراءتهم.

وتوجيهه، 3ـ إجناز الّنشاط األستاذ  إشراف  وحتت  املتعّلمون،  يقوم  القسم  دفتر  يف  ـ 
بإجناز نشاطي الكتاب الترتيب، وأخذ الوقت الكايف لتوظيف املعارف 

املكتسبة: أبي يف غرفة...، أحمد يف ...جّدي يف غرفة...
ـ يف دفتر األنشطة يقوم املتعّلمون بإجناز نشاط« أرّكب جمال مستعينا 

بالّصور: أغسل وجهي يف...، أنام يف...

يراقب األستاذ منجزات املتعّلمني ويقّومها، ومع تقدمي املعاجلة املناسبة تقومي ومعاجلة
مبشاركتهم عند ظهور الّنقائص.

ثانيا: الرتبية الإ�سالمّية
امليدان: اآلداب واألخالق اإلسالمّية

الكفاءة اخلتامّية :  ميارس املتعّلم اآلداب واألخالق اإلسالمّية املكتسبة يف وضعّيات الّتواصل مع احمليط 
االجتماعّي والبيئّي.

املرّكبة : املعرفة األّولّية لبعض الّسلوكات الفردّية واالجتماعّية والبيئّية.
املوؤ�ّش: معرفة سلوك طاعة الوالدين وممارسته.

املقطع : املقطع األّول من الكتاب، محور العائلة
ال�ّسند : صور الكتاب واآلية الكرمية« وبالوالدْين إحسانا«.

الّن�ساط : أالحظ وأعّبر، أتعّلم وأحفظ.
الو�سائل : كتاب املتعّلم
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ة �سريورة احل�سّ

الّنشاطاتاخلطوات
ـ تهيئة أذهان املتعّلمني من خالل استحضار املعارف القبلّية املكتسبة من الّنّص احملورّي 1ـ الّتهيئة

» عائلة أحمد«، واملتعّلقة خصوصا بطاعة الوالدين)احّب والدّي واطيعهما(، وذلك 
بطرح جملة من األسئلة التوجيهّية املناسبة قصد الّربط بني موارد اللغة العربّية والتربية 
اإلسالمّية من جهة، وإثارة استعداد املتعّلمني للتعّلم من جهة أخرى، مثل: من يتذّكر 
عائلة احمد؟ ماذا قال أحمد عن والديه؟ كيف ُتظهر طاعتك لوالديك؟،وغيرها مّما 

يصّب يف وضعّية التعّلم اجلديدة.
2ـ مالحظة 

الّصور والتعبير 
عنها ) أالحظ 

وأعّبر(

تعّلمني إلى مالحظة الّصور املعروضة يف الكتاب )ص:...(، وتأّملها ثّم التعبير 
عنها مرفقني بالّتوجيه املناسب، مثل: انظروا إلى الّصور وتأّملوها جّيدا، ماذا متّثل 
الّصورة األولى؟ متّثل األب يحتضن بنته الّصغيرة. ملاذا؟ ألنه يحّبها ويعطف عليها.
كيف  علّي.  وتعطف  حتّبني  ألّنها  ملاذا؟  حتتضنك.  أّمك  كانت  صغيرا  كنت  حني 

يكون رّدك على فعل أّمك هذا اجلميل؟ يكون بالّطاعة والّشكر وحسن املعاملة.
طاعة الوالدين واجبة، وقد امرنا اهلل بذلك. ملاذا؟ ألّن الوالدين يتعبان من أجلنا ويف 

تربيتنا ورعايتنا حتى نكبر.
ـ نفس الّشكل اإلجرائّي مع الّصورة املوالية واالستنتاجات احلوارّية.

3ـ تعّلم 
واكتساب 

املعرفة األّولّية 
اخلاّصة بطاعة 

الوالدين

لتكوين  الّسّبورة  على  بالّتدّرج  الّسابقة  احلوارّية  االستنتاجات  عناصر  تسجيل  ـ 
واآلداب  القيم  تتضّمن  واّلتي  الوالدْين،  بطاعة  املتعّلقة  اجلديدة  املعرفّية  العناصر 
طرف  من  واالكتساب  التعّلم  محّل  جعلها  قصد  باملوضوع،  اخلاّصة  اإلسالمّية 

املتعّلمني، وتوظيفها يف احلياة األسرّية.
والتركيز  للقراءة  أتعّلم«   « نشاط  يف  الكتاب  يف  املقّدمة  التعّلم  عناصر  واستخدام 
وسلوكات  قيما  يضّم  أخالقّي  مغزى  شكل  يف  تأتي  الّتي  اجلديدة،  املعرفة  لتثبيت 
لالكتساب واملمارسة.) قراءات متكّررة إلبراز أهّمّيتها من طرف األستاذ واملتعّلمني 

ـ إن أمكن ـ(
4ـ عرض 

اآلية الكرمية 
وحفظها

رّبياني  كما  ارحمهما  رّب  اآلية:«وقل  أو  إحسانا«  وبالوالدين  الكرمية«  تقدمياآلية 
املتعّلم  املعروضة يف كتاب  تلك  تقدمي  أو  بارز،  الّسّبورة بخّط جميل  صغيرا« على 
العظيم يف خشوع ووقار. واستخدام  القرآن  وقراءتها )تالوتها( مبراعاة خصوصّية 

الّتسجيل إذا أمكن.
5ـ حفظ اآلية 

واستظهارها
كلمة  الّتدريجّي  احملو  مثل:  املستوى،  هذا  يف  املألوفة  التحفيظ  آليات  استخدام  ـ 

كلمة، أو احلفظ من الكتاب مباشرة كذلك كلمة كلمة.
أو  الّسليمة  والقراءة  االستعداد  عنهم  امللحوظ  املتعّلمني  بعض  من  اآلية  استظهار  ـ 

حسن الّتالوة، يف نهاية احلّصة، وتخصيص حّصة لالستظهار لبقّية املتعّلمني.
ـ متابعة حسن املمارسة يف الّسلوك اليومّي، ومالحظته بالّتواصل والّتعاون مع األولياء.6ـ املمارسة

كتابة وتلوين اآلية » رّب ارحمهما« على كراس القسم.7ـ ألّون
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ب ـ امليدان: حفظ الّنصوص الّشرعّية واستظهارها
الكرمي واحلديث  القرآن  املناسبة ما حفظ من  الّتواصل  املتعّلم يف وضعّيات  اخلتامّية: يستظهر  الكفاءة 

الّنبوّي الّشريف ويوّظفه.
املرّكبة: احلفظ اجلّيد والفهم املناسب.

املوؤ�ّش: القراءة الّسليمة للمحفوظ وفهمه.
املقطع: املقطع األّول، محور العائلة

ال�ّسند: سورة الفاحتة
اّلن�ساط: أستمع وأفهم

الو�سائل: املصحف املدرسّي، كتاب املتعّلم، الّسّبورة
ة �سريورة احل�سّ

الّنشاطاتاخلطوات

1ـ التهيئة وإثارة 
استعدادات 

املتعّلمني

ـ حتفيز املتعّلمني على التعّلم والتعّرف على سورة الفاحتة من خالل إشكالّية: توجد 
يف القرآن الكرمي سورة تقرأ يف كّل الّصلوات، ياترى ماهي من بني الّسور اآلتية:«قل 
هو اهلل أحد«، »احلمد هلل رّب العاملني«، سورة الفلق، وتسّمى بسورة الفاحتة؟ أجوبة 

متنّوعة من الّتالميذ وينتقى منها اجلواب اخلاّص بسورة الفاحتة.

تقدمي السورة 
وقراءتها 
)أستمع(

على  الكتاب  يفتح  أو  مسبقا،  الّسّبورة  على  مكتوبة  وهي  السورة  عن  الكشف  ـ 
الفرق  لبيان  وعرضها(  كتابتها  تأّملها)شكل  إلى  التالميذ  ودعوة  الّسورة،  صفحة 

بينها وبني الكتابات األخرى العادّية.
قراءة الّسورة مبراعاة خصوصّية القرآن الكرمي يف الّتالوة باستحضار اخلشوع والوقار 
ومخارج احلروف والكلمات) من مسّجل أو من األستاذ، ولفت انتباه املتعّلمني إلى 

نوية القراءة قصد معرفتها ومحاكاتها.
ـ االستماع اجلّيد للتالوة، ومحاولة محاكاتها من املتعّلمني، أو متابعة التالوة على 

املسّجل مّرات عديدة أو على صوت األستاذ.

