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ت�صديـــر

اأنـجز هذا العمل �ضمن الربنامج مو�ضوع اتفاقية  ' 'ميثاق تـحدي الألفية ' ' املربمة بتاريخ  31 غ�شت

2007  بني كل من حكومتي اململكة املغربية والوليات املتحدة الأمريكية من خالل موؤ�ض�ضة  حتدي

وت�ضجيعه  للمملكة  القت�ضادي  النمو  تعزيز  الفقر من خالل  اإىل حماربة  يهدف  الــذي  الألفية 

ولهذه  الهامة.  الإمكانيات  ذات  القطاعات  يف  الت�ضغيل  وحت�ضني  النتاجية  من  الرفع  عرب 

اأجل  من  ال�ضراكة  وكالة  اإحداث  �ضنوات   5 وملدة   2008 �ضتنرب   15 بتاريخ  مت  قد  الغاية، 

ميزانيته. وتدبري  الربنامج  مكونات  واإجناز  لتنفيذ  مغربية،  عمومية  موؤ�ض�ضة  وهي  الـتنمية، 

ي�ضكل هذا العمل ثمرة جمهود جماعي �ضاهم فيه فاعلون تربويون تابعون ملكتب اليون�ضكو بالرباط 

ومديرية حماربة الأمية بوزارة الرتبية الوطنية ومهنيون من القطاع بتعاون مع وكالة ال�ضراكة 

من اأجل التنمية وفق مقاربة تعتمد املبادرة والبتكار من اأجل اجلودة.

الجتماعي  والقت�ضاد  التقليدية  ال�ضناعة  بوزارة  الربنامج  هذا  ا�ضتمرارية  �ضمان  اأجل  ومن 

والت�ضامني، مت عقد �ضراكة مع الوكالة الوطنية ملحاربة الأمية ترمي اإىل ا�ضتهداف اكرب عدد 

ممكن من ال�ضانعات وال�ضناع املزاولني بالقطاع.

ونظرا لالأدوار الرائدة للفاعلني املنخرطني وطنيا وجهويا واإقليميا وحمليا يف اإجناز هذا العمل، 

فال ي�ضعنا اإل اأن ننوه باجلهود امل�ضكورة التي بذلت عرب كافة املراحل.

ويف الأخري، نتمنى اأن ت�ضاهم حمتويات هذه املطبوعات يف تنمية قدرات جميع املكونني واملدبرين 

وكافة الفاعلني واملهنيني رجال ون�ضاء، واأن ت�ضجع على الإبداع واأخذ املبادرة والنخراط يف العمل 

اجلماعي من اأجل حت�ضني فعالية التكوينات وجودة املنتوج وتنمية قدرات امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات 

ق�ضد النهو�ض بالقطاع ككل.    
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يعترب دليل تنفيذ برنامج القرائية من اأجل التاأهيل جزءا من عدة  م�ستوى التاأهيل من برنامج » حمو الأمية 

الوظيفي« الذي اأعدته »وكالة ال�سراكة من اأجل التنمية« وقطاعات ال�سناعة التقليدية والفالحة وال�سيد البحري؛ 

وذلك مب�ساهمة مديرية حماربة الأمية وبدعم فني من لدن منظمة اليون�سكو.

ويتميز م�ستوى التاأهيل من برنامج القرائية من اأجل التاأهيل بكونه يج�سد، مقارنة مب�ستوى التمكني، مرحلة 

 – امل�ستفيد  اكت�سبها  التي  القرائية  الكفايات  تعزيز  على  يركز، من جهة،  فهو  ثم  ومن  الأمية.  بعد حمو  ما 

ارتباط وثيق باملجال  اإك�سابه كفايات ذات  اإىل  ثانية،  الوظيفي - ويهدف، من جهة  الت�سديد على بعدها  مع 

ال�سو�سيو- مهني ليكون موؤهال للتكيف مع متطلبات املحيط املهني. 

ة �ساملة تت�سمن كتاب التكوين املوجه اإىل امل�ستفيدين وامل�ستفيدات، وعدة التقومي  وي�سكل هذا الدليل �سقا من ُعدَّ

املدرجة يف �سياق الدليل ذاته. 

وي�سعى دليل املكون)ة( يف تنفيذ برنامج القرائية من اأجل التاأهيل اإىل حتقيق جملة من الأهداف، يتمثل اأبرزها 

فيما ياأتي: 

ـ  تعريف املكون)ة( مبداخل م�ستوى التاأهيل من برنامج القرائية من اأجل التاأهيل؛

ـ  التعريف مب�سامني ووحدات واأن�سطة م�ستوى التاأهيل من برنامج » القرائية من اأجل التاأهيل«؛

ـ  الطالع على الطرق املنهجية لتنفيذ الأن�سطة والدرو�س، وتدبري اأعمال الق�سم؛

ـ  ال�ستئنا�س بالبطاقات التقنية )اجلذاذات( املقرتحة، وال�سرت�ساد بها عند العزم على التنفيذ العملي للدرو�س 

ولو�سعيات التقومي.

ـ  الطالع على اأمناط التقومي املعتمدة، والأدوات والطرق املنهجية املحددة لإجرائها وتنفيذها، وتدبري حمطات 

الدعم املنا�سبة لت�سحيح التعرثات؛

ولبلوغ هذه الأهداف، �سمم هذا الدليل واأعد يف �سكل بطاقات منهجية ي�سرت�سد بها املكون)ة( اأثناء التنفيذ 

الفعلي لأن�سطة القرائية من اأجل التاأهيل.

ويتاألف الدليل من ق�سمني، هما:

اأ�ساليب  امل�سامني،  الكفايات،  املداخل، مرجعية  التاأهيل:  م�ستوى  ومداخل  منطلقات  يحدد  الأول:  الق�سم  ـ  

التقومي واأمناطه.

ـ  الق�سم الثاين: يت�سمن جذاذات تنفيذ الدرو�س، وجذاذات التقومي.

ويبقى دليل املكون جمرد اأر�سية للعمل، ويجب اأن يتم اإثراوؤه مببادرات مكوين ومكونات برنامج القرائية من 

اأجل التاأهيل واجتهاداتهم. 

والله ويل التوفيق 

مقدمة دليل املكون )ة(
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�أوال:

منطلقات ومداخل برنامج

م�ستوى التاأهيل
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مداخل برنامج م�ستوى التاأهيل

ينطلق بناء برنامج القرائية من اأجل التاأهيل، يف هذا امل�صتوى، من جمموعة من املداخل التي ت�صتجيب خل�صو�صيات الفئات 

امل�صتهدفة وملتطلبات تكوينهم. وفيما ياأتي اأهم املبادئ واملداخل التي مت االنطالق منها:

املدخل

الأندراغوجي

املدخل الوظيفي

املدخل ال�سو�سيو ـ 

وجداين

املدخل ال�سو�سيو ـ 

مهني

ـ  اعتماد و�صعيات م�صتوحاة من واقع امل�صتفيد)ة( االجتماعي واملهني.

ـ  انطالق التعلم من خربات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات وحاجاتهم وجتاربهم.

ـ  جعل التعلم مـتمركزا حول البحث عن حلول للم�صكالت التي يواجهها امل�صتفيد)ة( يف حياته االجتماعية واملهنية.

ـ  احرتام خ�صائ�ص امل�صتفيدين وامل�صتفيدات، ومراعاة الفروق الفردية املوجودة بينهم.

ـ  اإ�صفاء الداللة على التعلم من خالل ربطه بو�صعيات ذات �صلة مبا�رشة بواقع امل�صتفيد)ة(.

ـ  جعل امل�صتفيد)ة( قادرا على ا�صتخدام ما يتعلمه يف و�صعيات احلياة االجتماعية واملهنية.

ـ  تعزيز تعلم الكفايات القرائية مع الرتكيز على طابعها الوظيفي يف احلياة.

ـ  دعم ما مت اكت�صابه يف م�صتوى التمكني من كفايات حياتية تتعلق بال�صحة وال�صالمة واحرتام البيئة.

ـ  اإدراج اأن�صطة تفاعلية تتعلق بالعالقات التوا�صلية، وباأ�صاليب اإدارة اجلماعة.

ـ  تنظيم ف�صاء التعلم بكيفية متكن امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من التفاعل فيما بينهم.

ـ  التعريف بخ�صو�صيات القطاع وباآفاق تطويره واأهدافه اال�صرتاتيجية.

ـ  القيام باالإجراءات املالئمة التي يتطلبها حت�صني جودة االإنتاج. 

ـ  االنخراط يف العمل التعاوين والت�صاركي يف القطاع. 

ـ  متثل ال�صبل العملية لتدبري القرو�ص، وتنمية الدخل، وحتقيق م�صاريع مهنية.

البعد الوظيفي الذي يجعل

 التعلم وظيفيا له امتدادات يف 

احلياة ال�صخ�صية واالجتماعية 

واملهنية )املقاربة بالكفايات(

البعد ال�صو�صيو ـ مهني، مبا 

يحيل عليه من جماالت مرتبطة 

باملمار�صة املهنية   يف القطاع 

كاالإنتاج واجلودة والتدبري

البعد ال�صو�صيو ـ وجداين 

الذي يتعلق مبهارات احلياة 

يف حماية ال�صحة، وااللتزام  

بقواعد ال�صالمة

البعد االأندراغوجي الذي 

يحدد  املبادئ العامة املطلوب  

اال�صرت�صاد بها عند تعليم

 الكبار

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   6 25/09/19   14:17



7

مرجعية كفايات برنامج م�ستوى التاأهيل

ي�صكل م�صتوى التاأهيل، مقارنة مب�صتوى التمكني ال�صابق، مرحلة ما بعد حمو االأمية،. 

الكفايات  م�صتوى  على  اكت�صابه  مت  ما  تعزيز  عن  ف�صال  مهنية  ال�صو�صيوـ  للكفايات   كربى  اأهمية  يويل  فاإنه  لذلك،  واعتبارا 

االأ�صا�صية )القرائية( والكفايات احلياتية )النف�صية االجتماعية(.

قطب الكفايات

كفايات قرائية

كفايات �سو�سيو =

مهنية

الكفايات

1. قراءة خطاب

2. كتابة خطاب
     وظيفي

3. اإنتاج خطاب وظيفي  م�صتمد
من احلياة اليومية  

اأو املهنية

الريا�صيات يف  لغة  تطبيق   .4
الو�صط املهني

5. متثل قيم وف�صائل دينية
 واأخالقية

6. االإملام بتنظيمات 
وت�رشيعات القَطاع

7. تطبيق قواعد الِوَقاَية
وال�صالمة املهنية

8. حت�صني جودة االإنتاج
وَتْطِويِره

9. تدبري الَعَمل املهني بطرق
فعالة

1.1.قراءة خطاب اإداري: عقود واتفاقات
1.2.قراءة ملفوظ: تعليمات اأو معلومات

1.3.قراءة موا�صفات منتوج

2.1.كتابة مرا�صلة
2.2.كتابة بيانات

2.3.كتابة عقد اتفاق

3.1.التخاطب يف مرفق اإداري
3.2.التخاطب مع زبون

3.3.�رشح معطى : موا�صفات َمْنُتوج، خطة عمل

4.1.تطبيق مبادئ ريا�صية يف جمال االأن�صطة املهنية
4.2.ا�صتخدام املقايي�ص يف االأن�صطة املهنية

4.3.تطبيق مبادئ املحا�صبة:ِح�َصاب امليزانية والُكْلَفُة واإعداد الفواتري

5.1.حفظ وفهم اآيات من القراآن الكرمي يف املعامالت واالأحكام
5.2.فهم مغزى اأحاديث �رشيفة

5.3.تبني �صلوك خلقي قومي اعتمادا على اأحكام ومعامالت

6.1.معرفة التدابري والقرارات املتخذة للنهو�ص بالقطاع 
بالقطاع املهنية  االأن�صطة  يف  بها  معمول  وت�رشيعات  تنظيمات  6.2.تطبيق 

6.3.مقت�صيات االنخراط يف املجموعات املهنية

7.1.تطبيق قواعد ال�صالمة والوقاية من احلوادث واملخاطر
7.2.تبني �صلوك حمافظ على املحيط البيئي

7.3.تطبيق قواعد �صحية يف حتقيق جودة االإنتاج 

8.1.توظيف تقنيات وو�صائل لتح�صني منتوجات ال�صناعة التقليدية
8.2.ا�صتخدام اآليات واأجهزة ت�صاعد على حت�صني املنتوج وزيادته وتْطِويِره

8.3.حت�صني اخلربة يف جمال معاجلة املْنُتوج، وت�صويقه...

9.1.تطبيق قواعد الَعَمل التعاوين  والت�صاركي
وحدات  تدبري  )القرو�ص،  والتنظيمي  املايل  التدبري  قواعد  9.2.تطبيق 

االإنتاج،ت�صويق املْنُتوج...(

9.3.و�صع م�رشوع مهني �صخ�صي اأو جماعي

املوارد الأ�سا�س لكت�ساب وتطبيق الكفاية :

معارف، مهارات، مواقف
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م�سامني برنامج م�ستوى التاأهيل وتوزيع احل�س�س

يتاألف برنامج م�صتوى التاأهيل من اأربع وحدات، وتتكون كل وحدة من اأربعة مقاطع خ�ص�صت ثالثة منها لتدري�ص اأن�صطة 

التعلم وللتكوين العملي. وتنتهي كل وحدة من وحدات الربنامج  التاأهيل، وخ�ص�ص املقطع الرابع لتقومي  القرائية من اأجل 

بتقومي ودعم ين�صب على املحاور التي �صكلت مو�صوع التعلم وعلى تقومي الكفاية اخلا�صة بالوحدة. واإذا كان م�صتوى التمكني 

قد اأوىل اأهمية كربى الإك�صاب الكفايات القرائية والكفايات احلياتية، فاإن خ�صو�صية م�صتوى التاأهيل تتج�صد يف اإعطاء االأولوية 

الإك�صاب الكفايات ال�صو�صيو- مهنية مع اال�صتمرار يف تعزيز الكفايات القرائية.

وحدات الربنامج:

اكت�صاف اآفاق ال�صناعة التقليدية وموؤ�ص�صاتها وخطط تنظيم القطاع واملهن

اكت�صاف دور االبتكار والتجديد يف حت�صني االإنتاج ومواجهة املناف�صة وحتقيق 

جودة امل�صنوعات اجللدية والفخارية والن�صيجية...  

ال�صحة  على  واحلفاظ  املخاطر،  من  واحلماية  املهنة،  اأ�رشار  من  الوقاية 

وال�صالمة، واكت�صاف اأهمية التغطية ال�صحية وال�صمان االجتماعي

امل�صاريع  ومتويل  التعاونيات  تاأ�صي�ص  واآليات  وقواعده  التعاون  فوائد  تعرف 

وقواعد اإجنازها

ال�سناعة  قطاع  تطوير  يف  الأوىل:لن�ساهم  الوحدة 

التقليدية

ال�سناعة  منتوج  جودة  حت�سني  الثانية:  الوحدة 

التقليدية

الوحدة الثالثة: قواعد الوقاية وال�سالمة

الوحدة الرابعة: ح�سن التدبري واإدارة العمل املهني

توزيع ح�س�س امل�ستوى:

توزيع ح�س�س كل وحدة/عتبة

     ) 3 مقاطع × 8 �صاعات يف املقطع = 24 �صاعة( + )4 �صاعات يف مقطع التقومي والدعم( + )2 �صاعتان للتكوين العملي: زيارة خمت�ص( = 30 

�صاعة
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املقطع

الن�صاط

املقطع االأول

احل�ص�ص

املقطع الثاين

احل�ص�ص

املقطع الثالث

احل�ص�ص

املقطع الرابع: 

التقومي + التكوين

 العملي
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10

طرق تنفيذ برنامج م�ستوى التاأهيل

والكتابة  )القراءة  املواد  منهجيات  ت�صكل  التي  العامة  اخلطوات  من  جمموعة  التاأهيل،  م�صتوى  اأن�صطة  تنفيذ  يف  اعتمدت، 

يلزم  الذي  ال�صيء  الواحدة،  املادة  اإطار  يف  اآخر  اإىل  در�ص  من  ثابتة  اخلطوات  هذه  وتبقى  والكرمي(،  والقراآن  واحل�صاب 

املكون)ة( باتباعها خالل عمليات التدري�ص مع مراعاة بع�ص اال�صتثناءات امل�صار اإليها يف ثنايا الفقرات املوالية.

اأول: منهجيات تدري�س الكفايات القرائية

منهجية تدري�س القراءة ال�سماعية

التمهيد

ال�سماع والفهم

املعجم

القراءة والكتابة

مهد لدر�صك مبا يجلب االنتباه، ويحفز على متابعة الدر�ص، وي�صوق اإليه، كت�صخي�ص املكت�صبات القبلية، اأو طرح 

م�صكلة، اأو �رشد واقعة، اأو عر�ص حالة، اأو طرح اأ�صئلة ت�صويقية.. اأو كل ما ميكن من بناء و�صعية لالنطالق، لكن 

ال تطل ونوع بح�صب ما يحقق الغايات. 

توقف مع اأفراد اجلماعة وقفة عاجلة لرتاجع معهم خاللها ما مت اكت�صابه وترويجه من ر�صيد معجمي، وذلك من 

خالل قراءة تلك الكلمات التي حتددها، وا�صتثمارها عن طريق توظيفها يف جمل، اأو من خالل البحث عن مرادفات 

اأو م�صتقات لها.

ر�صمها،  طريقة  ل�صبط  مت�صابهة  حروف  اأو  مدود  اأو  حركات  من  التمكني  م�صتوى  يف  ترويجه  مت  مبا  التذكري  ـ 

والتدرب على ا�صتعمالها، والتمكن من التمييز بينها اأثناء الكتابة �صواء انطالقا من منوذج اأو من دونه، وال باأ�ص اأن 

تقرتح متارين اأخرى لتحقيق الهدف من هذا الن�صاط الذي مت اإدراجه يف هذه الن�صخة من كتاب التكوين.

ـ تلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط اأكتب مرتني اأو اأكرث، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء.

  �صاعد امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على كتابة اجلملة يف احليز املخ�ص�ص لذلك وفق املعايري املحددة.

القراءة الب�رشية:

كلف اأفراد اجلماعة مبالحظة �صورة اأو اأكرث، وحتديد مكوناتها وجمالها، اأو مالحظة العنوان من الناحية الرتكيبية 

اأو الداللية، اأو من حيث ما يوحي به، اأو تكملته، اأو اإبراز عالقته بال�صورة اأو ببداية الن�ص ونهايته... وذلك ق�صد 

و�صع فر�صية القراءة انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

القراءة ال�صماعية:

ـ ادع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صتقروؤه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم وجه اإليهم 

بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على التقاط املعنى بال�صماع.

ـ اأعد قراءة كل مقطع من الن�ص اأو احلوار، ب�صوت م�صموع، وبدون �رشعة، ملتزما ب�صالمة التعبري، ومراعيا اأفعال 

الرتقيم... الف�صيح، وخمارج احلروف، وعالمات  النطق  النرب والتنغيم، ومبادئ  الكالم ومقا�صده، وقواعد 

الفهم:

ـ قدم للم�صتفيدين وامل�صتفيدات بع�ص ال�رشوح ال�رشورية لكلمات اأو تعابري يفرت�ص اأنها ت�صكل عائقا للفهم.

ـ كلفهم باالإجابة عن االأ�صئلة التي تطرحها عليهم �صوؤاال تلو �صوؤال.

احلوار،  اأو  الن�ص  معاين  فهم  من  للتمكن  �صوؤال  لكل  املنا�صبة  العبارة  اأو  الكلمة  الختيار  حوار  بوا�صطة  وجههم  ـ 

واالإحاطة مبغزاه، وا�صتخال�ص فكرته االأ�صا�ص.

ـ اأعد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من الن�ص اأو احلوار اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة.

ـ افتح فر�صة للتعليق، والنقد واإبداء الراأي اإن �صمح الوقت وم�صتوى الفئة امل�صتهدفة بذلك.
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تقومي ودعم

التمهيد

التمهيد

القراءة

الفهم

ال�سماع

الـحفظ والفهم

تقومي ودعم

ـ  قوم جهود امل�صتفيدين وامل�صتفيدات واإجنازاتهم من خالل تر�صد قدرتهم على ما ياأتي: 

ـ  مالحظة العنا�رش البارزة يف ال�صورة اأو حتديد داللة العنوان، وحتديد العالقة املبا�رشة مبو�صوع الن�ص.

ـ  اإدراك معنى املقروء عن طريق ال�صماع.

ـ  االلتزام بالتوجيهات املقدمة ب�صاأن كتابة اجلملة.

ـ  �صاعد املتعرثين عن طريق اأعمال فردية اأو جماعية.

ـ  �صخ�ص مكت�صبات امل�صتفيدين القبلية حول در�ص �صابق اأو حول مو�صوع ال�صورة اأو االآيات املزمع تناولها وذلك عن 

طريق اأ�صئلة ب�صيطة متكن من اأخذ فكرة عن املو�صوع، والت�صويق اإليه.

عنوان  داللة  املقرتحة،  ال�صورة  )مالحظة  منا�صبة  بو�صائل  وحتفيزهم  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  انتباه  باإثارة  مهد 

الن�ص، بداية الن�ص ونهايته، منا�صبة اأو حدث...(.

املوؤ�رشات  بني  العالقة  اإيجاد  من  انطالقا  لقراءته  فر�صية  و�صع  اأو  الن�ص،  مو�صوع  ا�صتك�صاف  اإىل  بهم  تدرج 

املحددة.

ـ  ا�صتدرجهم اإىل فهم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على م�صمونه، ثم ادعهم اإىل اكت�صاف 

عبارة مل يرد ذكرها يف الن�ص، اأو اختيار اجلواب ال�صحيح، اأو تاأكيد معطى اأو نفيه...

ـ  ادع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإليك، ثم اقراأ عليهم الن�ص قراءة معربة و�صليمة تراعي فيها 

خمارج احلروف، وعالمات الرتقيم، وقواعد الوقف، ومبادئ النرب والتنغيم، واإبراز املعنى.

ـ  اأعد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  كلف بع�صا منهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث تعينها لهم، ملتزمني ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح، 

وباحرتام عالمات الرتقيم، مع احلر�ص على جانب التلفظ.. وي�صتح�صن الرتكيز على املتعرثين منهم.

ـ  قوم قراءتهم، اأو اطلب ذلك من بع�صهم كي تتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  قوم جهود امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من خالل تر�صد قدرتهم على ا�صتظهار االآيات اأو ال�صورة القراآنية اأو احلديث 

ال�رشيف، وا�صتعرا�ص املغزى اأو بع�ص ال�رشوح.

ـ  اقراإ ال�صورة اأو االآيات قراءة متاأنية تراعي قواعد التالوة ال�صحيحة، واأ�صول االأداء اجليد، وال�صالمة من اأي حلن 

تاما ومركزا، واحر�ص على  اإ�صغاء  تتلوه عليهم  ما  اإىل  اإىل  االإ�صغاء  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  ت�صحيف، وادع  اأو 

تهييئ االأجواء املالئمة لذلك.

ـ  �صاعد امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآيات الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي، وميكن الرتكيز على 

كل اآية اأو جزء منها على حده اإذا تعذر ذلك.

اأ�صئلة  الكلمات ال�صعبة، وا�صتخال�ص مغزى االآيات الكرمية ومناق�صته، من خالل  اإىل �رشح بع�ص  ـ  تدرج معهم 

ت�صتهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها العام دون تعمق اأو ت�صعب.

ـ  تو�صل معهم اإىل ا�صتنتاج ي�صتخل�ص م�صمون االآيات الكرمية مو�صوع الدر�ص، واربط ذلك بحديث �رشيف كلما 

اأتيح هذا االأمر.

منهجية تدري�س القراآن الكرمي

منهجية تدري�س قراءة الن�سو�س
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منهجية تدري�س احل�ساب:

ي�صعى ن�صاط احل�صاب يف هذا امل�صتوى اإىل تدريب امل�صتفيد)ة( على ا�صتثمار ما تعلمه �صابقا يف جمال مهنته، واإقداره على حتويل 

خرباته املكت�صبة يف جمال احلياة اإىل عمليات ريا�صية جمردة، ومتكينه - يف �صياق ذلك - من تطبيق احل�صاب يف نطاق االأعمال 

التي ي�صطلع بها.

املالحظة والتعبري

القراءة والكتابة

تقومي ودعم

التمهيد

املالحظة والتدرب

اأو  بالرتكيب،  اأو  بال�رشف والتحويل،  املتعلقة  اللغوية  االأ�صاليب  التدرب على بع�ص  القرائي يف  الدر�ص  ا�صتثمر  ـ 

باالإمالء..

ـ ادع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة املثال التو�صيحي )جملة اأو كلمة اأو كلمات وتعابري(، ثم اقراأه عليهم مرتني 

اأو اأكرث، واجلب انتباههم اإىل ر�صد الظاهرة اللغوية، اأو التغري الطارئ، اأو التحويالت التي وقعت.

ـ ا�صتعن بالتمارين البنيوية لتعليم امل�صتفيدات وامل�صتفيدين مناذج من بنيات اللغة، والن�صق الرتكيبي الذي تقوم عليه 

اجلملة، اأو ما تعلق بذلك من ا�صتقاق اأو حتويل، ومن اأمثلة ذلك:

ـ متارين اال�صتبدال: ا�صتبدال عنا�رش لغوية باأخرى غريها.

ـ متارين التحويل: حتويل بنيات وتراكيب معينة.

ـ تدرج بهم اإىل البحث عن مناذج مماثلة، اأو اقرتح عليهم مناذج، ليعينوا فيها العنا�رش املحددة ، اأو ي�صتعملوها 

 وفق املطلوب.

ـ اقراإ ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، وافتح حوارا الأجل فهمه واإدراك اأبعاده يف �صياق املهنة.

ـ ادع اأفراد جماعة الق�صم ب�صكل فردي اأو جماعي اإىل اإجناز الن�صاط املقرتح عليهم )كتابة خطاب وظيفي( بح�صب ما 

ينا�صب ال�صياق، ويحقق االأهداف املن�صودة.

ـ مت اقرتاح ور�صات للكتابة للتدرب على حترير طلب اأو ر�صالة تبعا ملو�صوع اأثري باالهتمام، ونظرا الأهمية هذه

  املحطة ينتظر من املكون)ة( اأن يركز مع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على ديباجة الر�صالة اأو الطلب، واأن يدربهم على 

  ملء مناذج فارغة منهما، وا�صتعمال التعابري واالأ�صاليب املنتقاة، والتي مت ترويجها بكرثة. 

قوم جهود امل�صتفيدين واإجنازاتهم من خالل تر�صد قدرتهم على ما ياأتي: 

ـ قراءة الن�ص اأو احلوار اأو الفقرة قراءة معربة و�صليمة وفق املوا�صفات املحددة.

ـ ا�صتثمار املقروء على م�صتويات الفهم.

ـ االلتزام بالتوجيهات املقدمة ب�صاأن الكتابة الوظيفية.

ـ ا�صتثمار االأ�صاليب اللغوية املتعلقة بال�رشف اأو الرتكيب اأو التحويل.

ـ ا�صتثمار املكت�صبات يف املجال املهني.

اعر�ص  اأو  مكت�صباتهم،  وتعرف  ال�صابقة،  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  خربات  ت�صخي�ص  طريق  عن  للن�صاط  مهد  ـ 

املو�صوع يف �صكل حالة اأو و�صعية م�صاألة ت�صتدعي اإيجاد حل لها اأو و�صع خطة ملعاجلتها، ثم اأبرز اأهمية ذلك يف 

املجال املهني.

ـ افتح حوارا معهم يرتكز على مالحظة م�صاألة اأو �صورة اأو مثال يتم حتليله، وا�صتخراج املبادئ الريا�صية منه، 

و�صاعدهم على فهم امل�صاألة من خالل حتديد املطلوب، ثم تدرج بهم اإىل اختيار العملية احل�صابية، وتتبع مراحل 

تطبيقها.  

ـ قدم اأمثلة اأو اأن�صطة اأخرى ذات ارتباط باملمار�صة املهنية ق�صد دعم مدركاتهم، وحتر الدقة يف اختيارها، ويف 

حتليلها، ويف ا�صتخال�ص املبادئ والقواعد القابلة للتعميم، وا�صتثمر ال�صبورة ا�صتثمارا تربويا منا�صبا.
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التطبيق

تقومي ودعم

التمهيد

املالحظة

التحاور

تقومي ودعم

ـ قدم لهم اأن�صطة اأو متارين منا�صبة للتدرب على اإجراء التطبيقات ال�رشورية على املبادئ والقواعد امل�صتخل�صة، 

   وحاول ما اأمكن اأن تخترب مداركهم، واأن تر�صد مواطن القوة اأو ال�صعف يف اإجنازاتهم من خالل مراقبة اأعمالهم  

    عن كثب، والتدخل العاجل ملعاجلة مواطن النق�ص لديهم ودعمهم.  

ـ قوم جهود امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من خالل تر�صد قدرتهم على حل امل�صاألة واإجناز العمليات وا�صتثمار املكت�صبات 

   القبلية، وركز على املتعرثين منهم، واأ�رشكهم يف الن�صاط، وا�صتعن ببع�صهم الإجناز العملية اأو امل�صاألة اأو ر�صم ال�صكل 

   الهند�صي املطلوب على ال�صبورة..

ـ اقرتح اأن�صطة داعمة متنوعة فردية اأو جماعية، واربطها بالواقع املهني كلما اأمكن ذلك.

ـ  مهد عن طريق ا�صرتجاع معطيات �صابقة، اأو من خالل اإثارة م�صكلة اأو عر�ص حالة اأو �رشد واقعة اأو حدث يتعلق 

باملمار�صة املهنية ويت�صل مبو�صوع الدر�ص، اأو افتح حوارا حول منا�صبة اأو ظاهرة، واحر�ص يف كل ذلك على حتفيز 

اأفراد اجلماعة على االنخراط يف الدر�ص وامل�صاركة يف اأن�صطته.

ـ تدرج بامل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب القرائية، اأو اعر�ص عليهم حالة اأو واقعة اأو 

موقفا مرتبطا باحلياة املهنية وبالن�صاط مو�صوع الدر�ص، وادعهم اإىل اكت�صاف ما طرح، وتعرف تفا�صيله يف عالقة 

باملحيط املهني.

املهنة، واملناق�صة،  ا�صتثمار مكت�صباتهم يف جمال  امل�صتفيدين واإجنازاتهم من خالل تر�صد قدراتهم على  ـ قوم جهود 

واتخاذ القرار، ودعم املتعرثين منهم اأثناء اإجناز االأن�صطة وبعدها.

نتائج  بوا�صطتها  تقدم  اأن  ينبغي  التي  ال�صيغة  على  معهم  واتفق  جمموعات،  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  ق�صم  ـ 

اأعمالها. 

ـ كلف كل جمموعة مبحور، وقدم لهم املعطيات امل�صاعدة، ووجههم بال�صكل املطلوب.

متت  الذي  املو�صوع  بخ�صو�ص  واآرائهم  مالحظاتهم  عن  للتعبري  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  اأمام  املجال  افتح  ـ 

معاجلته.

اإىل  اجلميع  مع  وتو�صل  عملها،  نتائج  تقدمي  اإىل  جمموعة  كل  ادع  املهمة،  الإجناز  املحدد  الوقت  انتهاء  بعد  ـ 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل حمور من املحاور تبعا ملا هو واقعي وعملي.

)انظر يف هذا ال�صدد دليل م�صتوى التمكني: كيفية التعامل مع الكفايات احلياتية واملهنية(

ثانيا: منهجية اإك�ساب الكفايات ال�سو�سيو- مهنية

يتطلب اإك�صاب الكفايات ال�صو�صيو- مهنية للم�صتفيدين وامل�صتفيدات اتباع منهجية تنا�صب طبيعة هذه الكفايات باعتبارها كفايات 

حتيل على املحيط املهني. وتركز هذه اخلطوات على مبداإ اأ�صا�ص هو التفاعل مع و�صعيات )حاالت، ظواهر، مواقف( م�صتمدة 

اإىل حل يف  من املحيط  املهني، وتوظيف املكت�صبات من معارف وجتارب وخربات، واإبداء وجهات النظر، ثم الو�صول 

�صيغة قرار. ومن املالحظ اأنه مت اقرتاح ح�صتني اثنتني يف بع�ص املقاطع �صمانا للتو�صع يف املو�صوع، ورغبة يف مناق�صته 

ب�صكل اأف�صل. واعتبارا لذلك ي�صتح�صن متديد الوقت لتغطية احل�صتني معا، اأو تخ�صي�ص حيز لكل ح�صة على حدة. ويف هذه 

احلالة يراعي املكون)ة( م�صاألة التمهيد للح�صة الثانية، وطريقة توزيع املجموعات، مع ا�صتخال�ص النتائج املتوخاة ل�صمان 

اال�صتفادة.   

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   13 25/09/19   14:17



14

تكوين عملي: زيارة خمت�س

اأو تكوين يف جمال معني من جماالت احلياة املهنية، ويفيد  ال�صخ�ص/ امل�صدر املخت�ص هو كل فرد ميلك معارف وخربات 

ح�صوره الفعلي داخل ف�صاء التعلم يف حتقيق هدف من اأهداف اأن�صطة »القرائية من اأجل التاأهيل« خا�صة فيما تعلق منها باإك�صاب 

الكفايات ال�صو�صيو - املهنية. 

1. متى يح�رش ال�صخ�ص/ امل�صدر داخل ف�صاء الق�صم؟

ي�صتقبل املكون)ة( ال�صخ�ص/ امل�صدر داخل الق�صم يف حاالت عديدة من اأبرزها:

•  اإذا كانت املعرفة املقدمة حتتاج، لكي تفهم جيدا، اإىل اإظهار بعدها العملي والتطبيقي.

•  اإذا كان من ال�رشوري واملفيد تعميق املعرفة مبو�صوع معني من خالل تناول جوانب ال ي�صتطيع املكون)ة( تناولها 

     اأثناء تنفيذ االأن�صطة خالل ح�ص�ص التعليم.

•  اإذا ما تعلق االأمر مبو�صوع تقني وفني يتطلب تو�صيحه تدخل ذوي االخت�صا�ص )تقني، ممر�ص، اإلخ..(.

2. ما االأهداف التي يحققها ا�صتقبال ال�صخ�ص/ امل�صدر؟

•  تعميق املعرفة بجوانب مو�صوع معني اأو بقطاع مهني..

•  اإ�صفاء الداللة على التعلم من خالل ربطه، ربطا مبا�رشا، بو�صعيات حياتية اأو ممار�صات مهنية.

•  جعل اأن�صطة »القرائية من اأجل التاأهيل« منفتحة على ذوي اخلربة.

•  تنويع م�صادر التعلم واأ�صاليبه.

•  اال�صتفادة من جتربة وخربة االآخرين يف جماالت احلياة االجتماعية واملهنية.

•  اكت�صاب قيم امل�صاركة، واالنفتاح على الغري، واحرتام االآخر....

3. ما هي اإجراءات ا�صتقبال ال�صخ�ص/ امل�صدر؟

•  تبنينُّ املكون)ة( احلاجة اإىل اإ�رشاك �صخ�ص/م�صدر يف اأن�صطة »القرائية من اأجل التاأهيل«، وما ميكن اأن ي�صيفه 

   ح�صوره اإىل املحتويات التي �صتقدم للم�صتفيدين وامل�صتفيدات.

•  حتديد جماالت تدخل ال�صخ�ص/امل�صدر وكيفية التدخل والوقت املنا�صب لذلك...

•  اإعداد الو�صائل الالزمة بتن�صيق مع ال�صخ�ص/ امل�صدر.

•  ا�صتثمار منا�صبة ح�صور وا�صتقبال ال�صخ�ص املورد لتعزيز الكفايات القرائية لدى امل�صتفيدين وامل�صتفيدات )مثال: التمرن 

   على كتابة دعوة - �صياغة االأ�صئلة...(.

•  اإجناز ما يلزم من تدابري واإجراءات اإدارية )اإن كان ذلك �رشوريا( كالتن�صيق مع القطاع املعني، اإذا كان االأمر 

   يتعلق بكفايات �صو�صيو- مهنية.

•  توفري املناخ املنا�صب الإجناز االأن�صطة )تنظيم اجللو�ص، وتدخل امل�صتفيدين وامل�صتفيدات...(.

•  فتح نقا�ص عام مع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات حول مدى اال�صتفادة من ح�صور ال�صخ�ص/ امل�صدر.
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ثالثا: منهجية تقومي اأن�سطة القرائية يف م�ستوى التاأهيل

يعترب »التقومي« حلقة اأ�صا�صية يف العملية التعليمية/التكوينية، وهو و�صيلة متكن املكون/املن�صط من:

تعرف مدى جناعة طرائق التدري�ص وتقنيات التن�صيط التي يعتمدها يف تقدمي خمتلف اأن�صطة »القرائية من اأجل التاأهيل« )القراءة 

والكتابة، التعبري والتوا�صل، احل�صاب، القيم والف�صائل الدينية، املهارات املهنية(. 

ر�صد مواطن القوة وال�صعف يف تلك املعارف واملهارات واملواقف املقدمة للم�صتفيدين وامل�صتفيدات؛

و�صع اأ�صاليب واإجراءات الدعم املنا�صبة ملعاجلة مواطن الق�صور يف خمتلف مكونات املنهاج )كفايات، حمتويات، طرائق، 

دعامات، و�صائل...( من جهة، وت�صحيح ومعاجلة الو�صعيات التعليمية املتعرثة، من جهة اأخرى.

والتقومي  التتبعي/التكويني،  التقومي  بني  التاأهيل«  اأجل  من  القرائية  »برنامج  من  التاأهيل  م�صتوى  يف  التقومي  اأ�صكال  وتتنوع 

االإجمايل ثم التقومي االإ�صهادي. و�صوف نعمل من خالل البطاقات االآتية على و�صع االإطار العام لكل منط من اأمناط التقومي 

اأدواته  اأر�صية ينطلق منها املكون يف بناء  اإليها، تدبرييا واإجرائيا، لت�صكل اإىل جانب اجلذاذات اخلا�صة بكل وحدة،  امل�صار 

التقوميية، وو�صع ا�صرتاتيجية للدعم.

1. التقومي التتبعي التكويني خالل اإجناز الدرو�ص ويف نهاية املقاطع يعده

      املكون اأو املكونة

ال يقف التقومي التتبعي )التكويني( عند حدود التقومي ال�صفي بقدر ما يواكب اإجناز الدرو�ص ووحدات التكوين بهدف الوقوف 

على تعرثات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات، واالنطالق منها لت�صحيح ودعم حت�صيلهم التكويني من جهة، واإعدادهم الجتياز التقومي 

االإجمايل من جهة اأخرى. وهذا النوع من التقومي ينجزه املكون، عند نهاية كل مقطع، ا�صتئنا�صا بجذاذات التقومي املقرتحة يف 

دليل تنفيذ الربنامج.

جمال التقومي

احل�سة

اإجراءات التقومي

مهارات القراءة �صماعا وتلفظا وفهم حمتوى ما يقراأ على امل�صتفيد)ة(؛

ا�صتعمال املعجم الذي مت ترويجه؛

كتابة جمل وعبارات وخطابات ب�صيطة؛

ترديد االآيات وا�صتظهارها وفق قواعد التالوة ال�صحيحة؛

اإجناز العمليات احل�صابية اأو حل امل�صائل والتمرن عليها؛

مراجعة وتثبيت املعلومات واملهارات املهنية املكت�صبة يف املقطع.

�صاعة واحدة عند نهاية كل مقطع )يت�رشف املكون يف تدبري احل�صة وفق االأوليات املطروحة يف التقومي(

اأ. التمهيد للح�صة:

 ي�صتهل املكون كل ن�صاط )قرائي، اأو كتابي، اأو ديني ، اأو ح�صابي، اأو مهاري(، باأ�صئلة تقوميية فاح�صة للمردود 

االآين للم�صتفيدين وامل�صتفيدات بهدف ربط ما مت التطرق اإليه مبا �صيتم تقوميه.

ب. تقومي مهارات القراءة والكتابة : 

احلوار،  اأو  الن�ص  ترديد  فبعد  ال�صماع،  طريق  عن  املقروء  ملعنى  امل�صتفيد)ة(  اإدراك  مدى  على  املكون)ة(  يركز 

وت�صميعه ب�صوت وا�صح( يطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإغالق الكتب، واختيار االأجوبة املنا�صبة، اأو حذف ما 

مل يذكر يف احلوار، اأو تعيني الدخيل، اأو و�صل بخط اجلواب املنا�صب ب�صند معطى(. )انظر الو�صعيات املقرتحة يف 

جذاذات التقومي(.

يركز املكون)ة( على قدرة امل�صتفيد)ة( على االلتزام بالتوجيهات املقدمة ب�صاأن كتابة اجلملة املقرتحة، ف�صال عن
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ا�صتثمار االأ�صاليب اللغوية والبنيات الرتكيبية وال�رشفية والنحوية، و�صبط مواقع ال�صمائر واالأ�صماء املو�صولة اأو 

اأدوات الربط...( .

ج. تقومي احل�صاب:

 يركز املكون)ة( من خالل التمارين املقرتحة )الرجوع اإىل الو�صعيات املقرتحة يف التقومي( على قدرة امل�صتفيدين 

وامل�صتفيدات على حل امل�صاألة واإجناز العمليات وا�صتثمار املكت�صبات القبلية.

د.مراجعة القراآن الكرمي: 

احلديث  اأو  القراآنية  ال�صورة  اأو  االآيات  ا�صتظهار  على  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  قدرة  تر�صد  على  املكون)ة(  يركز 

ال�رشيف وا�صتخال�ص املغزى. )انظر الو�صعيات املقرتحة يف جذاذات التقومي(.

ه.مراجعة وتثبيت املعلومات واملهارات املهنية املكت�صبة يف املقطع:

 يركز املكون على درجة ا�صتثمار امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ملكت�صباتهم يف جمال املهنة، واملناق�صة، واتخاذ القرار،وذلك 

من خالل طرح متارين قابلة لتوظيف املكت�صب، من خالل اأن�صطة خمتلفة. )انظر الو�صعيات املقرتحة يف جذاذات 

التقومي(.

اأ�صئلة �صفهية: توظف بعد قراءة وت�صميع معلومة، اأو عر�ص عملية ح�صابية، اأو تقدمي و�صعية مرتبطة بتح�صني 

املنتوج واحلر�ص على جودته. ويكون الغر�ص منها هو حتفيز امل�صتفيد)ة( على التعبري عن و�صعيات مرتبطة 

باملجال املهني. )الرجوع اإىل مناذج االأ�صئلة املغلقة التي مت توظيفها يف جذاذات التقومي(

اأ�صئلة جزئية كتابية: من قبيل اإمالء بع�ص الفقرات من احلوارات، اأو تكملة بع�ص االآيات من القراآن الكرمي اأو 

االأحاديث التي مت حفظها وتدبرها.

اأن�صطة وتداريب وتطبيقات: تتم عن طريق تكليف جمموعات م�صغرة باإجناز نف�ص التمارين، والتدرب على 

الت�صحيح الذاتي، اأو الت�صحيح املتبادل بني املجموعات. )ميكن اعتماد التمارين املدرجة يف كتاب امل�صتفيد(. 

• دعم فوري خالل احل�صة عن طريق اإ�رشاك املتعرثين يف الن�صاط، واال�صتعانة ببع�صهم الإجناز التمارين �صفهيا 

اأو على ال�صبورة، وفق الو�صعية القرتحة )قرائية،كتابية، اإجناز عملية ح�صابية، مهارات مهنية(.  

• دعم خارج الق�صم عن طريق تكليف املتعرثين باإجناز نف�ص االأن�صطة التي مل يتم التمكن من اإجنازها، والتدرب 

على تطبيقات موجهة وهادفة.

• دعم باالأقران عن طريق اأن�صطة داعمة متنوعة جماعية )ا�صتغال يف جمموعات �صغرية موجهة من االأقران 

املتفوقني(، مع ربطها بالواقع املهني كلما اأمكن ذلك.

• دعم فردي: يتم بالن�صبة حلاالت فردية، كالتغيب عن ح�صة، اأو عدم م�صايرة وثرية تنفيذ الربنامج.

الك�صف عن االأخطاء، وت�صنيفها، مع البحث عن م�صادرها.

معاجلة املوارد املجزاأة من اأجل اإر�صائها )عرب متارين(.

اأدوات التقومي

اأ�ساليب الدعم

ر�سد التعرثات

2. التقومي االإجمايل: تقومي املكت�صبات )الكفايات القرائية والكتابية وال�صو�صيوـ   مهنية..( 
     يف نهاية العتبة اأو الوحدة 

ينجز التقومي االإجمايل يف وقت حمدد وم�صبوط، )عند نهاية كل وحدة درا�صية اأو عند متم اأحد امل�صتويات الدرا�صية ، وهو 

ي�صمح بتقومي املنتوج العام اأو احل�صيلة التي مت تقدميها للم�صتفيدين وامل�صتفيدات خالل املرحلة امل�صتهدفة بالتقومي.

يتميز هذا التقومي بكونه تقوميا كميا وكيفيا متنوعا تبعا للوحدات واالأن�صطة التكوينية املختلفة )تعبري �صفهي، قراءة، كتابة، قيم 

وف�صائل دينية، ح�صاب، مهارات مهنية(.
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1.2. تقومي الكفايات القرائية:

جمالت التقومي

الـح�س�س

اإجراءات التقومي

اأدوات التقومي

مهارات القراءة �صماعا وتلفظا وفهم امل�صتفيد)ة( حمتوى ما يقراأ عليه؛

ا�صتعمال املعجم الذي مت ترويجه؛

كتابة جمل وعبارات وخطابات ب�صيطة؛

ترديد االآيات وا�صتظهارها وفق قواعد التالوة ال�صحيحة؛

اإجناز عمليات ح�صابية اأو امل�صائل والتمرن عليها.

�صاعتان ) يت�رشف املكون يف تدبريهما وفق االأوليات املطروحة يف التقومي(

باعتبار اأن التقومي االإجمايل ينجز عند نهاية الوحدات اأو عند نهاية اأحد م�صتويي »القرائية من اأجل التاأهيل« 

)م�صتوى التمكني وم�صتوى التاأهيل(، ولكونه ختاميا ل�صل�صلة من التقوميات التتبعية والتكوينية، فاإن كيفية تنفيذه 

تقت�صي، يف حالة اإجناز التقومي عند نهاية العتبة/الوحدة، ما ياأتي:

يعمل املكون)ة( على تقدمي و�صعية تقوميية، )انظر الو�صعيات املقرتحة يف جذاذات التقومي االإجمايل(، من �صاأنها 

اأن تتيح للم�صتفيدات وامل�صتفيدين توظيف خمتلف االأن�صطة )تعبريية، اأو قرائية، اأو كتابية، اأو دينية، اأو ح�صابية، اأو 

مهاراتية( والتي متت درا�صتها على مدار الغالف الزمني للوحدة.

التمهيد حل�صة التقومي:

ميهد املكون)ة( حل�صة التقومي بكل ما يراه منا�صبا لت�صويق امل�صتفيدات وامل�صتفيدين لالنخراط يف االإجابة عن خمتلف 

اأ�صئلة التقومي.

تقومي مهارات القراءة والكتابة: 

يقراأ املكون)ة( اأو يعمل على ت�صميع ن�ص الو�صعية التقوميية للم�صتفيدين وامل�صتفيدات، ويحفزهم على االإن�صات اجليد، 

وميكن عند ال�رشورة اأن ينتدب بع�صا منهم للقراءة الفردية للن�ص التي يتخللها �رشح لبع�ص الكلمات بطريقة حتفز 

على اإيجاد ال�رشح املنا�صب باأنف�صهم يف االأ�صئلة املقرتحة، ثم يدفع بهم اإىل ا�صتثمار الن�ص و«املعينات« عند االإجابة عن 

التعليمات )انظر االأ�صئلة املقرتحة يف جذاذة التقومي االإجمايل(

تقومي احل�صاب: يو�صح املكون)ة( العملية اأو الو�صعية املقرتحة للتقومي، ويربطها باملحاور االأ�صا�صية املكونة للوحدة، 

)ربط العمليات بخ�صو�صية القطاع(، و�رشح املراد اإجنازه، ثم يعمل على تر�صد قدرة اأفراد اجلماعة على حل امل�صاألة، 

االأوىل(. الوحدة  مقاطع  املدرجة يف  بالتمارين  اال�صتئنا�ص  )يتم  القبلية  املكت�صبات  وا�صتثمار  العمليات،  واإجناز 

مراجعة القراآن الكرمي: يركز املكون)ة( على تر�صد قدرة امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على ا�صتظهار االآيات اأو ال�صورة 

القراآنية اأو االأحاديث ال�رشيفة. )انظر الو�صعيات املقرتحة يف جذاذات التقومي(.

اأ�صئلة جزئية تن�صب على:

ـ الر�صيد ال�صخ�صي للم�صتفيد)ة(.

- القدرة على فهم املطلوب واإجنازه )التمييز عن طريق االإن�صات بني ما ذكر يف الن�ص من مفاهيم وما مل تتم االإ�صارة 

اإليه..(.

ـ القدرة على التمييز بني مطالب االأ�صئلة/االأن�صطة )التمييز، حتديد االأولويات، الرتتيب، االختيار من متعدد، و�صل 

معطى باآخر...(.

ـ القدرة على اإجناز اأن�صطة وتداريب متنوعة تت�صمن اأ�صاليب وتراكيب لغوية يف عالقة باملعجم الذي مت ترويجه )انظر 

جذاذات التقومي(. 

وب�صكل عام �صيتم توظيف خمتلف اأنواع االأ�صئلة املغلقة/ املو�صوعية )التمييز، حتديد االأولويات، الرتتيب، االختيار 

من متعدد، ملء الفراغ مبا ينا�صب، و�صل معطى باآخر...(.
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الك�صف عن االأخطاء، وت�صنيفها، مع البحث عن م�صادرها.

معاجلة املوارد املجزاأة من اأجل اإر�صائها )عرب متارين(.

تنظم ح�ص�ص الدعم بح�صب فئات املتعرثين، وجماالت التعرث، وذلك من خالل:

 دعم عن طريق مالحظة جتليات التعلم املكت�صب يف ت�رشف امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأمام و�صعيات تطبيقية متعلقة 

بالت�رشف يف املقروء، اأو اإنتاج ملفوظ للتعبري عن و�صعية ما.

 دعم باأعمال اإ�صافية مركزة )العمل �صمن جمموعات م�صغرة من املتعرثين، بح�صب جمال التعرث، املوجهة من 

قبل امل�صتفيدين املتمكنني(.

 دعم بالتعاون مع عنا�رش خارجية )زيارة متخ�ص�ص، اأو تدريب موجه(.

ملحوظة تعتمد يف خمتلف جماالت التقومي الثالثة: كيفما كانت الطريقة املعتمدة، يعمل املكون على الرتكيز 

على املتعرثين من امل�صتفيدين، بعد تفييئهم بح�صب جماالت التعرث، واإ�رشاكهم يف الن�صاط، مع اال�صتعانة 

ببع�صهم الإجناز املطلوب.

ر�سد التعرثات

اأ�ساليب الدعم

2.2. تقومي الكفايات ال�سو�سيو ـ مهنية:

جمالت التقومي

الـح�س�س

اإجراءات التقومي

و�سائل واأدوات

 التقومي

مراجعة وتثبيت املعلومات املهنية املكت�صبة.

التدرب على بع�ص املهارات املكت�صبة.

ت�صحيح بع�ص النواق�ص يف الفهم والتطبيق.

�صاعة )يت�رشف املكون يف تدبريها وفق االأوليات املطروحة يف التقومي(

التمهيد للح�صة : 

ميهد املكون)ة( حل�صة التقومي بكل ما يراه منا�صبا، لت�صويق امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، وحفزهم لالإجابة عن خمتلف اأ�صئلة 

التقومي واالنخراط فيها. 

كيفية  امل�صتفيد)ة(  تعرف  مدى  معرفة  املهنية  الكفايات  تقومي  يف  املكون)ة(  يراعي  املكت�صبة:  املهنية  املعلومات  تقومي 

واإجراءات احلر�ص على جودة االإنتاج، و�صمان ت�صويقه مثال، وذلك من خالل عدد من االأ�صئلة املو�صوعية )طرح 

جمموعة من االختيارات املتعلقة مبا مت تقدميه يف املقطع اأو الوحدة من معلومات مهنية مرتبطة بالقطاع )�صواء اأ�صكلت 

قوا�صم م�صرتكة بني القطاعات الثالثة، اأم �صكلت خ�صو�صية قطاعية(، مع الرتكيز على تقنيات وقواعد الت�رشف يف 

املنتوج ) الرجوع اإىل الو�صعيات املقرتحة يف اجلذاذات(.

�صئلة جزئية تن�صب على الر�صيد املعريف/التطبيقي للم�صتفيد)ة(، يف عالقة باملجال املهني، وذلك من حيث:

• حتديد قواعد اأو اإجراءات مرتبطة مبمار�صة املهنة؛

• متييز قواعد وتدابري احلماية وال�صالمة والوقاية خالل ممار�صة املهنة،

• تطبيق مبادئ وتقنيات وطرق لتح�صني االإنتاج واحلفاظ على جودته؛

• القدرة على التمييز بني ذوي احلق واأ�صحاب الواجب يف املجال املهني؛ 

• القدرة على �صبط قوانني وتنظيمات التعاونيات املهنية، وكيفية االنخراط فيها؛

• القدرة على تدبري م�صاريع مدرة للدخل، و�صبط مكوناتها واإجراءات تنفيذها.

ب�صكل عام �صيتم توظيف خمتلف اأنواع االأ�صئلة املغلقة/ املو�صوعية )انظر الو�صعيات املقرتحة يف جذاذات التقومي اأو 

عند نهاية كل وحدة( يف تقومي الكفايات املهنية، وذلك من قبيل التمييز، حتديد االأولويات، الرتتيب، االختيار من 

متعدد، اجلواب ب�صواب اأو بخطاإ، اجلواب بنعم اأو بال، ملء الفراغ مبا ينا�صب، و�صل معطى باآخر...
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3.2. تقومي القدرة على توظيف املكت�سبات يف و�سعيات من احلياة املهنية

اأ�ساليب الدعم

ر�سد التعرثات

جمالت التقومي

ر�سد التعرثات

اأ�ساليب الدعم

اإجراءاآت التقومي

الـح�س�س

حل م�صكل عن طريق توظيف املعلومات املهنية املكت�صبة

توظيف املقروء واملكتوب اأثناء معاجلة امل�صكل واتخاذ القرار

تطبيق عمليات ح�صابية انطالقا من امل�صكل املطروح

الك�صف عن االأخطاء، وت�صنيفها، مع البحث عن م�صادرها.

معاجلة املوارد املجزاأة من اأجل اإر�صائها )عرب متارين(.

تنظم ح�ص�ص الدعم بح�صب فئات املتعرثين، وجماالت التعرث، وذلك من خالل:

  دعم عن طريق مالحظة جتليات التعلم املكت�صب يف ت�رشف امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأمام و�صعيات تطبيقية 

      متعلقة باملجال املهني.

  دعم باأعمال اإ�صافية مركزة )العمل �صمن جمموعات م�صغرة من املتعرثين، بح�صب جمال التعرث، املوجهة 

     من قبل امل�صتفيدين املتمكنني(.

  دعم باعتماد ا�صرتاتيجيات تعلم منا�صبة؛

  دعم بالتعاون مع عنا�رش خارجية )زيارة متخ�ص�ص، اأو تدريب موجه(.

التمهيد للح�صة: ميهد املكون حل�صة التقومي بكل ما يراه منا�صبا لت�صويق امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، وحفزهم لالنخراط 

يف االإجابة عن خمتلف اأ�صئلة التقومي. 

حتديد الو�صعية: حل و�صعية - م�صكل دالة مرتبطة باحلياة اليومية با�صتعمال وتعبئة موارد معرفية كقراءة )كلمات 

وجمل، واأرقام(، وموارد ح�ص - حركية )كتابة كلمات وجمل، و�صع عملية ال�رشب واجلمع وح�صاب املطلوب(، 

وموارد وجدانية )الوعي باأهمية حت�صني املنتوج وتوظيف اخلربة املكت�صبة(.

تقدمي الو�صعية:

  يقراأ املكون)ة( العبارات املعربة عن الو�صعية قراءة متاأنية، ويدعو امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل مالحظة 

     ال�صور امل�صاحبة لها، ) �صور معربة، بطاقات مت�صمنة ملعلومات خمتلفة، جداول تنق�صها بع�ص املعطيات...(، 

  واال�صتماع اإليه جيدا؛

  اإثارة االنتباه اإىل الدعامات املقرتحة، ثم ترديد عنا�رش الن�ص اأو احلوار  من اأجل التمكن من اإدراك مق�صوده؛

  يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة االأوىل اإىل الثانية وهكذا دواليك.

�صاعة ) يت�رشف املكون يف تدبريها وفق االأوليات املطروحة يف التقومي(

تنظم ح�ص�ص الدعم بح�صب فئات املتعرثين وجماالت التعرث، وذلك من خالل:

 دعم عن طريق مالحظة جتليات التعلم املكت�صب يف ت�رشف امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأمام و�صعيات تطبيقية 

    متعلقة باملجال املهني.

 دعم باأعمال اإ�صافية مركزة )العمل �صمن جمموعات م�صغرة من املتعرثين، بح�صب جمال التعرث، املوجهة 

    من قبل امل�صتفيدين املتمكنني(.

 دعم بالتعاون مع عنا�رش خارجية )زيارة متخ�ص�ص، اأو تدريب موجه(.

الك�صف عن االأخطاء، وت�صنيفها، مع البحث عن م�صادرها.

معاجلة املوارد املجزاأة من اأجل اإر�صائها )عرب متارين(.
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3. التقومي االإ�صهادي: تقومي ينجز عند نهاية م�صتوى التاأهيل ي�رشف عليه القطاع املعني

يتعلق هذا النمط من التقومي بقرارات االإ�صهاد على املكت�صبات عند نهاية »برنامج القرائية من اأجل التاأهيل«، االأمر الذي يتطلب 

اختبار معارف ومهارات امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، والأجل ذلك �صيتم و�صع عدة للتقومي االإ�صهادي باعتماد اأدوات عالية الدقة 

واملو�صوعية وموحدة من حيث امل�صمون واملوا�صفات والقيا�ص والتدقيق ال�صليم يف تقومي النتائج.

جمالت التقومي

اإجراءات التقومي

احل�س�س

اأدوات التقومي

الإ�سهاد

الكفايات القرائية:

قراءة ملفوظ اأو خطاب ب�صيط اأو وثيقة يف عالقة باملمار�صة املهنية؛

كتابة خطاب وظيفي ب�صيط لغر�ص اجتماعي اأو مهني؛

اإجناز عمليات ح�صابية ذات عالقة باملمار�صة املهنية؛

الكفايات ال�صو�صو ـ  مهنية :

حتديد قواعد اأو اإجراءات مرتبطة مبمار�صة املهنة؛

متييز قواعد وتدابري للحماية وال�صالمة والوقاية خالل ممار�صة املهنة؛

تطبيق مبادئ وتقنيات وطرق لتح�صني االإنتاج؛

تطبيق مبادئ وطرق يف تدبري العمل املهني.

اإ�صهادي عند االنتهاء الفعلي من تنفيذ »برنامج القرائية من اأجل التاأهيل« مب�صتوياته  باعتبار اأن االأمر يتعلق بتقومي 

والتقنية،  التنظيمية  واالإجراءات  ال�صوابط  من  جمموعة  حتكمه  اآخر،  �صكال  �صتتخذ  التقومي  اإجراءات  فاإن  الثالثة، 

وهي:

اإعالن الطرف امل�رشف عن انتهاء برنامج التكوين بالن�صبة للق�صم؛

حتديد ح�صة اأو اأكرث الإجراء التقومي االإ�صهادي بالن�صبة ملن يرت�صح لنيله؛

التو�صل باأدوات التقومي؛

اإجراء عملية التقومي وفق دليل التمرير املقرتح؛

ت�صحيح االإجنازات، وتقدير م�صتوى كل مرت�صح؛

منح االإ�صهاد ملن متكن من بلوغ عتبة حمددة يف االإجابات.

حتدد اجلهة امل�صوؤولة مدة التقومي يف العدة التي �صت�صدر يف هذا ال�صاأن،

اأ�صئلة جزئية يف قراءة ملفوظ اأو خطاب اأو كتابته؛

اأ�صئلة مو�صوعية اأو جزئية حول الكفايات ال�صو�صو ـ  مهنية.

التقومي  على  امل�رشفة  اجلهة  مقت�صيات حتددها  االإجابات وفق  عتبة حمددة يف  بلوغ  من  ملن متكن  االإ�صهاد  منح 

االإ�صهادي.
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ثانيا:

جذاذات درو�س الكفايات

القرائية واحلياتية واملهنية
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الوحدة الأوىل: لن�صاهم يف تطوير قطاع ال�صناعة التقلدية

املقطع الأول الوحدة الأوىل

املو�صوع: من نحن؟الـح�صة : �صاعة

•  اأن مييز امل�صتفيد)ة( دور القطاع الذي ينتمي اإليه يف التنمية.

•  اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

التمهيد

ال�سماح والفهم

القراءة والكتابة

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق تناول عن�رش اأو عن�رشين مما ياأتي: 

ـ  فتح حوار وجيز حول الدور الذي ت�صطلع به ال�صناعة التقليدية يف البالد.

ـ  املطالبة بذكر بع�ص املجاالت امل�صاهمة يف التنمية االقت�صادية للبالد. 

ـ  حتديد عالقة ال�صانع وال�صانعة مبوؤ�ص�صات قطاع ال�صناعة التقليدية.

يتدرج املكون)ة( اإىل تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية حتديد دور القطاع يف التنمية االقت�صادية للبالد، 

وعالقة ال�صانع وال�صانعة بذلك.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات وامل�صتفيدين باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف جمل مفيدة.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التمرن عليه يف م�صتوى التمكني من حركات، مركزا على الفتحة وال�صمة والك�رشة 

وال�صكون،  والتدرب على ا�صتعمالها، والتمييز بينها اأثناء الكتابة اأو القراءة.

ينهي املكون)ة( احل�صة بتدريب اأفراد اجلماعة على تلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط اأتلفظ واأكتب: )لل�صانع وال�صانعة 

دور يف اقت�صاد البالد ومنوها(، وكتابتها يف احليز املخ�ص�ص لذلك وفق املطلوب.

القراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبالحظة ال�صور، ثم يطرح عليهم اأ�صئلة تت�صل مبوؤ�رشات م�صاعدة على الفهم 

وو�صع فر�صية القراءة، كاأنواع ال�صناعات املعرب عنها يف ال�صور، والعالقة بني العنوان وما تعر�صه تلك ال�صور.  

وميكن للمكون)ة( اأن يقرتح �صورا اأخرى منا�صبة ينتقيها من كتاب التكوين اأو من مرجع اآخر. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل جملة �صادرة عن ال�صخ�صيات البارزة يف ال�صور، ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق 

الف�صيح، والتعبري عن االعتزاز واالفتخار. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

احلوار،  معاين  فهم  من  يتمكنوا  حتى  �صوؤال  لكل  املنا�صبة  العبارة  اأو  الكلمة  الختيار  حوار،  بوا�صطة  يوجههم،  ـ  

واالإحاطة مبغزاه، ويتعلق االأمر بتحديد الكلمة التي مل ترد يف تلك اجلمل، وهي )التعلم(، واإبراز كيف ميكن اأن ي�صهم 

ال�صانع)ة( من خالل مهنته يف تنمية البالد. 

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة، فاإنه يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار. 

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

أهداف النشاط :
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املو�صوع: العمل ال�صالحالـح�صة : �صاعة

•  اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•  اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•  اأن يربز قيمة العمل ودوره يف احلياة الدنيا ويف االآخرة.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول �صبل حتقيق الروؤية امل�صتقبلية للقطاع، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل مو�صوع 

االآيات، وهو: »هل للعمل ال�صالح دور يف بلوغ اآفاق التطوير؟«.

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )من 

نحن(، ثم يطرح عليهم اإ�صكاال يت�صل بال�صيا�صة اجلديدة يف جمال تطوير القطاع.

القطاع  اأهداف  من  هدف  اإىل  كاالإ�صارة  امل�صاركة  على  ويحفز  اجلماعة،  اأفراد  انتباه  ي�صد  اآخر  متهيد  اقرتاح  ميكن 

املن�صودة، اأو الروؤية امل�صتقبلية 2015، اأو ما ي�صبه ذلك )انظر الوثائق الداعمة املدرجة يف الدليل(.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن مو�صوع الن�صاط، ثم يثري حوارا حول ما تعر�صه يف عالقة بعنوان الدر�ص.

اأو  يدعو كل م�صتفيد  ثم  الواردة يف اجلدول ب�صوت م�صموع وبتاأن،  ال�صوؤال والعبارات  اإىل قراءة  املكون)ة(  يعمد 

م�صتفيدة اإىل ملء اجلدول بو�صع العالمة يف اخلانة املنا�صبة حتى يت�صنى له ر�صد مدى معرفتهم باآفاق تطوير قطاع 

ال�صناعة التقليدية.

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �صيتلوها عليهم من �صورة )التوبة(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع كل جزء منها حدة، 

ويدعو جماعة ال�صف اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

الفردي واجلماعي، وميكن  الرتديد  الكرمية عن طريق  االآية  امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ  املكون)ة(  ي�صاعد  ـ  

الرتكيز على جمل منها اإذا تعذر ذلك.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام دون تعمق.

ـ  يتو�صل معهم اإىل اال�صتنتاج االآتي: » كل اإن�صان يعمل لل�صالح العام ما ي�صتطيع فعله ».

ـ  يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل اال�صتماع اإىل احلديث النبوي ال�رشيف، فيربز لهم من خالله اأهمية العمل عموما 

والعمل اليدوي الذي ميار�صونه، ويربط ذلك مب�صمون االآيات الكرمية ومبا مت ا�صتخال�صه.

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع واحلفظ

 والفهم

املو�صوع: اأكت�صف اآفاق قطاع ال�صناعة التقليديةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يكت�صف اآفاق تطوير قطاع ال�صناعة التقليدية.

•  اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف تعرف �صيا�صة القطاع واآفاقه. 

كفايات �صو�صيو : مهنية

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :
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الدر�ص،  يف  البارزة  للمحاور  تبعا  جمموعات  ثالث  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يق�صم  الن�صاط،  هذا  بعد 

ويقرتح عليها اختيار م�صري ومتحدث با�صمها، مع تو�صيح قواعد العمل، وتقدمي التوجيهات الالزمة الأدائه على الوجه 

االأح�صن: 

ـ  املجموعة االأوىل: اآفاق تطوير القطاع وال�صيا�صة اجلديدة املعتمدة

ـ  املجموعة الثانية: طرق حتقيق القطاع ملنتوج جيد، و�صانع و�صانعة يف و�صعية اأف�صل، و�صوق منتع�صة

ـ  املجموعة الثالثة: اأعمدة تطوير القطاع

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

اكت�صاف الروؤية اجلديدة للقطاع، واآفاق تطويره.

التحاور

املو�صوع: خطة جديدة لفائدة ال�صانع وال�صانعةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•  اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص مغزاه.

•  اأن يتدرب على كتابة �صعار دون اعتماد على �صند ب�رشي.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما تعر�صه ال�صور امل�صاحبة للتعابري.

ـ  داللة عبارة : » خطة جديدة » الواردة يف العنوان.

ـ  العالقة بني العنوان ومو�صوع ال�صور.

يتدرج بهم اإىل افرتا�ص مو�صوع الن�ص انطالقا من امل�صريات ال�صابقة اأو غريها مما يراه منا�صبا.

ـ  ينبه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإليه، فيقراأ عليهم اجلمل قراءة معربة و�صليمة 

    يراعي فيها خمارج احلروف، ومبادئ النرب والتنغيم، واإبراز املعنى.

ـ  يعيد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صا منهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم، ملتزمني ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح، 

مع احلر�ص على اجلانب التلفظي.. وي�صتح�صن الرتكيز على املتعرثين منهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على  ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق 

اكت�صاف كلمة مل يرد ذكرها يف الن�ص.

ـ  ميكن اقرتاح اأ�صئلة مبا�رشة، مثل: مم ا�صتفاد هذا الرجل اأو هذه املراأة؟ من �صارك يف املعر�ص؟

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة عنا�رش اجلملة املدرجة يف ن�صاط )اأالحظ، واأعرب(: »ا�صتفادت 

ـ  ا�صم(، ويحدد لهم نوعها:  اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل بنيتها الرتكيبية: )فعل  التعاونية«، ثم يقراأها عليهم مرتني 

جملة فعلية.

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�ص

أهداف النشاط :
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ـ  يتدرج بهم اإىل البحث عن مناذج مماثلة، اأو يقرتح عليهم جمال فعلية فعلها الزم، فيعينوا فيها العنا�رش املطلوبة: 

)فعل  ـ  ا�صم(، وميكن ت�صمية اال�صم فاعال.

ـ  ينتقل املكون)ة( اإىل ن�صاط ال�رشف والتحويل فيعمل على تدريب امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على ت�رشيف فعل )�رشح( 

يف الزمن املا�صي من خالل و�صل ال�صمري بالفعل املنا�صب يف ال�صيغة املقرتحة )�رشح لل�صناع(. 

ـ  ميكنه ا�صتعمال اأفعال اأخرى م�صتقاة من اأجواء الن�ص مع الرتكيز على ال�صمائر نف�صها يف املفرد وعلى الفعل الثالثي 

ال�صحيح.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه با�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي: )خطة جديدة لفائدة ال�صانع 

وال�صانعة(، اأو مبا يراه منا�صبا وم�صوقا، ثم يطرح اإ�صكاال ين�صب على اأ�صاليب وجماالت دعم ال�صناع التقليديني �صواء 

ب�صكل فردي اأو جماعي. 

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن مو�صوعه.

نوع احلرف، ومو�صوع  ال�صور من حيث مكوناتها، ومن حيث  مثريا برتكيز على  املكون)ة( حوارا  ي�صتخدم  ـ  

التدخل، ومن حيث ت�صنيفها اإىل ما فردي وما هو جماعي. 

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارات الواردة حتت كل �صورة، واملحددة لنوع الدعم، واملدخل    

   املعتمد يف الت�صنيف، ثم يق�صمهم اإىل اأربع جمموعات، تبعا ملا ياأتي:

•  املجموعة االأوىل: دعم ال�صناع الفرادى: )الت�صاميم واالبتكارات ـ  حت�صني اخلربة والتقنية ـ  حتديث و�صائل 
     االإنتاج(

•  املجموعة الثانية: دعم ال�صناع الفرادى: )تنظيم احلرف واملهن ـ  ت�صجيع التجديد واالبتكار ـ   برامج الدعم 
     املندجمة وال�رشاكة(

•  املجموعة الثالثة: دعم التعاونيات واملقاوالت: )م�صاركة تنظيم املعار�ص ـ  اإحداث جممعات وقرى ال�صناعة 
     التقليدية ـ  احلر�ص على توفري املواد االأولية(

•  املجموعة الرابعة: دعم التعاونيات واملقاوالت: )دعم اقتناء جتهيزات واأدوات ـ ت�صجيع الت�صدير للت�صويق  ـ      
      اإعالنات االإ�صهار واالإعالم(

ـ  بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

  القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب تبعا ملا هو واقعي وعملي.

ال�صعار   اإىل كتابة �صعار على غرار  اأكتب «، ثم يدعوهم ب�صكل فردي  لن�صاط »  ال�صياق امل�صاحب  - يقراأ املكون)ة( 

املقرتح، واإذا تعذر االأمر يقرتح عليهم مناذج اأو يكتفوا بكتابة ال�صعار املقدم.

املالحظة والتعبري

التمهيد

املالحظة

التحاور

القراءة والكتابة

املو�صوع: دعم ال�صناع فرادى وجماعاتالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يناق�ص اأ�صاليب وجماالت دعم ال�صناع التقليديني. 

•  اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال مهنته. 

كفايات �صو�صيو : مهنية

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املقطع الثاينالوحدة الأوىل

املو�صوع: مراجعة العمليات احل�صابية: ح�صاب كلفة عملية جتارية

املو�صوع: ال�صانع التقليدي وال�صانعة التقليدية

تقويـم يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على تذكر عمليتي ال�رشب واجلمع.

•  اأن يحدد امل�صتفيد)ة( معنى احلريف يف قطاع ال�صناعة التقليدية.

•  اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

•  اأن يكون قادرا على ح�صاب كلفة عملية جتارية با�صتخدام ال�رشب واجلمع.

التمهيد

التمهيد

ال�سماع والفهم

املالحظة والتدرب

التطبيق

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بت�صخي�ص خربات امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ال�صابقة بخ�صو�ص ا�صتعمال عملية ال�رشب ب�صفة 

  خا�صة، ثم يربط اأهمية ذلك بال�صياق املهني.

يطلب املكون)ة( من اأفراد جماعة الق�صم اأن يذكروا اأنواع احلرف التي يزاولونها، ثم ي�صتف�رشهم عن املعنى احلقيقي 

للحريف، ويدعوهم اإىل تعرف ذلك من خالل احلوار املقرتح.

القراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة مبالحظة ال�صورتني االأوليني، وحتديد مكوناتهما، مركزا على العبارة املكتوبة فوق 

باب البناية، وكلمة م�صلحة، ثم يطرح عليهم اأ�صئلة حول مو�صوع احلوار بني ال�صخ�صيتني، وي�صوقهم اإىل �صماع ن�ص 

احلوار، والتاأكد مما افرت�صوه. 

ـ ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة من خالل حتديد املطلوب، ثم يتدرج بهم اإىل اختيار  

  العملية احل�صابية )ال�رشب ثم اجلمع(، وتتبع مراحل تطبيقها ال�صتخال�ص املبادئ والقواعد املتعلقة بح�صاب كلفة 

   عملية جتارية.

ـ  يتدرج بهم اإىل ا�صتثمار املعطيات يف ملء دفرت امل�صرتيات.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز التمارين والتطبيقات املقرتحة يف الكتاب، وميكنه اقرتاح 

   مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

كفايات قرائية : احل�صاب

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

تقويـم اأن�صطة املقطع

لقد تعمدنا ترك الفر�صة للمكون)ة( لبناء و�صعيات تقوميية »مب�صطة« بنف�صه، على م�صتوى املقاطع الثالثة من كل وحدة، 

التمكني،  م�صتوى  دليل  اطلع عليها يف  التي  التقوميية  الو�صعيات  متمر�صا من خالل خمتلف  اأ�صبح  باأنه  وذلك القتناعنا 

عالوة على ا�صتئنا�صه باجلذاذات العامة للتقومي اأو باجلذاذات الفنية املدرجة يف هذا الدليل وما �صبقه. 

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :
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القراءة ال�صماعية:

ثم  تاما ومركزا،  اإ�صغاء  �صيقراأه عليهم  ما  اإىل  اإغالق كتبهم واالإ�صغاء  اإىل  امل�صتفيدين وامل�صتفيدات  املكون)ة(  يدعو 

يوجه اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

- يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )ما -

يريد ال�صانع احل�صول عليه - �رشط التاأهيل الذي مل يذكر يف احلوار(. وميكن اإثارة داللة ومعنى احلريف يف �صياق

ذلك.

- اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

ينتقل اإىل تذكريهم مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص حروف املد، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل ملء

الفراغ يف الكلمات املقرتحة بحرف املد املنا�صب )�صفيفة - عمود - �صانع(.

وُط َحقنُّ ااِلْنِتَماِء  ُ َرْت ِفيِه ال�رشنُّ اِنَعٍة َتَوفَّ اِنٍع َو�صَ يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط )اأتلفظ واأكتب( مرتني اأو اأكرث )ِلُكلِّ �صَ

ِة(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل قراءتها ثم نقلها يف  ْقليِديَّ َناَعِة التَّ اإِىَل ِقَطاِع ال�صِّ

احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

القراءة والكتابة

كفايات قرائية : قيم وف�صائل املو�صوع : التو�صط والعتدال يف الدين والدنياالـح�صة : �صاعة

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحالة مو�صوعها �صخ�ص يق�صي وقته كله يف امل�صجد واآخر يف العمل، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد 

   االنتباه اإىل مو�صوع االآيات، يت�صل مببداإ خري االأمور اأو�صطها.

�صورة  من  عليهم  �صيتلوها  التي  الكرمية  االآية  اإىل  جيدا  ين�صتوا  اأن  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  من  املكون)ة(  يطلب  ـ  

   )الق�ص�ص(.

اإليه، ويعيد ت�صميعها، ثم يدعو جماعة  ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع 

   ال�صف اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

الفردي واجلماعي، وميكن  الرتديد  الكرمية عن طريق  االآية  امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ  املكون)ة(  ي�صاعد  ـ  

  تق�صيمها اإذا تعذر ذلك.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

   العام دون تعمق.

ـ  يربز لهم قيمة الو�صطية واالعتدال من خالل احلديث النبوي ال�رشيف، ويربط ذلك مب�صمون االآية الكرمية.

التمهيد

ال�سماع واحلفظ 

والفهم

•  اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•  اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•  اأن يك�صف قيمة مبداإ الو�صطية واالعتدال يف االإ�صالم. 

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع: اأنـماط ال�صناعة التقليدية

املو�صوع: تنظيم القطاع

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط بحوار حول ما مت ا�صتخال�صه يف ح�صة كفايات �صو�صيو - مهنية حتت عنوان: احلرف الفنية 

واخلدماتية، ثم يربط ذلك مبو�صوع الدر�ص اجلديد.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف ال�صورة االأوىل املرافقة للحوار.

ـ  داللة العنوان : » تنظيم القطاع«.

ـ  العالقة بني العنوان ومو�صوع ال�صورة.

ـ  يتدرج بهم اإىل افرتا�ص مو�صوع احلوار.

كفايات �صو�صيو  ـ مهنية

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�ص

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•  اأن ي�صتعر�ص اأنواع ال�صناعات التقليدية.

•  اأن يتمكن من فهم الن�ص، وتعرف موؤ�ص�صات القطاع.

•  اأن يعدد منتجات ال�صناعة التقليدية تبعا للت�صنيف املقرتح.

•  اأن يتدرب على كتابة مو�صوع طلب اإداري دون اعتماد على �صند ب�رشي.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور االأوىل املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن مو�صوع الن�صاط، ثم يثري حوارا حول ما تعر�صه مركزا على متييز املنتجات واحلرف.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات، ويطالبهم بتحديد نوع امل�صنوعات اأو املنتوجات، وما مييزها 

على م�صتوى املواد االأولية، وجودة االإنتاج والت�صويق: 

ـ  املجموعة االأوىل: املنتوجات اجللدية

ـ  املجموعة الثانية: اخلزف والفخار

ـ  املجموعة الثالثة: الن�صيج التقليدي

ـ  املجموعة الرابعة: امل�صنوعات النباتية

ـ  املجموعة اخلام�صة: املنتوجات املعدنية 

ـ  املجموعة ال�صاد�صة: املنتوجات اخل�صبية

عليهم  يقراأ  اأن  املكون)ة(  وعلى  املطلوب،  بح�صب  العمل  املجموعات  تنجز  املهمة،  الإجناز  املحدد  الوقت  انتهاء  بعد 

ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، وي�صتخل�ص معهم اأمناط ال�صناعة التقليدية وما مييزها على م�صتوى 

العنا�رش املحددة اآنفا )املواد االأولية، جودة االإنتاج، جودة الت�صويق(.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

أهداف النشاط :
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ـ  يقراأ املكون)ة( ن�ص احلوار على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة احلوار عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف كل اثنني منهم بالقراءة، وت�صخي�ص الو�صعية.

ـ  يقوم قراءتهم وت�صخي�صهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق االأ�صئلة االآتية: 

ـ  ملاذا يريد ال�صانع االت�صال بوزارة ال�صناعة التقليدية؟

ـ  اأين توجد؟ ومم تتكون؟

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم اإىل اأن ميالأوا، ب�صكل فردي، الفراغات لكتابة 

    مو�صوع طلب لل�صيد املدير اجلهوي لل�صناعة التقليدية.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه با�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بدر�ص الن�صو�ص القرائية: )تنظيم القطاع(، 

   اأو مبا يراه منا�صبا وم�صوقا )ما هي موؤ�ص�صات وم�صالح ال�صناعة التقليدية التي تعرفها - اأين توجد...(، ثم يطرح 

   اإ�صكاال ين�صب على �رشورة معرفة هذه امل�صالح.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة عنوان الدر�ص وال�صورتني ال�صاحبتني له، اأو يعر�ص �صورا 

   اأخرى يراها اأكرث تعبريا عن مو�صوع الدر�ص، فيحددون مكوناتها وعالقتها بالعنوان.