ـ شرح املعنى بإيجاز من قبل األستاذ، أو تبّني ما جاء من شرح فيما ترشد إليه الّسورة 3ـ أفهم
يف الكتاب، وتقدميه مرفقا ببعض اإليضاحات الضرورية وحسب احلاجة ومستوى 

املتعّلمني، لتمكني هؤالء من فهم تضّمنته السورة من املعاني واستيعابها.

احلفظ 
واالستظهار

ـ حتفيظ الّسورة بأسلوب احملو الّتدريجّي املرفق بالقراءة املتكّررة يف كّل خطوة، بعد 
تقسيم الّسّبورة إلى مقاطع هذا إن كان التخطيط على الّسّبورة.

أما التخطيط على الكتاب فيتّم باستعمال ورقة من قبل املتعّلمني توضع على أجزاء 
من الّسّبورة لتغطية أجزاء وإظهار أجزاء أخرى مستهدفة للحفظ وذلك بالّتدّرج من 

بداية السورة إلى نهايتها سواء يف حّصة واحدة أو يف عّدة حصص.
ـ تخصيص حّصة لالستظهار بقراءة سليمة أو بالتالوة ـ إن أمكن ـ من املتعّلمني.
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ثالثا: املاّدة : الرتبية املدنّية
امليدان: احلياة االجتماعّية

الكفاءة اخلتامّية: يبدي األستاذ سلوكا إيجابّيا يف محيطه من خالل التعّرف على قواعد الّتواصل وربط 
العالقات مع اآلخرين.

املرّكبة:يحّيي ويرّد التحّية بعد التعّرف عليها
املوؤ�ّش: التحّية ورّدها حسب الوضعّيات

املقطع: املقطع األّول، محور العائلة
ال�ّسند: أنواع من الّتحّية ووضعّيات استعمالها

الّن�ساط: أالحظ وأعّبر، أتعّلم وأحفظ.
الو�سائل: صور معّبرة، كتاب املتعّلم، وضعّيات للّتحّية يف القسم.

ة �سريورة احل�سّ
الّنشاطاتاخلطوات

1ـ إثارة دوافع 
املتعّلمني

يلتقي  اإلشكالّية:  طرح  خالل  من  الّتعّلمّية  ودوافعهم  املتعّلمني  أذهان  حتضير  ـ 
الّسالم  يقولون؟  ماذا  بعضا،  بعضهم  ويحّيي  صباح،  كّل  مدرستهم  يف  التالميذ 

عليكم، صباح اخلير، أهال ومرحبا...إلخ.
واالستيقاظ  املنزل،  إلى  املساء  يف  والعودة  القسم،  إلى  الّدخول  عند  وكذلك 

صباحا...إلخ.
2ـ أالحظ 

وأعّبر
دعوة الّتالميذ إلى مالحظة الّصور والّتعبير عنها، متبوعة بحوار، مثل: ماذا تتشاهد 
وضعّيات  عن  تعّبر  الّصور  كّل  وهكذا  والثالثة؟،  والثانية؟  األولى؟  الّصورة  يف 

متنّوعة للّتحّية.
3ـ أستنتج 
)استنتاج 

أساليب الّتحّية 
ووضعّياتها(

ـ استخراج أساليب الّتحّية وأسلوبها تدريجّيا خالل احلوار الّسابق، وتسجيلها على 
الّسّبورة لتكون خالصة تتضّمن القيم واملعارف املتعّلقة بالّتحّية للّتأكيد والّتثبيت.

االفتراق،  وعند  االلتقاء  عند  التحّية  لقيمة  املتعّلمني  اهتمام  وشّد  بتركيز  قراءتها  ـ 
وداللتها على احملّبة واالحترام.

يسّل 4ـ أحفظ الشريف«  النبوي  احلديث  أو  حّييتم...«  وإذا   « الكرمية  أالية  تقدمي  ـ 
الّصغير...«، مكتوبا على الّسّبورة مسبقا.

ـ قراءة الّنّص الّشرعّي، قراءة سليمة ومحاولة محاكاتها من قبل التالميذ مع التعّرض 
ملعناها العاّم وبإيجاز.

تقنّية  واستعمال  الكتاب،  على  أو  السبورة  على  التدريحّي  احملو  بواسطة  التحفيظ 
احلفظ املناسبة ) التسميع، التكرار، التدّرج كلمة كلمة...(

كتابة أو تلوين اآلية الكرمية أو احلديث الّشريف.)كراس القسم(5ـ أكتب وألّون
6ـ املمارسة 

أمارس
ـ استخدام أنواع التحّية حسب الوضعّيات يف مواقف الّتواصل االجتماعّي اليومّي، 

والحظة ذلك يف الّتصّرفات ليومّية، وبالتواصل والتعاون مع األولياء
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توجيهات عامة عن كيفّية اإجناز الأن�سطة
 احلرص على إجناز بعض األنشطة املوجودة يف الكتاب املوحد على كراس القسم أو احملاولة حتى يحافظ 

الكتاب على رونقته وجماله.
 يتم تقدمي حصص اللغة حسب جدول توزيع احلصص )انظر الوثيقة املرافقة(

 بالنسبة للمرحلة التمهيدية ـ املقطع األول ـ ينجز استثناًء نشاط »أشاهد وأعّبر » و »أركب و أقرأ » على دفتر  األنشطة.
 يكون نشاط الكتابة يف املرحلة التمهيدية على شكل خطوط .

 بالنسبة لباقي املقاطع األخرى )من 2 إلى املقطع 8 ( يتم فيه احترام مخطط تنفيذ حصص اللغة العربية 
كما يف دليل األستاذ .

 يتّم تقدمي األنشطة اآلتية على دفتر األنشطة )من املقطع 2 إلى املقطع 8( كاألتي: »أثبت 1« ، »أثبت 2«، 
» ألعب وأقرأ« ، » أنتج « .

 إذا أمكن إجناز نشاطات »ألعب وأقرأ » و«أنتج » يوم اخلميس، فإّنه ميكن االستغناء عن الكتاب يومئذ 
وإحضار دفتر األنشطة فقط تخفيفا على التلميذ .

 حصة »أكتشف« جند عرض الصيغة مع احلرف األول على ميني الصفحة و الصيغة الثانية مع احلرف الثاني 

على اليسار من نفس الصفحة، بحيث: 
- يتّم تقدمي الصيغة األولى مع احلرف األّول يوم الثالثاء 

- ويتّم تقدمي الصيغة الثانية مع احلرف الثاني يوم األربعاء 
-حصة أثبت 1 تقدم يوم الثالثاء بعد اكتشف احلرف األول 

- حصة أثبت 2 تقدم يوم األربعاء بعد اكتشاف احلرف الثاني 
 احلرص على تقدمي السور القرآنية واحملفوظات بوسائل تقنية حديثة )سمعّية بصرّية(.

 السور القرآنية واآليات  املوجودة يف آخر كل مقطع يف » أقّوم وأدّعم«، »أدمج«  تقدم بنفس الطريقة التي 
قّدمت بها  السور السابقة.  

لألستاذ إمكانية إضافة بعض االنشطة يف »أقوم وأدعم« وذلك يف »أدمج مكتسباتي » اذا سمح الوقت   
بذالك مع ضرورة االلتزام باالهداف املسطرة.

 لألستاذ أن يتوّسع قدر اإلمكان أثناء تقدمي احلصص وإثرائها مبعلومات إضافية خاصة بالنسبة للحصص 
التي يصل وقتها 90 دقيقة. 

 نوّجه السيد األستاذ إلى مراعاة خصوصية كل منطقة حسب عادتها و تقاليدها واالدوات املستعملة فيها. 
 عند التعريف بالعائلة وافرادها ووظائفهم، نوّجه عناية األستاذ إلى ضرورة مراعاة احلاالت االجتماعية 

نفسّيا  البطالة،األّمية، االحتياجات اخلاّصة(، ومعاجلة ذلك  )اليتم،  الّتالميذ  ببعض  والّنفسّية اخلاّصة 
وتربوّيا، مثال: الرسول القدوة ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ '' عاش يتيما وفقيرا وعمل راعيا، وقد كان 

رجال أمينا و صادقا وراضيا...(.
املراجع

1. منهج الطور األّول من التعليم االبتدائّي، الوثائق املرافقة للمواّد الثالث. وزارة التربية الوطنية.
2. دفتر الشروط البداغوجي.

3. اللغة العربية السنة األولى من التعليم االبتدائي )الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية، ومنشورات دار 
الشهاب 2004(.

الّتربوّي،  للتوثيق  الفرعّية  املديرّية  2014ـ2015.  املدرسّي  الوطنية.الدخول  للتربية  الّرسمّية  النشرة    .4
مكتب الّنشر، عدد خاّص سبتمبر 2014. 
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5. القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08ـ  04 مؤرخ يف 15 محرم  1429 املوافق  23 يناير  2008.
6. املرجعية العامة للمناهج ـ  الدليل املنهجي إلعداد  املناهج : اللجنة الوطنية للمناهج 2009 .

7.سلسلة مدرستي للغة العربية )منشورات الشهاب 2005(.
8.كتاب مدرسي :أقرأ وأتعلم من التعليم األساسي)للمعهد التربوي الوطني 1989-1988(.

9. نصوص مختارة )وزارة التربية الوطنية(.
10. ديوان الشاعر محمد األخضر السائحي.

11. قصة معلمتي الفراشة )رابح خدوسي(.
12. كتابي يف التربية اإلسالمية )وزارة الشؤون الدينية(.

13. ديوان األطفال )سليمان العيسى(.
14. قصة معلمتي الفراشة.)رابح خدوسي(.

15. كتابي يف التربية اإلسالمية. وزارة الشؤون الدينية.
16. الرصيد اللغوي الوظيفي للمرحلة األولى من التعليم االبتدائي. )اللجنة الدائمة للرصيد اللغوي(

مراجع مقرتحة تقّدم لالأ�ستاذ اإ�سافات معرفّية يف املواّد الّثالث 

اسم املؤّلفعنوان املرجع
د. طه علي حسني الديلمي1.استراتيجيات التدريس يف اللغة العربية
محمد الطاهر وعلي2.التقومي البيداغوجي: أشكاله ووسائله

اللجنة الوطنّية للمناهج3.املرجعّية العاّمة للمناهج
املعهد الوطنّي لتكوين مستخدمّي التربية. احلراش4.اللغة العربية وآدابها

علي اجلارم5.النحو الواضح
صويف كاركان.ترجمة عبير مندر، فايد عبدوش، ليديا طانيوس.6.مائة قّصة وقّصة حلّل مشكالت األوالد

عبد اللطيف أحمد الشويرف.7.التدريبات اللغوّية
املعهد الوطني للبحث يف التربية8.دفاتر املعهد الوطني للبحث يف التربية

وزارة التربية الوطنّية9.النشرة الرسمية للتربية الوطنية
مصطفى غالييني10.جامع الدروس العربية

مكتبة إلكترونّية شاملة11.املكتبة الّشاملة
أبوبكر جابر اجلزائرّي12.منهاج املسلم

اإلمام الّنووّي13.رياض الّصاحلني
الشيخ الّصابوني14.صفوة الّتفاسير

الشيخ الطاهر بن عاشور15.التحرير والتنوير
اإلمام مالك )وشروحه(16.املوّطأ

د. سعيد رمضان البوطي17.فقه الّسيرة
د. محّمد الّزحيلي18.أصول تدريس التربية اإلسالمية

د.مصطفى أبوالّسعد19.احلاجات الّنفسّية للّطفل
وزارة التربية الوطنّية20.نصوص مختارة معتمدة
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وال شّك أّن القرآن الكرمي ثّم احلديث الّنبوّي الّشريف أول مرجع لتقومي الّلسان وتذّوق األدب، ثّم 
كتب األدب ودواوين الشعر عبر العصور.

وهذه الكتب مقترحة على سبيل املثال لألستاذ وملكتبته اخلاّصة ومكتبة املدرسة.
الّتلميذ  مكتبتة  إنشاء  على  وتشجيعه  لهم،  مناسبة  مراجع  يف  التالميذ  يرّغب  أن  لألستاذ  وميكن 

البيتّية: مشروع مكتبتي، وحتبيبهم يف القراءة والبحث عن املعرفة الّنافعة.

تكوين الأ�ساتذة
هذه مواضيع جدير مبدارستها يف مجالس التنسيق والندوات التربوّية واألّيام الّدراسّية، واخلروج 

بتوصّيات عملّية واضحة:
1. دراسة منهاج اجليل الثاني والوثيقة املرافقة، وكتاب الّتلميذ والّدليل. 

2. التدريب على إعداد مقطع تعّلمّي. 
3. األخطاء اللغوّية الشائعة عند األساتذة ، وكيفّية تصحيحها.

4. القدرة على التحّكم شرط لنجاح احلّصة: ملاذا؟ وكيف؟ ) كيف يتحّكم األستاذ يف املاّدة؟ يف 
طرائق تدريسها؟ ويف تنظيم املشاركة؟ يف زمن احلّصة؟ يف تطبيق البرنامج؟...( 

5. الّطرائق الّنشطة يف تدريس اللغة العربّية والتربية اإلسالمية والتربية املدنية
6. الّتدريب على اإلدماج يف املواّد الثالث.

7. وسائل اإليضاح والتكنولوجيا احلديثـة: كيفّية استعملها ؟
8. مخارج احلروف وصفات احلروف، اإلدغام، التفخيم والترقيق ) لألستاذ(.

9. أمناط الّنصوص: اخلصائص واملؤّشرات ) عروض نظرّية وتطبيقات على نصوص الكتاب(. 
10. فهم املنطوق وإنتاجه ) دراسة علمّية انطالقا من املنهاج والوثيقة املرافقة ونصوص الكتاب(

11. فهم املكتوب ) دراسة علمّية انطالقا من املنهاج والوثيقة املرافقة ونصوص الكتاب(.
تعّلم  املرافقة، مثل: صعوبات  املنهاج والوثيقة  12. عناصر أخرى مهّمة نحيل األستاذ عليها يف 

اللغة العربّية وكيفّية معاجلتها، احلجم الزمنّي لألنشطة. 
هذا، وقد حاولنا أن جنعل هذا الكتاب كتابا معّلما، عملّيا، وظيفّيا، يسّهل على املتعّلم التعامل 
مّما يوّفره من سندات ثرّية ومعارف متنّوعة، كما ييّسر على األستاذ التخطيط لعملّية  معه واالستفادة 
تدريس محتوياته وأنشطته، وبناء الوضعّيات، انطالقا من املنهاج والوثيقة املرافقة وتعليمات اجلهات 

الوصّية. 
واألستاذ الّناجح يواصل دائما يف تكوين ذاته وتطوير أدائه واستثمار خبرته، مبا يرّقيه إلى مستوى 
فيريح  الوطنّية،  للتربية  طّيبة  إضافة  ويقّدم  تالميذه،  ينفع  اّلذي   ، القدوة،  واملرّبي  الّرسالّي  األستاذ 

ضميره وُيرضي ربَّه.
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ن�سو�س مقرتحة للمطالعة وال�ستعمال عند احلاجة

ليَنا واْلـَمَطُر 

ي؟ َها : َماَهَذا يَا ُأِمّ َسِمَعْت لَْيَلى َقَطَراِت امْلََطِر تَْنُقُر ُزَجاَج نَاِفَذتَِها َفَسألَْت ُأَمّ
ُل اأَلَْرَض َفيَْخَضُرّ اْلُعْشُب َوتَْنتَِعُش اْلَكائِنَاُت. ُه املََطُر َفُهَو الِذي ُيبَِلّ : إِنَّ اْلأُمُ ّ

ِليَنا: أنَا أْكَرُه اْلـَمَطَر، َفُهَو يَْحُجُب َعنا الشْمَس َفيَْبُرُد اجْلَُو، َكَما أنَُه ُيبَِلُل َشْعِري  َو ُيَكِوُن اْلبَِرَك َويَْقَطُع 
الُطُرَقاِت.