ـ  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا يركز فيه على تو�صيح داللة اللفظتني: )املركزية واخلارجية(، ويحدد مكان وجود 

   امل�صالح املركزية.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة جملة )توجد يف الرباط(، ثم يقراأها عليهم مرتني اأو اأكرث، ويثري 

   انتباههم اإىل متييز العنا�رش املكونة لها، وهي الفعل واحلرف واال�صم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة كل تعبري من التعابري االأخرى، ثم يقراأه عليهم، ويثري 

    انتباههم اإىل حرف اجلر املت�صمن فيه ) من - اإىل - الباء(، ويف الواردة يف التعبري االأول.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال كل حرف من حروف اجلر املروجة يف جملة مفيدة.

ـ  ميكنه اقرتاح جمل غري تامة، ومطالبتهم بو�صع حرف اجلر املنا�صب لها.

ـ  ينتقل املكون)ة( اإىل ن�صاط ال�رشف والتحويل في�رشع يف تدريب امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على ت�رشيف فعل )�رشح( 

    يف الزمن املا�صي يف املثنى وذلك من خالل و�صل ال�صمري بالفعل املنا�صب يف ال�صيغة املقرتحة )�رشح لل�صناع(. 

ـ  ميكنه ا�صتعمال اأفعال اأخرى م�صتقاة من اأجواء الن�ص مع الرتكيز على ال�صمائر نف�صها يف املثنى وعلى الفعل الثالثي 

    ال�صحيح، كما ميكن ا�صتح�صار �صيغة املفرد التي مت التدرب عليها يف احل�صة ال�صابقة.

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

القراءة والكتابة

التمهيد

املالحظة

ـ وظائف الـح�صة : �صاعتان التقليدية  ال�صناعة  لقطاع  املركزية واخلارجية  امل�صالح   : املو�صوع   

ومهام امل�صالح املركزية واخلارجية لقطاع ال�صناعة التقليدية

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يتعرف مهام كتابة الدولة املكلفة بال�صناعة التقليدية. 

•   اأن يربز اأدوار م�صاحلها املركزية يف جمال مهنته.

أهداف النشاط :
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امل�صالح  اخت�صا�صات  اأعرف  اأن  يجب  ملاذا  للدر�ص:  امل�صدر  ال�صوؤال  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  على  املكون)ة(  يقراأ 

اخلارجية؟ وين�صت اإىل بع�ص االأجوبة، مع االإ�صارة اإىل املفاهيم املقرتحة )تنمية – اإنعا�ص – الو�صاية(، ويتاأكد من 

اإدراكهم لها.

التقليدية،  ال�صناعة  وزارة  مهام  حول  االأوىل  ال�صورة  يف  وال�صانعة  ال�صانع  عن  ال�صادر  ال�صوؤال  املكون)ة(  يقراأ 

ويعر�ص عليهم دورين من االأدوار املحددة يف الكتاب، ثم يدعوهم اإىل التحاور واملناق�صة حول هذا املو�صوع.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات، ويوجههم اإىل مناق�صة مهام وزارة ال�صناعة التقليدية الواردة 

يف كتاب التكوين.

يف احل�صة الثانية يعمد املكون)ة( اإىل التذكري باملو�صوع، ويوزع جماعة الق�صم اإىل جمموعتني تبعا للمحورين االآتيني: 

املجموعة االأوىل: امل�صالح املركزية بالوزارة

املجموعة الثانية: امل�صالح واجلهات املمكن االت�صال بها لق�صاء االأغرا�ص املقرتحة

يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع  اأن  املكون)ة(  املطلوب، وعلى  العمل يف كل ح�صة على حدة بح�صب  املجموعات  تنجز 

املعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

اأهمية معرفة مهام امل�صالح املركزية واخلارجية، وكيفية االت�صال بها.

يتبع املكون)ة( اخلطة املقرتحة يف هذا الدر�ص ليعممها على باقي الدرو�ص املدرجة يف الكفايات ال�صو�صيو ـ مهنية املق�صمة 

اإىل ح�صتني.

التحاور

كفايات قرائية : احل�صاباملو�صوع: مراجعة العمليات احل�صابية : ح�صاب كلفة زربيةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على تذكر وتطبيق عمليتي ال�رشب واجلمع.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بتذكري امل�صتفيدات وامل�صتفيدين بالقواعد واملبادئ امل�صتخل�صة يف الدر�ص ال�صابق )ح�صاب كلفة 

   عملية جتارية(، ثم يحثهم على تطبيقها يف جمال خربتهم من خالل ح�صاب كلفة زربية.

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز التطبيق املقرتح يف الكتاب، وميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة 

بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة عن طريق حتديد املطلوب، ثم يتدرج بهم اإىل اختيار العملية 

احل�صابية، وتتبع مراحل تطبيقها ال�صتخال�ص املبادئ والقواعد املتحكمة يف ح�صاب كلفة زربية من حيث املواد االأولية 

الواردة يف  املعطيات  ـ حنديرة( مركزا على  ـ حنبل  العاملة، ثم من حيث م�صاحتها، ونوعها )زربية رباطية  واليد 

اجلدول االأول والتي �صيتم اعتمادها فيا �صياأتي.

تبعا  َعة(  ُمربَّ اأمتار   6  ( اأي  2؛  على  اأمتاٍر   3 فيها  رباطية  زربية  كلفة  ح�صاب  يف  املعطيات  ا�صتثمار  اإىل  بهم  يتدرج 

للمعطيات ال�صابقة )ينجز الن�صاط �صمن جمموعات �صغرى(.

التمهيد

التطبيق

املالحظة والتدرب
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كفايات قرائية : قراءة �صماعية املو�صوع : غرفة ال�صناعة التقليديةالـح�صة : �صاعة

يفتح املكون)ة( حوارا مقت�صبا حول ما مت ترويجه ب�صاأن امل�صالح املركزية واخلارجية لقطاع ال�صناعة التقليدية، ثم 

يدعوهم اإىل تعرف دور موؤ�ص�صة مهمة يف القطاع، وهي غرفة ال�صناعة التقليدية.

ـ  يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

ـ  ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص بع�ص احلركات االأخرى، ويتعلق االأمر هنا 

بال�صدة، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل و�صعها ب�صكل �صليم يف الكلمات الثالث املقرتحة )الدارـ  ال�صوقـ  ال�صيارة(، 

وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه.

�َصٌة  ُموؤَ�صَّ ِة  ْقليِديَّ التَّ َناَعِة  ال�صِّ )ُغْرَفُة  اأكرث  اأو  مرتني  املقرتحة  اجلملة  فيتلفظ  الكتابة،  بن�صاط  احل�صة  املكون)ة(  ينهي  ـ  

اِنَعِة(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل التلفظ بها  اِنِع َوال�صَّ ٌة َتْعَمُل ِلَفاِئَدِة ال�صَّ ُعُموِميَّ

ثم نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

القراءة الب�رشية:

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة مبالحظة ال�صورتني امل�صاحبتني للحوار، وحتديد مكوناتها: )ال�صخ�صيتان املتحاورتان، 

ا�صم املوؤ�ص�صة: غرفة ال�صناعة التقليدية(.

يطرح عليهم اأ�صئلة لت�صور مو�صوع احلوار يف عالقة بعنوان الدر�ص، ثم ي�صوقهم اإىل �صماع ن�ص احلوار، والتاأكد 

مما افرت�صوه. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

واالإحاطة  احلوار،  معاين  فهم  من  للتمكن  �صوؤال  لكل  املنا�صبة  العبارة  اأو  الكلمة  الختيار  حوار  بوا�صطة  يوجههم  ـ  

مبغزاه: )ما يريده ال�صانع من زيارته لغرفة ال�صناعة التقليدية - حتديد تعريف لغرفة ال�صناعة التقليدية(.

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة، فاإنه يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار .

•   اأن يحدد امل�صتفيد)ة( دور غرفة ال�صناعة التقليدية.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

املقطع الثالثالوحدة الأوىل

التمهيد

القراءة والكتابة

ال�سماع والفهم
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

 املو�صوع : معاملة الأجري

 املو�صوع :غرف ال�صناعة التقليدية ودار ال�صانع

كفايات قرائية : قيم وف�صائل 

كفايات قرائية : قيم وف�صائل 

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار،واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكت�صف املوؤ�ص�صات امل�رشفة على قطاع ال�صناعة التقليدية.

•   اأن مييز اأدوار بع�ص موؤ�ص�صات ال�صناعة التقليدية

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

التقليدية، وكيف  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول نوع العالقة ال�صائدة بني املعلم وبني املتعلم يف قطاع ال�صناعة 

ل�صد  اإ�صكاال  ثم يطرح  االأجر، وما حق وواجب كل واحد منهما..  املعاملة و�رشف  تكون على م�صتوى  اأن  ينبغي 

االنتباه اإىل مو�صوع االآية.

ال�صماعي:  القرائي  بالن�ص  املتعلقة  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  ا�صتح�صار ح�صيلة  الن�صاط عن طريق  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

)غرفة ال�صناعة التقليدية(، ثم يطرح عليهم اإ�صكاال حول املوؤ�ص�صات امل�رشفة على قطاع ال�صنـاعة التقليـدية، واأهمية 

تعرف اأدوارها.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن مو�صوع الن�صاط، ثم يثري حوارا حول ما تعر�صه لتحديد نوع املوؤ�ص�صة، وعالقة ذلك بالعنوان.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ال�صوؤال امل�صدر للدر�ص، وهو كاالآتي: )هل اأعرف دور هذه املوؤ�ص�صات؟(، 

ثم يدعوهم اإىل التعبري عما يعرفونه بخ�صو�ص اأدوار املوؤ�ص�صات االآتية: املديريات اجلهوية واالإقليمية لل�صناعة التقليدية 

ـ  غرفة ال�صناعة التقليدية - دار ال�صانع، ومن ثم ي�صتدرجهم للعمل يف جمموعات.

�صورة  من  عليهم  �صيتلوها  التي  الكرمية  االآية  اإىل  جيدا  ين�صتوا  اأن  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  من  املكون)ة(  يطلب  ـ  

)الزخرف(.

اإليه، ويعيد ت�صميع كل جزء منها على  ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع 

حدة، ثم يدعو جماعة ال�صف اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام دون تعمق.

ـ  يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل اال�صتماع اإىل الو�صايا الواجب التقيد بها يف التعامل مع االأجري، فيربز لهم من 

ذلك  ويربط  ال�صغار..،  االأطفال  ت�صغيل  وعدم  عرقه،  يجف  اأن  قبل  للم�صتخدم  االأجر  دفع  وجوب  اأهمية  خاللها 

مب�صمون االآية الكرمية ومبا مت ا�صتخال�صه.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع والفهم
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كفايات قرائية : قراءة  الن�صو�ص املو�صوع : العاملون يف قطاع ال�صناعة التقليديةالـح�صة : �صاعة

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف ال�صورة امل�صاحبة للحوار.

ـ  داللة العنوان: » العاملون يف قطاع ال�صناعة التقليدية ».

ـ  العالقة بني العنوان ومو�صوع ال�صور، اأو طرح م�صاألة حتديد مهنى كلمة: »تاأهيل«.

يتدرج بهم اإىل افرتا�ص مو�صوع احلوار انطالقا من املوؤ�رشات املحددة.

ـ  يقراأ املكون)ة( ن�ص احلوار على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة وكتبهم مغلقة.

ـ  يعيد قراءة احلوار عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف كل اثنني منهم بالقراءة، وت�صخي�ص الو�صعية.

ـ  يقوم قراءتهم وت�صخي�صهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم احلوار، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على ما 

ياأتي: 

اختيار ال�رشح املنا�صب لكلمة »موؤهل«.

تعيني موؤ�ص�صة تعطي ال�صهادة لل�صانع وهي غري مذكورة يف احلوار 

حتديد الطرف الذي مينح لل�صانع التقليدي االأهلية واالعرتاف.

»التاأهيل  واأعرب(:  )اأالحظ،  ن�صاط  يف  املدرجة  اجلملة  عنا�رش  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  املكون)ة(  يدعو 

�صهادة«، ثم يقراأها عليهم مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل بنيتها الرتكيبية: )ا�صم + ا�صم(، ويحدد لهم نوعها: جملة 

ا�صمية.

يتدرج بهم اإىل البحث عن مناذج مماثلة، اأو يقرتح عليهم جمال ا�صمية، فيعينوا فيها العنا�رش املطلوبة: )مبتداأ ـ خرب(، 

وميكن االقت�صار على ذكر ا�صم + ا�صم فقط.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات، تبعا ملا ياأتي: 

ـ  املجموعة االأوىل: غرفة ال�صناعة التقليدية 

ـ  املجموعة الثانية: دار ال�صانع

ـ  املجموعة الثالثة: التعريف بقرى ال�صناعة التقليدية

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

متييز االأدوار االأ�صا�صية للموؤ�ص�صتني مو�صوع النقا�ص، ومتييز امل�صاريع امل�صرتكة بينهما.

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص مغزاه.

•   اأن يتدرب على ملء �صهادة اعرتاف دون اعتماد على �صند ب�رشي.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

التحاور
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ينتقل املكون)ة( اإىل ن�صاط ال�رشف والتحويل في�رشع يف تدريب امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على ت�رشيف فعل )�رشح( يف 

الزمن املا�صي يف اجلمع وذلك من خالل و�صل ال�صمري بالفعل املنا�صب يف ال�صيغة املقرتحة )�رشح لل�صناع(. 

ميكنه ا�صتعمال اأفعال اأخرى م�صتقاة من اأجواء الن�ص مع الرتكيز على ال�صمائر نف�صها يف اجلمع وعلى الفعل الثالثي 

ال�صحيح، كما ميكنه ا�صتح�صار �صيغتي املفرد واملثنى اللتني مت التدرب عليهما يف ح�ص�ص �صابقة.

ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل ملء الفراغات  يقراأ املكون)ة( 

لتحرير منوذج �صهادة اعرتاف وفق االملطلوب.

القراءة والكتابة

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية املو�صوع : تنظيم املهنة  ـ  حقوقي وواجباتي يف ال�صغلالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكون قادرا على حتديد داللة امل�صطلحات احلريف والتعاونية واملقاولة.

•   اأن يتعرف واجبات وحقوق ال�صانع التقليدي يف اإطار ال�صغل. 

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه با�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي: )العاملون يف قطاع 

  ال�صناعة التقليدية(، اأو مبا يراه منا�صبا وم�صوقا، ثم يطرح اإ�صكاال يتعلق بحقوق ال�صانع التقليدي اأو ال�صانعة التقليدية 

  وبواجباتهما يف �صياق ال�صغل.. 

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

   تعبريا عن مو�صوع الدر�ص.

ـ  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على ال�صور وعلى عنوان الدر�ص. 

ـ   يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ال�صوؤال املطروح على ل�صان ال�صانع التقليدي: )هل اأعرف تنظيم املهنة؟(، 

  ويدعوهم اإىل االإجابة تبعا ملا ورد يف اجلدول، ثم ي�صنف اأجوبتهم، وي�صتدرجهم يف �صوئها اإىل �رشورة تعرف 

   تنظيم املهنة.

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا للمحاور االآتية ووفق خ�صو�صية كل ح�صة:

•  حتديد امل�صطلحات االآتية: احلريف - التعاونية - املقاولة
•  ا�صتعرا�ص حقوق ال�صانع التقليدي يف اإطار ال�صغل

•  ا�صتعرا�ص واجبات ال�صانع التقليدي يف اإطار ال�صغل
ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

   اأثناء املناق�صة.

ـ  بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع 

  اإىل القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، مع الرتكيز على واجبات وحقوق ال�صانع وال�صانعة يف اإطار 

ال�صغل.

التمهيد

املالحظة

التحاور
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

 املو�صوع : مراجعة احل�صاب با�صتعمال الآلة احلا�صبة

تقويـم يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

كفايات قرائية :  احل�صاب

تقويـم اأن�صطة املقطع

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يتذكر ويطبق طريقة ا�صتعمال االآلة احلا�صبة.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول ا�صتعماالت االآلة احلا�صبة، في�صتف�رش امل�صتفيدين وامل�صتفيدات عما يتذكرونه يف هذا 

   ال�صاأن، ثم يدعوهم اإىل تطبيق ذلك حل�صاب امل�صاريف واملداخيل وحتديد الربح ال�صايف. 

با�صتثمار عمليات  الكتاب،  املقرتحة يف  والتطبيقات  التمارين  اإجناز  وامل�صتفيدين على  امل�صتفيدات  املكون)ة(  ي�صاعد  ـ  

  ت�صغيل االآلة احلا�صبة، وميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�صتفيد)ة( من  االإن�صات اجليد مل�صمون احلوار، بعد ترديده 

�رشكة،  )تعاونية،  املعطاة  الكلمات  بني  من  ال�صانع(  ميثل  )من  املنا�صب  اجلواب  تعرف  على  والقدرة  وت�صميعه، 

مقاولة، الغرفة(، ثم حتديد املق�صود ب�صوؤال ال�صانع )قر�ص، معر�ص، خدمة، معلومات(، وتعرف اأي�صا ما مل يذكر 

يف احلوار، من قائمة معطاة ) تنظيم معر�ص(، وقراءة اجلملتني الواردتني يف البطاقة. وي�صرتط يف حالة تعذر متييز 

العبارات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كتابتها بخط وا�صح على ال�صبورة.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ر�صم اجلملة )ال�صناع وال�صانعات يعملون من 

اأجل حت�صني االإنتاج( يف احليز املخ�ص�ص لها، ومدى التزامه بالف�صاء الكتابي، واحرتام عدد االأ�صطر، وقابلية قراءة 

ما كتب، ف�صال عن اال�صرت�صال والت�صل�صل، وال�صالمة من االأخطاء. 

تقومي التعبري: يركز املكون)ة( على مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على قراءة عنا�رش جملة ) اأعمل يف فا�ص( مع التمكن من 

و�صل كل عن�رش مبا يرمز اإليه )حرف، ا�صم، فعل(ـ

مبحور  وربطها  الكرمية،  االآيات  ملو�صوع  ال�رشورية  التف�صريات  تقدمي  اإىل  املكون)ة(  يعمد  الكرمي:  القراآن  تقومي 

التكوين، وذكر ال�صور امل�صدر، ثم يقراأ االآيات املعطاة جهرا وبو�صوح تام، ويطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأن 

يتمموها مبا ينا�صب مركزا على قدرتهم على اال�صتظهار.

تقومي احل�صاب: يو�صح املكون)ة( يف هذه الو�صعية التقوميية، العنا�رش املكونة للجدولني، ثم �رشح املطلوب اإجنازه، 

والع�رشات  الوحدات  مواقع  واحرتام  واجلمع،  ال�رشب  عمليات  و�صع  على  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  قدرة  مراعيا 

واملئات واالآالف، مع �صبط اجلموع عن طريق ا�صتعمال االآلة احلا�صبة يف اإجناز املطلوب.

االإجابات ال�صحيحة: 

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة عن طريق حتديد املطلوب، ثم يتدرج بهم اإىل اإجناز العمليات 

  احل�صابية املقرتحة با�صتعمال االآلة احلا�صبة، وتتبع املراحل ق�صد ا�صتخال�ص املبادئ والقواعد املتحكمة يف ح�صاب كلفة 

  امل�رشوع.

ـ  يتدرج بهم اإىل ا�صتثمار املعطيات يف اقرتاح م�رشوع اآخر، وح�صاب ميزانيته با�صتعمال االآلة احلا�صبة )ينجز الن�صاط 

   يف جمموعات �صغرى(.

التمهيد

املالحظة والتدرب

تقومي الكفايات

القرائية والكتابية

املالحظة والتدرب

تقويـم املكت�صبات عند نهاية الوحدة الأوىل )لن�صاهم يف تطوير قطاع ال�صناعة التقليدية(

1(  تقويـم التعلمات:
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التقليدية، واحلقوق والواجبات من  الكفايات املهنية مدى تعرف امل�صتفيد)ة( �صيا�صة قطاع ال�صناعة  روعي يف تقومي 

خالل اأربع اأ�صئلة، باعتماد جمموعة من االختيارات املتعلقة ب: )�صيا�صة القطاع، وظائف غرفة ال�صناعة التقليدية، 

وحتديد مفهومي احلق والواجب(، وذلك بو�صل كل مقرتح مبا يتنا�صب معه.

يقراأ املكون)ة( م�صمون كل جدول على حدة، مع حتديد املطلوب اإجنازه �صواء اأتعلق االأمر باالإجابة ب�صحيح اأو خطاإ، 

اأم بو�صل جواب مبعطى، اأم اجلواب بال اأو بنعم.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على اإجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظهار 

اال�صتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�صم حول قوانني ال�صغل اأو وظائف م�صالح القطاع.

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

تقومي الكفايات 

املهنية

اأرادت تعاونية الن�صيج مبكنا�ص اأن تنظم معر�صا للمنتوج، فات�صلت بامل�صالح املخت�صة، و�رشحوا ملمثليها اخلدمات التي 

ي�صتفيد منها ال�صانع وال�صانعة. حاول م�صاعدتهم على تنفيذ املطلوب.

�صورتان: ال�صانع  واالإداري مرفوقتان بحوار، ثم �صورة ل�صانعة اأمام مدخل مندوبية ال�صناعة التقليدية.

اأربع بطاقات مكتوب عليها البيانات املتعلقة باأربع م�صالح؛

بطاقة طلب اإن�صاء معر�ص تتخللها فراغات يجب ملوؤها مبا ينا�صب.

جدول يت�صمن جمموعة من االإجراءات اخلا�صة بتنظيم املعر�ص.

يقراأ امل�صتفيد)ة( احلوار، وي�صتخل�ص منه اإجراءات تنظيم معر�ص؛

يحدد اجلهة املفرو�ص التوجه اإليها الأخذ االإ�صت�صارة؛

يكتب معلومات وبيانات تتعلق بطلب اإن�صاء معر�ص عن طريق ملء الفراغ؛

يح�صب بالدرهم جمموع ما اأنفقته التعاونية لتنظيم املعر�ص.

ال�صور  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  ويدعو  متاأنية،  قراءة  الو�صعية  عن  املعربة  العبارات  املكون)ة(  يقراأ 

امل�صاحبة لها، واال�صتماع اإليه جيدا، ثم يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة، متدرجا بهم من املهمة االأوىل اإىل 

الثانية وهكذا دواليك. 

يراعي املكون يف ت�صحيح هذا التقومي مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ا�صتثمار مكت�صباته، ومن اإدماج موارده وتعبئتها حلل 

الو�صعية  ـ  امل�صكل، وحتليلها. )انظر �صبكة ت�صحيح الو�صعية - امل�صكل يف دليل التقومي(.

�سياقة و�سعية

التقومي

الدعائم

التعليمات

طريقة الإجناز

معايري الت�سحيح

التي  ال�سعوبات  الأخطاء، وتعرف  ت�سخي�س 

يواجهها امل�ستفيدون وامل�ستفيدات

اختيار ا�سرتاتيجية الدعم املنا�سبة
تنفيذ خطة عالجية مل�ساعدة امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

املتعرثين

2(  تقويـم اإجمايل للقدرة على توظيف التعلم:

ملحوظة: يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�صخي�ص اأدوار تبعا ملا يراه املكون)ة( ناجعا. 

3( املعاجلة والدعم: )تعتمد نف�ص اخلطوات بالن�صبة اإىل اجلذاذات اخلا�صة بالوحدات 2 و3 و4(

ـ  الك�صف عن االأخطاء.

ـ  و�صف االأخطاء، وت�صنيفها.

ـ  البحث عن م�صادر اخلطاإ.

ـ  معاجلة املوارد املجزاأة من اأجل اإر�صائها 

   )عرب متارين(.

ـ  الرتكيز على عملية دمج املوارد عرب و�صعية متكافئة.

ـ  العالج وفق التغذية الراجعة.

ـ  العالج باأعمال اإ�صافية.

ـ  العالج باعتماد ا�صرتاتيجيات تعلم جديدة.

ـ  العالج بالتعاون مع عنا�رش خارجية.

ـ  فرديا؛

ـ  فوجيا،

ـ   بامل�صاحبة
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كفايات قرائية: قراءة �صماعيةاملو�صوع : البتكار والتجديدالـح�صة : �صاعة

الوحدة الثانية : حت�صني جودة منتوج ال�صناعة التقليدية

املقطع الأولالوحدة الثانية

•   اأن يتعرف دور االبتكار والتجديد يف تطوير املهنة.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق تناول عن�رش اأو عن�رشين مما ياأتي: 

ـ  االإ�صارة اإىل ال�صويرات الواردة بجانب ال�صانع التقليدي، وحتديد مكوناتها، وطريقة عر�صها.

ـ  مطالبة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات بتحديد داللة اللفظتني امل�صكلتني للعنوان يف عالقة بال�صور.

ـ  يتدرج املكون)ة( اإىل تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق اإثارة االنتباه اإىل دور االبتكار والتجديد يف تطوير املهنة.

القراءة الب�رشية: 

ـ   يطرح املكون)ة( على اأفراد اجلماعة اأ�صئلة تت�صل مبوؤ�رشات م�صاعدة على الفهم وو�صع فر�صية القراءة، ثم ي�صوقهم 

     اإىل تعرف دور االبتكار والتجديد يف تطوير املهنة. 

القراءة ال�صماعية:

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم 

   يوجه اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على التقاط املعاين بال�صماع.

ـ  يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يوجههم بوا�صطة حوار لتحديد مدى �صحة اأو خطاإ املعلومات املقرتحة االآتية: ال ي�صمح لل�صانع اأن يبتكر اأ�صكاال واألوانا 

ـ  االبتكار فكرة نتخيلها ونعمل على اإبداعها واإجنازها - الت�صميم �صنع منتوجات تنفع فقط. 

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه )ابتكارـ  ت�صميم ـ   اإبداع ـ   تخيل(، وا�صتعمال 

كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات املروجة يف تعابري وظيفية.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حروف، مركزا على التمييز بني حرف الدال 

املهملة وحرف الذال املعجمة لفظا ور�صما، والتدرب على ا�صتعمالهما، والتمييز بينهما اأثناء الكتابة اأو القراءة، من 

خالل و�صعهما ب�صكل �صليم يف الكلمات املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه.

االأ�صالة  على  حافظ  لكن  جديدا،  منتوجا  )ابتكر  اأكرث  اأو  مرتني  واأكتب(  )اأتلفظ  ن�صاط  يف  املقرتحة  اجلملة  يتلفظ 

والتالاث(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف 

الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

التمهيد

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

أهداف النشاط :
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كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : اأكت�صف دور البتكار يف مهنتي ـ عنا�رص البتكار يف ال�صناعة التقليديةالـح�صة : �صاعتان

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•    اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها. 

•    اأن يكت�صف دور االبتكار والتجديد يف تطوير مهن ال�صناعة التقليدية.

•   اأن يحفظ دعاء يعرب عن �صكر نعم الله تعاىل

•   اأن يكون قادرا على اقرتاح منوذج مبتكر. 

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول ما يحفظه امل�صتفيدات وامل�صتفيدون من اأدعية، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل 

  تعرف دعاء يف القراآن الكرمي.

ـ  ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )االبتكار والتجديد(.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهميته يف حت�صني قدراتهم يف جمال احلوار والتوا�صل من جهة، ويف اكت�صاف 

دور االبتكار يف املجال احلريف..

اأ�صئلة ا�صتف�صارية عامة حول اأنواع  ميكن للمكون)ة( اأن يهيئ ظروف انطالق الن�صاط، فيطرح على اأفراد جماعته 

منتوجات ال�صناعة التقليدية ال�صائدة يف املنطقة، ومواطن االإبداع فيها، واإمكانية تطويرها.

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة االأوىل املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي 

    يراها اأكرث تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود.

ـ  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على ال�صورة اأو غريها مما وقع عليه اختياره.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارة ال�صادرة عن ال�صانع التقليدي يف ال�صورة االأوىل )نكون جمموعة 

ونناق�ص(، ويثري انتباههم اإىل حريف اجلواب )موافق( و)غري موافق(، ثم ي�صتعر�ص عليهم االآراء الثمانية الواردة يف 

اجلدول الواحد تلو االآخر، ويدعوهم اإىل التعبري عن مواقفهم، مع التاأكد من ن�صبة ح�صور التقديرات 

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �صوف يتلوها عليهم من �صورة 

)االأحقاف(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع االآية اأو جزء منها، 

ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام.

ـ  يربز املكون)ة( للم�صتفيدين وامل�صتفيدات اأهمية الدعاء وفوائده، واأهمية �صكر نعم الله تعاىل، مع االإ�صارة اإىل ق�صة 

اإبراهيم مع ابنه ا�صماعيل عليهما ال�صالم. 

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع واحلفظ

والفهم

كفايات قرائية  ـ  قيم وف�صائل املو�صوع : �صكر النعمةالـح�صة : �صاعة

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :
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املقرتحة )موافق – غري موافق –ال اأدري(، والتدخل لتعديل املوقف وتوجيه الراأي.

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا للمحاور االآتية: 

•  مناق�صة عنا�رش االبتكار: من اأين تاأتي الفكرة؟
• مناق�صة مناذج ابتكارية، واختيار اأحدها، مع تربير االختيار، وعنا�رش االبتكار

• مناق�صة النماذج املقرتحة يف ال�صور، وحتديد ال�صمات االبتكارية فيها 
• ابتكار منوذج وحتديد عنا�رش االبتكار فيه

اأفرادها وجتاربهم املتعلقة مبنتجات ال�صناعة التقليدية، وانطالقا مما  ـ  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات 

تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة 

لل�صور؛ وكذا املعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

ـ  يجب اأن تتفق كل جمموعة، بعد االنتهاء من املناق�صة، على احل�صيلة التي �صتقدمها للمجموعات االأخرى، واحرتام 

الوقت املخ�ص�ص لذلك.

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

حتديد مواطن االبتكار ودوره يف تطوير القطاع.

التحاور

كفايات قرائية: قراءة الن�صو�صاملو�صوع : اإبداع ال�صانع وال�صانعةالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص مغزاه.

•   اأن يتدرب على كتابة معلومات عن منتوج دون اعتماد على �صند ب�رشي.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما تعرب عنه الر�صوم يف بداية الدر�ص.

ـ  قراءة العنوان: » اإبداع ال�صانع وال�صانعة »، وربط مفهوم اإبداع مبا تعرب عنه الر�صوم املعرو�صة.

ـ  يتدرج بهم اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريين ال�صابقني.

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة الن�ص عليهم قراءة منوذجية اأخرى، بعد اأن يطلب منهم اأن يفتحوا كتبهم، واأن يتابعوا فيها، ويركز يف 

   قراءته على متييز اال�صمني املو�صولني.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يتدخل املكون)ة( من حني اإىل اآخر لتقومي قراءة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات وتر�صيدها، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي 

   يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم الن�ص بوا�صطة حوار ي�صتهدف حتديد مدى �صحة اأو خطاإ املعلومات 

املقرتحة االآتية: اأعتمد على الظواهر الطبيعية يف ابتكار النماذج - االأ�صكال واالألوان والزخارف ال متاثل بينها - يتمتع 

املبدع باخليال. 

ن�صاط  املدرجني يف  املو�صولني  اال�صمني  ا�صم مو�صول من  كل  اإىل مالحظة  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  املكون)ة(  يدعو 

)اأالحظ، واأعرب(، ثم يقراأ عليهم اجلملة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل املخ�صو�ص به من حيث النوع واجلن�ص 

املقرتحة  املثال/اجلملة  خالل  من  وذلك  املو�صول(؛  )�صلة  به  وترتبط  معناه  حتدد  التي  بعده  اجلملة  واإىل  والعدد، 

اِنعُة الِتي تْبتِكُر(. اِنَع الِذي ُيْبِدُع - ال�صَّ )ال�صَّ

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

أهداف النشاط :
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كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : من اأين تاأتينا الأفكار اجلديدة ؟ ال�صوق والبتكارالـح�صة : �صاعتان

ـ  يطالبهم يف �صياق التطبيق مبلء الفراغ يف اجلملتني املقدمتني باال�صم املو�صول املنا�صب، وال باأ�ص اأن ي�صاعدهم على 

   ا�صتعمال كل ا�صم من اال�صمني املو�صولني املروجني يف جملة مفيدة على غرار االأمثلة املقرتحة.

ـ  ميكنه اقرتاح جمل غري تامة، ومطالبتهم بو�صع ا�صم مو�صول منا�صب لها، اأو �صياغة جمل تامة وحتديد اال�صم 

   املو�صول فيها.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل مالحظة الفعل امل�صارع )ي�صنع( يف عبارة )ي�صنع التحف( وما يقابل كل 

   �صيغة من �صمائر منف�صلة يف حاالت االإفراد فقط، ويف حال التكلم والغيبة واخلطاب، �صواء بالن�صبة اإىل املذكر اأو 

   املوؤنث، ثم يقراأ عليهم مرتني اأو اأكرث ال�صيغ املقدمة، ويثري انتباههم اإىل و�صل كل �صمري مبا ينا�صبه.

ـ  يتدرج بهم اإىل التطبيق على اأفعال اأخرى يقرتحها عليهم، وميكنه االإحالة اإىل ما مت التدرب عليه بهذا ال�صاأن يف 

   م�صتوى التمكني.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل ملء الفراغات يف مبا ينا�صب   

   املعلومات املحددة ملوا�صفات منتوج مبتكر.

)اإبداع  القرائي:  بالن�ص  املتعلقة  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  ح�صيلة  ا�صتح�صار  طريق  عن  الن�صاط  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

ال�صانع وال�صانعة(؛ ثم يتو�صل بهم اإىل دور االإبداع واالبتكار يف ترويج املنتوج وت�صويقه، ويف تطوير القطاع. 

ـ  طرح اإ�صكال ين�صب على ما يجب القيام به لتحقيق هذه الغاية، وحتديد امل�صوؤول عن ذلك.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

    تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود.

ـ  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على ال�صور يف عالقة بعنوان الن�ص. 

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملا ياأتي:

•  م�صدر االأفكار، ومواطن االبتكار

•  عالقة ال�صوق باالبتكار، واآفاق قطاع ال�صناعة التقليدية 

•  عالقة املنتوج اجلديد بال�صوق )ما هي حاجة ال�صوق؟ - اأين �صريوج املنتوج بطريقة اأح�صن؟ ـ  هل امل�رشوع 

    �صيكون مربحا؟(

ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

   اأثناء املناق�صة.

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع 

   اإىل القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، وا�صتخال�ص اأهمية االبتكار يف ت�صويق املنتوجات، وتطوير 

   لقطاع. 

القراءة والكتابة

التمهيد

املالحظة

التحاور

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•    اأن يتمكن من متييز عالقة ال�صوق باالبتكار والتجديد. 

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال ابتكار املنتوج وترويجه.

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : وحدات قيا�ص الطول

تقومي يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

املو�صوع : عالمات اجلودة

كفايات قرائية : احل�صاب

تقويـم اأن�صطة املقطع

كفايات قرائية: قراءة �صماعية

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على التمييز بني وحدات قيا�ص الطول.

•   اأن يتعرف م�صاعفات املرت واأجزاءه.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مواقف اأو حاالت نحتاج فيها اإىل ا�صتعمال 

  وحدات قيا�ص الطول، ثم ي�صتف�رشهم عما يعرفونه ب�صاأن تلك الوحدات.

ـ  يثري اهتمامهم اإىل �رشورة تعرف وحدات قيا�ص الطول، وي�رشد عليهم اأنواعا خمتلفة ل�صد انتباههم اأكرث.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز التمارين والتطبيقات املقرتحة يف الكتاب، وميكنه اقرتاح مناذج 

   اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة من خالل التمييز بني الوحدة االأ�صا�صية لقيا�ص الطول، وبني 

   اأجزائها وم�صاعفاتها، ويتدرج بهم اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبادئ املتحكمة يف وحدات قيا�ص الطول ب�صفة عامة.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل تعرف كل نوع على حدة، وكيفية التحويل واالنتقال من وحدة اإىل 

   اأخرى:

ـ  م�صاعفات املرت.

ـ  اأجزاء املرت.

التحويالت:

ـ  عند االنتقال من وحدة اإىل االأ�صغر منها مبا�رشة ن�رشب يف 10.

ـ  عند االنتقال من وحدة اإىل االأكرب منها مبا�رشة فاإننا نق�صم على 10

التمهيد

التطبيق

املالحظة

املقطع  الثاينالوحدة الثانية

•   اأن يتعرف امل�صتفيد)ة( عالمات جودة منتوجات ال�صناعة التقليدية.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

ينطلق املكون)ة( مما مت ا�صتخال�صه يف درو�ص املقطع ال�صابق حول عالقة االبتكار والتجديد برتويج املنتوجات وتطوير 

امل�صتفيدين  ويدعو  ومعايريها،  عالماتها  عن  ي�صتف�رش  ثم  اجلودة،  �رشط  ا�صتح�صار  باأهمية  ذلك  يربط  ثم  القطاع، 

وامل�صتفيدات اإىل تعرفها من خالل اأن�صطة الدر�ص.

التمهيد

أهداف النشاط :
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القراءة الب�رشية: 

اأفراد اجلماعة مبالحظة ال�صخ�صيتني البارزتني يف ال�صورتني املرافقتني للحوار، وكذا ال�صويرات  يكلف املكون)ة( 

التي تعر�ص منتوجا، ثم يربط ذلك مبدلول العنوان، ويطرح اأ�صئلة حول مو�صوع احلوار املحتمل، م�صوقا اجلميع 

اإىل �صماع ن�ص احلوار، والتاأكد مما مت افرتا�صه. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

واالإحاطة  احلوار،  معاين  فهم  من  للتمكن  �صوؤال  لكل  املنا�صبة  العبارة  اأو  الكلمة  الختيار  حوار  بوا�صطة  يوجههم  ـ  

مبغزاه: حتديد ما يريده ال�صانع التقليدي - تعيني عالمة من عالمات حتقيق اجلودة زائد يف القائمة - حتديد �صفات 

اجلودة فيما ينتجونه.

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف جمل مفيدة وتعابري وظيفية.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حروف، مركزا على التمييز بني حرف ال�صاد 

املعجمة وحرف الظاء امل�صالة لفظا ور�صما، والتدرب على ا�صتعمالهما، والتمييز بينها اأثناء الكتابة اأو التلفظ من خالل 

و�صعها ب�صكل �صليم يف الكلمات االأربع املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه..

ِة(، مراعيا  ْقليِديَّ التَّ َناَعِة  ال�صِّ ِلَتطويِر  ماٌن  ْوَدُة �صَ )َاجْلَ اأكرث  اأو  واأكتب( مرتني  )اأتلفظ  ن�صاط  املقرتحة يف  يتلفظ اجلملة 

قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي 

وفق املعايري املحددة.

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

كفايات قرائية : قيم وف�صائلاملو�صوع : التما�ص عفو اهلل ومغفرتهالـح�صة : �صاعة

اأو يتاأكد من مدى حفظهم للدعاء  اأدعية،  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول ما يحفظه امل�صتفيدات وامل�صتفيدون من 

ال�صابق، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل تعرف دعاء اآخر يف القراآن الكرمي.

�صورة  عليهم من  يتلوها  �صوف  التي  الكرمية  االآية  اإىل  جيدا  ين�صتوا  اأن  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  من  املكون)ة(  يطلب 

)البقرة(.

اإليه، ثم يعيد ت�صميع االآية اأو جزء منها،  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع 

ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها العام.

يربز املكون)ة( للم�صتفيدين وامل�صتفيدات اأهمية الدعاء وفوائده، واأهمية التما�ص عفو الله ومغفرته.

التمهيد

ال�سماع واحلفظ

والفهم

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•    اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•   اأن يحفظ دعاء قراآنيا

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعتان

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : جودة منتوج ال�صناعة التقليدية ـ معايري اجلودة يف ال�صناعة التقليدية

املو�صوع : مواجهة املناف�صة

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات قرائية ـ قراءة  الن�صو�ص

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يحدد كيفية حتقيق اجلودة وحت�صني املنتوج.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص عربة منه ذات �صلة باملجال املهني.

•   اأن يتدرب على كتابة معلومات عن منتوج دون اعتماد على �صند ب�رشي.

•   اأن يكون قادرا على متييز موا�صفات املنتوج ومعايري جودته. 

ال�صماعي:  القرائي  بالن�ص  املتعلقة  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  ا�صتح�صار ح�صيلة  الن�صاط عن طريق  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

)عالمات اجلودة(، ثم يطرح اإ�صكاال يتعلق مبوا�صفات املنتوج، وكيفية حتقيق جودته.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن مو�صوع الن�صاط، ثم يثري حوارا حول ما تعر�صه.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  مكونات ال�صورة.