: لِـَماَذا تَْكَرِهينَُه إِنَّنَا نَْشتَاُق إِلَْيِه ِحنَي يَِغيُب؟. اْلأُُمّ

ِليَنا: أنَا لَْن أْشتَاَق إِلَْيِه.
ًة، َو اْنَقَطَع اْلـَماُء َعِن احْلَنَِفيَِة، َوُحِرَمْت لِينَا ِمَن الَلِعِب أَلنََها مَتِْضي ُمْعَظَم َوْقتَِها  - َغاَب الـََمَطُر ُمَدّ

يِف َحْمِل ِداَلِء اْلـَماِء ِمْن أَماِكَن بَِعيَدٍة.
ِليَنا: لِـَماَذا َجَفْت ِميَاُه احْلَنَِفيَاِت يَا أِمي؟.

َحاِب. ا َماَء الَسّ : أِلََنّ اهلل َحبََس َعنَّ اْلأُمُ ّ

َماء ََقائَِلًة. َلت الَسّ - َحِزنَْت لِينَا َكثِيًرا و َتََوَسّ
ِلي َشْعِري َوأَْثَوابِي. َماُء أْمِطِري، ُاْنُقِري نَاِفَذتِي بَِلّ ُتَها الَسّ - أيَّ

َق اْلـَماُء  اَلتَِها، َفبََدأ يِف اْلُهُطوِل، َو اْنتََعَشِت اأْلْرُض َو اْلَكائِنَاُت َوتََدَفّ - َفاْستََجاَب اْلـَمَطُر لِتََوُسّ
نَِفيَّاِت ِمْن َجِديٍد. يِف احْلَ

َجَرُة ْفُل َوال�َسّ الِطّ

ا َوبََدأ يَْخِدُش ِجْدَع َشَجَرٍة َفَقالَْت لَُه: ْفُل ِمَقًصّ - أْمَسَك الِطّ
- أنت تؤملني أيها الصغير، أي ... أي ....

رفع الطفل راأ�سه وقال لها: أنت شجرة وال حتسني باأللم.
ال�سجرة: بل أنا كائن حي مثلك، أتغذى وأرتوي وأتنفس وأحس باأللم مثلك.

الطفل: لكنك ثابتة ال تتحركني وال تتنقلني، أنت شجرة غير مثمرة ال تفيدين الناس بشيء.
 غ�سبت ال�سجرة وقالت: كيف ال أنفعك!؟.

فما سريرك، ومكتبك وخزانة مالبسك وباب غرفتك، وأقالمك، وأوراقك إال مني
- ندم الطفل على فعله، ووعدها بأن يغرسها ويسقيها ويحافظ عليها.
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 ''  اأحـــب بيتـــنا  ''
بيتـــــنا احـــب  أنـــــــــا 
و فيـــــــــــــه أمـي و أبـي
حديـــــــقـة حـــــــولـه  و 
و جـــــــــــــارنا نعـــــــــزه
يــــــــا بيتـــنا يـــــــا بيتـــنا

جـــــــــدنا  فيـــــــه  ألن 
وفيـــــــــه أختي و أنــــــــا 
أشجــــــارها تظـلــــــــــنا 
كــــــــأنـــــه أخ لـــــــــــنا 
فيك السعـــادة و الهــــــنا

'' الأ�ســـــــابع  '' 
يف راحــــــتي النظيــــــــفة
اسم الصغيــــر اخلنصــــر
و أعـــــرف الكتـــــــــــابة
و االكبـــــــر االبهــــــــام

لطيفـــــــــــة  أصــــــــابع 
البنصـــــر  يليـــــه  ثـــــــم 
بالوســــــطى و السبــــابة 
التــــمام  لــــــها  هــــو  و 

'' احلوا�س اخلم�س ''
عيــــــــناك و االذنــــــــان
و اللمــــــس بالبـــــــــنان
النــــاس يستطيــــــع  هل 
أن يبصــــــروا االشيـــــاء
العبيـــــــر يعرفــــــــوا  أو 
الرحمـــــــــان فلتشــــكر 

اللســـــان  االنــــــف و  و 
الرحمـــان  أنعــــم  مـــن 
احلـــــواس  غــــــابت  إن 
النــــــــداء  يسمعـــــوا  و 
املــــــــــرير  و  احلــــــلو  و 
االنســـــــان ايــــــها  يــــا 

'' ب�ســــــــم اهلل ''
اللــــــــــــه بســــــــــــــم 
أحــــــــــالهــــــا مـــــــا 
اللـــــــــــــه بســـــــــــــم 
أدعــــــــــــو بـــــــــها  و 
اللـــــــــــــه بســـــــــــــم 
اللــــــــــــــه بســـــــــــــم 

اللــــــــــــه بســــــــــــــم 
اللـــــــــــــه بســــــــــــــم 
يــــــــــــومي  أبــــــــــــدا 
النـــــــــــــوم  عنــــــــــــد 
آكــــــــل ، اشــــــــــــرب 
أخــــــــرج ألــــــــــــــعب  
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ُب ِبُكْم اأَْحَمُد ُيَرحِّ
    َفْهُم اْلَمْنُطوِق

َمْرَحًبا بُِكْم يَا أَْصِدَقائِي.   
أَنَا اْسِمي أَْحَمُد، ُعْمِري ِستُّ َسنََواٍت. 

لِي ُأْخٌت َصِغيَرٌة اْسُمها َخِديَجة.
َمٌة. ي َمَعِلّ اٌر وُأِمّ أَبِـي نََجّ

ُأِحبُّ َوالَِدَيّ َوُأِطيُعُهَما.         
بَاَحَة َوأَْهَوى ُكَرَة الَقَدِم. ُأَماِرُس الِسّ

ْف َعَلى َعاِئَلِتي َتَعرَّ

 َفْهُم اْلَمْنُطوِق

بَْينََما أَنَا َجالٌِس ِفي ُغْرَفتِي، َسِمْعُت َطْرًقا َعَلى اْلبَاِب.
اَلُم َعَلْيُكْم . ْيُف: السَّ ال�ضَّ

اَلُم َوَرْحَمُة اهللِ َوبََرَكاُتُه. َخِديَجُة: َوَعَلْيُكُم السَّ

أَْسَرْعُت أِلََرى َمْن ِفي َداِرنَا.
ُأْختِي  ي، َوتِْلَك  ُأِمّ ْل إِلَى ُغْرَفِة اْلُجُلوِس، َذاَك أَبِي َوَهِذِه  َصِديِقي باَِلل! ؟  أَْهاًل، تََفضَّ

تِي.  ي َوَجدَّ ِغيَرُة َخِديَجُة، ِهَي بَْيَن َجِدّ الصَّ

 َعاِئَلِتي

1
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يِف َمْنِزِلَنا

   َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

ــا إِلَى اأَلْكـِل. َعـاُم َجاِهٌز، َهيَّ َعــاَم ِمَن اْلَمْطبَـِخ، َوَقالَْت: الطَّ مُّ الطَّ أَْحَضَرِت اأْلُ
ـاِم.  َخِديَجُة : أَْحَمُد يَْغِسـُل يََدْيــِه ِفي اْلَحمَّ

تِي، ُهَما ِفي ُغـْرَفِة اْلُجُلـوِس. ي َوَجدَّ َسُأنَـاِدي َجِدّ
ـــْوِم. اْلأُمُّ: اَل تَْنَسْي أَبَــاِك، ُهَو ِفي ُغْرَفـِة النَّ

اْلَعاِئَلُة ُمْجَتِمَعٌة 

   َفْهُم اْلَمْنُطوِق

ُحوَن َوبَِجانِِب ُكِلّ َصْحٍن ُكوًبا َوِمْلَعَقًة.  بَْت َخِديَجُة اْلَمائَِدَة، َفَوَضَعِت الصُّ     َرتَّ
ي، أَنَا َجْوَعاُن؟  َقـــاَل اأَْحَمُد: َهْل نَْبَدُأ اأْلَْكَل يَا ُأِمّ

َقالَِت اْلأُمُّ : نَْنتَِظُر َقِلياًل َحتَّى يَْحُضَر أَُبوَك.