ـ  داللة العنوان : » مواجهة املناف�صة ».

ـ  العالقة بني العنوان ومو�صوع ال�صورة ككل ونوع املنتوج املعرو�ص يف ال�صورتني امل�صاحبتني لل�صورة االأم.

يتدرج بهم اإىل افرتا�ص مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة املحددة بني امل�صريات املذكورة.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور كل ح�صة: 

  يف احل�صة االأوىل يتم الرتكيز على ما ياأتي:

•  املجموعة االأوىل: حتديد ال�صلوك املعرب عن جودة املنتوج انطالقا من العنا�رش الواردة يف اجلدول
•  املجموعة الثانية: كيفية حتقيق اجلودة

•  املجموعة الثالثة: حتديد موا�صفات ومقايي�ص جودة املنتوجات
 يف احل�صة الثانية يتم الرتكيز على ما ياأتي:

•  املجموعة االأوىل: مناق�صة معايري اجلودة انطالقا من �صور املنتوجات املقرتحة من حيث ال�صكل والوظيفة
•  املجموعة الثانية: اختيار منتوج، ومناق�صة معايري جودته تبعا ملا ياأتي: ال�صالمة  ـ الذوق  ـ ال�صكل  ـ مدة اال�صتعمال 

ـ  الكلفة

•  املجموعة الثالثة: احللول املالئمة لتح�صني جودة املنتوج الذي مت اختياره
تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب.

التمهيد

املالحظة

التمهيد

التحاور
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ـ  يقراأ املكون)ة( احلوار على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة احلوار عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل ملء الفراغات يف اللوحة باملعلومات 

   التي طلبها زبون عن منتوج معني.

ميهد املكون)ة( لدر�صه با�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي: )مواجهة املناف�صة(    وحتديد 

البال�صتيكة                   املنتوجات  مناف�صة  مبواجهة  االأمر  اأتعلق  �صواء  وحت�صينه،  املنتوج  تطوير  ت�صتدعي  جهود  من  تتطلبه  ما 

التكنولوجيا                      ودور  وتطويره،  االإنتاج  حت�صني  واآفاق  �صبل  على  ين�صب  اإ�صكاال  يطرح  ثم  اخلارجية،  املناف�صة  اأم 

يف ذلك. 

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة االأوىل املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن مو�صوع الدر�ص.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على ال�صورة وعلى ال�صوؤالني املرافقني لها. 

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم احلوار، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على 

    ما ياأتي: 

ـ  حتديد الب�صائع التي تناف�ص املنتوج التقليدي.

ـ  ما يجب على ال�صانع  التقليدي فعله لكي يواجه مناف�صة الب�صائع امل�صنعة �صواء بالن�صبة للمنتوج اأم بالن�صبة لل�صوق.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة كل ا�صم مو�صول من اال�صمني املو�صولني املدرجني يف ن�صاط 

   )اأالحظ، واأعرب(، ثم يقراأ عليهم اجلملة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل املخ�صو�ص به من حيث النوع واجلن�ص 

املقرتحة  املثال/اجلملة  خالل  من  وذلك  املو�صول(؛  )�صلة  به  وترتبط  معناه  حتدد  التي  بعده  اجلملة  واإىل  والعدد، 

)ال�صانعان اللذان يبدعان - ال�صانعتان اللتان تبدعان(.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال كل ا�صم من اال�صمني املو�صولني املروجني يف جملة مفيدة على غرار االأمثلة املقرتحة.

تامة وحتديد اال�صم  اأو �صياغة جمل  لها،  ا�صم مو�صول منا�صب  تامة، ومطالبتهم بو�صع  اقرتاح جمل غري  ـ  ميكنه 

املو�صول فيها، وال باأ�ص من ا�صتح�صار �صيغة املفرد ال�صابقة )الذي - التي(.

اإىل مالحظة الفعل امل�صارع )ي�صنع( يف عبارة )ي�صنع التحف( وما يقابل  ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين 

كل �صيغة من �صمائر منف�صلة يف حاالت التثنية فقط، ويف حال التكلم والغيبة واخلطاب، �صواء بالن�صبة اإىل املذكر اأو 

املوؤنث، ثم يقراأ عليهم مرتني اأو اأكرث ال�صيغ املقدمة، ويثري انتباههم اإىل و�صل كل �صمري مبا ينا�صبه.

ـ  يتدرج بهم اإىل التطبيق على اأفعال اأخرى يقرتحها عليهم، وميكنه االإحالة اإىل ما مت التدرب عليه بهذا ال�صاأن يف 

   م�صتوى التمكني اأو يف ح�صة �صابقة )�صيغة املفرد(.

القراءة

القراءة والكتابة

التمهيد

املالحظة

الفهم

املالحظة والتعبري

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : ال�صناعة التقليدية والتكنولوجيا ـ حت�صني الإنتاج ملواجهة املناف�صةالـح�صة : �صاعتان

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•    اأن يناق�ص اأ�صاليب تطوير منتوجات ال�صناعة التقليدية. 

•    اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف اتخاذ القرار ال�صليم لتح�صني االإنتاج وتطويره.
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كفايات قرائية  : احل�صاباملو�صوع : وحدات قيا�ص الكتلةالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يكون قادرا على تعرف وحدات قيا�ص الكتلة.

•   اأن يتعرف م�صاعفات الغرام واأجزاءه.

�صليم  قرار  واتخاذ  امل�صكلة،  مناق�صة  اإىل  ويدعوهم  املطروح،  ال�صوؤال  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  املكون)ة( على  يقراأ  ـ  

وحا�صم يف �صاأنها.

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور كل ح�صة:

يف احل�صة االأوىل:

•  حتديد املوقف من االأفكار املقرتحة يف اجلدول يف عالقة بالق�صية املطروحة
•  و�صائل التكنولوجيا احلديثة املمكن ا�صتعمالها يف ال�صناعة التقليدية

•  دور التكنولوجيا يف حت�صني املنتوج
يف احل�صة الثانية:

•  كيفية حمافظة ال�صانع التقليدي على اأ�صالة منتوجه
•  ملء بطاقة مبعلومات تربز خ�صو�صية اجلهة التي ينتهي اإليها اأفراد اجلماعة

•  كيفية تطوير املنتوج وحت�صينه
ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

   اأثناء املناق�صة.

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع 

 اإىل القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب لتطوير املنتوج وحت�صينه.

البدء  الطول، وباأجزاء املرت وم�صاعفاته، وميكنه اقرتاح  قيا�ص  امل�صتفيدين وامل�صتفيدات بوحدات  املكون)ة(  ـ  يذكر 

با�صتف�صارهم عن وحدات قيا�ص الكتلة، ودواعي ا�صتعمال ال�صانع التقليدي لها، ويف اأي نوع من ال�صناعات التقليدية، 

اأو ي�رشد عليهم اأنواعا من الكتل، اأو غري ذلك مما ي�صد انتباههم ويحفزهم على متابعة الدر�ص.

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين باإجناز التطبيقات املقرتحة يف الكتاب، وميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة 

بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة من خالل ر�صد دوافع ا�صتعمال ال�صانع التقليدي لوحدات 

اإىل  بهم  يتدرج  ثم  وم�صاعفاتها،  اأجزائها  وبني  لها،  االأ�صا�صية  الوحدة  بني  والتمييز  االأولية(،  )املواد  الكتلة  قيا�ص 

ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبادئ املتحكمة يف وحدات قيا�ص الكتلة ب�صفة عامة، ومبا ي�صتعمل يف جمال ال�صناعة التقليدية 

ب�صفة خا�صة.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل تعرف كل نوع على حدة، وكيفية التحويل:

1 ِقنطار= 100 كيلوغرام.
• = 10 كيلوغرامات. 

1ُطن = 1000كيلوْغرام.

1ُطن = 10 َقناطري.

التحاور

التمهيد

تطبيق
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الـح�صة : �صاعة

املقطع الثالثالوحدة الثانية

املو�صوع:  التعلم اأ�صا�ص تطوير الـجودة

•  اأن يربز امل�صتفيد)ة( اأهمية التعلم يف تطوير االإنتاج وحتقيق اجلودة.

•  اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

التمهيد

القراءة والكتابة

ال�سماع والفهم

ي�صتهل املكون)ة( در�صه بحوار حول فوائد التعلم، وما جناه امل�صتفيدون وامل�صتفيدات منه طيلة مدة تدوينهم، ثم ي�صتف�رش 

عن عالقة تعلمهم بتطوير االإنتاج، واال�صتجابة ملعايري اجلودة.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو تعبري من تلك الكلمات 

والتعابري املروجة يف جمل مفيدة.

يقابل كل �صيغة من  امل�صارع وما  )ي�صنع( يف  الفعل  اإىل مالحظة ت�رشيف  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يدعو 

�صمائر منف�صلة يف حاالت اجلمع فقط، ويف حال التكلم والغيبة واخلطاب، �صواء بالن�صبة اإىل املذكر اأو املوؤنث، ثم يقراأ 

عليهم مرتني اأو اأكرث ال�صيغ املقدمة، ويثري انتباههم اإىل و�صل كل �صمري مبا ينا�صبه.

يف  ال�صاأن  بهذا  عليه  التدرب  مت  ما  اإىل  االإحالة  وميكنه  عليهم،  يقرتحها  اأخرى  اأفعال  على  التطبيق  اإىل  بهم  يتدرج 

م�صتوى التمكني اأو يف ح�صة �صابقة )�صيغتي املفرد واملثنى(.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حروف، مركزا على التمييز بني حريف التاء 

والثاء لفظا ور�صما، والتدرب على ا�صتعمالهما، والتمييز بينهما اأثناء الكتابة اأو القراءة، مع املطالبة بو�صعهما ب�صكل 

�صليم يف الكلمات الثالث املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه..

يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط )اأتلفظ واأكتب( مرتني اأو اأكرث )تبداأ اجلودة باملواد االأولية، وتنتهي بالت�صويق(، مراعيا 

قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي 

وفق املعايري املحددة.

قراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة مبالحظة ال�صخ�صية البارزة يف ال�صورة املرافقة للحوار بح�صب الو�صعني املختلفني، 

وكذا ال�صويرات التي تعر�ص �صناعة الزربية )ال�صوف - الن�صج - املنتوج(، ثم يطرح عليهم اأ�صئلة حول و�صعية 

ال�صخ�صية وعالقة تعلمها مبجال عملها، ومبدلول العنوان، ثم ي�صوقهم اإىل �صماع ن�ص احلوار، والتاأكد مما افرت�صوه. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )نوع 

الزرابي التي ت�صنعها عائ�صة - كيف تعلمت عائ�صة؟ - ما عرفته عائ�صة بف�صل تعلمها(.

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار .

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعتان

املو�صوع : النهي عن الغ�ص

املو�صوع : �صل�صلة مراقبة جودة املنتوج ـ تتبع جودة املنتوج

كفايات قرائية ـ قيم وف�صائل

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•   اأن ي�رشد مراحل �صناعة منتوج.

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف حتليل عنا�رش جودة املنتوج. 

•   اأن يحدد م�صاوئ الغ�ص يف املعامالت التجارية.

ميهد املكون)ة( بحوار حول القواعد االأ�صا�صية ل�صناعة منتوج معني، وي�صتف�رش عن بع�ص ال�صلوكات ال�صيئة التي يلجاأ 

اإليها بع�ص النا�ص يف جمال التجارة لتحقيق الربح الوفري، ثم يدعو اإىل تعرف راأي االإ�صالم يف املو�صوع.

�صورة  من  عليهم  �صيتلوها  التي  الكرمية  االآيات  اإىل  جيدا  ين�صتوا  اأن  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  من  املكون)ة(  يطلب  ـ  

)املطففني(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآيات الكرمية، ويطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اال�صتماع اإليه، ويعيد ت�صميع كل اآية على حدة، 

ثم يدعو جماعة ال�صف اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآيات الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي، وميكن 

تق�صيم االآيات اإذا تعذر ذلك، اأو يعمد اإىل الت�صحيح لو كانت حمفوظة �صلفا.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآيات الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل اال�صتماع اإىل احلديث النبوي ال�رشيف، فيربز لهم من خالله م�صاوئ الغ�ص، 

ويربط ذلك مب�صمون االآيات الكرمية. 

ال�صماعي:  القرائي  بالن�ص  املتعلقة  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  ا�صتح�صار ح�صيلة  الن�صاط عن طريق  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

مراقبة  وكيفية  الن�صيجية،  املنتجات  �صناعة  مبراحل  يتعلق  اإ�صكاال  عليهم  يطرح  ثم  اجلودة(،  تطوير  اأ�صا�ص  )التعلم 

جودتها.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورتني املرافقتني للدر�ص، اأو غريهما من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن مو�صوع الن�صاط، ثم يثري حوارا حول ما تعر�صه يف عالقة بعنوان الدر�ص.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ال�صوؤال الذي طرحته ال�صانعة التقليدية، ويرتك لهم فر�صة للتفكري فيه، 

وتقدمي اأجوبة عنه، ثم يقراأ عليهم ال�صوؤال الثاين ال�صادر عن ال�صانع التقليدي، ويناق�صهم فيما قدموه من اأجوبة، ثم 

يدعوهم اإىل اال�صتغال يف زمر، والتحاور يف املحاور نف�صها. 

التمهيد

ال�سماع واحلفظ

والفهم

التمهيد

املالحظة

التحاور

أهداف النشاط :
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املو�صوع:  جودة اإنتاج الزربيةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•  اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص مغزاه.

•  اأن يتدرب على ملء بطاقة مبعلومات دون اعتماد على �صند ب�رشي.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

القراءة والكتابة

التمهيد

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ما يبدو يف ال�صور الثالث املرافقة للدر�ص.

ـ  داللة العنوان : » جودة اإنتاج الزربية «.

ـ  العالقة بني العنوان ومو�صوع ال�صور.

يتدرج بهم اإىل افرتا�ص مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على ما 

ياأتي: 

و�صف مراحل اإنتاج الزربية.

تعليل ال�صبب الذي يجعل الزبون يقدر قيمة الزربية.

اأكرث، ويثري  اأو  اإىل مالحظة كل تعبري على حدة، ثم يقراأه عليهم مرتني  امل�صتفيدين وامل�صتفيدات  ـ  يدعو املكون)ة( 

انتباههم اإىل حرف اجلر املت�صمن فيه ) الباء - يف (.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال كل حرف من حريف اجلر املروجني يف جملة مفيدة.

ـ  ميكنه اقرتاح جمل غري تامة، ومطالبتهم بو�صع حرف اجلر املنا�صب لها.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل ملء الفراغات يف البطاقة التي �صيبعث 

بها ال�صانع التقليدي اإىل زبون تبعا للموا�صفات واملعلومات املطلوبة.

•  اختيار منتوج من منتوجات ال�صناعة التقليدية، وحتليل عنا�رش جودته من حيث املواد االأولية امل�صتعملة، ومن 

    حيث ت�صنيعه وعر�صه وت�صويقه

•  حتديد �صل�صلة مراقبة جودة املنتوج، ومناق�صتها

•  �رشد مراحل تتبع جودة املنتوج تبعا للعنا�رش االآتية: �رشاء املواد االأولية ـ  معاجلة املواد االأولية ـ  ت�صكيل 

   املنتوج ـ عر�ص املنتوج

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، وتبعا لكل ح�صة على حدة.

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�ص

أهداف النشاط :
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كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : اأ�صكال الزرابي املغربيةالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يناق�ص م�صاكل تهم قطاع الن�صيج التقليدي، وطرق تطويره. 

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف اتخاذ القرار ال�صليم لتح�صني االإنتاج وتطويره.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه با�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي: )جودة اإنتاج الزربية(، اأو 

مبا يراه منا�صبا وم�صوقا، ثم يطرح اإ�صكاال ين�صب على �صبل حت�صني اإنتاج الزربية. 

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة االأوىل املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي 

يراها اأكرث تعبريا عن مو�صوع الدر�ص.

ـ  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على مكونات ال�صورة وعلى العنوان وال�صوؤال ال�صادر عن ال�صانعة التقليدية. 

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين ال�صوؤال املطروح، ويتو�صل معهم اإىل ت�صنيف اأنواع الزرابي املعرو�صة 

يف ال�صورة وحتديد املناطق التي تنتمي اإليها، ثم ي�صتدرجهم اإىل العمل يف جمموعات.

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اأربع جمموعات، تبعا ملا ياأتي:

•  املجموعة االأوىل: امل�صكالت التي تواجهها �صانعة الزربية التقليدية

•  املجموعة الثانية: حتديد كلفة م�رشوع اإنتاج الزربية: اليد العاملة - املواد االأولية - كراء املحل - املاء والكهرباء.. 

•  املجموعة الثالثة: طرق تطوير منتوج الن�صيج التقليدي 

•  املجموعة الرابعة: طرق مواجهة املناف�صة من قبل الزرابي امل�صتوردة

ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع 

اإىل القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها لتطوير اإنتاج الزربية املغربية، وحتقيق جودتها، ومواجهة املناف�صة اخلارجية.

التمهيد

الـمالحظة

الـتحاور

ملحوظة:  يعتمد منوذجا اجلذاذتني اخلا�صتني بدر�صي قراءة الن�صو�ص والكفايات ال�صو�صيو ـ  مهنية ال�صابقني ملعاجلة اأي در�ص من الدرو�ص البديلة 

])�صواء يف قراءة الن�صو�ص: جودة احلدادة الفنية اأو جودة امل�صنوعات اجللدية اأو جودة منتوج النجارة الفنية اأو ممار�صة النجارة الفنية اأو جودة منتج 

الفخار واخلزف(، اأو يف الكفايات ال�صو�صيو ـ  مهنية  )ممار�صة احلدادة الفنية اأو ممار�صة �صناعة اجللد اأو ممار�صة النجارة الفنية اأو ممار�صة �صناعة 

الفخار([ �رشيطة تكييفها وتعديلها بح�صب ما يالئم املحتويات واالأن�صطة. 

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع:  ا�صتخدام ح�صاب الوقت يف العمل

تقومي يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•  اأن يح�صب املدة الزمنية التي ق�صاها ال�صانع التقليدي يف العمل.

التمهيد

التطبيق

تقومي الكفايات

القرائية والكتابية

املالحظة والتدرب

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مواقف اأو حاالت نحتاج فيها اإىل ا�صتعمال 

  ال�صاعة حل�صاب الوقت امل�صتغرق.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز امل�صاألة املقرتحة يف الكتاب، وميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة 

  بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�صتفيد)ة( من االإن�صات اجليد مل�صمون احلوار، بعد ترديده 

وت�صميعه، والقدرة على تعرف اجلواب املنا�صب )حتديد نوع االبتكار اجلديد لل�صانع( من بني الكلمات املعطاة )بلغة، 

ك�صوة، علبة، قالدة(، ثم ينتقل اإىل الت�صاوؤل عن م�صدر الفكرة )الطبيعة، احلناء، البناء، القالدة(، ثم حتديد تنا�صب 

اللون مع ) ال�صكل، املادة، الزبون، اأو الطبيعة(، واأخريا حتديد العنا�رش التي مل يرد ذكرها يف احلوار بحذفها من 

القائمة )حتديد كلفة املنتوج(. وبعد كل ذلك يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين قراءة اجلملتني املكتوبتني على 

املنتوج اجلديد، وي�صرتط يف حالة تعذر متييز العبارات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كتابتها بخط وا�صح على ال�صبورة.

املحافظة على  مع  )االبتكار  اجلملة  امل�صتفيد)ة( من ر�صم  تقوميه على مدى متكن  املكون)ة( يف  يركز  الكتابة:  تقومي 

االأ�صطر،  الكتابي، واحرتام عدد  بالف�صاء  التزامه  لها، ومدى  املخ�ص�ص  املنتوج( يف احليز  اأ�صا�ص تطوير  االأ�صالة 

وقابلية قراءة ما كتب، ف�صال عن اال�صرت�صال والت�صل�صل، وال�صالمة من االأخطاء.

امل�صتفيد)ة( على قراءة عنا�رش اجلمل املقرتحة، مع و�صع االأ�صماء  التعبري: يركز املكون)ة( على مدى قدرة  تقومي 

املو�صولة يف املكان املنا�صب لها ) الذي، التي، اللذات، اللتان، الذين، اللواتي(.

الكرمية، وربطها مبحور  االآيات  ال�رشورية ملو�صوع  التف�صريات  تقدمي  اإىل  املكون)ة(  يعمد  الكرمي:  القراآن  تقومي 

التكوين، وذكر ال�صور امل�صدر، ثم يقراأ االآيات املعطاة جهرا وبو�صوح تام، ويطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأن 

يتمموها مبا ينا�صب مركزا على قدرتهم على اال�صتظهار.

تقومي احل�صاب: يو�صح املكون)ة(، يف هذه الو�صعية التقوميية، العنا�رش املفرو�ص توفرها حل�صاب امل�صاحات، وحتديد 

االأوزان واملكاييل، ثم �رشح املطلوب اإجنازه. وي�صرتط اأن يراعي املكون)ة( قدرة امل�صتفيدين على التن�صيق بني

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة من خالل ا�صتعرا�ص االأعمال التي قام بها ال�صانع التقليدي، 

  واملدة الزمنية التي ا�صتغرقها يف كل عمل على حدة، ثم يتدرج بهم اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبادئ املتحكمة يف 

  ح�صاب املدة الزمنية االإجمالية.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ح�صاب الدقائق وحدها، وحتويلها اإىل �صاعات، ثم ح�صاب ال�صاعات 

   وحدها واإ�صافتها اإىل ال�صاعات املحولة، ثم اإ�صافة جمموع املدة املح�صل عليها اإىل وقت االنطالق للح�صول على وقت 

  االنتهاء.

كفايات قرائية : احل�صاب

تقويـم اأن�صطة املقطع

تقويـم املكت�صبات عند نهاية الوحدة الثانية )حت�صني جودة منتوج ال�صناعة التقليدية(

1(  تقويـم التعلمات:

أهداف النشاط :
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عمليات ح�صاب امل�صاحة، و�صبط تقنية احل�صاب يف جمال قيا�ص االأطوال واملكاييل، وحتديد الوقت بال�صاعة.

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

روعي يف تقومي الكفايات املهنية مدى تعرف امل�صتفيد)ة( على كيفية احلر�ص على جودة اإنتاجه من خالل ثالثة اأ�صئلة، 

باعتماد ملكة االإن�صات اجليد، وحتديد االأ�صئلة املنا�صبة للعن�رشين )ابتكار املنتوج، ت�صويق املنتوج( من خالل جمموعة 

من االختيارات املتعلقة ب: )اأين �صريوج بطريقة اأح�صن؟ ماذا ي�صبه املنتوج؟ من اأين �صاآخذ فكرة املنتوج اجلديد؟ هل 

االأربعة  ينا�صبهما من االقرتاحات  الزبون( وما  املنتوج،   ( ال�صكل؟(، ثم و�صل بني عن�رشي  �صيعجبهم  هناك زبناء 

)فوائد ا�صتعماله، الكلفة، حماية ال�صحة وال�صالمة، مدة ا�صتعماله(.

يقراأ املكون)ة( م�صمون كل جدول على حدة، مع حتديد املطلوب من امل�صتفيد)ة( اأن ينجزه، �صواء اأتعلق االأمر باالإجابة 

ب�صحيح اأو خطاإ، اأم بو�صل جواب مبعطى، اأم  ترتيب وحتديد االأولوية.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على اإجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظهار 

اال�صتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�صم.

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

تقومي الكفايات

املهنية

�سياق و�سعية

التقومي

الدعائم

التعليمات

طريقة الإجناز

معايري الت�سحيح

اخرت حرفة من حرف ال�صناعة التقليدية، وت�صور اأنك ابتكرت منوذجا جديدا. ف�رش جدوى ابتكارك.

ـ  ثالثة �صور ل�صناع تقليديني ) النق�ص على اخل�صب، �صناعة الفخار، و�صناعة الزرابي(؛

ـ  بطاقتان االأوىل لقراءة م�صمونها، والثانية ملالإ الفراغ باملعلومات املنا�صبة حول املنتوج اجلديد؛ 

ـ  بطاقة تتخللها فراغات يجب ملوؤها مبا ينا�صب؛

ـ  جدول يت�صمن جمموعة من العمليات التي تتعلق بح�صاب الوقت وامل�صافة اخلا�صة باملعر�ص..

يقراأ امل�صتفيد)ة( �صياق الو�صعية، وباعتماده على التوجيهات، يو�صح اجلدوى من ابتكار املنتوج، من حيث املوا�صفات 

واالأهمية ورغبة الزبون.

قراءة ما كتب يف بطاقة املنتوج.

يكتب معلومات عن املنتوج .

يحدد امل�صافة التي قطعها ) خالل اأيام املعر�ص، والوقت الذي ا�صتغرقه( مع حتديد م�صاحة مكان اال�صتغال.

التاأمل يف ال�صور، وا�صتقراء مدلولها، ثم يقراأ - قراءة متاأنية - اجلمل  اإىل  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين 

الواردة يف ال�صياق، مركزا على العبارات املعربة عن الو�صعية، مع ترديدها، ثم تكليفهم باإجناز املهام وفق التعليمات 

املحددة، متدرجا بهم من املهمة االأوىل اإىل الثانية وهكذا دواليك. 

يراعي املكون)ة( يف ت�صحيح هذا التقومي مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ا�صتثمار مكت�صباته ال�صالفة، ومن اإدماج موارده 

وتعبئتها حلل الو�صعية  ـ  امل�صكل، وحتليلها. 

2(  تقويـم اإجمايل للقدرة على توظيف التعلم:

ملحوظة:  يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�صخي�ص اأدوار تبعا ملا يراه املكون)ة( ناجعا. 

3(  املعاجلة والدعم: )نهج نف�ص اخلطوات املدرجة يف جذاذة الوحدة االأوىل(

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   51 25/09/19   14:17



52

الوحدة الثالثة : قواعد الوقاية وال�صالمة

املقطع الأول الوحدة الثالثة

املو�صوع: الوقاية من اأ�رصار املهنةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكت�صف امل�صتفيد)ة( �صبل الوقاية من االأ�رشار التي ت�صيب ال�صخ�ص يف العمل.

•  اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

التمهيد

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

امل�صتفيدين  يدعو  ثم  التقليدي،  ال�صانع  ت�صيب  التي  املهنية  االأمرا�ص  اأنواع  حول  بحوار  در�صه  املكون)ة(  يفتتح 

وامل�صتفيدات اإىل حتديد االأ�صباب املوؤدبة غليها، وطرق الوقاية منها، اأو احلد من خطورتها.

القراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبالحظة ال�صور،  فيطرح عليهم اأ�صئلة تت�صل مبكوناتها، وبعالقتها بالعنوان، 

ثم ي�صوقهم اإىل تعرف االأ�رشار املهنية، واقرتاح و�صائل للوقاية منها. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )حذف 

عالمة مر�صية مل تذكر يف احلوار - تعيني مر�ص ال�صانع التقليدي - تعيني ن�صيحة مل تذكر يف احلوار - ذكر حاالت 

مر�صية اأخرى(     

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار .

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف جمل مفيدة.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حروف، مركزا على التمييز بني التاء املربوطة 

والتاء املب�صوطة ر�صما، والتدرب على ا�صتعمالهما، والتمييز بينهما اأثناء الكتابة، مع املطالبة بو�صعهما ب�صكل �صليم يف 

الكلمات ال�صت املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه..

ِة(،  حَّ ِلْلِحَفاِظ َعَلى ال�صِّ َو�ِصيَلٍة  َظاَفُة َخرْيُ  َوالنَّ )َاْلِوَقاَيُة  اأكرث  اأو  )اأتلفظ واأكتب( مرتني  يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط 

الدفرت  يف  اأو  لذلك،  املخ�ص�ص  احليز  يف  نقلها  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  يدعو  ثم  واالإمالء،  التلفظ  قواعد  مراعيا 

ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : ف�صل اهلل

املو�صوع : ثالوث اخلطر

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يناق�ص ثالوث اخلطر يف املجال املهني.

•   اأن يكون قادرا على حتديد عالمات اخلطر يف جمال عمله. 

•  اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول العمل ب�صفة عامة، والعمل اليدوي ب�صفة خا�صة، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه 

اإىل راأي االإ�صالم يف العمل لك�صب الرزق والعمل لالآخرة.

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )الوقاية من اأ�رشار املهنة(.

ـ  تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية حماية النف�ص من االأخطار التي تهددها، وتعرف ثالوث اخلطر يف 

جمال مهنة ال�صانع)ة( التقليدي)ة(، ثم مطالبة اأفراد اجلماعة مبناق�صة تلك املخاطر واقرتاح حلول للوقاية منها.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة املركبة املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: »ثالوث اخلطر«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

يف               اخلطر  ثالوث  لنناق�ص   « التقليدية  ال�صانعة  عن  ال�صادرة  العبارة  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  على  املكون)ة(  يقراأ 

مهنتنا «، ثم يحثهم على مناق�صة امل�صاألة بجدية.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اأربع جمموعات تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: حتديد داللة الثالوث )ال�صحة والبيئة وال�صالمة(، واقرتاح اأمثلة لكل جانب، ونوع اخلطر 
   البارز من خالله 

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �صوف يتلوها عليهم من �صورة 

)اجلمعة(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع كل عبارة على حدة، 

ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل اال�صتماع اإىل ما جاء يف احلديث ال�رشيف، فيحدد معهم ف�صل العمل اليدوي، 

وي�رشب لهم اأمثلة باأعمال االأنبياء مثل داود الذي عمل يف احلديد واإدري�ص الذي كان خياطا..

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع واحلفظ

والفهم

أهداف النشاط :
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املو�صوع: اأ�رصار عمل ال�صانع وال�صانعة على ال�صحةالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يكت�صف االأ�رشار التي توؤثر على �صحته خالل العمل.

•  اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال عمله. 

التمهيد

املالحظة

التحاور

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالدر�ص ال�صابق )ثالوث اخلطر(، اأو بالن�ص القرائي ال�صماعي: 

   )الوقاية من اأ�رشار املهنة(.

ـ  تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية الوقاية من االأ�رشار التي توؤثر على �صحة ال�صانع)ة( التقليدي)ة(، ثم 

    مطالبة اأفراد اجلماعة ب�رشد تلك االأ�رشار ومناق�صة خماطرها و�صبل الوقاية منها.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: »تاأثري عمل ال�صانع وال�صانعة على ال�صحة«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارة امل�صدرة للجدول، ثم يتدرج بهم للتاأكد من مواقفهم من ال�صلوكات 

املقرتحة.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ثالث جمموعات تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: التعبري عن املوقف من ال�صلوكات الوقائية الواردة يف اجلدول
•  املجموعة الثانية: االأ�رشار املوؤثرة على ال�صحة 

•  املجموعة الثالثة: قواعد الوقاية ال�صحية 
تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة لل�صور، واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء 

املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب.

•  املجموعة الثانية: مناق�صة م�صمون ال�صوؤال: »هل حت�ص باخلطر على �صالمتك و�صحتك يف ف�صاء العمل؟«، وما 
     تفرع عنه

•  املجموعة الثالثة: جرد املخاطر التي تهدد ال�صانع)ة( التقليدي)ة(، واقرتاح عالمات للتنبيه اإليها
•  املجموعة الرابعة: اختيار حرفة من حرف ال�صناعة التقليدية، وتعداد املخاطر التي تهدد اأ�صحابها

تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة لل�صور، واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء 

املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها للوقاية من املخاطر يف املجال املهني.

كفايات  �صو�صيو  ـ  مهنية

أهداف النشاط :
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كفايات قرائية : قراءة الن�صو�صاملو�صوع : الوقاية خري من العالجالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص اأهمية ال�صلوكات الوقائية يف جمال العمل.

•   اأن يكتب تعليمة من تعليمات ال�صالمة دون اعتماد على �صند ب�رشي.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف ال�صور امل�صاحبة للتعليمات.

ـ  داللة العنوان: » الوقاية خري من العالج «، والتعابري املكتوبة باللون املغاير.

يتدرج بهم اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

ـ  يقراأ املكون)ة( التعليمات على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة التعليمات بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة تعليمة يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم داللة التعليمات، واإدراك معانيها عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز 

على ما ياأتي: 

ـ  نوع ال�صيغ امل�صتعملة الدالة على الطلب: االأمر والنهي.

ـ  حتديد معنى كل ن�صيحة انطالقا من ال�صويرات املقرتحة . 

يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل كتابة تعليمة من تعليمات ال�صالمة تكون 

م�صتوحاة من جمال الن�صاط املهني، وميكن اإحالتهم على التعابري املوظفة يف الن�ص القرائي.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة كل ا�صم مو�صول من اال�صمني املو�صولني املدرجني يف ن�صاط 

  )اأالحظ، واأعرب(] الذين - اللواتي[، ثم يقراأ عليهم اجلملة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل املخ�صو�ص به من حيث 

النوع واجلن�ص والعدد، واإىل اجلملة بعده التي حتدد معناه وترتبط به )�صلة املو�صول(؛ وذلك من خالل املثال/اجلملة 

املقرتحة )ال�صانعون الذين يبدعون - ال�صانعات اللواتي تبدعن(.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال كل ا�صم من اال�صمني املو�صولني املروجني يف جملة مفيدة على غرار االأمثلة املقرتحة.

ـ  ميكنه اقرتاح جمل غري تامة، ومطالبتهم بو�صع ا�صم مو�صول منا�صب لها، اأو �صياغة جمل تامة وحتديد اال�صم 

  املو�صول فيها، وال باأ�ص من ا�صتح�صار �صيغة املفرد واملثنى ال�صابقة )الذي - التي - اللذان - اللتان(.

ـ  يوجه املكون)ة( عناية امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة كل تعبري على حدة والر�صم املرافق له، ثم يقراأ عليهم 

  اجلملة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل فعل االأمر )اجل�ص(، وداللته على طلب القيام بفعل، وما طراأ عليه من 

  تغيريات تبعا للمعني بالطلب )نوعه - عدده(.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال كل �صيغ اأمر منا�صبة للتعليمات املروجة.

ـ  ميكنه اقرتاح �صلوك وقائي، ومطالبتهم بو�صع التعليمة املنا�صبة له.

التمهيد

القراءة

الفهم

القراءة والكتابة

املالحظة والتعبري
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ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

فتح حوار مع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات حول اأنواع اأواين االأكل، وما يف�صلونه منها، ثم يتدرج بهم اإىل اختالف اآراء 

النا�ص يف الطاجني مثال اأهو �صحي اأم غري �صحي؟.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية تعرف عالمات اخلطر، واحرتام املعايري الدولية يف �صناعة االأواين 

الفخارية اخلا�صة بالطهي.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

التي  ال�صور  من  غريهما  اأو  للدر�ص،  املرافقتني  ال�صورتني  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  املكون)ة(  يوجه 

يراها   اأكرث تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول عنوان الدر�ص االأول اأو الثاين: »ن�صب الكدميوم 

والر�صا�ص يف اأواين االأكل - عالَمات اخلطر اخلا�صة يف االأواين الفخارية اخلا�صة باالأكل«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

ـ  ي�صخ�ص املكون)ة( مكت�صبات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات حول املربع، وكيفية ح�صاب حميطه وم�صاحته، ثم

   يدعوهم اإىل حل م�صاألة ذات �صلة بالواقع املهني.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين املعلومات الواردة يف اجلدول، ثم يتدرج بهم للتاأكد من مواقفهم منها.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور الدر�صني: 

•  املخاطر املرتتبة عن جتاوز ن�صب الكدميوم والر�صا�ص يف اأواين االأكل

•  ن�صب الكدميوم والر�صا�ص امل�صموح بها يف اأواين االأكل

•  عالمات اخلطر اخلا�صة بالر�صا�ص يف االأواين الفخارية

•  عالمات اخلطر اخلا�صة بالكدميوم يف االأواين الفخارية
تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، واالحتياطات اأو التعليمات الواجب التقيد بها.

التمهيد

املالحظة

التمهيد

التحاور

 املو�صوع : ن�صب الكدميوم والر�صا�ص يف اأواين الأكل ـ عالمات اخلطرالـح�صة : �صاعتان

 اخلا�صة يف الأواين الفخارية اخلا�صة بالأكل

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

املو�صوع: ا�صتخدام الأ�صكال الهند�صية مهنيا : املربعالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•  اأن يتدرب على ح�صاب حميط املربع و�صلعه.

كفايات  قرائية  ـ  احل�صاب

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يكت�صف االأ�رشار التي توؤثر على �صحة امل�صتهلك الذي ي�صتعمل االأواين الفخارية.

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال عمله. 

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   56 25/09/19   14:17



57

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : احلماية من املخاطر

تقومي يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

كفايات قرائية: قراءة �صماعية

تقويـم اأن�صطة املقطع

املقطع  الثاينالوحدة الثالثة

•   اأن يكت�صف امل�صتفيد)ة( فائدة التغطية ال�صحية.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

يفتتح املكون)ة( در�صه بحوار حول اأنواع االأ�رشار واملخاطر التي يتعر�ص لها ال�صانع التقليدي، ثم يدعو امل�صتفيدين 

وامل�صتفيدات اإىل تتبع اأحداث ق�صة ال�صانع اإبراهيم، وما ترتب عن اإ�صابته.

القراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبالحظة ال�صور،  فيطرح عليهم اأ�صئلة تت�صل مبكوناتها، وبعالقتها بالعنوان، 

ثم ي�صوقهم اإىل تعرف ما وقع لل�صانع اإبراهيم. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من الن�ص ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )العمل 

   الذي يزاوله ال�صانع اإبراهيم - نوع االإ�صابة التي تعر�ص لها - ذكر حاالت اأخرى من احلوادث بح�صب املهن 

   االآتية: احلدادة - النجارة - ال�صباغة - اخلزافة(     

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من الن�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة، ويتدرج بهم اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبداأ 

   املتحكم يف ح�صاب حميط اإطار نافذة.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اإجناز العمليات:

ـ  حتديد مفهوم املربع.

ـ  ح�صاب حميط املربع بطريقتني خمتلفتني: جمع اأ�صالعه االأربعة اأو �رشب ال�صلع يف 4.

ـ  طريقة ح�صاب �صلع املربع: ق�صمة املحيط على 4.

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز امل�صاألتني املدرجتني يف اأن�صطة التطبيق. 

ميكنه اقرتاح م�صائل اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

التمهيد

ال�سماع والفهم

املالحظة

التطبيق
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ـ  يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات وامل�صتفيدين باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

   املروجة يف جمل مفيدة.

ـ  ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حركات، مركزا على التمييز بني اأنواع 

   التنوين، وهي: تنوين الفتح وتنوين ال�صم وتنوين الك�رش، والتدرب على ا�صتعمالها، والتمييز بينها اأثناء التلفظ 

   والكتابة، مع املطالبة بو�صعها ب�صكل �صليم يف الكلمات املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو 

   من خارجه..

اِنِع  ـ  يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط )اأتلفظ واأكتب( مرتني اأو اأكرث )َمْعِرَفُة اْلـَخَطِر َواْلِوَقاَيُة ِمْنُه اأَ�َصا�ُص ِحَماَيِة ال�صَّ

اِنَعِة(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو     َوال�صَّ

   يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

القراءة والكتابة

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع: اتقاء اخلطر

املو�صوع: حالت اخلطر يف املهنة

•  اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يتدرب على درا�صة حالة لها �صلة بالواقع املهني. 

•  اأن يكون قادرا على اإيجاد حل للحالة واتخاذ قرار ب�صاأنها.

•  اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

التمهيد

التمهيد

ال�سماع واحلفظ

والفهم

ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول يعرت�ص االإن�صان من خماطر وم�صاكل متنوعة، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل 

طبيعة العمل على حماية النف�ص، واتقاء ال�رشور.

ـ  ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق التذكري بحالة اإبراهيم وما تعر�ص له، ثم يربط ذلك بحاالت اأخرى م�صتقاة 

   من الواقع املهني يقرتحها هو اأو ي�رشدها امل�صتفيدون وامل�صتفيدات، وي�صتف�رش عن اإمكانية درا�صتها، واإيجاد حلول 

   ناجعة لها. 

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآيتني الكرميتني اللتني �صوف يتلوهما عليهم من 

    �صورتي )البقرة( و)النحل(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآيتني الكرميتني اآية اآية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع كل اآية على 

   حدة، ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآيتني الكرميتني عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآيتني الكرميتني ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن 

  مو�صوعهما العام دون تعمق مع الرتكيز على حر�ص الدين على حماية النف�ص من املهلكات واملخاطر اأيا كان نوعها.

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   58 25/09/19   14:17



59

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : مـخاطر احلوادثالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكت�صف ثالوث ال�صالمة )�صد اخلطر(. 

•   اأن يكون قادرا على متييز العالمات الدالة على ال�صالمة اأو اخلطر.

ـ  ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق اإثارة اهتمام امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل داللة لفظة ثالوث، فيذكرهم بثالوث 

   اخلطر، ثم يدعوهم لتعرف ثالوث �صد اخلطر؛ اأي ال�صالمة من خماطر احلوادث. 

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة املثلث الذي ي�صري اإليه ال�صانع التقليدي، وبع�ص الر�صوم والعالمات 

الدر�ص. مو�صوع  عن  تعبريا  اأكرث  يراها  التي  العالمات  اأو  الر�صوم  اأو  ال�صور  من  غريها  اأو  للدر�ص،  املرافقة 

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على املثلث والر�صوم، وعلى عنوان الدر�ص. 

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارة ال�صادرة عن ال�صانع التقليدي )ما هو ثالوث ال�صالمة؟(، ويحثهم 

   على تعرفه، والتعبري عن اآرائهم فيه.

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات، تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: مناق�صة ال�صلوكات املعرب عنها يف اجلدول، وحتديد املوقف منها 
•  املجموعة الثانية: التعريف بثالوث ال�صالمة، وتقدمي اأمثلة لكل عن�رش من عنا�رشه

•  املجموعة الثالثة: مناق�صة االأجهزة الواقية املقرتحة، وحتديد جماالت ا�صتعمالها
•  املجموعة الرابعة: متييز عالمات اخلطر املحددة  

•  املجموعة اخلام�صة: مناق�صة طرق حتقيق ال�صالمة، وحتديد بع�ص جماالتها 
ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة، اأو يعر�ص العالمات وال�صور املو�صحة واملعززة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل حمور.

ـ  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة الثانية املرافقة للدر�ص )ال�صانع التقليدي امل�صاب يف 

   �صاقه(، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث تعبريا عن مو�صوع الدر�ص.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على ال�صورة، وعلى حالة ال�صخ�ص املاثل فيها. 

ارًا اأُْخرى يف ِمَهِن  ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارة ال�صادرة عن ال�صانع التقليدي )ِلنكَت�ِصْف اأ�رشْ

، النِّجاَرة، احِلداَدة.(، ويدعوهم اإىل درا�صة احلالة املقرتحة. ّ
ة: اجِللد، النَّ�صيج، احُلِلي ْقليِديَّ َناَعِة التَّ ال�صِّ

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ثالث جمموعات، تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: جتميع املعلومات املنا�صبة لو�صف احلالة
•  املجموعة الثانية: و�صف حالة مماثلة وقعت يف الور�صة التي يعمل بها اأفراد اجلماعة اأو عدد مهم منهم، يف 

     �صوء العنا�رش الواردة يف اجلدول

•  املجموعة الثالثة: اقرتاح حلول منا�صبة للوقاية من حوادث ال�صغل
ـ  تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وبعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة، اإىل 

   تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف حالة مماثلة.

التمهيد

املالحظة

التحاور

املالحظة

التحاور

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعتان

املو�صوع: اأخطار احلدادة

املو�صوع: املخاطر الكيميائية  ـ  ثاثوث ال�صالمة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•  اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص اأهمية احلماية من اأخطار احلدادة.

•  اأن يكت�صف املخاطر الكيميائية واآثارها ال�صلبية.

•  اأن يكتب ن�صيحة اعتمادا على منوذج.

•  اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال عمله ل�صمان �صالمته و�صالمة امل�صتهلكني. 

التمهيد

التمهيد

القراءة

الفهم

القراءة والكتابة

املالحظة والتعبري

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف ال�صورة امل�صاحبة للن�ص.

ـ  داللة العنوان: » اأخطار احلدادة «، وعالقته بال�صورة.

يتدرج بهم اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من اإيجاد العالقة بني امل�صريين املحددين.

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

واآثارها  الكيميائية  املواد  اإىل  بهم  يتدرج  ثم  االإنتاج،  امل�صتعملة يف  املواد  وامل�صتفيدات حول  امل�صتفيدين  مع  فتح حوار 

ال�صلبية.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية تعرف املخاطر الكيميائية، واأنواع املبادرات املمكن اتخاذها ل�صمان 

ال�صالمة.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة الن�ص بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم داللة الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز 

   على و�صل كل خطر مب�صدره. 

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل كتابة ن�صيحة وفق النموذج املقدم 

   تكون م�صتوحاة من جمال الن�صاط املهني.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة كل تعبري على حدة وال�صورة املرافقة له، ثم يقراأ عليهم العبارة 

    املقرتحة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل ت�صمنها ملعنى الن�صح واالإر�صاد بهدف الوقاية من اخلطر، مركزا على 

    االأمر )ا�صتعمل - اأكرث - ا�صتخدم - اهتم(، والنهي )ال تتعر�ص( والوجوب )ال بد(.

ـ  ي�صاعدهم على ا�صتعمال ال�صيغ املروجة لتقدمي ن�صائح للوقاية من اأخطار مهنية.

ـ  ميكنه اقرتاح �صلوك يعرب عن خطر مهني، ومطالبتهم بو�صع الن�صيحة املنا�صبة للوقاية منه.

كفايات قرائية : قراءة  الن�صو�ص

كفايات  �صو�صيو  ـ  مهنية

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :
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كفايات قرائية : احل�صاباملو�صوع : ا�صتخدام الأ�صكال الهند�صية مهنيا : املثلثالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يتدرب على ر�صم مثلث مت�صاوي االأ�صالع ومت�صاوي ال�صاقني.

ـ   ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق اإثارة اهتمام امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل داللة لفظة ثالوث، فيذكرهم بثالوث 

    اخلطر، ثم يدعوهم لتعرف ثالوث �صد اخلطر؛ اأي ال�صالمة من خماطر احلوادث.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز التطبيقني املدرجني يف اأن�صطة التطبيق. 

   ميكنه اقرتاح تطبيقات اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة، ويتدرج بهم اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبداأ 

املتحكم يف حتديد املثلث مت�صاوي االأ�صالع ومت�صاوي ال�صاقني.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اإجناز العمليات:

ـ  حتديد مفهوم املثلث، وما مييز مت�صاوي االأ�صالع ومت�صاوي ال�صاقني.

ـ  التدرب على ر�صم مثلث مت�صاوي االأ�صالع با�صتعمال الربكار.

ـ  التدرب على ر�صم مثلث مت�صاوي ال�صاقني.

ـ  التذكري بطريقة ح�صاب حميط املثلث.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول عنوان الدر�ص االأول اأو الثاين: » املخاطر الكيميائية – ثالوث 

ال�صالمة «.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين املعلومات الواردة يف بداية الدر�ص مقابل ر�صم الراأ�ص، ثم يدعوهم اإىل 

حتديد مواطن االإ�صابات.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور الدر�صني: 

باَغِة ـ  الْكروم 6 َيت�َصبَُّب يف  �صا�ِص وال�صِّ ِة كالرَّ •  املخاطر التي تهدد ال�صانع)ة( التقليدي)ة(: َخَطُر املََوادِّ ال�صامَّ
طاِن ـ  ِا�ْصِتْن�صاُق الُغَباِر ـ  االإ�صاَبُة ِبُحُروٍق اأْو ِباخِتناٍق َ ِة َوال�رشَّ      الُقروِح اجِللِديَّ

•  االحتياطات الوقائية ال�رشورية قبل البدء يف العمل وبعد االنتهاء منه
•  االنتباه اإىل �صالمة االأجهزة امل�صتعملة

•  املبادرات الواجب اتخاذها للحماية و�صمان ال�صالمة
تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، واالحتياطات اأو التعليمات الواجب التقيد بها. 

التمهيد

التطبيق

املالحظة

املالحظة

التحاور

أهداف النشاط :
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املقطع الثالث الوحدة الثالثة

املو�صوع: احلماية من املخاطرالـح�صة : �صاعة

•  اأن يتعرف امل�صتفيد)ة( اأ�صباب اإ�صابات العمل و�صبل الوقاية من خماطرها.

•  اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

التمهيد

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

ميهد املكون)ة( لدر�صه باأ�صئلة ت�صتهدف ت�صخي�ص مكت�صباتهم بخ�صو�ص االأ�رشار التي تعرت�صهم يف العمل، وتعليمات 

الوقاية  واملخاطر، وطرق  للحوادث  املوؤدية  االأ�صباب  اإىل متييز  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  يدعو  ثم  املقرتحة،  ال�صالمة 

منها، اأو احلد من خطورتها.

القراءة الب�رشية: 

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبالحظة ال�صورة املركبة،  فيطرح عليهم اأ�صئلة تت�صل مبكوناتها، وبعالقتها 

بالعنوان، ثم ي�صوقهم اإىل تعرف �صبل احلماية من االأ�رشار واملخاطر يف املجال املهني. 

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة املعربة عن اخلطر بح�صب املهن الواردة يف الن�ص، وذلك ق�صد التاأكد من 

   فهمهم ملعانيه، واالإحاطة مبغزاه.     

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن ال�صوؤال يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار.

ال�صانع  زوجة  عن  ال�صادرة  العبارات/االأ�صئلة  �صماع  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  بدعوة  احل�صة  املكون)ة(  ينهي 

التقليدي، فريكز معهم على اأ�صماء وحروف اال�صتفهام املوظفة )ملاذا ـ  هل ـ  كيف ـ  ما(، وي�صاعدهم على ا�صتعمالها يف 

جمل مفيدة م�صتوحاة من الواقع املهني اأو االأ�رشي. 

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهم مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص ياء الن�صب امل�صددة املك�صور مل قبلها، 

مركزا على التمييز بني ا�صتعمالها يف حايل التذكري والتاأنيث لفظا ور�صما، والتدرب على ا�صتعمالها، والتمييز بينهما 

اأثناء الكتابة، مع املطالبة بو�صعهما ب�صكل �صليم يف الكلمات املقرتحة عن طريق التحويل من املذكر اإىل املوؤنث، وميكن 

اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه..

يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط »اأتلفظ واأكتب«، مرتني اأو اأكرث )ِدْرَهُم ِوَقاَيٍة َخرْيٌ ِمْن ِقْنَطاِر ِعاَلٍج(، مراعيا قواعد 

ال�صخ�صي وفق  الدفرت  اأو يف  لذلك،  املخ�ص�ص  نقلها يف احليز  اإىل  امل�صتفيدين وامل�صتفيدات  يدعو  ثم  التلفظ واالإمالء، 

املعايري املحددة.

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

أهداف النشاط :

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   62 25/09/19   14:17



63

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعتان

املو�صوع : عمل املراأة والرجل

املو�صوع : الإ�صعافات الأولية: حالة الإغماء ـ حالة الإ�صابة بال�صعقات الكهربائية

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•   اأن يتعرف االإ�صعافات االأولية التي تقدم للم�صاب.

•   اأن يتدرب على كيفية تقدمي االإ�صعافات االأولية يف جمال عمله. 

ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول العمل ب�صفة عامة، والعمل اليدوي ب�صفة خا�صة، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه 

اإىل طبيعة عمل كل من املراأة والرجل.

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )احلماية من املخاطر(.

ـ  تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية االإ�صعافات االأولية يف جمال عمل ال�صانع)ة( التقليدي)ة(، ثم ي�صتف�رش 

عن معرفتهم لها، ويحثهم على تعرفها والتدرب عليها.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » االإ�صعافات االأولية «.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارات ال�صادرة عن ال�صانع التقليدي، ثم يتدرج بهم ملناق�صة ذلك.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور كل در�ص: 

•  االإ�صعافات االأولية التي تقدم عند اإ�صابة �صخ�ص باإغماء
•  االإ�صعافات االأولية التي تقدم عند االإ�صابة ب�صعقة كهربائية

تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة لل�صور، واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء 

املناق�صة. 

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآيتني الكرميتني اللتني �صوف يتلوهما عليهم من 

   �صورتي )الن�صاء واآل عمران(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآيتني الكرميتني، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع كل اآية على حدة، 

   ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ كل اآية من االآيتني الكرميتني عن طريق الرتديد الفردي 

واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآيتني الكرميتني ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن  

  مو�صوعهما العام.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع واحلفظ 

والفهم

أهداف النشاط :
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املو�صوع: اإ�صعاف امل�صابالـح�صة : �صاعة

•  اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

• اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن يكتب تعليمة من تعليمات ال�صالمة دون اعتماد على �صند ب�رشي.

التمهيد

القراءة

الفهم

القراءة والكتابة

املالحظة والتعبري

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف الر�صوم امل�صاحبة للدر�ص.

ـ  داللة العنوان: » اإ�صعاف امل�صاب«، وعالقته بالر�صوم.

يتدرج بهم اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

ـ  يعيد قراءة الن�ص بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة يعينها لهم اأو اأكرث.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم داللة الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز 

 يِف 
ٍّ

ُف اجُلْرَح مِباٍء َنِقي اِب يِف املَْرَحَلِة االأِخرَية ُننظِّ حاَلَة امُل�صَ
ُ
على حتديد مدى �صحة اأو خطاإ االأجوبة االآتية: )ُنالِحظ 

املَْرَحَلِة الثاِنَية َنذَهُب اإىل امْلُ�ْصَت�ْصَفى يف احَلاالِت اخَلطرَيِة َفَقط(. 

يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعوهم ب�صكل فردي اإىل كتابة تعليمة من تعليمات ال�صالمة تكون 

م�صتوحاة من جمال الن�صاط املهني.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة اجلملة )َن�صُكب َماًء َنِقّيًا(، ثم يقراأها عليهم مرتني اأو اأكرث، ويثري 

انتباههم اإىل ال�صفة )َنِقّيًا( واملو�صوف )َماًء(، وللتاأكد من قدرتهم على التمييز بينهما يطالبهم مبلء الفراغات يف اجلمل 

املقرتحة ب�صفة منا�صبة، وميكن اقرتاح تطبيقات اأخرى مماثلة.  

ـ  ينتقل املكون)ة( بامل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل ن�صاط ال�رشف، فيدعوهم اإىل مالحظة كل تعبري على حدة، ثم يقراأ 

عليهم اجلملة مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههم اإىل الفعل )�صكب(، وما طراأ عليه من تغيريات عند ت�رشيفه اإىل االأمر، 

منطلقا من املفرد، فاملثنى، ثم اجلمع.

ـ  يتدرج بهم اإىل ت�رشيف اأفعال اأخرى، اأو يقرتحها عليهم، وميكنه االإحالة اإىل ما مت التدرب عليه بهذا ال�صاأن يف 

م�صتوى التمكني، مع ا�صتعمال االأفعال املوظفة يف التعليمات املنا�صبة ملو�صوع الدر�ص.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، وال باأ�ص اأن ي�صتدعي �صخ�صا من الوقاية املدنية مل�صاعدته على تدريب 

اأفراد اجلماعة على تلك احلركات انطالقا من �صيناريو جم�صد.

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�ص

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعتان

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : الإ�صعافات الأولية: حالة الختناق ـ حالة الت�صمم واجلروح

املو�صوع : ا�صتخدام الأ�صكال الهند�صية مهنيا : الأ�صكال الهند�صية املركبة

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات قرائية :  احل�صاب

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يتعرف االإ�صعافات االأولية التي تقدم للم�صاب.

•   اأن يتدرب على ح�صاب حميط املربع و�صلعه.

•   اأن يتدرب على كيفية تقدمي االإ�صعافات االأولية يف جمال عمله. 

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ربط الدر�ص بالدر�صني ال�صابقني املدرجني يف كفايات �صو�صيو ـ  مهنية.

يقدم الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية االإ�صعافات االأولية يف جمال عمل ال�صانع)ة( التقليدي)ة(، ثم ي�صتف�رش 

عن معرفتهم لها، ويحثهم على تعرفها والتدرب عليها.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

ـ  ي�صخ�ص املكون)ة( مكت�صبات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات حول االأ�صكال الهند�صية ال�صابقة كاملربع واملثلث، وكيفية 

ا�صتثمارها يف املجال املهني، ثم يدعوهم اإىل تعرف اأ�صكال هند�صية مركبة ذات اأهمية كربى يف جمال ا�صتغالهم. 

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة، ويتدرج بهم اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبداأ 

املتحكم يف ح�صاب كل �صكل على حدة.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » االإ�صعافات االأولية «.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارات ال�صادرة عن ال�صانع التقليدي، ثم يتدرج بهم ملناق�صة ذلك.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات تبعا ملحاور كل در�ص: 

•  االإ�صعافات االأولية التي تقدم عند اإ�صابة �صخ�ص باختناق )ثالث حماوالت(
•  االإ�صعافات االأولية التي تقدم عند التعر�ص لت�صمم

•  االإ�صعافات االأولية التي تقدم عند االإ�صابة بجروح
تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة لل�صور، واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء 

املناق�صة. 

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب، وال باأ�ص اأن ي�صتدعي �صخ�صا من الوقاية املدنية مل�صاعدته على تدريب 

اأفراد اجلماعة على تلك احلركات انطالقا من �صيناريو جم�صد.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

املالحظة

التحاور

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   65 25/09/19   14:17



66

تقويـم املكت�صبات عند نهاية الوحدة الثالثة )قواعد الوقاية وال�صالمة(

تقويـم يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صمالـح�صة : �صاعة

املالحظة

التطبيق

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اإجناز العمليات:

ـ  حتديد �صكل القطعة الرخامية املطلوب اإجنازها.

ـ  حتديد العنا�رش املكونة للقطعة الرخامية: م�صتطيل + ن�صفا دائرة.

ـ  ح�صاب م�صاحة كل �صكل على حدة، ثم امل�صاحة االإجمالية للقطعة.

ـ  ح�صاب املبلغ االإجمايل للقطعة الرخامية.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز امل�صاألة املدرجة يف اأن�صطة التطبيق. 

ـ  ميكنه اقرتاح م�صائل اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

تقومي اأن�صطة املقطع

تقومي الكفايات

القرائية والكتابية

تقومي الكفايات

املهنية

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�صتفيد)ة( من االإن�صات اجليد مل�صمون احلوار، بعد ترديده 

ة للوقاية من االأدوات احلادة واملواد  وت�صميعه، والقدرة على تعرف اجلواب املنا�صب )تعرف االحتياطات ال�رشوريَّ

الكيميائية( من بني الكلمات املعطاة )اأدوات حادة، مواد كيمائية، �صجيج االآالت، خماطر ال�صقوط(، ثم ينتقل اإىل 

الت�صاوؤل عن اأدوات  ال�صالمة املذكورة يف احلوار )كامت ال�صوت، اآلة اإطفاء احلريق، قفاز اليدين، خوذة الراأ�ص(. 

املقرتحة )خطر  البطاقات  الرموز يف  ال�صالمة، وذلك من خالل قراءة  تعليمات  بقراءة  امل�صتفيد)ة(  وبعد ذلك يكلف 

الت�صمم، �صديد احلريق، خطر على البيئة، خطر االلتهاب(، وي�صرتط يف حالة تعذر متييز العبارات اأن يعمد املكون)ة( 

اإىل كتابتها بخط وا�صح على ال�صبورة.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ر�صم اجلملة )الوقاية ال�صحية وال�صالمة من 

املخاطر �صلوٌك واجب على كل �صانع و�صانعة( يف احليز املخ�ص�ص لها، ومدى التزامه بالف�صاء الكتابي، واحرتام 

عدد االأ�صطر، وقابلية قراءة ما كتب، ف�صال عن اال�صرت�صال والت�صل�صل، وال�صالمة من االأخطاء. 

تقومي التعبري: يركز املكون)ة( على مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على ربط ال�صمائر )اأنَت، اأنِت، اأنتما، اأنتم، اأننت( بفعل 

انتبه يف االأمر، وال�صمائر )اأنا، اأنِت، اأنتما، اأنتم، اأننت، هو ( بفعل انتبه يف امل�صارع.

مبحور  وربطها  الكرمية،  االآيات  ملو�صوع  ال�رشورية  التف�صريات  تقدمي  اإىل  املكون)ة(  يعمد  الكرمي:  القراآن  تقومي 

التكوين، وذكر ال�صور امل�صدر، ثم يقراأ االآيات املعطاة جهرا وبو�صوح تام، ويطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأن 

يتمموها مبا ينا�صب مركزا على قدرتهم على اال�صتظهار.

املربع،  توفرها حل�صاب طول  املفرو�ص  العنا�رش  التقوميية،  الو�صعية  املكون)ة(، يف هذه  يو�صح  احل�صاب:  تقومي 

على  امل�صتفيدين  قدرة  املكون)ة(  يراعي  اأن  وي�صرتط  املقرتحة.  االأ�صكال  بني  من  االأ�صالع  مت�صاوي  املثلث  ومتييز 

التمييز بتوظيف املوارد التي �صبق لهم اأن اكت�صبوها يف م�صتوى التمكني..

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين التمعن يف خمتلف ال�صويرات املعرو�صة، وحثهم على ا�صتقراء مدلولها 

ا�صتقراء مدلول ال�صور، والقدرة على تعرف نوع  يف عالقتهم باأخطار املهنة، مراعيا يف تقوميه مدى متكنهم من 

ينتقل  ال�صلل..(. وبعد ذلك  اآالم الظهر، طنني االأذنني،  التقيوؤ،  التي ت�صبب كل �رشر تعرب عنه )احلروق،  املادة 

املكون)ة( اإىل الت�صاوؤل عن فوائد كل و�صيلة من و�صائل الوقاية املعرب عنها من خالل ال�صويرات، فيطلب من امل�صتفيدات 

وامل�صتفيدين حتديد، من قائمة معطاة، ما ال يدخل يف اإطار ثالوث اخلطر يف املهنة، وو�صل بخط بني العالمات االأربع 

واملعنى الذي تدل عليه يف القائمة املعطاة، واأخريا اجلواب ب�صحيح اأو بخطاإ عن االقرتاحات الواردة يف القائمة.

1(  تقويـم التعلمات:
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يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على اإجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظهار 

اال�صتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�صم من تطبيقات متعلقة بقواعد احلماية وال�صالمة من االأ�رشار والخماطر 

املهنية..

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

ت�صور اأنك متار�ص مهنة من مهن ال�صناعة التقليدية، فما خماطر هذه املهنة ؟ وما هي احتياطات ال�صالمة الواجبة؟ وما 

هي اأدوات الوقاية التي يلزم التوفر عليه ؟

ـ  اأربع �صور ل�صناع تقليديني ) احلدادة، النق�ص على اخل�صب، �صناعة الفخار، �صناعة الزرابي(؛

ـ  بطاقة  مكتوب عليها »انتباه خطر ال تقرتب من فرن الفخار«؛

ـ  بطاقة تتخللها فراغات يجب ملوؤها بتعليمات ال�صالمة يف عالقة باملهنة؛

ـ  ح�صاب م�صاحة �صياج.

ـ  يقراأ امل�صتفيد)ة( م�صمون ال�صياق، ملعرفة املراد اإجنازه، وي�صتخل�ص املعلومات املتعلقة مبخاطر املهنة.

ـ  يقراأ م�صمون تعليمة اخلطر.

ـ  يكتب بطاقة حتذير من اخلطر املرتبط باملهنة.

ـ  يح�صب باملرت وبال�صنتيمرت م�صاحة ال�صياج.

يقراأ املكون)ة( العبارات املعربة عن الو�صعية قراءة متاأنية، ويدعو امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل مالحظة ال�صور

امل�صاحبة لها، واال�صتماع اإليه جيدا، ثم يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة، متدرجا بهم من املهمة االأوىل

اإىل الثانية وهكذا دواليك.

يراعي املكون)ة( يف ت�صحيح هذا التقومي مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ا�صتثمار مكت�صباته، ومن اإدماج موارده وتعبئتها 

حلل الو�صعية ـ  امل�صكل، ومدى توظيفه ملا تعرفه من املخاطر املختلفة الناجتة عن اال�صتعمال ال�صيئ لالأدوات، اأو عن 

ا�صتعمال و�صائل الوقاية.

�سياق و�سعية

التقومي

الدعائم

التعليمات

طريقة الإجناز

معايري الت�سحيح

2(  تقويـم اإجمايل للقدرة على توظيف التعلم:

ملحوظة:  يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�صخي�ص اأدوار تبعا ملا يراه املكون)ة( ناجعا.

3(  املعاجلة والدعم: )نهج نف�ص اخلطوات املدرجة يف جذاذة الوحدة االأوىل(
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كفايات قرائية: قراءة �صماعيةاملو�صوع : اأن�صئ م�رصوعا حرفياالـح�صة : �صاعة

الوحدة الرابعة : ح�صن التدبري واإدارة العمل املهني

املقطع الأولالوحدة الرابعة

•   اأن يتعرف امل�صتفيد قيمة اإن�صاء م�رشوع تعاوين.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

فتح حوار حول نوع املهن التي يزاولها امل�صتفيدون وامل�صتفيدات، وحول اأنواع امل�صاريع احلرفية املهيمنة يف املنطقة، 

والهدف من اإن�صائها.

القراءة الب�رشية: 

احلوار،  مو�صوع  حول  اأ�صئلة  طرح  ثم  بالعنوان،  وعالقتها  مكوناتها  وحتديد  للحوار،  املرافقة  ال�صور  مالحظة 

والت�صويق اإىل �صماعه، والتاأكد مما مت افرتا�صه وت�صوره. 

القراءة ال�صماعية:

بعد االإ�صغاء التام واملركز للحوار، يطرح املكون)ة( بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من انتباه اأفراد اجلماعة ومن قدرتهم على 

االلتقاط بال�صماع.

اإعادة املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  توجيه املكون)ة( اأفراد جماعة الق�صم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة اأو العبارة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم 

معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: حتديد من حتدثت معه عائ�صة - متييز امل�رشوع الذي اأرادت الن�صاء اإن�صاءه - حتديد 

الهدف من امل�رشوع.

ـ  اإعادة املكون)ة( ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

ينتقل املكون)ة( اإىل تذكريهم مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص ر�صم الهمزة يف و�صط الكلمة، فيدعوهم اإىل 

تاأمل كتابتها على االألف يف كلمة )بئر( ثم على ال�صطر يف كلمة )�صاأل(، ومالحظة حركة الهمزة وحركة احلرف الذي 

قبلها، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل ملء الفراغ يف الكلمتني املقرتحتني: )م�صاألة  ـ  اأفئدة(.

كلفته  درا�صة  اإىل  يحتاج  للدخل  مدر  م�رشوع  )كل  اأكرث  اأو  مرتني  واأكتب(  )اأتلفظ  ن�صاط  يف  املقرتحة  اجلملة  يتلفظ 

ومردوده وكيفية متويله(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص 

لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

التمهيد

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : التعاون

املو�صوع : كتابة ر�صالة

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

ور�صة الكتابة

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.

•   اأن يربز قيمة التعاون وفوائده.

اأو يطلب من واحد منهم حمل طاولة كبرية، ويربز من  التعاون وجماالته وفوائده،  ميهد املكون)ة( بحوار حول 

خالل التعبري عن عجزه اأن التعاون و�صيلة ناجعة لتحقيق ما ي�صعب حتقيقه فرديا، ثم يطرح اإ�صكاال يتعلق مبجاالت 

التعاون، واأهدافه...

ـ  ين�صت امل�صتفيدون وامل�صتفيدات اإىل االآية الكرمية التي يتلوها عليهم املكون)ة( من �صورة )املائدة(.

ـ  يعيد املكون)ة( االآية، ثم يدعو جماعة ال�صف اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآيات الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي، وميكن 

تق�صيم االآية اإذا تعذر ذلك، اأو يعمد اإىل الت�صحيح لو كانت حمفوظة �صلفا.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآيات الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

العام، خا�صة فيما تعلق باأهمية التعاون يف حتقيق االأهداف...

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل اال�صتماع اإىل احلديث النبوي ال�رشيف، فيربز لهم من خالله اأهمية التعاون، 

ويربط ذلك مب�صمون االآية الكرمية. 

التمهيد

ال�سماع واحلفظ 

والفهم

ي�صتثمر املكون)ة( احل�صة لتدريب امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على كتابة ر�صالة تبعا للخطوات االآتية:

ـ  ي�صوقهم يف البداية اإىل اأهمية التدرب على كتابة ر�صالة، وي�صتح�رش دوافع خمتلفة يف �صياقات متنوعة م�صتعينا بالتقدمي املقرتح 

ُف؟  ْو ِبَعَمِلَك. َفَكْيَف َتَت�رَشَّ دٍة َحْوَل َمْو�صوٍع َخا�صٍّ ِبَك اأَ دَّ َداَرٍة حُمَ ْو اإِ ، اأَ ٍ للدر�ص: ]َقْد ت�صَطرنُّ اأَْحيانًا اإىل ُمرا�صَلِة �َصِخ�ٍص ُمَعنيَّ

ِة[. ْقِنيَّ ِة على َهِذِه التِّ �صَّ ْب يِف َهِذِه احْلِ �َصاَلِة ِبَنْف�ِصَك؟ َتَدرَّ َوَماذا َيْلَزُمَك ِلِكتاَبِة الرِّ

ـ  يعر�ص منوذج الر�صالة امل�صاحب للدر�ص )الديباجة(، ويوجه عناية امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظته، ومتييز مكوناته 

امل�صار اإليها يف اجلانب  االأمين من النموذج بوا�صطة اأ�صهم.

ـ  ينتقل بهم اإىل منوذج طلب احل�صول على قر�ص، في�صاعدهم على ملء الفراغات مبا ينا�صب.

ـ  ميكن للمكون اقرتاح حترير ر�صالة وفق النموذج املقرتح، ويف هذه احلالة يحر�ص على تدوين بع�ص االأ�صاليب والتعابري 

امل�صكوكة الأجل  ترويجها واال�صتعانة بها اأثناء التطبيق على منوذج اآخر.

نًا جهود امل�صتفيدين وامل�صتفيدات، وداعيا اإىل بذل جهد اأكرث  ـ  يقراأ املكون)ة( الر�صالة اأو الطلب املكتوب قراءة منوذجية ُمَثمِّ

لتنويع مو�صوعات  الر�صالة، والتدرب على حتريرها.

قد ينجز العمل يف �صكل جمموعات اإذا اأمكن ذلك.

يعتمد املكون)ة( هذه اخلطة يف خمتلف ور�صات الكتابة املقرتحة يف كتاب التكوين، و�صن�صري اإليها فيما بعد بعبارة )انظر اخلطة 

املقرتحة يف ح�صة كفايات قرائية: ور�صة الكتابة(.

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : قواعد اإجناز م�رصوع حريف

املو�صوع : اأن�صئ تعاونية يف ال�صناعة التقليدية

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�ص

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص العربة منه.

•   اأن يتدرب على كتابة تقرير اجتماع دون اعتماد على �صند ب�رشي.

•   اأن يكت�صف قواعد اإجناز م�رشوع حريف: اأهدافه، ومتطلباته، وجماالته

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف مقاربة قواعد اإجناز م�رشوع حريف. 

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي:

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدين وامل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )التعاون(.

ـ  تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية التعاون لو�صع قواعد م�رشوع حريف، ثم مطالبة اأفراد اجلماعة 

   باكت�صاف جماالت التعاون واأهدافه واأ�ص�صه..

التدرج اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من مالحظة مكونات ال�صور، ومن داللة العنوان، وميكن االإحالة على 

مو�صوع القراءة ال�صماعية ال�صابق.

يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة وكتبهم مغلقة.

يعيد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صورة الثانية املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود.

الزربية،  اأو غريها مما وقع عليه اختياره مركزا على �صكل  ال�صورة  ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على 

وال�صخ�صية البارزة، ونوع امل�رشوع، وعمق االأ�صئلة الواردة يف احلوار.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين احلوار امل�صاحب لل�صورة االأوىل، ثم يتدرج بهم للتاأكد من مدى معرفتهم 

باملعلومات املذكورة حول اأهمية قواعد اإجناز م�رشوع حريف، ويف �صوء اأجوبتهم يحثهم على االطالع على اأهداف 

امل�رشوع وجماالته واأ�ص�صه.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اأربع اأو خم�ص جمموعات، ويطالب كل جمموعة بتخيل م�رشوع ل�صالح 

التعاونية، وحتديد جدواه تبعا للخطوات املنهجية املقرتحة: 

تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات اأفرادها وجتاربهم يف جمال اإجناز م�رشوع حريف، وانطالقا مما يعر�صه 

اجلدول من خطوات. ويجب على املكون)ة( اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع االأ�صئلة امل�صاحبة لل�صورة، 

واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

اختيار م�رشوع قابل للتنفيذ، وي�صتجيب للقواعد واخلطوات املتفق عليها.

التمهيد

التمهيد

القراءة

املالحظة

التحاور
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ي�صتـدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهـم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلـة ترتكـز على 

ما ياأتي: 

امل�رشوع الذي اأن�صاأه ال�صناع وال�صانعات. 

كيفية اإن�صاء التعاونية. 

النتائج التي مت احل�صول عليها.

من  �صانع(  )اأنا  االنطالق  عبارة  على  الطارئة  التحويالت  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  املكون)ة(  يدعو 

اإ�صنادها اإىل ال�صمائر املنف�صلة املقرتحة، ثم يقراأ عليهم مرتني اأو اأكرث ال�صيغ املتعلقة باملفرد، ويثري انتباههم  خالل 

التذكري والتاأنيث، والتكلم والغيبة  باملثنى واجلمع يف  نف�صها ما تعلق  بالطريقة  التي طراأت، ثم ينجز  التغريات  اإىل 

واخلطاب.

يتدرج بهم اإىل حتويل عبارات اأخرى يقرتحها عليهم، وميكنه االإحالة اإىل ما مت التدرب عليه بهذا ال�صاأن يف م�صتوى 

التمكني.

يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ميكن ت�صخي�ص امل�صهد، وتوزيع االأدوار على اأفراد جماعة الق�صم.

يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل ملء الفراغات مبا 

ينا�صب لكتابة تقرير عن اجتماع اأع�صاء مكتب التعاونية.

ا�صتح�صار ما مت ا�صتخال�صه يف الن�ص القرائي ال�صماعي: )اأن�صئ م�رشوعا حرفيا( اأو قراءة الن�صو�ص )اأن�صئ تعاونية 

يف ال�صناعة التقليدية(، ثم طرح اإ�صكال يتعلق بفوائد التعاون وبقواعده االأ�صا�صية، واملوقف من العمل التعاوين...

مالحظة ال�صورة االأوىل املرافقة للدر�ص، واإثارة حوار حول ما تعر�صه يف عالقة بالعنوان.

ـ  قراءة العبارة امل�صدرة للدر�ص، فتحديد املوقف من ال�صلوكات والت�رشفات املحددة يف اجلدول، ثم ت�صنيفها بح�صب 

االآراء االأكرث ترددا وهيمنة.

تق�صيم امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل خم�ص جمموعات تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: العوامل الكامنة وراء اإن�صاء التعاونية
•  املجموعة الثانية: التزامات املتعاون

• املجموعة الثالثة: احلقوق والواجبات بعد اكت�صاب الع�صوية
تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف كل جانب.

الفهم

املالحظة والتعبري

القراءة والكتابة

التمهيد

املالحظة

التحاور

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : فوائد التعاون وقواعدهالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يناق�ص فوائد التعاون وقواعده االأ�صا�صية.

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار قواعد التعاون يف �صياق مهنته. 

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : قوانني التعاونية

املو�صوع : اإعادة فاتورة

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يكت�صف مهام اأع�صاء مكتب التعاونية.

•   اأن يتدرب على اإجناز فاتورة.

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار قواعد التعاون ومبادئه يف �صياق مهنته.  

ا�صتح�صار ما مت ا�صتخال�صه يف الدر�ص ال�صابق: )فوائد التعاون وقواعده(، ثم طرح اإ�صكال يتعلق بالقواعد االأ�صا�صية

للتعاون، ومكونات املكتب ومهامه، والقانون االأ�صا�صي...

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق ا�صتف�صار امل�صتفيدين وامل�صتفيدات عن كيفية اإجناز الفاتورة، وعن مكوناتها، ثم 

يدعوهم للتدرب على ذلك من خالل تتبع اأن�صطة الدر�ص. 

ـ  ي�صاعدهم على تدبر معطيات اجلدول، وا�صتثمار العنا�رش يف اللوحة لتحرير فاتورة.

ـ  ميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اإجناز ما ياأتي:

ـ  حتديد عنا�رش الفاتورة

ـ  ملء الفاتورة وح�صاب املجاميع

مالحظة ال�صورة املرافقة للدر�ص، واإثارة حوار حول ما تعر�صه يف عالقة بالعنوان.

ترددا  االأكرث  بح�صب  ت�صنيفها  ثم  اجلدول،  يف  الواردة  االآراء  من  املوقف  وحتديد  للدر�ص،  امل�صدرة  العبارة  قراءة 

وهيمنة.

تق�صيم امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اأربع جمموعات تبعا ملا ياأتي :

• املجموعة االأوىل : مهام الرئي�ص اأو نائبه
• املجموعة الثانية : الكاتب اأو نائبه

• املجموعة الثالثة : اأمني ال�صندوق اأو نائبه
• املجموعة الرابعة : كيفية تكوين املكتب

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

طرق تكوين املكتب، ومهام اأع�صائه.

التمهيد

التمهيد

التطبيق

املالحظة والتدرب

املالحظة

التحاور
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أهداف النشاط :

Montage Guide Niv 2 Artisan Tahiil (114 pages).indd   72 25/09/19   14:17



73

كفايات قرائية: قراءة �صماعيةاملو�صوع : متويل امل�صاريع ال�صغرىالـح�صة : �صاعة

املقطع  الثاينالوحدة الرابعة

•   اأن يكت�صف امل�صتفيد)ة( مو�صوع متويل امل�صاريع ال�صغرى.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

ي�صتف�رش  ثم  املنطقة،  �صاكنة  ت�صتفيد منها  اأن  التي ميكن  ال�صغرى  امل�صاريع  اأنواع  املكون)ة( در�صه بحوار حول  يفتتح 

امل�صتفيدين وامل�صتفيدات عما يعرفونه عن هذه امل�صاريع، ويدعوهم اإىل اكت�صافها.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

ينتقل املكون)ة( اإىل تذكريهم مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص ر�صم الهمزة يف و�صط الكلمة، فيدعوهم اإىل 

تاأمل كتابتها على الواو يف كلمة )�صوؤال( ثم على ال�صطر يف كلمة )قراءة(، ومالحظة حركة الهمزة وحركة احلرف 

الذي قبلها، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل ملء الفراغ يف الكلمات الثالث املقرتحة: )ت�صاَءَم - �صوؤال - موؤمن(.

يتلفظ املكون)ة( اجلملة املقرتحة يف ن�صاط )اأتلفظ واأكتب( مرتني اأو اأكرث )يجب اأن تعرف متطلبات ال�صوق، ومعايري 

جودة املنتوج املطلوبة(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص 

لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.  

القراءة الب�رشية: 

اأ�صئلة تت�صل مبوؤ�رشات  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبالحظة ال�صورة امل�صاحبة للحوار، فيطرح عليهم 

م�صاعدة على الفهم وو�صع فر�صية القراءة، ثم ي�صوقهم اإىل تعرف متطلبات امل�صاريع ال�صغرى.

القراءة ال�صماعية:

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهم واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه 

اإليهم بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط بال�صماع.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهم �صوؤاال �صوؤاال.

يوجههم بوا�صطة حوار الختيار الكلمة اأو العبارة املنا�صبة لكل �صوؤال للتمكن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: 

متييز اجلواب ال�صحيح من اخلاطئ ـ  تعيني مطلب من متطلبات ال�صوق مل يذكر يف الن�ص.

اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار. 

التمهيد

القراءة والكتابة

ال�سماع والفهم

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : درا�صة جدوى م�رصوع

املو�صوع : الك�صب احلالل

املو�صوع : طلب رخ�صة

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات قرائية  ـ  قيم وف�صائل

ور�صة الكتابة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن مييز القواعد االأ�صا�صية لدرا�صة جدوى م�رشوع. 

•   اأن يكون قادرا على ا�صتثمار مكت�صباته وخربته يف جمال مهنته.

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاه.

•   اأن يربز قيمة الك�صب احلالل يف �صياق مهنته.