ًة ِمَن اْلُخَضِرـ َوُهَو يَْبتَِسُم ـ َقــالَْت َخِديَجُة :        َدَخَل اأْلَُب َحاِماًل ِكيًسا ِمَن اْلَفَواِكِه َوُقفَّ
ا ِفي اْنتَِظاِرَك يَا أَبِي لتَتَنَاَوَل َمَعنَا َوْجبََة اْلَغَداِء. ُكنَّ

ُلوا، بِاْسِم اهللِ. اْلأَُب: ُشْكًرا لَِك يَا ُبنَيَّتِي، تََفضَّ
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ِة اأَْحَمُد ِفي اْلَمْدَر�سَ
    َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

دخْلنا ساحة المدرسة، رّحب بنا المدير، وقفنا نرّدد النشيد الوطني والعلم يرفرف عاليا، 
َمُة بَاَب اْلِقْسِم، َوَدَخْلنَا بُِهُدوٍء. ثم َفتََحِت اْلُمَعلِّ

َمْن  بشرى.  اِسمي  بُِكْم  َمْرَحًبا  َمُتُكْم،  ُمَعلِّ أَنَا  ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلَلِ  بِْسِم  اْلُمَعلَِّمُة:  َقالَِت 

ُفنِي بِنَْفِسِه؟     ُيَعرِّ
اأَْحَمُد : أَنَا... أَنَا اْسِمي أَْحَمُد.

بِـالٌَل : َوأَنَا اْسِمي بِـاَلٌل.

ُهـَدى : َوأَنَا ُأْدَعى ُهـَدى.

اْلُمَعلَِّمُة : ُشْكًرا لَُكْم يَا أَْبنَـائِـي.

ُخُذوا َهِذِه اْلَوَرَقَة َوأَْحِضُروا َما ُكتَِب ِفيَها َغًدا.  

ِة اَحِة اْلَمْدَر�سَ ِفي �سَ

 َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

َدقَّ اْلَجَرُس.
اَحِة لِنَْستَِريَح.تعالوا لنلعب لعبة الغّميضة. فَخَرْجنَا إِلَى السَّ

 ! رََفَع باَِلٌل رَاأْ�َضُه وََقاَل : َما أَْجَمَل اْلَعَلَم الَوَطنِيَّ

ـاَلثَُة.  اأَْحَمُد : أَنَا ُتْعِجُبنِي أَْلـَواُنُه الـثَّ

َهَداِء، َعَلُمنَا ُيَرْفِرُف ِفي ُكِلّ َمَكاٍن.  ِة الشُّ اْلُمَعلَِّمُة : بَِفْضِل اهلَلِ، ُثمَّ بِتَْضِحيَّ

املَْدَرَسة 
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ُة يَّ اأََدَواِتي اْلَمْدَر�سِ

    َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

َمُة َعَلى اْلِمْصَطبَِة، َوَقالَْت : َوَقَفِت اْلُمَعِلّ
أَْخِرُجوا أََدَواتُِكْم، َوَضُعوَها َعَلى اْلِمْنَضَدِة.

َوَضَع أَْحَمُد أََدَواتِِه، َوَقاَل :
نٌَة َوِمْبَراٌة.  اٌس، لَْوَحٌة، َوأَْقاَلٌم ُمَلوَّ ِعْنِدي ُكرَّ

نٌَة. باَِلٌل: أَنَا لَْيَس لِي أَْقاَلٌم ُمَلوَّ

اْلُمَعلَِّمُة : اَل نَْحتَاُج إِلَْيَها اْليَْوَم، أَْحِضْرَها َمَعَك َغًدا.

ُهَدى: اْلَحْمُد هلِلِ، لََقْد أَْحَضْرُت ُكلَّ أََدَواتِي.

ِفي اْلَقْرَيِة      
َفْهُم اْلَمْنُطوِق

نقي،   هادئة،َهَواُؤَها  والحياة  َجِميَلٌة،  اْلَقْريَُة  َفَقاَل:  اْلَقْريَِة  َعِن  ي  َجِدّ ثَنِي  ٍَحدَّ يَْوم  َذاَت 
ْدُق ِفي اْلَكاَلِم. ُة َوااِلْحتَِراُم َوالِصّ ـُبوَن، تَُسوُد بَْينَُهُم اْلَمَحبَّ ُأنَاُسَها َطيِّ

ا تََخيَّْلُت:  ي َكثِيًرا لُِرْؤيَتَِها، َفَطَلْبُت ِمْنُه أَْن يَْأُخَذنِي إِلَْيَها، َفَوَجْدُتَها أَْجَمَل ِممَّ َقنِي َجِدّ َشوَّ
َقٌة، اْلَمَزاِرُع َواِسَعٌة، َواأْلَْغنَاُم تَْسَرُح ِفي اْلَمَراِعي اْلَخْضَراِء. اْلُبُيوُت َقِليَلٌة َوُمتََفِرّ

اَحِة َوااِلْطِمْئـنَاِن. ـاَراِت، َوِفيَها يَْنَعُم النَّاُس بِالرَّ يَّ ِفي اْلَقْريَِة اَل ُيوَجُد اْزِدَحاٌم َواَل َضِجيُج السَّ

يُّ َواْلَقْرَيُة    امِلَْوُر : اْلَ
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َمــِديَنـُتـَنـــا

َفْهُم اْلَمْنُطوِق

المحاّلت  واجهات  تنير  األضواء  َعالِيٌَة،  بِنَايَاُتَها  َواِسَعٌة،  َشَواِرُعَها  َجِميَلٌة،  َمِدينَُتنَا 
َمَراِفِق  ِمْن  اْلَكثِيُر  بَِها  ُيوَجُد  َكَما  نََهاًرا.  َواَل  لَْياًل  تَْنَقِطُع   تََكاُد  اَل  ـاِس  النَّ َحَرَكُة  التجارية، 

اْلَحيَاِة: اْلَمَداِرُس َواْلَجاِمَعاُت َواْلُمْستَْشَفيَاُت. 
تِي ُتْصـِدُر َضِجيًجـا َوُتَسـبِّـُب اْزِدَحـاًمـا. ـْقـِل اْلُمْختَِلَفـُة الَّ تَْكُثـُر ِفي َمـِدينَتِـنَا َوَسائِـُل الـنَّ

أَْوَقــــاَت  النَّاُس  ِفيَها  يَْقِضي  التي  الَخْضــَراُء،  الِمَساَحاٌت  حيث  التسلية  بحديقة  مررنا 
اَحِة َوااِلْستِْجَماِم. َفَراِغِهْم، َرْغبًَة ِفي الرَّ

ِفي اْلَحْقِل

َفْهُم اْلَمْنُطوِق

اْلَعْذُب  اْلَماُء  َحْيُث  َجبٍَل،  أسفل  ِفي  يسكن  الَِّذي  ي  َجِدّ ُزْرُت  ْسُبوِع  اأْلُ نَِهايَِة  ُعْطَلِة  ِفي 
َفْأٌس  َوبَِجانِبِِه  َفساَئُِل،  َوبِيَدِه  اْلَحْقِل  ِفي  َفَوَجْدُتُه  اْلَخْضَراُء،  َواأْلَْعَشاُب  اْلُمْنِعُش  َواْلَهَواُء 