ميهد املكون)ة( بحوار حول الك�صب واأنواعه، ويربط ذلك مبا يحث عليه االإ�صالم.التمهيد

ـ  ين�صت امل�صتفيدون وامل�صتفيدات اإىل االآية الكرمية من �صورة )البقرة(.

ـ  يعيد املكون)ة( قراءة االآية، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل الرتديد معه فرديا ثم جماعيا.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي، وميكن تق�صيمها اإذا 

تعذر ذلك.

ـ  يتدرج بهم اإىل �رشح بع�ص الكلمات ال�صعبة، وا�صتخال�ص مغزى االآية ومناق�صته، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين 

فكرة عن مو�صوعها العام، خا�صة فيما تعلق ب�صفات التاجر و�رشوط الك�صب احلالل.

تلك  اأهمية  خالله  من  لهم  فيربز  ال�رشيف،  النبوي  احلديث  اإىل  اال�صتماع  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�صتدرج  ـ  

ال�صفات، ويربط ذلك مب�صمون االآية الكرمية.

يذكر املكون)ة( مبو�صوع القراءة ال�صابق )متويل امل�صاريع ال�صغرى(، ثم يربطه بالدر�ص اجلديد، داعيا اأفراد اجلماعة 

اإىل تعرف جدوى امل�رشوع، وكيفية درا�صته. 

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة �صورة ال�صانع التقليدي املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور 

التي يراها اأكرث تعبريا عن مو�صوع الدر�ص.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا مركزا على ال�صورة، ثم يربط ذلك مبو�صوع الدر�ص املعرب عنه يف العنوان وبخا�صة 

ما تعلق بالنقود واملنتوج. 

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين العبارة امل�صدرة للجدول، ويناق�صهم يف م�صمونها، ويف االأ�صئلة املطروحة 

حولها، ويف اجلواب الذي يقرتحونه.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل خم�ص جمموعات، تبعا ملا ياأتي:  

•  املجموعة االأوىل: درا�صة ال�صوق 

ال�سمع واحلفظ

والفهم

التمهيد

املالحظة

التحاور

)انظر اخلطة املقرتحة يف ح�صة كفايات قرائية: ور�صة الكتابة: كتابة ر�صالة(.  

أهداف النشاط :
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كفايات قرائية: قراءة الن�صو�صاملو�صوع : متويل امل�صاريع ال�صغرىالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص داللة متويل امل�صاريع ال�صغرى.

•   اأن يتدرب على كتابة طلب دون اعتماد على �صند ب�رشي.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل ما ياأتي: 

ـ  ما يبدو يف ال�صورة.

ـ  داللة العنوان: » متويل امل�صاريع ال�صغرى ».

امل�صاريع  متويل   « بالعنوان:  وربطهما  القرو�ص،  موؤ�ص�صة  وموظف  املراأة  عن  ال�صادر  احلوار  من  جملتني  قراءة 

ال�صغرى«.

يتدرج بهم اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص.

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة دون فتح الكتب.

يعيد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

ـ  ميكن ت�صخي�ص امل�صهد، وتوزيع االأدوار على اأفراد جماعة الق�صم.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل فهم الن�ص، واإدراك معانيه عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على ما 

ياأتي: 

حتديد �صحة اأو خطاأ املعلومة املقدمة: )هل الرجال وحدهم ي�صتفيدون من القرو�صـ   هل م�رشوع القرو�ص ا�صتهالكي(.

ـ  عزل كلمة حول جدوى امل�رشوع مل تذكر يف احلوار.

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة عبارة )ي�صاعد القر�ص( وما اأ�صند اإىل الفعل )ي�صاعد( من �صمائر 

مت�صلة يف حاالت االإفراد والتثنية واجلمع، ويف حال التكلم والغيبة والتخاطب، �صواء بالن�صبة اإىل املذكر اأو املوؤنث، 

ثم يقراأ عليهم مرتني اأو اأكرث ال�صيغ املقدمة، ويثري انتباههم اإىل التغريات التي طراأت.

ـ  يتدرج بهم اإىل التطبيق على عبارات اأخرى يقرتحها عليهم، وميكنه االإحالة اإىل ما مت التدرب عليه بهذا ال�صاأن يف 

م�صتوى التمكني.

•  املجموعة الثانية: الدرا�صة التقنية
•  املجموعة الثالثة: الدرا�صة املالية

•  املجموعة الرابعة: درا�صة التمويل 
•  املجموعة اخلام�صة: الدرا�صة القانونية

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل جمموعة اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

القرارات ال�صليمة الواجب اتخاذها يف جمال درا�صة جدوى م�رشوع.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

التحاور
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : متويل م�رصوع حريف

املو�صوع : تدبري القرو�ص

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يتعرف القواعد االأ�صا�صية لتدبري القر�ص.

•   اأن يكون قادرا على مناق�صة قواعد متويل م�رشوع. 

•   اأن يتعرف القواعد االأ�صا�صية لتمويل م�رشوع.

•   اأن يكون قادرا على مناق�صة قواعد متويل م�رشوع. 

التمهيد

القراءة والكتابة

املالحظة

التمهيد

التحاور

التذكري مبا مت ا�صتخال�صه يف الن�ص القرائي ال�صماعي: )م�رشوع مهني(، ثم طرح اإ�صكال يتعلق باأهم واأف�صل الطرق 

املتاحة لتمويل م�رشوع، والدعوة اإىل اكت�صافها..

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل كتابة طلب قر�ص للم�صاركة يف متويل م�رشوع، ويقرتح 

عليكم ملء فراغات مبا ينا�صب يف منوذج من اإعداده اأو يحيلهم على ور�صة الكتابة ال�صابقة )طلب رخ�صة(.

مالحظة ال�صورة املرافقة للدر�ص، واإثارة حوار حول ما تعر�صه يف عالقة بالعنوان.

باأهمية  يتعلق  اإ�صكال  طرح  ثم  ال�صغرى(،  امل�صاريع  )متويل  الن�صو�ص:  قراءة  ح�صة  يف  ا�صتخال�صه  مت  مبا  التذكري 

القرو�ص يف متويل امل�صاريع، وطرق تدبريها بال�صكل ال�صحيح..

ت�صنيف  ثم  اجلدول،  يف  املحددة  باالأمور  املعرفة  طبيعة  وحتديد  ال�صورة،  يف  املراأة  عن  ال�صادرة  العبارة  قراءة 

االأجوبة بح�صب الرتددات والهيمنة.

تق�صيم امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اأربع جمموعات، تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: احلل االأول: املزودون

•  املجموعة الثانية: احلل الثاين: القرو�ص

•  املجموعة الثالثة: احلل الثالث: م�صاهمون و�رشكاء

•  املجموعة الرابعة: احلل الرابع: التمويل الذاتي

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

اتخاذ القرار االأن�صب بخ�صو�ص متويل م�رشوع مهني.

أهداف النشاط :
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كفايات قرائية: احل�صاباملو�صوع : املحا�صبة والت�صيري املايلالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يتعرف مبادئ املحا�صبة والت�صيري املايل.

•   اأن يتدرب على ت�صجيل العمليات احل�صابية التي تقوم بها التعاونية.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق ا�صتف�صار امل�صتفيدين وامل�صتفيدات عن كيفية تدبري امليزانية داخل البيت، ويقارن ذلك 

مع ح�صاب ميزانية �رشكة اأو تعاونية، وما يتطلبه هذا االأمر، ثم يدعوهم اإىل تعرف مبادئ املحا�صبة والت�صيري املايل 

والتدرب على ت�صجيل املعلومات من خالل تتبع اأن�صطة الدر�ص. 

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على اإجناز العمليات املطلوبة يف اجلدول. 

ميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ي�صتخل�ص معاين مثل: الر�صيد املدين - الر�صيد الدائن..

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة، وا�صتخال�ص تعريف املحا�صبة.

يتدرج بهم اإىل حتديد ما ياأتي:

ـ  م�صك ال�صجالت.

ـ  املبداأ العام للح�صاب والت�صيري.

ـ  ي�صاعدهم على تدبر معطيات اجلدول، وا�صتثمار مداخله انطالقا من معطيات جديدة اأخرى. 

ُز َعَلْيِه؟  كِّ وِعك، َفَما اجْلاِنُب الَّذي �َصرُتَ غرٍي ِلَتْمويِل َم�رْشُ ْرت يف َطَلِب َقْر�ٍص �صَ قراءة العبارة امل�صدرة للدر�ص: »َلْو َفكَّ

وفتح حوار ب�صاأن كل جانب مقرتح، ثم ت�صنيف االأجوبة بح�صب الرتددات والهيمنة.

تق�صيم امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل جمموعات، تبعا ملا ياأتي: 

•  املجموعة االأوىل: اجلوانب الواجب الرتكيز عليها عند طلب قر�ص لتمويل م�رشوع 
•  املجموعة الثانية: كيفية احل�صول على القر�ص
•  املجموعة الثالثة: كيفية ح�صاب فوائد القرو�ص

تنجز املجموعات العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع املعلومات املمكن توظيفها 

اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع اجلميع اإىل 

اتخاذ القرار االأن�صب بخ�صو�ص طلب القرو�ص وتدبريها، وكيفية ح�صاب الفوائد.

مالحظة �صورة الن�صبة املئوية املرافقة للدر�ص، واإثارة حوار حول ما تعر�صه يف عالقة بالعنوان.

التمهيد

التطبيق

املالحظة والتدرب

التحاور

املالحظة
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : م�رصوع مهني

املو�صوع : ق�صة نوح عليه ال�صالم

كفايات قرائية: قراءة �صماعية

كفايات قرائية: قيم وف�صائل

املقطع الثالثالوحدة الرابعة

•   اأن يتعرف امل�صتفيد متطلبات م�رشوع مهني.

•   اأن يحفظ امل�صتفيد)ة( اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن يتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن يتدبر معنى االآيات، وي�صتخل�ص مغزاها.
•   اأن يتعرف ق�ص�ص االأنبياء، وي�صتخل�ص العربة منها.

•   اأن يقراأ جملة ويكتبها. 

فتح حوار حول اأنواع امل�صاريع املهنية التي ميكن اأن ي�صتفيد منها ال�صانع التقليدي، واال�صتف�صار عما تتطلبه من خربة 

ومتويل واإجراءات.

ي�صتهل املكون)ة( در�صه بحوار حول الفرق بني النبي والر�صول، اأو حول الغاية من بعثة الر�صل، ثم يطرح اإ�صكاال 

ل�صد االنتباه اإىل اأهمية معرفة ق�ص�ص االأنبياء والر�صل الواردة يف القراآن الكرمي، ومن بينهم ق�صة نوح عليهم ال�صالم 

اأجمعني، ويدعوهم اإىل تتبع اأحداثها، وا�صتخال�ص العربة منها.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

ينتقل املكون)ة( اإىل تذكريهم مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص ر�صم الهمزة يف اآخر الكلمة، فيدعوهم اإىل 

تاأمل كتابتها على ال�صطر بعد �صكون حي اأو ميت يف كلمتي )�صماء - �صيء(، ومالحظة حركة الهمزة وحركة احلرف 

الذي قبلها، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل ملء الفراغ يف الكلمات الثالث املقرتحة: )مناء - يفء - ف�صاء(.

يتلفظ املكون)ة( اجلملة املقرتحة يف ن�صاط )اأتلفظ واأكتب( مرتني اأو اأكرث )التفكري يف م�صاريع مهنية و�صيلة لتنمية املهنة 

وحتقيق مردود اأف�صل(، مراعيا قواعد التلفظ واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص 

لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.  

القراءة الب�رشية: 

احلوار،  مو�صوع  حول  اأ�صئلة  طرح  ثم  بالعنوان،  وعالقتها  مكوناتها  وحتديد  للحوار،  املرافقة  ال�صور  مالحظة 

والت�صويق اإىل �صماعه، والتاأكد مما مت افرتا�صه وت�صوره. 

القراءة ال�صماعية:

بعد االإ�صغاء التام واملركز للحوار، يطرح املكون)ة( بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من انتباه اأفراد اجلماعة ومن قدرتهم على 

االلتقاط بال�صماع.

اإعادة املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  توجيه املكون)ة( اأفراد جماعة الق�صم بوا�صطة حوار لتحديد امل�صكل الذي يعاين منه ال�صانع، وت�صمية امل�رشوع الذي 

اقرتحته الزوجة، وتعيني اجلهة التي مت االت�صال بها. 

اإعادة املكون)ة( ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة.

التمهيد

التمهيد

القراءة والكتابة

ال�سماع والفهم
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : قواعد ح�صن ال�صتقبال

املو�صوع : كتابة طلب انخراط يف ال�صندوق املغربي للتقاعد

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

ور�صة الكتابة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يكت�صف قواعد ح�صن اال�صتقبال.

•   اأن يكون قادرا على اتخاذ القرار ال�صليم يف جمال ح�صن اال�صتقبال.

ا�صتح�صار ما مت ا�صتخال�صه يف الن�ص القرائي: )م�رشوع مهني(، ثم طرح اأ�صئلة تتعلق باأهمية ح�صن اال�صتقبال الإجناح 

امل�رشع، مع الدعوة اإىل اكت�صاف الربوتوكوالت والطرق امل�صاعدة على ربط االت�صال بامل�صتهلك...

مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص اأو �صور اأخرى من الدر�ص القرائي، واإثارة حوار حول ما تعر�صه يف عالقة بالعنوان.

ـ  قراءة العبارتني اللتني ا�صتهل بهما الدر�ص، وحتديد االقرتاح وهو ت�صخي�ص م�صهد ا�صتقبال زبون، ثم تقدمي مثال، 

وت�صخي�صه. )انظر املثال يف كتاب التكوين(.

ـ  يتطوع م�صتفيدان اأو م�صتفيدتان لت�صخي�ص احلوار.

ـ  بعد تتبع احلوار الذي مت ت�صخي�صه، مينح املكون)ة( للم�صتفيدات وامل�صتفيدين مهلة للتفكري يف م�صهد اآخر انطالقا من 

املثال املقدم، ومن خالل االأ�صئلة املحددة: اأين مت اللقاء؟ ومتى؟ وملاذا؟ وكيف مت اال�صتقبال؟ وما هي قواعد التعامل؟ 

ـ  ينجز كل ثنائي العمل بح�صب املطلوب، وعلى املكون)ة( اأن يقراأ عليهم ب�صوت م�صموع الر�صيد املعجمي واالأ�صلوبي 

املمكن توظيفه اأثناء الت�صخي�ص.

ـ  بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، يدعو املكون)ة( كل ثنائي اإىل ت�صخي�ص م�صهد اال�صتقبال، ويتو�صل مع اجلميع 

اإىل اأهمية اال�صتقبال يف املجال املهني، واأهم قواعده والربوتوكوالت امل�صاحبة له.

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأن ين�صتوا جيدا اإىل االآيات الكرمية التي �صوف يتلوها عليهم من �صورة 

)هود(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآيات الكرمية، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع كل اآية على حدة، 

  ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على حفظ االآيات الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهم اإىل �رشح بع�ص الكلمات ال�صعبة، وا�صتخال�ص مغزى االآيات الكرمية ومناق�صته )ق�صة نوح تدل على 

  وعد الله للموؤمنني بالفرج بعد املحنة - م�صري من كفر بالله الهالك(، فيطرح عليهم اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن 

   مو�صوعها العام، وعن االأحداث البارزة فيها.

التمهيد

املالحظة

التحاور

ال�سماع واحلفظ

والفهم

)انظر اخلطة املقرتحة يف ح�صة كفايات قرائية: ور�صة الكتابة: كتابة ر�صالة(.  
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : التغطية ال�صحية وال�صمان الجتماعي

املو�صوع : نظام امل�صاعدة الطبية : الرميد

كفايات قرائية: قراءة الن�صو�ص

كفايات �صو�صيو  ـ  مهنية

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يتمكن من فهم الن�ص، وا�صتخال�ص العربة منه.

•   اأن يتعرف �رشوط وكيفية اال�صتفادة من نظام امل�صاعدة الطبية )الرميد(.

•   اأن يتعرف فوائد وطرق االنخراط يف نظام التغطية ال�صحية وال�صمان االجتماعي.

•   اأن يتدرب على تعبئة ا�صتمارة اال�صتفادة من نظام امل�صاعدة الطبية. 

التدرج اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من مالحظة مكونات ال�صور، ومن داللة العنوان، وميكن االإحالة على 

الواقع ال�صحي وطرق تدبري م�صاألة الرعاية والتغطية ال�صحية؛ اأي فتح حوار حول املخاطر واحلوادث التي يتعر�ص 

ال�صحية  التغطية  من  ي�صتفيد  عمن  ا�صتف�صارهم  ثم  لهم،  حماية  �صمان  وكيفية  بالقطاع،  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدون  لها 

اإمكانية ذلك، والفوائد التي  اإ�صكال ين�صب على كيفية االنخراط، ومدى  وال�صمان االجتماعي، ويف االأخري طرح 

ميكن اأن يجنيها الفرد ب�صفة عامة.

ال�صحية وال�صمان االجتماعي(، ثم طرح  )التغطية  ال�صابقة:  القرائية  الن�صو�ص  ا�صتخال�صه يف ح�صة  التذكري مبا مت 

اإ�صكال يتعلق مبدى اطالع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات على نظام امل�صاعدة الطبية )الرميد(، مع ت�صويقهم اإىل تعرف ذلك 

من خالل تتبع اأن�صطة الدر�ص..

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » نظام امل�صاعدة الطبية: الرميد«.

ـ  يقراأ املكون)ة( الن�ص على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات قراءة معربة و�صليمة وكتبهم مغلقة.

ـ  يعيد قراءة الن�ص عليهم بعد اأن يفتحوا كتبهم ليتابعوا فيها.

ـ  يكلف بع�صهم بالتناوب على قراءة جملة اأو اأكرث يعينها لهم.

ـ  يقوم قراءتهم، اأو يطلب ذلك من بع�صهم كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم.

على  ترتكز  واأ�صئلة  اأن�صطة  طريق  عن  معانيه  واإدراك  الن�ص،  فهم  اإىل  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  املكون)ة(  ي�صتدرج 

َقاُعِد  ـ  َااِل�ْصِتَفاَدُة ِمْن َتْعِوي�صاِت اْلِواَلَدِة  ـ  َااِل�ْصِتَفاَدُة ِمَن اْلِعاَلِج  ْعِوي�ُص َعِن التَّ تعيني ما مل يذكر يف الن�ص مما ياأتي: َالتَّ

َوااِل�ْصِت�ْصَفاء. 

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات 

املروجة يف تعابري وظيفية.

يقراأ املكون)ة( ت�رشيف فعل )اأنخرط( يف امل�صارع، ويدعو امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل االإن�صات اإليه جيدا م�صتح�رشا 

ا�صتح�صار  تغيريات، وميكنه  الفعل من  ما طراأ على  اإىل مالحظة  انتباههم  يثري  ثم  التمكني،  م�صتوى  تعرفوه يف  ما 

ال�صمري امل�صاحب لكل �صيغة اإذا تبني له اأن ذلك يي�رش الفهم واالإدراك.

ي�صاعدهم على ت�رشيف فعل اآخر مزيد على وزن )انفعل( اأو )افتعل( م�صرت�صدين باملثال ال�صابق، وال باأ�ص من اقرتاح 

فعل اآخر �رشيطة اأن يكون �صحيحا ومزيدا.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري
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كفايات �صو�صيو  ـ  مهنيةاملو�صوع : نظام املعا�صالـح�صة : �صاعة

•   اأن يكت�صب امل�صتفيد)ة( مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن يتعرف كيفية اال�صتفادة من نظام املعا�ص.

•   اأن مييز الوثائق الالزمة لال�صتفادة من نظام املعا�ص. 

تذكري امل�صتفيدين وامل�صتفيدات مبا مت ا�صتخال�صه يف ح�صة الكفايات ال�صو�صيو - مهنية ال�صابقة: )نظام امل�صاعدة الطبية: 

الرميد( اأو بح�صة الن�صو�ص القرائية املتقدمة: )التغطية ال�صحية وال�صمان االجتماعي(، ثم طرح اإ�صكال يتعلق مبدى 

معرفتهم لنظام املعا�ص، مع ت�صويقهم اإىل االطالع عليه من خالل تتبع اأن�صطة الدر�ص..

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » نظام املعا�ص«.

�ْصَتِفيُد ِمْن ِنَظاِم  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ال�صوؤال الذي طرحه امل�صتفيد على موظف بامل�صلحة: )َكْيَف اأَ

اخلطاطة  )انظر  عليهم:  اقرتح  مواقفهم مما  والتاأكد من  االأوىل،  اأجوبتهم  لتعرف  بهم  يتدرج  ثم  قاُعِد؟(،  التَّ َمَعا�ِص 

الوا�صفة يف كتاب التكوين(؟

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل جمموعات تبعا للمحاور االآتية: 

•   �رشوط اال�صتفادة من معا�ص التقاعد.
•   كيفية ح�صاب معا�ص التقاعد.

•   كيفية تعبئة طلب معا�ص التقاعد.
•   الوثائق الالزمة لتكوين ملف اال�صتفادة من نظام معا�ص التقاعد. 

اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على معلومات واطالع 

امل�صاحبة  املعلومات  م�صموع  ب�صوت  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  يقراأ على  اأن  ذلك  اأثناء  املكون)ة(  عليهم. ويجب على 

للدر�ص، والتي ميكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

و�رشوط وكيفية اال�صتفادة من نظام معا�ص التقاعد.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ال�صوؤال الذي ا�صتهل به الدر�ص: )ما �رُشوُط ااِل�ْصِتفاَدِة ِمْن هذا النِّظاِم؟(، 

ثم يتدرج بهم لتعرف اأجوبتهم االأوىل، والتاأكد من مواقفهم مما اقرتح عليهم: )مَلْ َي�ْصَبْق َلك اأَِن ا�ْصَتَفْدت ِمْن اأَيِّ ِنظاٍم 

ِة(. يَّ َفقاِت َعِن اْلِعالَجاِت الّطبِّ اأِْمنِي االإِْجَباِريِّ َعِن امْلََر�ِص - َلْي�َصْت َلك اإِْمكاَناٌت ِللنَّ ِللتَّ

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اإىل جمموعات تبعا ملا ياأتي: 

ِة ؟ يَّ اُن اْلَو�َصِط اْلَقَرِويِّ ِمْن ِنَظاِم امْلُ�َصاَعَدِة الّطبِّ •  املجموعة االأوىل: َكْيَف َي�ْصَتفيُد �ُصكَّ
ِة ؟ يَّ ُن َمَلفنُّ َطَلِب ااِل�ْصِتفاَدِة ِمْن ِنَظاِم امْلُ�َصاَعَدِة الّطبِّ •  املجموعة الثانية: مِمَّ َيَتَكوَّ

•  املجموعة الثالثة: ملء ا�صتمارة اال�صتفادة من نظام امل�صاعدة الطبية.
•  املجموعة الرابعة: الوثائق الالزمة لتكوين ملف اال�صتفادة من نظام امل�صاعدة الطبية. 

اأفرادها وجتاربهم، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على معلومات واطالع 

امل�صاحبة  املعلومات  م�صموع  ب�صوت  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  يقراأ على  اأن  ذلك  اأثناء  املكون)ة(  عليهم. ويجب على 

للدر�ص، والتي ميكن توظيفها اأثناء املناق�صة.

يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

اأهمية نظام امل�صاعدة الطبية )الرميد(، و�رشوط وكيفية اال�صتفادة منه.

التمهيد

املالحظة

التحاور

التحاور
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : جرد ال�صندوق

تقويـم يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

تقويـم املكت�صبات عند نهاية الوحدة الرابعة )ح�صن التدبري واإدارة العمل املهني(

كفايات قرائية: احل�صاب

تقويـم اأن�صطة املقطع

•   اأن يكون امل�صتفيد)ة( قادرا على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•   اأن يتدرب على عملية جرد ال�صندوق.

الظروف  ال�صندوق، وعن  وامل�صتفيدات عن طريقة جرد  امل�صتفيدين  ا�صتف�صار  لدر�صه عن طريق  املكون)ة(  ـ  ميهد 

امل�صاحبة لذلك، ثم يدعوهم للتدرب على تلك العمليات من خالل تتبع اأن�صطة الدر�ص. 

ـ  ي�صاعدهم على ت�صطري اجلدول، وملئه باملبالغ املحددة، ثم اإجناز العمليات لتحديد املدخول اليومي.

ـ  ميكنه اقرتاح مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على فهم امل�صاألة املعرو�صة.

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اإجناز ما ياأتي:

ـ  ت�صنيف القطع والورقات النقدية

ـ  حتديد القيمة االإجمالية لكل �صنف

ـ  ح�صاب املجموع االإجمايل للورقات والقطع النقدية

ـ  حتديد ما كان بال�صندوق قبل بداية البيع

ـ  حتديد املدخول اليومي من خالل نق�ص املبلغ ال�صابق من املبلغ االإجمايل

التمهيد

املالحظة والتدرب

التطبيق

تقومي الكفايات

القرائية والكتابية

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�صتفيد)ة( من االإن�صات اجليد مل�صمون احلوار، بعد ترديده 

وت�صميعه، والقدرة على التو�صل اإىل اجلواب ال�صحيح من خالل اختيار الكلمات املنا�صبة )معر�ص، احللي(، وحذف 

من القائمة ما مل يذكر بخ�صو�ص جوانب امل�رشوع )اأهداف  امل�رشوع(، وقراءة العبارات الواردة يف البطاقة )معر�ص 

ال�صناعة التقليدية اجلهة ال�رشقية حلي الف�صة والقالدات تعاونية ال�صالم(. وي�صرتط يف حالة تعذر متييز العبارات اأن 

يعمد املكون)ة( اإىل كتابتها بخط وا�صح على ال�صبورة، اأو اأن يعيد ت�صميع احلوار اأو اجلزء املتعلق بالن�صاط.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ر�صم جملة ) ي�صاعدنا امل�رشوع على ت�صغيل 

�صباب من مركز التكوين، وت�صويق املنتوج( يف احليز املخ�ص�ص لها، ومدى التزامه بالف�صاء الكتابي، واحرتام عدد 

االأ�صطر، وقابلية قراءة ما كتب، ف�صال عن اال�صرت�صال والت�صل�صل، وال�صالمة من االأخطاء. 

)اأنا مواطن مغربي،  الثالث  امل�صتفيد)ة( على قراءة عنا�رش اجلمل  التعبري: يركز املكون)ة( على مدى قدرة  تقومي 

هو مواطن مغربي، هما مواطنان مغربيان(، مع التمكن من ملء الفراغ يف اجلمل املقرتحة مبا يتنا�صب وال�صمائر.

مبحور  وربطها  الكرمية،  االآيات  ملو�صوع  ال�رشورية  التف�صريات  تقدمي  اإىل  املكون)ة(  يعمد  الكرمي:  القراآن  تقومي 

التكوين، وذكر ال�صور امل�صدر، ثم يقراأ االآيات املعطاة جهرا وبو�صوح تام، ويطلب من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات اأن 

يتمموها مبا ينا�صب مركزا على قدرتهم على اال�صتظهار.

املطلوب  ي�رشح  ثم  للجدولني،  املكونة  العنا�رش  التقوميية،  الو�صعية  هذه  يف  املكون)ة(  يو�صح  احل�صاب:  تقومي 

اإجنازه، مراعيا قدرة امل�صتفيد)ة( على و�صع عمليات ال�رشب واجلمع، واحرتام مواقع الوحدات والع�رشات واملئات 

واالآالف، مع �صبط اجلموع والفرق بني م�صطلحي الدائن واملدين.

1(  تقويـم التعلمات:
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االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

للتعاونية  املنظمة  والقوانني  والواجب،  احلق  )ذوي  على  امل�صتفيد)ة(  تعرف  مدى  املهنية  الكفايات  تقومي  يف  روعي 

احلق/الواجب(   ( مفهومي  بربط  املتعلقة  االختيارات  من  جمموعة  من  انطالقا  اأ�صئلة،  ثالثة  خالل  من  ال�صناعية( 

اأو بنعم عن قرارات �صادرة عن التعاونية، والو�صل بخط بني كل  بالتف�صري املنا�صب له يف التعاونية، واالإجابة بال 

م�صوؤول بالتعاونية )الرئي�ص اأو نائبه، الكاتب العام اأو نائبه، اأمني ال�صندوق اأو نائبه(، وبني ما يقوم به من مهام فيها، 

و�صبط خمتلف القوانني واالإجراءات املنظمة لالنخراط يف التعاونيات.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�صتفيد)ة( على اإجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظهار 

اال�صتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�صم من مقت�صيات االنخراط يف املجموعات املهنية.

االإجابات ال�صحيحة:

اأن يتمكن حوايل 80 % من امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من االإجابة ال�صحيحة عن اأ�صئلة كل جمال على حدة.

تقومي الكفايات

املهنية

�سياق و�سعية

التقومي

الدعائم

التعليمات

طريقة الإجناز

معايري الت�سحيح

ا�صتفاد اأع�صاء تعاونية من اإعانة الإن�صاء م�رشوع للخزف مدر للدخل، لقد اأخذوا قر�صا، وا�صرتوا فرنا جديدا وحمال 

لبيع الفخار. 

�صورة لالأع�صاء املكونني للتعاونية وهم يتداولون يف اأمور امل�رشوع، �صورة ملجموعة من االأواين اخلزفية.

بطاقة تعر�ص معلومات عن التعاونية؛

بطاقة طلب معلومات عن التعاونية تتخللها فراغات يجب اأن متالأ مبا ينا�صب.

يقراأ امل�صتفيد)ة( احلوار االفرتا�صي ملعرفة املراد اإجنازه، وي�صتخل�ص املعلومات املتعلقة بامل�رشوع.

قراءة م�صمون البطاقة.

ملء الطلب باملعلومات اخلا�صة بالتعاونية.

حتديد البيانات املتعلقة مب�رشوع مدر للدخل.

ال�صور  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  ويدعو  متاأنية،  قراءة  الو�صعية  عن  املعربة  العبارات  املكون)ة(  يقراأ 

امل�صاحبة لها، واال�صتماع اإليه جيدا، ثم يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة، متدرجا بهم من املهمة االأوىل اإىل 

الثانية وهكذا دواليك. 

يراعي املكون)ة( يف ت�صحيح هذا التقومي مدى متكن امل�صتفيد)ة( من ا�صتثمار مكت�صباته، ومن اإدماج موارده وتعبئتها 

حلل الو�صعية  ـ   امل�صكل، وحتليلها. )انظر �صبكة ت�صحيح الو�صعية  ـ  امل�صكل يف دليل التقومي(.

2(  تقويـم اإجمايل للقدرة على توظيف التعلم:

ملحوظة:  يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�صخي�ص اأدوار تبعا ملا يراه املكون)ة( ناجعا.

3(  املعاجلة والدعم: )نهج نف�ص اخلطوات املدرجة يف جذاذة الوحدة االأوىل(
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املو�صوع : ما هي حقوقي ؟الـح�صة : �صاعة

ملف خا�ص باملراأة يف قطاع ال�صناعة التقليدية

يوظف هذا امللف لدعم كفايات املراأة يف الِقَطاع اأو لتعوي�ص درو�ص غري منا�صبة لهذه الفئة يف الكتاب

كفايات قرائية: قراءة �صماعية

•   اأن تكت�صف امل�صتفيدة اأهمية و�صع ميثاق ملزم للجماعة.

•   اأن متيز بني احلق والواجب.

•   اأن تتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن تقراأ جملة اأو اأكرث، وتكتب ما يطلب منها.     

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق تناول عن�رش اأو عن�رشين مما ياأتي: 

ـ  يفتح حوارا وجيزا حول احلقوق والواجبات وما ينبغي االلتزام به داخل اجلماعة، مع االإحالة اإىل  القول امل�صهور: 

   »تنتهي حريتي عندما تبداأ حرية االآخرين«. 

ـ  يقراأ املكون)ة( العنوان: »ما هي حقوقي؟«، ب�صوت م�صموع ووا�صح، ثم يطلب من امل�صتفيدات تف�صري هذا العنوان 

   لكي يتاأكد من اإدراكهن ملا يحيل عليه يف �صياق القول امل�صهور ال�صابق.

ـ  يدعوهن، بعد ذلك، اإىل اقرتاح و�صيلة ت�صاعد على احرتام احلقوق رغم االختالفات املوجودة داخل اجلماعة، 

   ويحثهن على التعبري عن ذلك، مع احلر�ص على �صمان م�صاركة اجلميع. 

يتدرج املكون)ة( اإىل تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية و�صع ميثاق منظم للعالقات بني اأفراد اجلماعة، 

وم�صاعد على احرتام احلقوق املحددة دون جتاوز.

القراءة الب�رشية: 

وبعالقتها  مبكوناتها،  تت�صل  اأ�صئلة  عليهن  فيطرح  للدر�ص،   املرافقة  ال�صورة  مبالحظة  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يكلف 

بالعنوان، ثم ي�صوقهن اإىل تعرف احلقوق وكيفية �صيانتها، اأي االإجابة عن ال�صوؤال املطروح يف العنوان. 

القراءة ال�صماعية:

اإليهن  اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهن 

بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههن وقدرتهن على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهن �صوؤاال �صوؤاال.

يتدرج بهن للجواب عن كل �صوؤال، واإبراز مدى متكنهن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )االإجابة باالإثبات 

اأو بالنفي عن املعاين املقرتحة ـ  اختيار البند الذي مل يذكر يف احلوار من بني بنود امليثاق املقرتحة(.     

اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة واإجناز املطلوب يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص احلوار .

اأو اأكرث من تلك الكلمات املروجة،  يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة 

وبتدريبهن على تلفظ عبارات امليثاق الذي كتبته امل�صتفيدات، والذي مت تعليقه.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهن مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حركات، مركزا على الفتحة وال�صمة والك�رشة 

وال�صكون،  والتدرب على ا�صتعمالها، والتمييز بينها اأثناء الكتابة اأو القراءة.

التلفظ  قواعد  مراعيا  به(،  واألتزم  الق�صم  ميثاق  على  )اأ�صوت  اأكرث  اأو  مرتني  اأنقل  ن�صاط  يف  املقرتحة  اجلملة  يتلفظ 

واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

ينهي املكون)ة( احل�صة بدعوة امل�صتفيدات اإىل اقرتاح بند اآخر ميكن اإ�صافته اإىل بنود امليثاق وكتابته يف احليز املخ�ص�ص 

لذلك وفق املطلوب.

التمهيد

ال�سماع والفهم

القراءة والكتابة

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعتان

املو�صوع : تكريـم الإن�صان

املو�صوع : نختار من متثلنا  ـ م�صاركة املراأة يف �صوؤون بلدها

كفايات قرائية  ـ قيم وف�صائل

كفايات حياتية

•   اأن حتفظ امل�صتفيدة اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن تتعرف دور الت�صويت واالإجراءات امل�صاحبة له. 

•   اأن تكون قادرة على اكت�صاف العوامل الكامنة وراء اللجوء اإىل الت�صويت. 

•   اأن تتدبر معنى االآيات، وت�صتخل�ص مغزاها.

ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار حول ما حتفظه امل�صتفيدات من اآيات ذات �صلة بتكرمي االإن�صان، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد 

االنتباه اإىل تعرف ذلك.

)تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة  ياأتي:  ما  الن�صاط عن طريق  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

وطبيعة االنتقال من اخلا�ص )اختيار ممثلة الق�صم( اإىل العام )امل�صاركة يف اال�صتحقاقات االنتخابية( 

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )ما هي حقوقي؟(.

ـ  ربط ذلك بحق املراأة يف الت�صويت واختيار من تر�صحه لينوب عنها.

ـ   الدعوة اإىل تعرف الطريقة التي تتم بها عملية الت�صويت واالأ�صباب الدافعة اإليه.

اجلماعة،  ا�صتقرار  الت�صويت، ودوره يف �صمان  اإجراءات  معرفة  اأهمية  تو�صيح  اجلديد عن طريق  الدر�ص  تقدمي 

وتنظيم �صوؤونها.

ملحوظة: )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة وطبيعة املحاور امل�صتهدفة(.  

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » نختار من ميثلنا اأو م�صاركة املراأة يف �صوؤون بلدها «.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك باملو�صوع قيد الدر�ص.

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات اأن ين�صنت جيدا اإىل االآية الكرمية التي �صوف يتلوها عليهن من �صورة )االإ�رشاء(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع االآية اأو جزء منها، ويحمل 

   جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهن اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهن اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

   العام، وال باأ�ص اأن يذلل لهن بع�ص ال�صعوبات اللغوية لكن دون تعمق.

ـ  يربز املكون)ة( للم�صتفيدات اأهمية حماية كرامة االإن�صان الذي كرمه الله، واأهمية �صكر نعمه تعاىل. 

التمهيد

التمهيد

املالحظة

ال�سماع واحلفظ

والفهم

أهداف النشاط :
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كفايات قرائية: قراءة الن�صو�صاملو�صوع : املراأة املواطنةالـح�صة : �صاعة

•   اأن تكون امل�صتفيدة قادرة على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن تتمكن من فهم الن�ص، ومتييز مفهوم املواطنة.

•   اأن تكتب مطلبا من مطالب برنامج انتخابي دون اعتماد على �صند ب�رشي.

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اأربع جمموعات، فيكلف كال منها بو�صف عملية الت�صويت انطالقا من املكت�صبات ال�صابقة 

املح�صلة يف م�صتوى التمكني، واعتمادا على خرباتهن وجتاربهن احلياتية، ثم يقرتح على كل جمموعة اختيار م�صري 

ومتحدث با�صمها، مع تو�صيح قواعد العمل، وتقدمي التوجيهات الالزمة الأدائه على الوجه االأح�صن. 

يتدرج املكون)ة( بهن اإىل مناق�صة ال�صعوبات التي يالقيها الفرد االأمي اأثناء ممار�صته لهذا احلق، ويجب عليه اأثناء ذلك 

اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة لكل �صورة واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة �صواء اأتعلق 

االأمر بعمليات الت�صويت، اأم بواجبات املراأة عند الت�صويت، اأم بالدوافع اإىل الت�صويت على الد�صتور  اأو على مرت�صح 

للربملان اأو للمجال�ص اجلماعية..

تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات امل�صتفيدات وجتاربهن، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهن. 

الكل  مع  ويتو�صل  عملها،  نتائج  تقدمي  اإىل  املهمة،  الإجناز  املحدد  الوقت  انتهاء  بعد  جمموعة،  كل  املكون)ة(  يدعو 

التحلي بها خالل  الواجب  القيم واملبادئ  املتوخاة من ذلك، وكذا  الق�صم، والغاية  ا�صتخال�ص كيفية اختيار ممثلة  اإىل 

الت�صويت وبعده، والعوامل الداعية اإىل ذلك، والنتائج املاأمولة بوجه عام.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات اإىل ما ياأتي: 

ـ  الفرق بني الوطنية واملواطنة.

ـ  داللة العنوان: » املراأة املواطنة »، مع الرتكيز على مفهوم املواطنة.

يتدرج بهن اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

ـ  ينبه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء اإليه، فيقراأ عليهن ن�ص احلوار قراءة معربة و�صليمة يراعي 

    فيها خمارج احلروف، ومبادئ النرب والتنغيم، واإبراز املعنى.

ـ  يعيد قراءة الن�ص بعد اأن يفتحن كتبهن ليتابعن فيها.

ـ  يكلف بع�صهن بالتناوب على قراءة جملة اأو مقطع يعينه لهن، ملتزمات ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح، 

   مع احلر�ص على اجلانب التلفظي.. وي�صتح�صن الرتكيز على املتعرثات منهن.

ـ  ميكن اأن يتدرج بهن اإىل ت�صخي�ص احلوار، فتتكلف واحدة بلعب دور املتحاورة االأوىل، وتكلف اأخرى بتمثيل دور 

   املتحاورة الثانية، مع مراعاة ال�صياق، واالنفعاالت امل�صاحبة له..  

ـ  يقوم قراءتهن، اأو يطلب ذلك من بع�صهن كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهن.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل فهم داللة تعابري الن�ص، واإدراك معانيها عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على 

    تعيني ما مل يذكر يف الن�ص من خ�صائ�ص املواطنة.

ـ  ميكن للمكون)ة( اقرتاح اأن�صطة اأخرى ت�صتهدف فهم ن�ص احلوار واإدراك اأبعاده دون اإ�صهاب. 

ا�صم  اإىل  انتباههن  ويثري  اأكرث،  اأو  بها مرتني  يتلفظ  ثم  اال�صتفهام،  اإىل مالحظة جملة  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يدعو  ـ  

اال�صتفهام )ما( وعالمة اال�صتفهام يف نهايتها )؟(، ثم ينتقل بهن اإىل اجلمل اال�صتفهامية الواردة يف ن�صاط »اأعرب �صفهيا«، 

وي�صاعدهن على التلفظ بها ومتثيل معنى اال�صتفهام من خاللها مركزا على اإبراز ا�صم اأو حرف اال�صتفهام وعالمته. 

ـ   يدعوهن اإىل البحث عن مناذج مماثلة، اأو ا�صتعمال اأدوات ا�صتفهام اأخرى.

التحاور

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري
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كفايات حياتيةاملو�صوع : اأعرف حقوقي  ـ  اأعرف حقوقي يف املدونةالـح�صة : �صاعتان

•   اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات التعبري ال�صفهي، واأ�صاليب التحاور، وح�صن اخلطاب.

•   اأن تتعرف بع�ص حقوق املراأة ب�صفة عامة. 

•   اأن تطلع على حقوق املراأة يف املدونة.  

)تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل ح�صة  ياأتي:  ما  الن�صاط عن طريق  لهذا  املكون)ة(  ميهد 

وطبيعة االنتقال من العام )حقوق املراأة بوجه عام( اإىل اخلا�ص )حقوق املراأة يف املدونة( 

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )ما هي حقوقي؟(.

ـ  ربط ذلك باحلقوق التي يجب اأن تتمتع بها املراأة.

ـ  التحفيز اإىل اأهمية تعرف حقوق املراأة يف املدونة.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية معرفة املراأة جممل حقوقها وخا�صة ما جاء يف مدونة االأحوال ال�صخ�صية.

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » اأعرف حقوقي اأو اأعرف حقوقي يف املدونة «.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك باملو�صوع قيد الدر�ص.

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات ال�صوؤال امل�صاحب لل�صورة االأوىل: )ما تعليقاتنا على هذه ال�صورة؟(، وين�صت 

   اإىل تعليقاتهن، ويناق�صها معهن، ثم ي�صتدرجهن اإىل التعبري عن مواقفهن بخ�صو�ص ما يعر�ص عليهن من اآراء؛ اأهن 

   متفقات معها اأم ال، مع تربير ذلك. 

يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل �صت جمموعات، تبعا للحقوق املقرتحة: 

•  املجموعة االأوىل: الرعاية ال�صحية  
• املجموعة الثانية: املعا�رشة احل�صنة

• املجموعة الثالثة: التعلم
• املجموعة الرابعة: امل�صاواة 

• املجموعة اخلام�صة: العمل
• املجموعة ال�صاد�صة: ح�صانة الطفل

ـ  يتدرج املكون)ة( بهن اإىل اإبراز كيفية ممار�صة تلك احلقوق، ويجب عليه اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع 

   العبارات امل�صاحبة لكل �صورة واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة..

ـ  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات امل�صتفيدات وجتاربهن، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهن. 

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

ا�صتخال�ص حقوق املراأة بوجه عام وحقوقها يف املدونة بوجه خا�ص.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأقراأ«، ثم يدعو امل�صتفيدات اإىل قراءة عبارة من تلك العبارات التي كتبتها 

  املرت�صحة يف برناجمها االنتخابي مركزا على معايري القراءة املعربة.

ـ  يقراأ املكون)ة( هذه املرة ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعو امل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل كتابة مطلب من 

  مطالب برنامج انتخابي دون اعتماد على �صند ب�رشي مركزا يف تقومي العمل على املعايري املتفق عليها.

التمهيد

املالحظة

التحاور

القراءة والكتابة
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ـ  ينهج املكون)ة( النهج نف�صه يف احل�صة الثانية مع الرتكيز خاللها على مناق�صة حقوق املراأة يف املدونة تبعا ملا تعر�صه 

   ال�صور واملحتويات، وميكنه عند تق�صيمهن اإىل جمموعات اأن ي�صتعني بفقرات من مدونة االأحوال ال�صخ�صية، تبعا 

    للمحاور التي قد يك�صف عنها النقا�ص والتعليق على ال�صورة )املراأة والرجل يف امليزان �صوا�صية(.

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات باإجناز بع�ص التطبيقات التي يقرتحها على غرار ما ورد يف الدر�ص، وميكنه اقرتاح 

   مناذج اأخرى متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات اإىل ما ياأتي:

ـ  الفرق بني الوطنية واملواطنة.

ـ  داللة العنوان : »املراأة املواطنة«، مع الرتكيز على مفهوم املواطنة.

يتدرج بهن اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

يفتح املكون)ة( حوارا وجيزا حول ظاهرة ت�صغيل االأطفال واخلادمات يف البيوت، ثم يتدرج بامل�صتفيدات اإىل تقدمي 

الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح طرق �صمان حقوق الطفل.

القراءة الب�رشية: 

وبعالقتها  مبكوناتها،  تت�صل  اأ�صئلة  عليهن  فيطرح  للدر�ص،   املرافقة  ال�صور  مبالحظة  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يكلف 

بالعنوان، ثم ي�صوقهن اإىل تعرف اأ�صباب �صياع حقوق االأطفال وكيفية العمل على حمايتها. 

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات على فهم امل�صاألة من خالل ر�صد دوافع ا�صتعمال رقية لوحدات قيا�ص الكتلة )�رشاء مواد 

    معينة الإعداد اأكلة(، والتمييز بني الكيلوغرام والغرام، ثم يتدرج بهن اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبادئ املتحكمة يف 

    حتويل الكيلوغرام اإىل الغرام والغرام اإىل الكيلوغرام.

الكيلوغرام = 1000 غرام

100 غرام X  10 = 1 كيلوغرام

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات اإىل ملء الفراغات يف اجلدول مبا ينا�صب ، ومع الرتكيز على كيفية التحويل، ثم 

   يتو�صل معهن اإىل جمموع ما مت �رشاوؤه من مواد بالكيلوغرام وبالغرام.

التمهيد

التمهيد

ال�سماع والفهم

املالحظة

التطبيق

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : اأت�صوق يف ال�صوق

املو�صوع : �صمان حق الطفل

كفايات قرائية: احل�صاب

كفايات قرائية: قراءة �صماعية

•   اأن تكون امل�صتفيدة قادرة على فهم امل�صاألة املقرتحة.

•  اأن متيز امل�صتفيدة حقوق الطفل ال�صائعة وتلك الواجب �صمانها.

•  اأن تتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•  اأن تقراأ جملة، وتكتب جملة اأخرى. 

•   اأن تكون قادرة على ا�صتعمال وحدتي قيا�ص الكتلة: الكيلوغرام والغرام.

•   اأن تتدرب على حتويل الكيلوغرام اإىل الغرام والغرام اإىل الكيلوغرام.

أهداف النشاط :
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القراءة ال�صماعية:

اإليهن  اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهن 

بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههن وقدرتهن على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح. 

الفهم:

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهن.

ـ  يتدرج بهن للجواب عن ال�صوؤال، واإبراز مدى متكنهن من فهم معاين الن�ص، واالإحاطة مبغزاه: )االإجابة باالإثبات 

   اأو بالنفي عن املعاين املقرتحة(.     

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة واإجناز املطلوب يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من الن�ص.

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات املروجة يف 

تعابري وظيفية.

 ي�صاعدهن على قراءة اجلملة امل�صاحبة لالإعالن االإ�صهاري، وقد يعمد اإىل اقرتاح جملة اأخرى ذات �صلة باملو�صوع.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهن مبا مت تعرفه يف م�صتوى التمكني بخ�صو�ص بع�ص احلركات االأخرى ويتعلق االأمر هنا 

بال�صدة، والتدرب على ا�صتعمالها من خالل و�صعها ب�صكل �صليم يف الكلمات الثالث املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات 

اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه.

يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط اأنقل مرتني اأو اأكرث )حماية الطفل من االأمرا�ص حق من حقوقه(، مراعيا قواعد التلفظ 

واالإمالء، ثم يدعو امل�صتفيدات اإىل نقلها يف احليز املخ�ص�ص لذلك، اأو يف الدفرت ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

القراءة والكتابة

كفايات قرائية : قيم وف�صائلاملو�صوع : رعاية الطفلالـح�صة : �صاعة

•   اأن حتفظ امل�صتفيدة اآيات من القراآن الكرمي.

•   اأن تتدبر معنى االآيات، وت�صتخل�ص مغزاها.

ـ  ميهد املكون)ة( لدر�صه بحوار وجيز حول دور االإ�صالم يف رعاية الطفل، ثم يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل تعرف 

   ذلك.

ـ  يطلب املكون)ة( من امل�صتفيدات اأن ين�صنت جيدا اإىل االآية الكرمية التي �صوف يتلوها عليهن من �صورة )البقرة(.

ـ  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�صتفيدات اإىل اال�صتماع اإليه، ثم يعيد ت�صميع االآية اأو جزء منها، ويحملهن على 

   الرتديد معه فرديا ثم جماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات على حفظ االآية الكرمية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

ـ  ي�صتدرجهن اإىل ا�صتخال�ص مغزى االآية الكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهن اأ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها 

   العام، وال باأ�ص اأن يذلل لهن بع�ص ال�صعوبات اللغوية لكن دون تعمق.

ـ  يربز املكون)ة( للم�صتفيدات حر�ص االإ�صالم على رعاية الطفل واالعتناء به و�صيانة حقوقه )حق الن�صب  ـ  حق 

   احل�صانة...(. 

التمهيد

ال�سماع واحلفظ

والفهم
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الرعاية  يف  الطفل  )حق  ال�صابق:  القرائي  الن�ص  يف  ا�صتخال�صه  مت  مبا  امل�صتفيدات  بتذكري  الدر�ص  املكون)ة(  ي�صتهل 

ال�صحية(، مركزا على �صبل تلك الرعاية يف �صياق املحافظة على �صالمة الطفل وحماية �صحته، وميكنه اأن يفتح حوارا 

اإ�صابته  عند  تلقيحاته،  كتتبع  �صالمته  على  واحلفاظ  الطفل  بحماية  ال�صلة  ذات  امل�صائل  لبع�ص  تدبريهن  حول  معهن 

باحلمى اأو باالإ�صهال القوي.. )تعتمد اجلذاذة يف احل�صتني معا مع مراعاة خ�صو�صية كل در�ص(

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية معرفة املراأة قواعد حماية الطفل ورعايته �صحيا و�صمان �صالمته من 

املخاطر واالأمرا�ص.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص اأو للدر�صني معا، اأو غريها من ال�صور التي يراها 

اأكرث تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » قواعد حماية الطفل ورعايته �صحيا ـ  قواعد 

حماية �صالمة الطفل«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك مبو�صوع الدر�ص اأو الدر�صني معا.

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات كل عبارة من العبارات املكتوبة حتت ال�صور، ويدعوهن اإىل اإبداء اآرائهن، وهو 

    ين�صت اإىل مواقفهن من كل حالة على حدة، ويناق�صها معهن، ثم ي�صتدرجهن اإىل العمل يف جمموعات. 

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل جمموعات، تبعا ملحاور كل ح�صة: 

•  فحو�ص املولود والتلقيحات الالزمة للطفل.
•  ر�صاعة الطفل وتغذيته املكملة

•  نظافة الطفل
•  حماية الطفل من االإ�صهال

•  االأخطار املحدقة بالطفل و�صبل الوقاية منها
•  عالج حروق الطفل وما يتعني القيام به اأو تفاديه يف تلك احلاالت  

ـ  يتدرج املكون)ة( بهن اإىل اإبراز القواعد الواجب اعتمادها، ويجب عليه اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع 

العبارات امل�صاحبة للدر�صني واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة..

ـ  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات امل�صتفيدات وجتاربهن، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهن. 

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

    ا�صتخال�ص النتائج مركزا على قواعد حماية الطفل ورعايته واحلفاظ على �صالمته.

ـ  ينهج املكون)ة( النهج نف�صه يف احل�صة الثانية مع الرتكيز خاللها على مناق�صة �صبل وقاية الطفل وحمايته من املخاطر 

   وتقدمي منوذج لالإ�صابة باحلروق.

التمهيد

املالحظة

التحاور

كفايات حياتيةاملو�صوع : قواعد حماية الطفل ورعايته �صحيا ـ قواعد حماية �صالمة الطفلالـح�صة : �صاعة

•   اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن تتعرف اأهم قواعد حماية الطفل ورعايته. 

•   اأن تكت�صف طرق عالج الطفل عند االإ�صابة بحروق. 
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كفايات قرائية : قراءة الن�صو�صاملو�صوع : حق الطفل يف الرعاية ال�صحيةالـح�صة : �صاعة

•   اأن تكون امل�صتفيدة قادرة على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•   اأن تتمكن من فهم الن�ص، وحتديد حقوق الرعاية ال�صحية للطفل.

•   اأن تكتب ن�صيحة الأم للعناية بطفلها دون اعتماد على �صند ب�رشي.

ميهد املكون)ة( لدر�صه عن طريق اإثارة انتباه امل�صتفيدات اإىل ما ياأتي: 

ـ  داللة العنوان: » حق الطفل يف الرعاية ال�صحية«، مع الرتكيز على مفهوم الرعاية ال�صحية.

ـ  ما تعر�صه ال�صورة االأوىل يف عالقة بالعنوان.

يتدرج بهن اإىل ت�صور مو�صوع الن�ص انطالقا من العالقة بني امل�صريات املحددة.

ـ  ينبه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء اإليه، فيقراأ عليهن الن�ص قراءة معربة و�صليمة يراعي فيها 

   خمارج احلروف، ومبادئ النرب والتنغيم، واإبراز املعنى.

ـ  يعيد قراءة الن�ص بعد اأن يفتحن كتبهن ليتابعن فيها.

ـ  يكلف بع�صهن بالتناوب على قراءة جملة اأو مقطع يعينه لهن، ملتزمات ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح، 

    مع احلر�ص على اجلانب التلفظي.. وي�صتح�صن الرتكيز على املتعرثات منهن.

ـ  يقوم قراءتهن، اأو يطلب ذلك من بع�صهن كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهن.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل فهم داللة تعابري الن�ص، واإدراك معانيها عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على 

   و�صل كل عبارة مبا ينا�صبها.

ـ  يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات املروجة يف 

   تعابري وظيفية.

ـ  ميكن للمكون)ة( اقرتاح اأن�صطة اأخرى ت�صتهدف فهم الن�ص واإدراك اأبعاده دون اإ�صهاب. 

ـ  يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة اجلملة املنفية، ثم يتلفظ بها مرتني اأو اأكرث، ويثري انتباههن اإىل حريف النفي 

   )ال( و)لي�ص(، ثم ينتقل بهن اإىل اجلملتني الواردتني يف ن�صاط »اأحول واأعرب«، وي�صاعدهن على اإدخال حرف نفي 

   منا�صب عليهما، ومتثيل معنى النفي اأثناء التلفظ بهما. 

ـ  يدعوهن اإىل البحث عن مناذج مماثلة، اأو ا�صتعمال اأدوات نفي اأخرى )ما – مل(.

ـ  ينتقل املكون)ة( اإىل ن�صاط ال�رشف والتحويل فيعمل على تدريب امل�صتفيدات على و�صل ال�صمري بالفعل املنا�صب، 

  وميكنه ا�صتعمال اأفعال اأخرى م�صتقاة من اأجواء الن�ص مع الرتكيز على ال�صمائر نف�صها.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأقراأ«، ثم يدعو امل�صتفيدات اإىل قراءة ن�ص اال�صتدعاء الذي تو�صلت به 

   امل�صتفيدة من املركز ال�صحي مركزا على معايري القراءة املعربة.

ـ  يقراأ املكون)ة( هذه املرة ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعو امل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل كتابة ن�صيحة الأم 

   للعناية بطفلها دون اعتماد على �صند ب�رشي، مركزا يف تقومي العمل على املعايري املتفق عليها.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

القراءة والكتابة
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ي�صتهل املكون)ة( الدر�ص بتذكري امل�صتفيدات مبا مت ا�صتخال�صه يف الن�ص القرائي ال�صابق: )ر�صاعة الطفل الطبيعية(، 

مركزا على اإثارة انتباههن اإىل قواعد اأ�صا�صية ل�صمان تغذية الطفل ونظافته، وميكنه اأن يفتح حوارا معهن حول طرق 

تغذيتهن لالأطفال.. 

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية تغذية ونظافة الطفل ل�صمان �صالمة �صحته وحمايته من االأمرا�ص.

اإليه يف ح�صة الكفايات احلياتية ب�صاأن قواعد حماية الطفل ورعايته �صحيا  يذكر املكون)ة( امل�صتفيدات مبا مت التو�صل 

و�صمان �صالمته من املخاطر واالأمرا�ص، مركزا على تغذيته وتتبع تلقيحاته، وما يتطلبه ذلك من قدرة على �صبط 

الوقت ومعرفة وحدات قيا�ص الكتلة وغريها من املعطيات، ثم ي�صد انتباههن ويحفزهن على متابعة الدر�ص.

يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص اأو للدر�صني معا، اأو غريها من ال�صور التي يراها اأكرث 

تعبريا عن املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » تغذية الطفل - نظافة الطفل«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك مبو�صوع الدر�ص اأو الدر�صني معا.

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات كل عبارة من العبارات املكتوبة حتت الر�صوم يف ن�صاط اأ�صتفيد، ويدعوهن اإىل اإبداء 

اعة وتنظيفها، ثم ي�صتدرجهن     مالحظاتهن، وهو ين�صت اإىل تدخالتهن واآرائهن، ويناق�صهن يف م�صاألة اإعداد الر�صَّ

    اإىل العمل يف جمموعات ملناق�صة تغذية الطفل ثم نظافته. 

ـ  يق�صم املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل جمموعات، تبعا ملحاور كل ح�صة: 

•  مراحل تغذية الطفل.
•  التغذية الطبيعية والتغذية املكملة

•  نظافة و�صائل التغذية
•  قواعد نظافة الطفل 

ـ  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات اإىل اإبراز القواعد الواجب اعتمادها اأثناء اإعداد احلليب وحتديد اأنواع املواد الغذائية 

    وقواعد النظافة، ويجب عليه اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة للدر�صني واملعلومات 

    املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة وخا�صة ما ورد يف فقرة )للمطالعة(..

ـ  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات امل�صتفيدات وجتاربهن، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهن. 

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

   ا�صتخال�ص النتائج مركزا على قواعد تغذية الطفل ونظافته.

ـ  ينهج املكون)ة( النهج نف�صه يف احل�صة الثانية مع الرتكيز خاللها على مناق�صة ما يرتتب عن عدم النظافة والقواعد 

ال�صليمة لتحقيق نظافة مثالية للطفل.

التمهيد

التمهيد

املالحظة

التحاور

الـح�صة : �صاعتان

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : تغذية الطفل  ـ  نظافة الطفل

املو�صوع : قراءة معطيات

كفايات حياتية

كفايات قرائية : احل�صاب

•  اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن تكون امل�صتفيدة قادرة على فهم املطلوب وتدبره.

•  اأن تكون قادرة على قراءة املعطيات املقدمة.

•  اأن تتدرب على �صبط املواعيد وحتويل الكميات املقرتحة.

•   اأن تتعرف قواعد تغذية الطفل. 

•   اأن حتدد قواعد نظافة الطفل واالعتناء ب�صحته. 

أهداف النشاط :
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الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

تقويـم يحدده املكون اأو املكونة وفق و�صعية الق�صم

املو�صوع : ال�صحة الإنـجابية

تقويـم اأن�صطة املقطع

كفايات قرائية : قراءة �صماعية

•   اأن تكت�صف امل�صتفيدة اأهمية مراقبة املراأة احلامل الأحوالها ال�صحية.

•   اأن تتعرف اأنواعا من التحاليل والفحو�ص

•   اأن تتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن تقراأ تعبريين اأو اأكرث، وتكتب نوعني من الفحو�ص دون اعتماد على �صند ب�رشي . 

ي�صتهل املكون)ة( الدر�ص بحوار وجيز حول موقف امل�صتفيدات من املراأة التي تراقب اأحوالها ال�صحية وتلك التي ال 

تهتم بهذا االأمر. 

يقراأ املكون)ة( العنوان: »ال�صحة االإجنابية«، ب�صوت م�صموع ووا�صح، ثم يطلب من امل�صتفيدات تف�صري داللته لكي 

يتاأكد من اإدراكهن ملا يحيل عليه يف �صياق ما مت التحاور حوله.

ال�صحية ومدى  املراأة احلامل الأحوالها  اأهمية مراقبة  الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح  تقدمي  اإىل  املكون)ة(  يتدرج 

اطالعهن على الفحو�ص والتحاليل املطلوبة يف هذا املجال.

القراءة الب�رشية :

يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات مبالحظة ال�صورة املرافقة للدر�ص، فيطرح عليهن اأ�صئلة تت�صل مبكوناتها، وبعالقتها

بالعنوان، ثم ي�صوقهن اإىل تعرف اأنواع من الفحو�ص والتحاليل املطلوبة.

القراءة ال�صماعية :

يدعو املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء اإىل ما �صيقراأه عليهن اإ�صغاء تاما ومركزا، ثم يوجه اإليهن

بع�ص االأ�صئلة للتاأكد من مدى انتباههن وقدرتهن على االلتقاط.

يعيد املكون)ة( قراءة كل مقطع من احلوار ملتزما ب�صالمة التعبري، ومببادئ النطق الف�صيح.

الفهم :

ـ  يكلف املكون)ة( امل�صتفيدات باالإجابة عن االأ�صئلة التي يطرحها عليهن �صوؤاال �صوؤاال.

ـ  يتدرج بهن للجواب عن كل �صوؤال، واإبراز مدى متكنهن من فهم معاين احلوار، واالإحاطة مبغزاه: )�صبب زيارة

   املراأة احلامل للمركز ال�صحي - من قام مبرافقتها اإليه - تعيني الفحو�ص والتحاليل التي مل تذكر يف �صياق احلوار(.

ـ  اإذا تعذرت االإجابة عن االأ�صئلة واإجناز املطلوب يجب على املكون)ة( اأن يعيد ت�صميع اجلزء غري الوا�صح من ن�ص 

   احلوار .

ي�رشح املكون)ة( للم�صتفيدات ال�صياق الذي اقرتح فيه هذا الدر�ص، ويتعلق االأمر بتدريبهن على قراءة معطيات تت�صل 

مبواعيد تغذية الطفل وباملقادير املخ�ص�صة يف كل موعد، وفهمها ق�صد اإمكانية تطبيقها يف مواقف حياتية ما، ثم يتدرج 

بهن اإىل ا�صتخال�ص القاعدة اأو املبادئ املتحكمة يف ذلك.

اأم  يتدرج املكون)ة( بامل�صتفيدات اإىل حتديد املواد الواردة يف اجلدول واملواعيد املحددة واملقادير �صواء بعدد ك�رشي 

�صحيح.

ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات على اإجناز التمارين والتطبيقات املقرتحة يف كتاب التكوين، وميكنه اقرتاح مناذج اأخرى 

متنوعة بهدف التاأكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

التمهيد

ال�سماع والفهم

املالحظة

التطبيق
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ـ  ي�صتهل املكون)ة( در�صه بحوار حول دور االأم واالأب يف االأ�رشة والعالقة ال�صائدة يف االأوقات الراهنة بينهما، ثم 

  يطرح اإ�صكاال ل�صد االنتباه اإىل تعرف ما جاء يف القراآن حول معاملة االأبناء الآبائهم معاملة ح�صنة واالإح�صان اإليهم 

  والرب بهم.

�صورة     من  عليهن  يتلوهما  �صوف  التي  الكرميتني  االآيتني  اإىل  جيدا  ين�صنت  اأن  امل�صتفيدات  من  املكون)ة(  يطلب  ـ  

   )االإ�رشاء(.

الكرميتني  االآيتني  ت�صميع  يعيد  ثم  اإليه،  اال�صتماع  اإىل  امل�صتفيدات  ويدعو  الكرميتني،  االآيتني  املكون)ة(  يتلو  ـ  

ال�صحيحة. التالوة  قواعد  وفق  جماعيا  ثم  فرديا  معه  الرتديد  على  ال�صف  جماعة  ويحمل  اآية،  اآية 

ـ  ي�صاعد املكون)ة( امل�صتفيدات على حفظ االآيتني الكرميتني عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.

عن  فكرة  تكوين  بهدف  اأ�صئلة  عليهن  فيطرح  ومناق�صته،  الكرميتني  االآيتني  مغزى  ا�صتخال�ص  اإىل  ي�صتدرجهن  ـ  

   مو�صوعهما العام، وال باأ�ص اأن يذلل لهن بع�ص ال�صعوبات اللغوية لكن دون تعمق.

ـ  يربز املكون)ة( للم�صتفيدات ما اأوجبه الله يف حق الوالدين من بر وطاعة ورعاية واإح�صان. 

يعمد املكون)ة( اإىل تذكري امل�صتفيدات باملعجم الذي مت ترويجه، وا�صتعمال كلمة اأو اأكرث من تلك الكلمات املروجة يف 

جمل مفيدة وتعابري وظيفية.

ي�صاعدهن على قراءة تعبريين اأو اأكرث من التعابري الواردة يف قائمة الفحو�ص التي حتتاجها املراأة احلامل.

ينتقل بعد ذلك اإىل تذكريهن مبا مت التدرب عليه يف م�صتوى التمكني من حروف، مركزا على التمييز بني حرف الدال 

املهملة وحرف الذال املعجمة لفظا ور�صما، والتدرب على ا�صتعمالهما، والتمييز بينهما اأثناء الكتابة اأو القراءة، من 

خالل و�صعهما ب�صكل �صليم يف الكلمات املقرتحة، وميكن اقرتاح كلمات اأخرى من الن�ص القرائي اأو من خارجه.

يتلفظ اجلملة املقرتحة يف ن�صاط اأنقل مرتني اأو اأكرث )الفحو�ص والتحاليل �رشورية للحفاظ على �صحة املراأة احلامل 

الدفرت  يف  اأو  لذلك،  املخ�ص�ص  احليز  يف  نقلها  اإىل  امل�صتفيدات  يدعو  ثم  واالإمالء،  التلفظ  قواعد  مراعيا  وجنينها(، 

ال�صخ�صي وفق املعايري املحددة.

املراأة احلامل وكتابتهما يف  التي حتتاجها  الفحو�ص  اإىل اقرتاح نوعني من  امل�صتفيدات  ينهي املكون)ة( احل�صة بدعوة 

احليز املخ�ص�ص لذلك وفق املطلوب.

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن طريق ما ياأتي: 

ـ  ا�صتح�صار ح�صيلة امل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صماعي: )ال�صحة االإجنابية(.

ـ  ربط ذلك باأهمية معرفة املراأة احلامل للفحو�ص والتحاليل التي حتتاجها، واأهم االحتياطات التي يجب اأن تتخذها 

   للحفاظ على �صحتها و�صحة و�صالمة جنينها.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية معرفة الفحو�ص والتحاليل وتلك االحتياطات.

التمهيد

ال�سماع واحلفظ

والفهم

القراءة والكتابة

التمهيد

الـح�صة : �صاعة

الـح�صة : �صاعة

املو�صوع : الإح�صان بالوالدين

املو�صوع : الفحو�ص والتحاليل قبل احلمل

كفايات قرائية : قيم وف�صائل

كفايات حياتية

•  اأن حتفظ امل�صتفيدة اآيات من القراآن الكرمي.

•  اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن تتدبر معنى االآيات، وت�صتخل�ص مغزاها.

•  اأن تتعرف اأنواعا من الفحو�ص والتحاليل التي حتتاجها املراأة احلامل. 

•  اأن تكون قادرة على اكت�صاف االحتياطات التي يجب اأن تتخذها املراأة يف جمال التغذية والنظافة... 

أهداف النشاط :

أهداف النشاط :
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•   اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات التعبري ال�صفهي، واأ�صاليب التحاور، وح�صن اخلطاب.

•   اأن تناق�ص بع�ص احلاالت الدالة على خماطر احلمل. 

•   اأن تتمكن من التقاط املعنى بال�صماع.

•   اأن متيز اأعرا�ص خماطر احلمل. 

ميهد املكون)ة( لهذا الن�صاط عن ت�صخي�ص مكت�صبات امل�صتفيدات ال�صابقة املتعلقة بالن�ص القرائي: 

)ال�صحة االإجنابية(.

يحفزهن اإىل مناق�صة بع�ص احلاالت اخلا�صة، واكت�صاف اأعرا�ص خماطر احلمل واالأ�صباب الكامنة وراءها.

تقدمي الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهميته بالن�صبة للمراأة �صمانا ل�صالمتها و�صالمة جنينها. 

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » خماطر احلمل: االأعرا�ص«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك باملو�صوع قيد الدر�ص.

التي يعر�صها كتاب  اإىل اختيار حالة من احلاالت  اإىل جمموعات، ويوجه كل جمموعة  امل�صتفيدات  املكون)ة(  يق�صم 

التكوين، اأو اقرتاح حالة اأكرث متثيلية، ومناق�صتها تبعا لالأ�صئلة التاأطريية االآتية: 

ما هي تلك احلالة؟

متى وقعت؟

ملن  وقعت؟

ما االأ�صباب املوؤدية اإليها؟

كيف ميكن اجتناب تلك املخاطر؟

يتدرج املكون)ة( بهن اإىل مناق�صة احلالة وفق املطلوب، ويجب عليه اأثناء ذلك اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع العبارات 

امل�صاحبة لكل �صورة واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة، اأو الواردة يف الوثائق الداعمة..

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » الفحو�ص والتحاليل قبل احلمل«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك باملو�صوع قيد الدر�ص. 

ـ  يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات ال�صوؤال امل�صاحب ل�صورة املراأة احلامل: )اأاأنا متفقة اأم ال؟(، وين�صت اإىل تعليقاتهن، 

   ويناق�صها معهن، ثم ي�صتدرجهن اإىل التعبري عن مواقفهن بخ�صو�ص ما يعر�ص عليهن من اآراء؛ اأهن متفقات معها 

    اأم ال، مع تربير ذلك. 

ـ  يفتح املكون)ة( مع امل�صتفيدات حوارا حول اأعرا�ص احلمل واأنواع الفحو�ص والتحاليل التي حتتاجها املراأة احلامل.

ـ  يتو�صل مع الكل اإىل ا�صتخال�ص فوائد معرفة املراأة احلامل للفحو�ص والتحاليل التي حتتاجها، واأهم االحتياطات التي 

   يجب اأن تتخذها قبل احلمل واأثناءه وبعده م�صتثمرا الوثائق الداعمة وخربة امل�صتفيدات من االأمهات اأو خربة خمت�ص 

   يف املجال.

التمهيد

املالحظة

التحاور

املالحظة

التحاور

كفايات حياتيةاملو�صوع : خماطر احلمل : الأعرا�صالـح�صة : �صاعة
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يبداأ املكون)ة( در�صه بحوار حول اأنواع االأغذية الرائجة يف املنطقة، ثم ي�صتف�رش امل�صتفيدات عن اأنواع االأغذية املتكاملة 

املفيدة لل�صحة.

ينتقل بهن اإىل حتديد داللة العنوان: » غذاء املراأة احلامل«، ثم يربط ذلك مبا تعر�صه ال�صور امل�صاحبة للدر�ص.

ي�صوقهن اإىل تعرف الن�صائح الغذائية ل�صمان �صحة و�صالمة املراأة احلامل وجنينها.

اإليه، فيقراأ عليهن الن�ص قراءة معربة و�صليمة يراعي فيها  ـ  ينبه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل اإغالق كتبهن واالإ�صغاء 

   خمارج احلروف، ومبادئ النرب والتنغيم، واإبراز املعنى.

ـ  يعيد قراءة الن�ص بعد اأن يفتحن كتبهن ليتابعن فيها.

مع  الف�صيح،  النطق  ومببادئ  التعبري،  ب�صالمة  ملتزمات  لهن،  يعينها  جملة  قراءة  على  بالتناوب  بع�صهن  يكلف  ـ  

   احلر�ص على اجلانب التلفظي.. وي�صتح�صن الرتكيز على املتعرثات منهن.

ـ  يقوم قراءتهن، اأو يطلب ذلك من بع�صهن كي يتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهن.

ـ  ي�صتدرج املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل فهم داللة تعابري الن�ص، واإدراك معانيها عن طريق اأن�صطة واأ�صئلة ترتكز على 

   تعيني من خالل القائمة املقدمة الغذاء امل�رش ب�صحة املراأة احلامل.

ـ  ميكن للمكون)ة( اقرتاح اأن�صطة اأخرى ت�صتهدف فهم الن�ص واإدراك اأبعاده دون اإ�صهاب. 

اإىل حرف  انتباههن  اأكرث، ويثري  اأو  يتلفظ بها مرتني  اإىل مالحظة اجلملة االأوىل، ثم  امل�صتفيدات  ـ  يدعو املكون)ة( 

   النهي )ال( املقرتن بالفعل امل�صارع املجزوم )تكرثي( للداللة على الكف عن فعل �صيء ما الأنه مذموم، ثم ينتقل بهن 

   اإىل اجلملة الثانية بعدها، فيتلفظ بها مرتني كذلك اأو اأكرث، ويثري انتباههن اإىل فعل االأمر )اجتنبي( الذي يطلب به كف 

   املاأمور عن فعل �صيء مذموم وقد يطلب به القيام بفعل حمبوب، مثل: )ا�رشبي احلليب(، ثم يتدرج بهن اإىل اجلمل 

   االأربع الواردة يف ن�صاط » اأعرب«، وي�صاعدهن على التمييز بني الن�صائح املقرتحة وما وظف للتعبري عن طلب القيام 

   بفعل حممود اأو طلب الكف عن القيام بفعل مذموم. 

ـ  يدعوهن اإىل البحث عن مناذج مماثلة يف الن�ص، اأو تقدمي ن�صائح با�صتعمال فعل االأمر اأو حرف النهي )ال(.

   ينتقل املكون)ة( اإىل ن�صاط ال�رشف والتحويل فيعمل على تدريب امل�صتفيدات على و�صل ال�صمري بالفعل املنا�صب، 

   وميكنه ا�صتعمال اأفعال اأخرى م�صتقاة من اأجواء الن�ص مع الرتكيز على ال�صمائر نف�صها.

م�صموع  ب�صوت  عليهن  يقراأ  اأن  ذلك  اأثناء  عليه  املطلوب، ويجب  احلالة وفق  مناق�صة  اإىل  بهن  املكون)ة(  يتدرج  ـ  

    العبارات امل�صاحبة لكل �صورة واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة، اأو الواردة يف الوثائق الداعمة..

ـ  تنجز املجموعات العمل اعتمادا على خربات امل�صتفيدات وجتاربهن، وانطالقا مما تعر�صه ال�صور املقرتحة عليهن. 

ـ  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انتهاء الوقت املحدد الإجناز املهمة، اإىل تقدمي نتائج عملها، ويتو�صل مع الكل اإىل 

   ا�صتخال�ص �صبل الوقاية من خماطر احلمل من خالل مالحظة االأعرا�ص وتعرف االأ�صباب لتفاديها.

خطرا  احلمل  جتعل  التي  االأ�صباب  مناق�صة  على  خاللها  الرتكيز  مع  الثانية  احل�صة  يف  نف�صه  النهج  املكون)ة(  ينهج  ـ  

   على املراأة كاالإ�صابة ببع�ص االأمرا�ص، وحاالت الزواج واالإجناب، و�صوء الت�رشف.. تبعا ملا تعر�صه ال�صور 

   واملحتويات، وانطالق من بع�ص ال�صهادات واالأمثلة حلاالت معي�صة، وميكنه اأي يرتك احلوار جماعيا يف املو�صوع 

   دون اللجوء اإىل املجموعات، �رشيطة التح�صي�ص بتلك املخاطر واقرتاح احللول لتجنب ما يوؤدي اإليها.

التمهيد

القراءة

الفهم

املالحظة والتعبري

كفايات قرائية : قراءة الن�صو�صاملو�صوع : غذاء املراأة احلاملالـح�صة : �صاعة

•  اأن تكون امل�صتفيدة قادرة على قراءة الن�ص قراءة �صليمة ومعربة.

•  اأن تتمكن من فهم الن�ص، ومتييز االأغذية املفيدة للمراأة احلامل عن االأغذية غري املفيدة.
•  اأن تكتب ن�صائح غذائية  للمراأة احلامل دون اعتماد على �صند ب�رشي.

أهداف النشاط :
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•   اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•   اأن تناق�ص قواعد حتقيق الرعاية ال�صحية للمراأة احلامل. 

•   اأن تتعرف قواعد تنظيف االأ�صنان من الت�صو�ص. 

ي�صخ�ص املكون)ة( يف بداية الدر�ص مكت�صبات امل�صتفيدات املتعلقة بالن�ص القرائي ال�صابق: )غذاء املراأة احلامل(، مركزا 

الرعاية  ي�صتف�رشهن عن كيفية �صمان  ثم  املراأة احلامل،  تتناولها  التي  االأغذية  املفيد من  املفيد وغري  التمييز بني  على 

ال�صحية للمراأة احلامل، وعن عالقة تنظيف االأ�صنان بذلك ت�صويقا لهن ملناق�صة جماعية للمو�صوع. 

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » الرعاية ال�صحية للمراأة احلامل«.

ي�صتخدم املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على العنوان وال�صور اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على 

العالقة بني تلك امل�صريات، والت�صاوؤل عن مدى عالقة ذلك مبو�صوع الدر�ص اأو الدر�صني معا.

ويناق�صها  تعليقاتهن،  اإىل  وين�صت  ال؟(،  اأم  متفقة  )اأاأنا  للجدول:  امل�صدر  ال�صوؤال  امل�صتفيدات  على  املكون)ة(  يقراأ  ـ  

معهن، ثم ي�صتدرجهن اإىل التعبري عن مواقفهن بخ�صو�ص ما يعر�ص عليهن من اآراء؛ اأهن متفقات معها اأم ال، مع 

تربير ذلك. 

ـ  يفتح املكون)ة( مع امل�صتفيدات حوارا حول املحاور االآتية:

ـ  مواقف و�صلوكات املراأة احلامل: زيارة الطبيب ـ تناول االأغذية املفيدة واملتنوعة ـ جتنب التوابل واالأغذية غري    

   املفيدة ـ  نظافة اجل�صم واالأع�صاء التنا�صلية - نظافة اللبا�ص ـ  نظافة االأ�صنان...(.

عوامل ت�صو�ص االأ�صنان - خطره على �صحة املراأة احلامل - الطرق ال�صليمة لتنظيف االأ�صنان.

ـ  يتدرج املكون)ة( بهن اإىل اإبراز القواعد الواجب اعتمادها ل�صمان الرعاية ال�صحية للمراأة احلامل، ويجب عليه اأثناء 

   ذلك اأن يقراأ عليهن ب�صوت م�صموع العبارات امل�صاحبة للدر�صني واملعلومات املمكن توظيفها اأثناء املناق�صة، اأو 

   ا�صتثمار الوثائق الداعمة امللحقة بالدليل..

ـ  ينهج املكون)ة( النهج نف�صه يف احل�صة الثانية مع الرتكيز خاللها على مناق�صة ما ي�صبب ت�صو�ص االأ�صنان، وكيفية حتقيق 

نظافة �صليمة و�صحية لها.

ـ  يقراأ املكون)ة( ال�صياق امل�صاحب لن�صاط »اأكتب«، ثم يدعو امل�صتفيدات ب�صكل فردي اإىل كتابة ن�صائح غذائية  للمراأة 

   احلامل دون اعتماد على �صند ب�رشي، مركزا يف تقومي العمل على املعايري املتفق عليها، وعلى ا�صتعمال فعل االأمر 

   وحرف النهي املقرون بالفعل امل�صارع املجزوم.

التمهيد

املالحظة

التحاور

القراءة والكتابة

كفايات حياتيةاملو�صوع : الرعاية ال�صحية للمراأة احلاملالـح�صة : �صاعة
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ميهد املكون)ة( لهذا الدر�ص عن طريق حوار حول تنظيم االأ�رشة.

يقدم الدر�ص اجلديد عن طريق تو�صيح اأهمية تعرف االأ�صباب الداعية اإىل تنظيم االأ�رشة، وامل�صائل امل�صاعدة على ذلك.

اأكرث تعبريا عن  اأو غريها من ال�صور التي يراها  يوجه املكون)ة( امل�صتفيدات اإىل مالحظة ال�صور املرافقة للدر�ص، 

املوقف التوا�صلي املن�صود، وربطها مبدلول العنوان: » كيف اأنظم اأ�رشتي؟«.