. َوَرْفٌش َوِمَرشٌّ
َوأَْنَت  َهِذِه الفسائل الطرّية،  أَنَا َسأَْغِرُس  َفاْبتََسَم، َوقاََل:  ي؟  يَا َجِدّ ُأَساِعُدَك  َهْل  ُقْلُت لَُه: 

ستَْسِقيَها بالمرش... َوإَِذا بَِي أَْنَجِذُب إِلَى ُشَجْيَرٍة َصِغيَرٍة، يَا لََجَمالَِها !
اِن، ِهَي لََك. َفِرْحُت بَِها َكثِيًرا، َوَعَزمُت أَْن  مَّ َها َشَجَرُة الرُّ  ضّمني جّدي إليه، َوَقاَل: إِنَّ

ـَهـا َوَجَمــالِـَها َوثَِماِرَهــــا. َع بِِظـِلّ أَْغِرَسَها أََماَم َمْنِزلِنَا لِنَتََمتَّ
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ِفي َمْعَر�ِس اْلِكَتاِب

 َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

أََخَذنَا أَبِي ِفي جولة لِِزيَاَرِة  َمْعَرِض اْلِكتَاِب الَِّذي ُيَقاُم  ِفي اْلَجَزائِِر اْلَعاِصَمِة.
َخِديَجُة: ِفْكَرٌة َرائَِعـٌة! سأشتري قّصة النملة والصرصور.

اأَْحَمُد: وأنا َسأَْشتَِري ِكتَاًبا في الرياضيات وكتاب في الرياضة، بَْل ِكتَابَْيـن!

َهـاَرِة. ُث َعِن الطَّ ُه يَتََحدَّ اْلأَُب: ُخْذ َهَذا الِكتَاَب يَا أَْحَمُد، إِنَّ

َة النَّاِس. َة اهلَلِ َوَمَحبَّ ُد: ُكْن نَِظيَف اْلِجْسِم تَنَْل َمَحبَّ ي َدائًِما ُتَرِدّ اأَْحَمُد: ُأِمّ

ُمَباَراٌة يِف ُكَرِة اْلَقَدِم    

َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

َمْت َمْدَرَسُتنَا مبارًة ِفي ُكَرِة اْلَقَدِم بَْيَن اأْلَْقَساِم. نَظَّ
ْستَاِذ.وكان كل فريق يتكّون من ستة العبين. َذَهَب أَْحَمُد َمَع أَْصِدَقائِِه إِلَى اْلَمْلَعِب ُرْفَقَة اأْلٌ
، أََخَذ ُكلُّ اَلِعٍب َمَكانَُه،َوَضَع اْلَحَكُم اْلُكَرَة َوَسَط اْلَمْلَعِب،  ِشيِد اْلَوَطنِِيّ َوبَْعَد ااِلْستَِماِع لِلنَّ

َوأَْعَلَن بَِدايََة اْلُمبَاَراِة.
أََخَذ  نَْحَوُه.  اْلُكَرَة  َب  َفَصوَّ أََماَمُه،  أَْحَمَد  باَِلٌل  َرأَى  اْلُكَرِة.  َوَراَء  يَْجُروَن  ِعُبوَن  الالَّ بََدأَ 

ى لََها اْلَحاِرُس. أَْحَمُد اْلُكَرَة، ُثمَّ َرَكَلَها َرْكَلًة َصاُروِخيًَّة، َفتََصدَّ
ُل َهَدًفا لَْو اَل َمَهاَرُة اْلَحاِرِس. باَِلٌل: آٍه ! َخَساَرٌة، ِكْدَت ُتَسِجّ

ُة ْسِليَّ َيّاَضُة َوالتَّ الِرّ
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ِة ـــا�سَ يَّ ـَواُع الِرّ ـْ اأَنــ      
 َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

اِت اْلَفَضائِيَِّة. ْلَفاَز، َوأََخَذ ُيَشاِهُد بَْعَض اْلَمـَحطَّ َل اأْلَُب التِّ َشغَّ
ظهر على الشاشة فلم مرعب . خاف أحمد وطلب من أبيه أن يغّيره.

يَّاَضِة؟ اأَْحَمُد: َهْل تَْأَذُن لِي يَا أَبِي أَْن ُأَشاِهَد بَْرنَاَمًجا ِفي الِرّ

 . ْل يَا ُبنَيَّ الأَُب: أََجْل، تََفضَّ

ا ُأْخُتُه ُهَدى َفِهَي  َراَجِة، أَمَّ اأَْحَمُد: أَتَْذُكُر يَا أَبِي َصِديِقي ُحَساًما؟ ُهَو ُيَماِرُس ِريَّاَضَة ُرُكوِب الدَّ

ِة. لَّ تَْلَعُب ُكَرَة السَّ
ِيّ لُِكَرِة الَقَدِم. ا أَْصِدَقائِي اآلَخُرون َفُهْم أَْعَضاٌء ِفي اْلَفِريِق الَمَحِلّ َوأَمَّ

اَضٌة ُمِفيَدٌة لِْلِجْسِم َواْلَعْقِل َمًعا. َها ِريَّ بَاَحِة، َفإِنَّ ُعَك أَْن اَل تَْتُرَك ُمَماَرَسَة الِسّ الأَُب: َوأَنَا ُأَشِجّ

ِبيَعُة   اْلِبيَئُة َوالَطّ

ِباَلُدَنا اْلَجِميَلُة

َفْهُم اْلَمْنُطوِق
َوأَْحَمَر  أَْبيََض   ، اْلَوَطنِِيّ اْلَعَلـِم  بِأَْلـَواِن  ثيابا  اَلِمـيُذ  التَّ اِْرتَـَدى  َجَرِة،  الشَّ ِعيـِد  بُِمنَـاَسبَِة 
َوأَْشَجـاِري  َجِميـٌل،  بَْحـِري  اْلَجَزائِـُر،  أَنَـا  اْلِمْصَطبـَِة،َوَقـاَل:  َعَلى  أَْحَمُد  َصَعَد  َوأَْخَضَر. 

َعـالِيٌَّة.
ُهـَدى: أَنَا اْلَجَزائُِر، َصْحَرائِي َواِسَعٌة، َوِجبَالِي َشاِمخٌة َشاِهَقٌة.

ـُن  ُنَزيِّ اأْلَْشَجاَر،  نَْغـِرُس  َجِميـَلًة،  نَِظيـَفًة  َعَلـْيَها  َفـْلـُنَحاِفْظ  اْلَجَزائِر،  بِْنُت  أَنَا  َفـاِطَمُة: 

ِريـِق. اْلـُمِحيـَط، َوُنبعُد اأْلََذى َعِن الطَّ
نَـا اْحَفْظَها ِمْن ُكـِلّ َمْكـُروٍه. التَّاَلِمـيُذ: يَا َربَّ

تَْحيَـا اْلَجَزائُِر، تَْحيَـا اْلَجزائُِر، تَْحيَـا اْلَجَزائُِر.
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َجْوَلــٌة ممتعة      

َفْهُم اْلَمْنُطوِق
َخَرَجِت اْلَعائِلُة ِفي ُنْزَهٍة.

ْفَصاِف َعَلى اْليََساِر.  نَْوبَِر َعَلى اْليَِميِن َوأَْشَجاُر الصَّ َخِديَجُة : ُاْنُظْر يَا أَْحَمُد، أَْشَجاُر الصَّ

ُيـوِر َوِهَي تَُحطُّ َوتَِطيُر َفْوَق اأْلَْغَصاِن !  اأَْحَمُد : َما أَْجَمَل َمْنَظَر الطُّ

َخِديَجُة : َوتِْلَك اأَلَرانُِب تَْقِفُز ُهنَا َوُهنَاَك، َكْم ِهَي َسِريَعٌة ! 

اأَْحَمُد : ُهنَاَك ُعْصُفوٌر َعَلى اأْلَْرِض! ُربََّما ُهَو ُمَصاٌب! 

، َسنَْأُخُذُه َمَعنَا إِلَى اْلَمْنِزِل.  اْلأَُب : اِْحِمْلُه بِِرْفٍق يَا ُبنََيّ

َخِديَجُة : ُنَعالُِجُه َونَْحتَِفُظ بِِه.

ْفِق بِاْلَحيََواِن. ُسوُل الَكِريُم بِالِرّ الأُمُّ : أَْحَسْنُتْم، َفَقْد أَْوَصانَا الرَّ

ُل َهَدًفا لَْو اَل َمَهاَرُة اْلَحاِرِس. باَِلٌل: آٍه ! َخَساَرٌة، ِكْدَت ُتَسِجّ

ْنِزِل يِف َحِديَقِة امْلَ

 َفْهُم اْلَمْنُطوِق 

اِفَذِة، َوَقالَْت : َها َقْد تََفتََّحْت أَْزَهاُر َحِديَقتِنَا، َوَصنََعْت لَْوَحًة َجِميَلَة  ْت َخِديَجُة ِمَن النَّ أََطلَّ
اأَلْلَواِن، اأَلْحَمِر َواأَلْصَفِر َواأَلْبيَِض. 

ْحَلُة تَْنتَِقُل ِمْن َزْهَرٍة إِلَى ُأْخَرى  اأَْحَمُد : َكَما َزاَدَها َجَمااًل لَْوُن اْلَفَراَشاِت الُمَزْرَكَشِة، َوَهاِهَي النَّ

لِتَْمتَصَّ َرِحيَقَها َوتَْصنََع ِمْنُه َعَساًل َشِهيَّا. 
ْت  اْخَضرَّ َقِد  اْلَماِضي  اْلَعاِم  ِفي  َغَرْستََها  تِي  الَّ ْيُموِن  اللَّ َشَجَرُة  َحتَّى  ْوَعِة!  لَلرَّ يَا   : َخِديَجُة 

بِيِع! أَْغَصاُنَها، َفَما أَْجَمَل َفْصَل الرَّ
اأَْحَمُد : أنت ياخديجة لك الفضل في ذلك.

ما أجمل فصل الربيع!
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ـيُّ ـبِّ اْلـَفـْحـ�ُس الطِّ

 َفْهُم اْلَمْنُطوِق

ـّـــا  بيُب اْليوم، ومل هر فِرحا، وقال ألّمه: لقد زاَرنا الَطّ رجع أحمُد مَن اْلـمدرسة عند الُظّ
جاء دْوري دخلُت اْلُغرفَة، فقاسِت املمّرضُة ُطولي وَوْزني، وفحَص الّطبيُب َحْلقي وُأُذنََيّ 

ع إلى دّقات قلبي، وقال: ثَوُبك نظيف و بدُنك ُمعافــــى. وأسناني، وتَسَمّ
صّحة  على  ُنحافُظ  كيف  أتَعِرفون  لنا:  وقال  القسم  يف  جمَعنا  عمله،  من  اْنتهى  وحنَي 

األجسام؟ ثّم واصل كالَمه قائال:
باملاء والّصابون قبل األكل،  الدار، وغسِل األْيدي  ثياِب املدرسة إذا رجعتم إلى  بتغيير 

وتنظيِف األسناِن كَلّ صباح وكَلّ مساء بالُفرشاِة ومعجوِن األسنان.
قال أحمد: عرفُت اآْلن يا أّمي ملاذا نَقوُم بتلك األعماِل يومًيّا.

ِت اأْلُمّ اْبنَها إليها وقالْت: احلمد هلل...اِبني نظيُف الثياِب ومعاَفــى اجلسد، وُمطيٌع  َضَمّ
ألوامِر والدْيه ومعّلمتِه.

يُّ حِّ اْلِغَذاُء ال�سِّ

َفْهُم اْلَمْنُطوِق

ْيَلَة.  اللَّ َهِذِه  َسيَُزوُرنَا  َخالِي  أِلَنَّ  ًما،  َوُمنَظَّ نَِظيًفا  َشْيٍء  ُكلُّ  فوجدُت  اَْلبَْيِت،  إِلَى  ُعْدُت 
ْحِم َواْلُخَضِر. ي ُكْسُكًسا بِاللَّ َرْت ُأمِّ َحضَّ

ْحُم لَِذيٌذ َولَِكنِّي اَل ُأِحبُّ اْلـُخَضَر. اأَْحَمُد : اللَّ

. اَْلأُمُّ : ِهَي ُمِفيَدٌة لِـِجْسِمَك َواَل ُبدَّ ِمْن تَنَاُولَِها يَا ُبنَيَّ

ِة. لَّ وََقالَْت لَِخِديَجَة: اِْغِسِلي اْلَفَواِكَه، َوَضِعيَها ِفي السَّ

تِي اِْشتََرْيُتَها ِمْن َمْعَرِض  ْطَرْنِج الَّ ا  بُِقُدوِم اْبِن َخالِي، َسُأْخِرُج ُلْعبََة الشَّ اأَْحَمُد : أَنَا َمْسُروٌر جّدً

اْلِكتَاِب.
لَِعَب أَْحَمُد َمَع اْبِن َخالِِه َحتَّى َصاَر ُمْتَعًبا، ُثمَّ اْنَصَرَف َقائاًِل : ُتْصبُِحوَن َعَلى َخْيٍر.

ُة  حَّ ْغِذَيُة َوالصِّ التَّ
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َناِني اأَُحاِفُظ َعَلى اأَ�سْ

َفْهُم اْلَمْنُطوِق 
َة اْلَجِديَدَة، َوأََخْذنَا نَْلَعُب َمًعا. ْقِميَّ َدَعانِي َصِديِقي باَِلٌل إِلَى َمْنِزلِِه، َوأَْخَرَج لَْوَحتَُه الرَّ

اْلَحِليِب،  ِمَن  َوُكوبَْيِن  َحَلِويَّاٍت  تَْحِمُل  َوِهَي  مُُّ  اأْلُ َدَخَلِت  َحتَّى  َطِويٌل  َوْقٌت  يَْمِض  لَْم 
ِة، َولَِكْن اَل ُتْكثَِرا  ِمَن  حَّ اَل، اْلحِليُب ُمِفيٌد لِلِصّ اِولَِة، َوَقالَْت: تََفضَّ َة َفْوَق الطَّ ينِيَّ َضَعِت الصِّ َوَ

َس اأْلَْسنَاِن. َها ُتَسبُِّب تََسوُّ ُكواَلَطِة، َفإنَّ اْلَحَلِويَّاِت َوالشُّ
اأَْحَمُد: ُشْكًرا يَا َخالَتِي، لَْن ُنْكثَِر ِمْنَها، َوَسنَْغِسُل أَْيِديَنَا َوأَْسنَانَنَا بَْعَد اأْلَْكِل.

ْمنَـا ِفي اْلَمْدَرَسـِة : "اْلـِوَقـايَـُة َخـْيـٌر ِمَن اْلِعـاَلِج". باَِلٌل: لََقْد تََعلَّ

وَب ! َما اأَْعَجَب اْلَحا�سُ

اأَْقـــــــَراأُ 
ْهُت إِلَى َمْكتَِب اْلُمِديِر. َقْبَل أَْن أَْدُخَل َطَرْقُت اْلبَاَب،  ْمِسيََّة، َوتََوجَّ َحَمْلُت ُصوَرتِي الشَّ

ِحيََّة، َوُقْلُت: ُثمَّ أَْلَقْيُت التَّ
ُأِريد بَِطاَقًة لِْلَمْكتَبَِة يَا َسيِِّدي.

َشاَشِة  َعَلى  بِاْلَفْأَرِة  َضَغَط  وَرَة،  الصُّ َوأََخَذ  اْلَمْدَرِسيَِّة،  بَِطاَقتِي  َعَلى  اْلُمِديُر  َلَع  اِطَّ
ُه َعَمٌل َسْهٌل َولَْيَس  ابَِعَة، َوِفي ثََواٍن َقاَل: َهاِهَي بَِطاَقـُتَك يَا أَْحَمُد، إِنَّ َل الطَّ اْلَحاُسوِب، َشغَّ
َصْعًبا. َشَكْرُت اْلُمِديَر، َواْنَصَرْفُت َفِرًحا َمْسُروًرا ُمتََمنًِّيا أَْن أَُكوَن ُمَهْنِدًسا بَاِرًعا ِفي اإْلِْعاَلِم 

. اآْللِيِّ

َواُصُل التَّ
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َفِر َعْوَدُة اأَِبي ِمَن ال�سَّ

اأَْقـــــــَراأُ

:خديجة! أحمد! غًدا سيعود أبوكما من الّسفر.  مُّ اأْلُ
لََقْد َوَصَلْتنِي ِرَسالٌَة َقِصيَرٌة َعْبَر اْلَهاتِِف اْلَمْحُموِل.

ائَِرُة ؟ أَنَا ُمْشتَاَقٌة إِلَْيِه َكثِيًرا! َخِديَجُة: متى َستَِصُل الطَّ

اْلأُمُّ: َسنَْعِرُف َذلَِك َعْبَر َشبََكِة اأْلَْنتِْرنِيت.

ي؟  اأَْحَمُد: َسْوَف نَْنتَِظُرُه ِفي اْلَمَطاِر، أَلَْيَس َكَذلَِك يَا ُأِمّ

 ِ َدَخْلنَا اْلَمَطاَر، َفَلَمْحنَا أَبِي ِمْن بَِعيٍد، يَُجرُّ َحِقيبًَة َكبِيَرًة، تسابقنا إِلَْيِه  وقلنا له: اْلَحْمُد هلِلَ
َعَلى السالمة يَا أَبِي اْلَعِزيَز.

ـْلَفـاُز الِتّ

اأَْقـــــــَراأُ
ْلَفاَز؟ ْلَفاُز.. َوَمْن اَل يَْعِرُف التِّ التِّ
َوَهْل ُيْمِكُن أَْن نَِعيَش ُدوَن تِْلَفاٍز؟

ْمِعيُّ اْلبََصِريُّ الَِّذي يَْحِكي لَنَا ِقَصًصا، ُيْظِهُر لَنَا ُصَوًرا، ُيْسِمُعنَا أَْجَمَل  ُه َذلَِك اْلِجَهاُز السَّ إِنَّ
َكَة  اْلُمتََحِرّ ُسوَم  َفُنَشاِهُد الرُّ ، يَْشتَِغُل،   ِرّ الِزّ اأْلَْلَواِن. نَْضَغُط َعَلى  َوُيِرينَا أَْجَمَل  اأْلَْصَواِت، 

َة، َفيَْأُخُذنَا َكَما ِفي اأْلَْحاَلِم. يَاِضيَّ َعَة، َوالُمَقاباََلِت الِرّ َواْلَحيََوانَاِت اْلُمتَنَِوّ
َعِن  َوُيْشِغُلُكْم  يَاَضِة  الِرّ َوُمِماَرَسِة  ِعِب  َواللَّ ْسِليَِة  التَّ ِمِن  يَْمنَُعُكْم  ْلَفاَز  التِّ تَْتُرُكوا  اَل  َولَِكْن 

ْسَرِة. َراَسِة، َوُيْبِعُدُكْم َعِن النََّجاِح َويَْحِرُمُكْم ِمْن َجْلَسٍة ُمْمتَِعٍة بَْيَن أَْفَراِد اأْلُ الِدّ
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اَن ُل َيْوٍم ِفي َرَم�سَ اأَوَّ

اأَْقـــــــَراأُ 
يف  باْرتخاٍء  أَْشعُر  كنُت  رمضاَن.  يف  اإْلفطاِر  مائدَة  ملشاركتِنا  وعّمتي  خالتي  أّمي  دعْت 
أطرايف وجفاٍف يف َحْلقي، وبَدا لَي اْليوَم َطويال ِجّدا، أَدخُل امْلطبَخ وأخرُج لَعّلي أفوُز بقليٍل 

مَن املاء أو اخُلبِز اليابِِس. غيَر أّن أّمي تقوُل لي يف كّل مّرة: لم يبَق الكثيُر يا حبيبي .
هر، وقلياًل مَن الَقْرفة، وشرائَح دائريًة  رْبات« من املاء وماء الَزّ حّضرْت جّدتي كأَس » الَشّ
صاَر  النِّسوة...لقد  أّيُتها  َزْغِرْدَن  وقالْت:  ُن،  اْلـمؤِذّ َن  أَذّ وحني  والسّكر.  الليمون  مَن 

حفيدي اليوم رجال. 
أّما أنا،  فقد كنُت أَْرمي يَدي مييًنا ويساًرا أَتَذّوق ِمن كّل اأْلطباق، إلى أن قال لي أبي: 

عام كثير«...ُكْل بِيمينِك وبهدوء ومّما يَِليك . »الَطّ

َحى  ِعيُد اْلأَ�سْ

اأَْقـــــــَراأُ 
َقرنَْيه  من  اْلكبَش  أَْمَسَك  ِسّكيًنا.  يَشحُذ  املنزِل  ساحِة  يف  األُب  وقَف  اْلعيد،  صالِة  بَْعد 

وظهِره،ووضعه على جنبه، باجّتاه القبلة.
َله مّنا، وذبحه. ساعَده جيراننا يف ربِط أرجِله، ثم سّمى اهللَ وكّبر، ودعا اهللَ أن يتقبَّ

تَعاون اجلميُع على سلِخه وغسِل زوائِده.
واء الّشهّيُة تتصاَعد، واْلُكُلّ ُيحّرُك شفتْيه » أَْم ْم ْم »، ما أطيَب رائحَة   بدأْت رائحُة الِشّ

واِء ! الِشّ
عام يا أّمي ؟ هم: متى يَحضُر الَطّ يسأل األبناُء أَمّ

أجابت :ال تقلقوا ...سيحضُر بعد حني. 
مددُت يدي إلى الّصحن متلّهفا وأمسكت بقطعٍة مَن الكبد، آآآي ! أحرقتني ! 

ضحكْت أّمي وقالت: هذا جزاُء َمن ال يَْصبُِر.

 املَْوُروُث اَلَضاِريُّ
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ِتْقاَلِل  ِعيُد اِل�سْ

اأَْقـــــــَراأُ

ي؟   ِه إِلَى ُمْتَحِف اْلُمَجاِهِد، َفَرآُه يَْبِكي، َسأَلَُه: َما ُيْبِكيَك يَا َجِدّ َذَهَب أَْحَمُد ُرْفَقَة َجِدّ
يَِّة.  ْوا بِأَْنُفِسِهْم لِنَْنَعَم نَْحُن اْليَْوَم بِاْلُحِرّ ِذيَن َضحَّ َهَداَء الَّ ْرُت يَا ُبنَيَّ ِرَفاِقي الشُّ اْلَجدُّ: لََقْد تََذكَّ

ي؟   ِة يَا َجِدّ يَّ اأَْحَمُد: َوَما َمْعنَى اْلُحِرّ

ِفي  لُِيْصبَِح  اْلَمْدَرَسِة،  إِلَى  يَْذَهَب  أَْن  أََحُدُكْم  يَْستَِطيَع  أَْن  ِهَي  أَْحَمُد  يَا  ُة  يَّ اْلُحِرّ اْلَجدُّ: 

ًما، َوأَْن ُيْنِشَد نَِشيَد باَِلِدِه، َويَْرَفَع َعَلَم َوَطنِِه، ُدوَن َخْوٍف.  اْلُمْستَْقبَِل َرُجاًل ُمتََعِلّ
ْعُب َكثِيًرا ِمْن أَْجِل اْلَجَزائِِر اْلَحبِيبَِة.  ى الشَّ َد َوَقاَل: إِيــٍه يَا أَْحَمُد! لََقْد َضحَّ ُثمَّ تَنَهَّ

. نَا نَِعيُش فرحة ااِلْستِْقاَلَلُ ِ أَنَّ اأَْحَمُد: اْلَحْمُد هلِلَ

َهَداِء، َرِحَمُهُم اهلَلُ. ُر َفْضَل الشُّ َسُنَحاِفُظ َعَلى َوَطنِنَا، َونَتََذكَّ
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