اأو غري ذلك مما وقع عليه اختياره، مع احلر�ص على  العنوان وال�صور  املكون)ة( حوارا مثريا برتكيز على  يفتح 

العالقة بني تلك امل�صريات واملو�صوع قيد الدر�ص.

يقراأ املكون)ة( على امل�صتفيدات ال�صوؤال الذي �صدر به اجلدول: )اأاأنا متفقة اأم ال؟(، وين�صت اإىل تعليقاتهن، ويناق�صها 

معهن، ثم ي�صتدرجهن اإىل التعبري عن مواقفهن بخ�صو�ص ما يعر�ص عليهن من اآراء؛ اأهن متفقات معها اأم ال، مع 

تربير ذلك. 

يفتح املكون)ة( مع امل�صتفيدات حوارا حول املحاور االآتية:

َقُن  ـ  َزْرُع ااْلإَِبِر ـ  َاللَّْوَلُب ـ  َرْبُط  ُبوُب ـ  َاحْلُ و�صائل املباعدة بني الوالدات وتنظيم االأ�رشة: اإيجابياتها و�صلبياتها )َاحْلُ

.) َكِرينُّ  الذَّ
نُّ

بِّي اْلَقَنَواِت ـ  َاْلَعاِزُل الطِّ

بني  املباعدة  و�صائل  و�صلبيات  اإيجابيات  اإبراز  على  مركزا  النتائج  ا�صتخال�ص  اإىل  امل�صتفيدات  مع  املكون)ة(  يتو�صل 

الوالدات وتنظيم االأ�رشة، م�صتثمرا الوثائق الداعمة وخربة امل�صتفيدات اأو خربة خمت�ص يف املجال..

التمهيد

املالحظة

التحاور

كفايات  حياتيةاملو�صوع : كيف اأنظم اأ�رصتيالـح�صة : �صاعة

•  اأن تكت�صب امل�صتفيدة مهارات اأدب احلوار، واأ�صاليب التخاطب، وح�صن الكالم.

•  اأن تكت�صف الو�صائل امل�صاعدة على تنظيم االأ�رشة. 

•  اأن متيز بني اإيجابيات و�صلبيات و�صائل تنظيم االأ�رشة

أهداف النشاط :
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الوثائق الداعمة

القرائية من  اأن�صطة ودرو�ص  اإجناز  اإ�صارة املكون ق�صد تي�صري  وثائق و�صعت رهن 

اأجل التاأهيل ذات البعد املهني اأو التقني

ال�صرتاتيجية )روؤية 2015(1الوثيقة  1

حددت روؤية 2015 اأربعة اأهداف اأ�صا�صية                                                

اإحداث منا�صب �صغل  +  حجم املعامالت  +   اإحداث مقاوالت  +  حت�صني مدا خيل ال�صناع و ظروف عملهم من عنا�رش اال�صرتاتيجية :                                         

1  اإحداث ن�صيج من املقاولت الديناميكي                                            
اأ. بروز فاعلني مرجعيني قادرين على اقتحام االأ�صواق الدولية                

ب. هيكلة و تنمية املقاوالت ال�صغرى و املتو�صطة                            

2  رفع مداخيل ال�صناع التقليديني الفرادى                                          
اأ. رفع مدا خيل ال�صناع الفرادى احل�رشيني                                     

ب. العمل على ا�صتمرارية مدا خيل ال�صناع التقليديني الفرادى القرويني      

ج. تدابري لفائدة جمموع ال�صناع التقليديني الفرادى                             

3  تدابري لفائدة كل القطاع                                                            
اأ. دعامة فيما يخ�ص عملية االإنتاج                                              

ب. اإنعا�ص املنتوج و العالمة التجارية                                          

ج. التكوين                                                                         

ح. اإجراء م�صاحبة لتنفيذ االإ�صرتاتيجية                                          

الـجودة 

ومن اجل ت�صجيع ت�صويق منتجات ال�صناعة التقليدية و حمايتها من النزيف و القر�صنة حتاول الوزارة الو�صية على القطاع اعتماد �صارة 

اجلودة يف كل املنتجات امل�صنعة حمليا وت�صجيع ال�صناع التقليديني من اأجل اإعطائهم حق ا�صتعمال �صارة اجلودة بعد اأن تتوفر منتوجاتهم 

على �رشوط معينة مثل التطابق مع املوا�صفات املغربية التي ت�صبط مميزات  املنتوج و كذا من حيث ال�صكل كالتلفيف وتقدمي معلومات 

للم�صتهلك عن مكونات املتوج،و نظرا اإىل حمدودية الطريقة التقليدية لعملية مراقبة اجلودة . 

اإن حتديد وو�صع �صارات اجلودة و العالمات التجارية اجلماعية  يعترب  اآلية باإمكانها حماية و�صمان ا�صتمرارية و تطوير اأن�صطة هذا 

القطاع يف اإطار ي�صجع االإبداع واالبتكار.

 وقد مت و�صع عدة �صارات اجلودة منها :�صارة االمتياز ـ  ال�صارة اجلهوية ـ  �صارة م�صمون ـ �صارة حريف م�صوؤول ،وتنخرط كل هذه 

ال�صارات حتت العالمة املرجعية »حرف املغرب«.

1  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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برنامج دعم ال�صناع الفرادى

    يرتكز برنامج دعم االإنتاج على حمورين اأ�صا�صني اأولهما حت�صني ن�صق االإنتاج من خالل حتديث تقنيات العمل وثانيهما اإدخال بعد 

الت�صميم جلعل املنتوج ي�صتجيب مل�صتجدات ال�صوق وتقلباته.

اأ�صكال الدعم املوجه لل�صناع الفرادى:

ي�صمل التدخل على م�صتوى ال�صناع الفرادى املجاالت التالية:

1  ـ  و�صع جمموعة ت�صاميم لفائدة ال�صناع،

2  ـ  اخلربات التقنية لتح�صني تقنيات االإنتاج،

3  ـ  حتديث و�صائل االإنتاج باقتناء معدات تقنية وو�صعها رهن اإ�صارة التجمعات احلرفية،

4  ـ  ت�صجيع التجديد واالبتكار،

5  ـ  برامج الدعم املندجمة وال�رشاكة.

الت�صاميم.

للرفع من تناف�صية املنتوج وتو�صيع قاعدة رواجه ا�صتجابة ملتطلبات ال�صوق الداخلية اأو الدولية من حيث اجلودة والذوق، فاإن خمتلف 

منتجات فروع ال�صناعة التقليدية تتطلب جتديدا م�صتمرا على م�صتوى العر�ص. ويف هذا االإطار، فاإن الدعم لفائدة ال�صناع الفرادى 

يرمي اإىل و�صع رهن اإ�صارتهم ت�صاميم منتجات جديدة يتم اإجنازها بتعاون مع م�صممني خمت�صني مرموقني.

الدرا�صات واخلربات لتح�صني تقنيات الإنتاج.

هدف هذا النوع من الدعم اإىل تثمني فروع ال�صناعة التقليدية من خالل:

ـ  اإجناز خربات وتنفيذ م�صاريع امل�صاعدة التقنية لفائدة جتمعات احلرفيني،

ـ  و�صع دالئل مرجعيات تت�صمن تقنيات االإنتاج املتعلقة بفروع اأن�صطة ال�صناعة التقليدية  كاملوا�صفات واملخططات والتكنولوجيات التي 

ميكن اأن ت�صتغلها هذه الفروع على ال�صعيد الوطني.   

حتديث اأدوات الإنتاج باقتناء املعدات التقنية لفائدة التجمعات احلرفية.     

 يف اإطار امل�صاعدة التقنية لتح�صني جودة املنتجات والرفع من القدرة االإنتاجية لتجمعات ال�صناع، يتم تنفيذ برنامج للمواكبة يرمي اإىل 

تزويد هذه التجمعات باملعدات التقنية احلديثة لتح�صني طرق وو�صائل االإنتاج.

املحور 4 :  ت�صجيع التجديد واالبتكار.

ال�صناع على  ت�صجيع  اأجل  الفرادى من  ال�صناع  فيها  ي�صارك  التقليدية  ال�صناعة  لفائدة بع�ص فروع  اأح�صن منتوج«  تنظيم »جائزة  يتم 

االإبداع والتجديد وحت�صني املنتوج وتنويعه لي�صتجيب ملتطلبات ال�صوق.

 برنامج الدعم املندمج وال�رصاكة.

ميكن لل�صناع اال�صتفادة من برامج دعم مندجمة تهم كل مراحل االإنتاج )الت�صميم، املعدات، التاأهيل ال�صتعمال تقنيات االنتاج احلديثة(. 

يوجه هذا ال�صكل من الدعم للتكتالت احلرفية التي تتوفر حمليا على موؤهالت هامة للتنمية بهدف خلق تنا�صق و تكامل  اقت�صادي بني 

الفاعلني املحليني على م�صتوى املنطقة. ويتم تنفيذ هذه الربامج ب�رشاكة مع دعم املقاوالت ال�صغرى واملتو�صطة  لقطاع لل�صناعة التقليدية

دعم للمقاولت ال�صغرى واملتو�صطة العاملة بالقطاع:

اأدائها وتناف�صيتها عن طريق مواكبة م�صتمرة،  بالقطاع بهدف حت�صني  العاملة  ال�صغرى واملتو�صطة  للمقاوالت  مت و�صع برنامج دعم 

ت�صتجيب حلاجياتها من اأجل حتقيق تنمية متكاملة.

يهدف برنامج دعم املقاوالت ال�صغرى واملتو�صطة لل�صناعة التقليدية، اإىل حت�صني خمتلف مكونات �صل�صلة القيمة للمقاولة، مما يتطلب 

و�صع خريطة طريق  لكل مقاولة وتقدمي مواكبة م�صتمرة وتتبع عن قرب.
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يرتكز نطاق العمل اأ�صا�صا على املحاور التالية:

•  املواكبة لتح�صني الت�صيريوالتنظيم
•  املواكبة لتح�صني املنتوجات

•  املواكبة لتح�صني تقنيات التموين
•  املواكبة لتح�صني تقنيات االإنتاج 

جودة الإنتاج يف ال�صناعة التقليدية2الوثيقة  2

تعريف الـجودة                                                

عند البع�ص ما زالت اجلودة م�صرتكة مع مبادئ اجلمال ، الروعة  اأو  االأ�صعار العالية .

و لكن اجلودة هي تنا�صب ما بني املنتوج امل�صنع، امل�صلم والطلبات املو�صحة اأو املقرتحة من قبل امل�صتهلك. هناك جودة »�صنف عايل 

املوا�صفات« كما هناك جودة »�صنف عايل التوزيع« . 

اإن امل�صتعمل ميكن اأن يكون: 

•  اأفراد ي�صمون يف غالب االأحيان م�صتهلكني .
•  �رشكات ويعتربون  زبناء .

مكونات اجلودة عامة:  

ـ  مميزات و فعاليات املنتوج.

ـ  الثقة و ا�صتمرارية .

ـ  التكلفة االإجمالية للحيازة )من االقتناء اإىل نهاية اال�صتعمال .(.

ـ  االأمان يف اال�صتعمال.

جودة الإبداع 

جودة اإبداع منتوج ما تتعلق من ناحية كبرية على العناية التي خ�صع لها اأتناء االإبداع .

للح�صول على جودة االإبداع  يجب املرور من ثالث مراحل . 

تـحديد احلاجيات ، املفرو�صة واملنتظرة من طرف الزبون .

انه دور م�صلحة الت�صويق و املاركوتينك و االبتكار. 

تـحديد خ�صو�صيات املنتوج. 

انه الدور الرئي�صي لالبتكار و ملكتب الدرا�صات، ولكن اأي�صا للتجار،امل�صرتيات، اجلودة و املراقبة .

تطوي طرق و مناهج الت�صنيع.

انه دور مكتب الدرا�صات.

اإن هده املراحل املختلفة تتبع يف كل االأنواع بعدد من الالئحات تكون امللف التقني  .

تعريف مقايي�ص اجلودة 

مقايي�ص اجلودة هي عبارة عن خ�صو�صيات تهم النتائج احل�صنة ملواقع العمل.وهي متنح لالإنتاج عرب امللف التقني ، النجاح يف احل�صول 

على منتوج ي�صتجيب للمتطلبات، كما يجب ان يهيئوا على �صكل وحدات او اأ�صناف ذات كميات كبرية )قمي�ص ، �رشوال ، �صرتة....( 

ومتكن من القيام باملراقبة اإثناء الت�صنيع او املراقبة النهائية .

او رف�ص  قبول  يتم  اأ�صا�صها  لكل �صنف و على  االأ�صا�صية  نقط اجلودة  ي�صكالن  الت�صامح  فا�صل  و  بال�صيمة  موا�صفات اجلودة م�صحوبة 

املنتوج.

2  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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وحتدد نقط اجلودة يف  

ـ  النظرة العامة.

ـ  القيا�ص. 

امل�صاريع املدرة للدخل3الوثيقة  3

تتمحور هده اال�صرتاتيجية حول مقاربة �صمولية ومندجمة للنهو�ص بالقطاع الفالحي ق�صد اإعطاء ديناميكية للتنمية امل�صتدامة  وتهدف اإىل: 

B  النهو�ص بقطاع ال�صال�صل االإنتاجية عرب التجميع

B  خلق فر�ص ال�صغل

B  ع�رشنة و تنظيم الفالحة عرب م�صاريع الدعامة الثانية

B  ت�صجيع اال�صتثمار اخلا�ص

ويرتكز على دعامتني: 

اعتمادا على موجة من اال�صتثمارات اخلا�صة حول  ال�صوق  لقواعد  ت�صتجيب  : تطوير فالحة رائدة  الع�رشية  الفالحة  الأوىل :  الدعامة 

مناذج عادلة للتجميع

الدعامة الثانية : الفالحة الت�صامنية : تطوير مقاربة متميزة ملحاربة الفقر بالزيادة يف املدخول الفالحي للفالحني االأكرث ه�صا�صة خا�صة 

باملناطق النائية اعتمادا على و�صائل خا�صة مالئمة لنوعية الفاعلني امل�صتهدفني من هذا القطاع من خالل م�صاريع ت�صامنية تهدف باالأ�صا�ص 

اإىل ا�صتغالل الطاقات املحلية وتنويع االأن�صطة املدرة للربح .

املرتكزات 

االعتماد على اجلهوية كمقاربة جديدة الإعداد واجناز وتتبع و تقييم الربامج التنموية يف اإطار ت�صاركي مع الهيئات املنتخبة اإقليميا وجهويا 

وجعلها �رشيك فاعل وفعال يف التنمية املحلية .

اإعادة هيكلة وزارة الفالحة و ال�صيد البحري لو�صع حد للتمركز و املركزية .

دعم التنظيمات املهنية ذات الطابع الوطني اجلهوي، و املحلي وجعلها قادرة على مواكبة خمطط املغرب االأخ�رش وحتمل م�صوؤولية 

تنمية القدرات الذاتية )قطاع احلليب، قطاع الدواجن، قطاع احلوام�ص...(

تعريف امل�رشوع 

امل�رشوع هو عبارة عن جمموعة من االأن�صطة املتكاملة واملربجمة خالل فرتة زمنية حمددة ويف مكان معني، وذلك بغية حتقيق اأهداف 

ونتائج حمددة انطالقا من جمموعة من املعطيات واعتمادا على و�صائل حمددة. 

مير امل�رشوع بعدة مراحل تبداأ من طرح امل�صكل واقرتاح فكرة امل�رشوع، وتنتهي بالتقييم النهائي للن�صاطات التي متت برجمتها وتنفيذها، 

وب�صفة عامة ميكن تلخي�ص جل هذه املراحل يف: 

دورة امل�رصوع

  مرحلة الت�صخي�ص والتحليل

  مرحلة  التخطيط 

  مرحلة التنفيذ 

  مرحلة التقييم والتقومي 

3  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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لإجناز م�رصوع يجب القيام بدرا�صة جدوى ترتكز اأ�صا�صا على :

1 ـ درا�صة ال�صوق؛

2 ـ الدرا�صة التقنية؛

3 ـ الدرا�صة املالية؛

4 ـ درا�صة التمويل؛

5  ـ الدرا�صة القانونية. 

الت�صويق

الت�صويق هو جمموعة من االأن�صطة يقوم بها االأفراد واملنظمات بغر�ص ت�صهيل و ت�رشيع املعامالت و املبادالت يف ال�صوق يف اإطار البيئة 

و ظروف ال�صوق، ويركز الت�صويق على احتياجات العمالء عن طريق جهود ت�صويقية متكاملة ينتج عنها ح�صن توقع احتياجات العمالء 

و ح�صن اإر�صاء هذه االحتياجات و يتم فيها حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة عن طريق جهود ر�صى العمالء و تعترب عملية البيع جزءا من اجلهود 

الت�صويقية.

من التعريف ال�صابق جند  ان الت�صويق يقوم على:                                 

1 ـ التعرف على فئة العمالء امل�صتهدفني                                              

2 ـ  درا�صة اخل�صائ�ص و ال�صلوكيات و العادات احلياتية و ال�رشائية للعمالء.

3 ـ التعرف على احتياجاتهم و رغباتهم وتطلعاتهم .

4 ـ توجيه جهود املن�صاأة نحو اإن�صاء ال�صلع واخلدمات التي ت�صبع هذه الرغبات بالكم و يف الوقت املنا�صب و باجلودة املالئمة لهذه ال�رشيحة 

من العمالء.

كيفية مناف�صة املنتوجات الأخرى :

1 ـ ان تكون خمتلفا

2 ـ  ادخال حت�صينات على ما يقدمه الغري

3 ـ  ابتكار افكار جديدة

اإن فهم اآلية الت�صويق اأ�صحت واقعا يف ظل تعاظم االإنتاج وتعدد اأنواعه و اأ�صكاله  الن الت�صويق ي�صكل االأ�صا�ص يف ت�رشيف املنتوجات  ولها 

اخت�صا�صيون دورهم احلث عما يريده امل�صتهلك و تكييف ال�صلع وفق ذلك و على هذا االأ�صا�ص  من خالل فهم طبيعة االأ�صواق ومتطلباتها 

و االأخذ بعني االعتبار الرغبات و االأذواق فاجلميع يريد ان ينتج و    ي�صل اإىل االأ�صواق املحلية و العاملية  لت�رشيف منتوجاته.
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غرفة ال�صناعة التقليدية4الوثيقة  4

اأحدثت غرف ال�صناعة التقليدية مبقت�صى الظهري ال�رشيف رقم  1.63.194 ال�صادر يف 28 يونيو 1963.                                                         

و هي تعترب موؤ�ص�صات عمومية تتمتع باال�صتقالل املايل و االإداري و تخ�صع لو�صاية الهيئة احلكومية املكلفة بال�صناعة التقليدية، ومن 

جملة اخت�صا�صاتها 

•  اأن تزود احلكومة باالآراء و املعلومات املطلوبة منها حول امل�صائل اخلا�صة بال�صناعة التقليدية.                                                                    

•  اأن تقدم ملتم�صاتها حول جميع الو�صائل التي تهم ال�صناعة التقليدية بوجه عام اأو يف دائرة نفوذ كل منها بوجه خا�ص.                                             

•  اأن ت�صاعد بهبات وو�صايا و م�صاهمات اختيارية من لدن ال�صناع التقليديني على اإحداث و �صيانة موؤ�ص�صات معدة لل�صناعة التقليدية.                           

•  اأن تعني احلكومة على تعميم اأ�صاليب ال�صغل الع�رشية عند ال�صناع التقليديني.  

•  اأن تكون و�صيطة بني ال�صناع التقليديني والتجار.                                 

•  اأن تكون و�صيطة بني �صناع املغرب التقليديني و ال�صناع التقليديني االأجانب ق�صد تو�صيع نطاق عالقات املغرب التجارية.                                        

•  اأن ت�صاعد على اإن�صاء تعاونيات لل�صناعة التقليدية و اأن ت�صجع التعاونيات املوجودة بجميع الو�صائل.                                                             

و عالوة على دلك ميكن اأن ت�صت�صار غرف ال�صناعة التقليدية                      

•  يف االأنظمة املتعلقة بال�صناعة التقليدية.                                           

•  يف كل مادة تعينها ظهائر �رشيفة و نظم خ�صو�صية.                              

•  يف كل اأحداثها بدائرة نفوذها ملحاكم التجارة و حماكم ال�صغل و خمازن عامة و قاعات عمومية لبيع الب�صائع اجلديدة باملزاد العلني 

وباجلملة.                

يجب على الغرف اأن تبدي راأيها، تطبيقا للفقرة ال�صابقة، يف اأجل ال يزيد عن �صهرين ابتداء من تاريخ عر�ص االأمر عليها و بعد ان�رشام 

هدا االأجل، يعترب اأنها اأبدت راأيها.                                                                        

و يجوز لغرف ال�صناعة التقليدية  ـ  ب�رشف النظر عن االآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها منها  ـ  اأن تبدي باجتهادها و اآرائها حول                          

التغريات املزمع اإدخالها على الت�رشيع اخلا�ص بال�صناعة التقليدية و باالقت�صاد.                                                                               

• التعاريف و ال�صوابط اخلا�صة باملوؤ�ص�صات املعدة لالجتار يف منتوجات ال�صناعة التقليدية املفتوحة يف دائرتها عمال برخ�صة اإدارية.                     

كما ميكن اأن يوؤدن لغرف ال�صناعة التقليدية يف اأن حتدث و تدير يف دائرة نفوذها موؤ�ص�صات معدة لل�صناعة التقليدية.                                           

وعالوة على دلك فان تدبري �صوؤون املوؤ�ص�صات املحدثة من طرف القطاع اخلا�ص اأو احلكومة ميكن اأن يكون مبوافقة اأ�صحاب الهبات 

واملوؤ�ص�صني اأو املكتتبني اإىل غرفة ال�صناعة التقليدية التابعة للدائرة.                              

ميكن اأن يعلن ب�صاأن كل غرفة لل�صناعة التقليدية اأنها ذات امتياز يف اأ�صغال ذات فائدة عمومية اأو تكلف بخدمات عمومية.                                            

ميكن اأن تعني هده الغرفة مندوبني خرباء يف الق�صايا املتنازع فيها و ال �صيما يف امل�صائل اجلمركية.                                                                 

يجوز لغرفة ال�صناعة التقليدية اأن تت�صاور فيما بينها ق�صد اإحداث اأو م�صاعدة اأو �صيانة موؤ�ص�صات اأو م�صالح ذات فائدة م�صرتكة.                                    

4  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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الوثيقة  5

الوثيقة  6

موؤ�ص�صة دار ال�صانع5

الإ�صعافات الأولية 7

تتمتع موؤ�ص�صة دار ال�صانع كموؤ�ص�صة عمومية بال�صخ�صية املعنوية و اال�صتقالل املايل وذلك مبقت�صى القانون رقم 1-57-177 بتاريخ 29 

من ذى القعدة 1376 وتخ�صع لو�صاية الوزارة املكلفة بال�صناعة التقليدية ويناط بهده املوؤ�ص�صة يف اإطار هدا القانون مهمة اإنعا�ص ت�صويق 

هذا  وعلى  املجال.  هدا  يف  امل�صطرة  احلكومية  ال�صيا�صة  وتفنيد  واخلارجي  الداخلي  ال�صعيد  على  التقليدية  ال�صناعة  وخدمات  منتوجات 

االأ�صا�ص تقوم باملهام التالية :                                    

• االإنعا�ص التجاري ودلك بالقيام بدرا�صة االأ�صواق املمكن ترويج منتوج ال�صناعة التقليدية بها وتنظيم املعار�ص بالداخل و اخلارج 
و م�صاندة  املقاوالت بالقطاع يف جمهوداتها الت�صويقية.                                                   

• امل�صاهمة يف االإعالم التجاري و ذلك بجمع املعلومات االقت�صادية املرتبطة بهذا املجال.                                                                            
• القيام بندوات تكوينية اأو امل�صاهمة يف تكوين اأطر موؤ�ص�صات ال�صناعة التقليدية يف ميدان الت�صويق و البحث عن االأ�صواق و مالئمة 

متطلبات    امل�صهلكني.                                                                         

االأ�صيل  الطابع  على  احلفاظ  مع  اخلارج  و  الداخل  يف  امل�صتهلكني  الأذواق  التقليدي  املنتوج  مالئمة  اأجل  من  احلث  و  البحث   •
واحل�صاري للمنتوج  التقليدي.                                       

 
6
امل�صاركة يف املعار�ص الدولية:

�رشوط امل�صاركة يف املعار�ص الدولية هي :

طلب م�صاركة با�صم  دار ال�صانع

ن�صخة من بيان االإنخراط يف امللف املحلي مُل�صدري ال�صناعة التقليدية

من�صور خا�ص بعر�ص منتجاتكم

يجب اإر�صال جمموع هذه الوثائق اإىل »دار ال�صانع« املوجودة بالعنوان التايل: 6، طريق املر�صى، الوداية، الرباط، املغرب.

للتذكري، فاإن ن�صب امل�صاهمة املادية لـ »دار ال�صانع« هي كاالآتي:

• املعار�ص املربجمة �صنويا من طرف »دار ال�صانع«
من م�صاريف تاأجري واإعداد املوقع ومن م�صاريف التوا�صل اخلا�صة باملقاولة يف كل الو�صائل االإ�صهارية للمعر�ص 65%

• املعار�ص غري املربجمة من طرف »دار ال�صانع«
من م�صاريف تاأجري املوقع اإذا ما تواجد املعر�ص يف اأحد البلدان امل�صتهدفة 65%

االإ�صعافات االأولية هي الرعاية والعناية اأالأولية والفورية واملوؤقتة التي يتلقاها االإن�صان نتيجة التعر�ص املفاجئ حلالة �صحية طارئة اأدت 

اإىل النزيف اأو اجلروح اأو الك�صور اأو االإغماء .. الخ الإنقاذ حياته وحتى يتم تقدمي الرعاية الطبية املتخ�ص�صة له بو�صول الطبيب ملكان 

احلادث اأو بنقله اإىل اأقرب م�صت�صفى اأو عيادة طبيه .

اأهداف الإ�صعاف الأويل 

1 ـ  احلفاظ على حياة امل�صاب.
2 ـ منع تدهور حالة امل�صاب.

3 ـ م�صاعدة امل�صاب على ال�صفاء.

مبادئ الإ�صعافات الأولية

1 ـ  ال�صيطرة التامة على موقع احلدث.

5  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
7  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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2 ـ اأال يعترب امل�صاب ميتا ملجرد زوال ظواهر احلياة مثل توقف التنف�ص اأو النب�ص.
3 ـ اإبعاد امل�صاب عن م�صدر اخلطر.

4 ـ االهتمام بعمليات التنف�ص اال�صطناعي واإنعا�ص القلب والنزيف وال�صدمة. وما اإىل ذلك.

5 ـ العناية باحلالة قبل نقلها اإىل امل�صت�صفى.

6 ـ  االهتمام براحة امل�صاب.

7 ـ  االهتمام بحفظ وتدوين كافة املعلومات املتوفرة عن احلادث واالإجراءات التي اتبعت.

م�صوؤولية امل�صعف الأويل

على  معتمدًا  االإ�صابة  اأو  املر�ص  نوع  وحتديد  احلادث  �صبب  ملعرفة  احلالة  اأو  لالإ�صابة  �رشيع  و�رشيع  �صحيح  وت�صخي�ص  تقييم   •

و�صف وقائع احلادث  واالأعرا�ص و العالمات امل�صاهدة. 

• فح�ص امل�صاب بالكامل واالهتمام باالإ�صابة كبرية كانت اأم �صغرية وذلك الأنه غالبا ما يكتفي امل�صعف باالإ�صابة االأوىل خا�صة اإذا 

كانت هذه  االإ�صابة كبرية ويهمل باقي االإ�صابات ال�صغرية والتي قد تكون لها خطورتها .

• تقدمي املعاجلة الفورية املنا�صبة ح�صب االإ�صابة اأو املر�ص. 

• نقل امل�صاب  اإىل امل�صت�صفى اأو املركز ال�صحي ح�صب خطورة احلالة.

خطوات عمل امل�صعف

اأن يت�رشف يف حدود معلوماته الطبية التي متكنه من تقدمي االإ�صعافات االأولية للم�صاب اأو املري�ص ب�صكل �صحيح.

• اأن يطمئن امل�صاب ويهدئ من روعه ويزيل ا�صطرابه وت�صجيعه ومعاملته بلطف والتخفيف من انزعاجه. 

• ال ي�صمح بتزاحم النا�ص حول امل�صاب لي�صاعده على التنف�ص وتهدئة امل�صاب

• االحتفاظ ب�صهود احلادث وا�صتدعاء الطبيب وال�رشطة 

حماولة اإيقاف النزيف اأو عمل جبريه اأو تنف�ص �صناعي وتدليك القلب ح�صب احلالة

• اأن يعرف ما حدث للم�صاب باال�صتف�صار ودرا�صة املالب�صات وان ي�صل من ذلك اإىل ت�صخي�ص تقريبي الإ�صابة املري�ص: 

النزيف  ـ  خطوات وقف النزيف

ماذا اأفعل لوقف النزف؟

تاأكد من اأن كل منكما ) امل�صعف وامل�صاب ( يف و�صع اآمن ومن اأن املجرى التنف�صي للم�صاب مفتوحا ورئتاه تعمالن ب�صكل طبيعي وان 

قلبه اأي�صا يعمل ب�صكل طبيعي، وتذكر دائما باأنه ال يوجد ما هو اأهم من ذلك.

ـ  اإذا كانت لديك قفازات التك�ص ) بال�صتيكية ( �صعها على يديك فهي تقيك خطر العدوى بالبكترييا والفريو�صات التي تتواجد اأحيانا يف 

دم امل�صاب.

ـ  �صع امل�صاب يف و�صع ا�صتلقاء على االأر�ص للحيلولة دون فقدانه للوعي.

ـ  حاول اإيجاد مادة ما�صة وغري قابلة لاللت�صاق باجلروح لت�صميد اجلرح النازف للم�صاب.

ـ  اجعل اجلزء امل�صاب اأعلى من م�صتوى اجل�صم اإذا كان ذلك ممكنا.

ـ  �صع قطعة �صميكة من القما�ص فوق ال�صمادة على اجلرح وا�صغط بثبات على منطقة اجلرح اإىل حني توقف النزف، و ي�صتغرق وقف 

النزف عادة اأقل من خم�ص )5( دقائق.

ـ  بعد توقف النزف اربط ال�صمادة على اجلرح بوا�صطة ع�صابة الربط.

ـ  اإذا كان امل�صاب قد نزف لفرتة طويلة فيجب ا�صتدعاء �صيارة االإ�صعاف.
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مبادئ اإ�صعاف احلروق

ما هي اأنواع احلروق؟

تق�صم احلروق ب�صكل اأ�صا�صي اإىل ثالثة اأنواع:

ـ  احلروق الناجمة عن احلرارة: وهي احلروق التي تنجم عن التعر�ص ل�صيء حار كالنار واللهب واأدوات الطبخ.

ـ  احلروق الناجمة عن املواد الكيماوية: وهي التي تنجم عن تعر�ص جلد االإن�صان ملواد كيماوية اأكاله.

ـ  احلروق الكهربائية: وهي التي تنجم عن مالم�صة ج�صم االإن�صان للتيار الكهربائي اأو لل�صواعق.

ما هي الدرجات املختلفة للحروق؟

ت�صنف احلروق اإىل ثالثة درجات وذلك تبعا ملقدار تعر�ص اجللد للحرق:

ـ  احلروق ال�صطحية ) حروق الدرجة االأوىل ( وت�صمل هذه احلروق الطبقة اخلارجية للجلد.

ـ  احلروق العميقة ن�صبيا ) حروق الدرجة الثانية ( احمرار وتقرح يف اجللد.

ـ  احلروق العميقة ) حروق الدرجة الثالثة ( وتكون جميع طبقات اجللد يف هذه احلالة قد احرتقت 

ماذا اأفعل يف حالت احلروق؟

ـ  حاول اأن توقف عملية احلرق، وذلك من خالل :

ـ  اإخماد اللهب.

ـ  ترطيب منطقة احلرق با�صتخدام املاء.

ـ  نزع املالب�ص املحرتقة ) من غري لهب (.

ـ  برد منطقة احلرق مباء جار واغم�ص الطرف امل�صاب يف املاء اإذا مل يكن اجللد قد تقرح اأو ت�صقق، وبرد احلروق لب�صعة دقائق وجتنب 

ا�صتخدام الثلج يف تربيد منطقة احلرق.

ـ  غط منطقة احلرق ب�صمادة نظيفة ومعقمه.

ـ  اإذا كانت احلروق �صاملة وتغطي م�صاحات كبرية من اجللد ال تربد مناطق احلروق باملاء الن ذلك قد يوؤدي اإىل انخفا�ص خطر يف 

اأ�صا�صيات  من  التاأكد  بعد  وذلك  اإ�صعاف  �صيارة  ا�صتدع  ثم  ونظيفة  جافة  قما�ص  بقطعة  امل�صاب  ج�صم  غط  فقط  امل�صاب.  حرارة  درجة 

االإ�صعاف االأويل.

ـ  تاأكد من عدم تغطية منطقة احلروق باأية مراهم اأو بالزبدة او باأي مادة اأخرى. 

ـ  ا�صتخدم املاء وال�صمادات فقط الن اإي �صيء اآخر تغطي به احلرق �صيتم اإزالته حتما يف امل�صت�صفى.

ماذا علي اأن اأفعل يف حالة احلروق الناجمة عن مواد كيماويه؟

يجب غ�صل منطقة احلروق الناجمة عن املواد الكيماوية بكميات كبرية من املاء، وتعد اأف�صل طريقة للقيام بذلك هي و�صع امل�صاب حتت 

مر�صة احلمام:

ـ  تاأكد من حماية نف�صك من تاأثري املواد الكيماوية التي تعر�ص لها امل�صاب.

ـ  حتقق من اأ�صا�صيات االإ�صعاف االأويل.

ـ  �صلط ماءا دافقا على منطقة احلروق ملدة ع�رشين )20( دقيقه.

ـ  �صع امل�صاب حتت املاء اجلاري اإذا كان ج�صم امل�صاب قد تعر�ص بالكامل للحروق اأو �صع الطرف الذي تعر�ص للحرق حتت املاء 

اجلاري.

ـ  يجب فح�ص وتقييم حاالت احلروق الناجمة عن املواد الكيماوية يف امل�صت�صفى.

كيفية اإ�صعاف م�صاب فاقد الوعي

ماذا اأفعل اإذا تعر�ص �صخ�ص لالإ�صابة يف حادث وكان فاقد الوعي؟

ا�صتدع �صيارة االإ�صعاف فورا. تاأكد من اأن امل�صاب يتنف�ص ب�صكل طبيعي وان قلبه يعمل. اأوقف النزف اخلطر، وتذكر باأن اإبقاء املجرى 

التنف�صي للم�صاب مفتوحا اأكرث اأهمية من وقف النزف الذي ال ي�صكل خطورة مبا�رشة على حياته. ال تنقل امل�صاب من مكان احلادث وال 

تقم بتجبري اأية اأجزاء من ج�صمه.
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خطوات اإ�صعاف �صخ�ص توقف قلبه

كل دقيقة متر على امل�صاب دون اإ�صعاف تقلل من فر�ص هذا امل�صاب يف النجاة اأو البقاء على قيد احلياة، لذا فان الوقت هنا يعني الفرق 

بني احلياة واملوت.

ـ  اإن دماغ االإن�صان وقلبه ال ي�صتطيعان حتمل انقطاع الدم واالأوك�صجني عنهما الأكرث من )6 ( �صتة دقائق حيث اأن خاليا الدماغ والقلب 

تبداأ باملوت بعد مرور هذه الدقائق ال�صت.

ـ  جتدر االإ�صارة اإىل انه حتى يف الدول املتقدمة فان و�صول �صيارة االإ�صعاف اإىل مكان ال�صخ�ص امل�صاب ي�صتغرق فرتة 8 اإىل 10 ثمانية 

اإىل ع�رش دقائق.

ـ  اإن كل دقيقة تاأخري يف البدء بعملية اإ�صعاف امل�صاب اأو حماولة االإنعا�ص القلبي الرئوي له تقلل من فر�ص اإعادة قلبه للعمل مبا ن�صبته 10 

% اإي انه مبرور 10 دقائق دون البدء باالإ�صعاف ت�صبح فر�صة امل�صاب يف البقاء على قيد احلياة �صئيلة جدا اأن مل تكن معدومة.
ـ  اإنعا�ص القلب والرئتني يف اأنها يزود القلب والدماغ بالدم و االأوك�صجني لزيادة فر�ص بقاء امل�صاب على قيد احلياة.

ما هو الإنعا�ص القلبي الرئوي؟

اإي�صال الهواء  اإنعا�ص الرئة فيتم من خالل  اأما  االإنعا�ص القلبي الرئوي هي عملية مزدوجة يقوم امل�صعف فيهما باإنعا�ص الرئة والقلب. 

واالأوك�صجني اإليها عن طريق التنف�ص ال�صناعي، واأما اإنعا�ص القلب فيتم عن طريق ال�صغط اليدوي على منطقة قلب امل�صاب ) يف املنطقة 

الواقعة بني العظم ال�صدري والعمود الفقري ( بحيث يتم �صخ الدم اإىل االأجزاء احليوية من ج�صم امل�صاب ، خ�صو�صا الدماغ.

ملاذا تعترب عملية االإنعا�ص القلبي الرئوي هامة جدا؟

عملية االإنعا�ص القلبي الرئوي بحد ذاتها تعترب عملية لك�صب الوقت بحيث يتم تزويد الرئة باالأوك�صجني والقلب بالدم اإىل حني و�صول 

�صيارة االإ�صعاف، وبذلك تكون فر�ص امل�صاب يف البقاء على قيد احلياة قد زادت. ويف حالة بقاء امل�صاب بدون اإ�صعاف اأويل فان دماغه 

يبداأ باملوت يف فرتة زمنية ترتاوح من 4 اإىل 6 دقائق، ولكن ينبغي اأن نعرف باأن االإنعا�ص القلبي الرئوي وحده ال ميكن اأن ينقذ حياة 

امل�صاب اإمنا هو واحد من �صل�صلة من االإجراءات الواجب اإتباعها والتي ت�صمل العناية الطبية التي تقدم عن طريق الطاقم الطبي يف �صيارة 

االإ�صعاف وعن طريق االأطباء يف امل�صت�صفى، لذا فان طلب العناية الطبية / ا�صتدعاء �صيارة االإ�صعاف يف وقت مبكر يعد �رشوريا للغاية.

الأمرا�ص الناتـجة عن الـحدادة8الوثيقة  7

ال�صالمة املهنية 

تعترب ال�صالمة املهنية م�صوؤولية كل فرد يف موقع عمله ومرتبطة بعالقته مع من حوله �صواء االأ�صخا�ص اأو االآالت اأو االأدوات اأو املواد اأو 

طرق الت�صغيل وغريها. فال�صالمة عبارة عن جمموعة من االإجراءات الهادفة اإىل منع وقوع احلوادث واإ�صابات العمل، وهي ال تقل 

اأهمية عن االإنتاج وجودته والتكاليف املتعلقة به، اإذن فالهدف من ال�صالمة هو اإنتاج من دون حوادث واإ�صابات.

وتهدف خدمات ال�صحة وال�صالمة املهنية اإىل حماية العاملني يف مواقع العمل املختلفة من االأخطار املهنية املتمثلة بحوادث واإ�صابات العمل 

واالأمرا�ص ذات ال�صلة باملهنة مع ال�صعي لتوفري عالقة ايجابية بني الفرد العامل وعملة وبيئة العمل املحيطة به.

ويعترب التعرف على املخاطر املهنية اخلطوة االأوىل ونقطة االنطالق يف فهم واإدراك طبيعة تلك املخاطر واأثارها على ال�صحة العامة 

كجزء من ثقافة ال�صالمة املهنية ، االأمر الذي ينعك�ص ايجابيا على وعي و�صلوك العاملني يف جتنب تلك املخاطر وا�صتخدام الطرق العلمية 

الفردية واجلماعية  

 الهند�صية والطبية للوقاية منها .

8  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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1ـ ت�صلخات اجللد: 

ت�صلخ اجللد من اأكرث االأمور التي يعاين منها احلدادون جراء عملهم لفرتات طويلة قريبًا من الفرن الذي ترتفع به احلرارة لدرجات عالية 

جدًا.) يجب عدم التعر�ص ب�صكل مبا�رش للهب الفرن(

2ـ  ح�صا�صية العيون:

توؤثر احلرارة العالية التي يتعر�ص لها احلداد على قوة النظر، حيث ت�صبب تلك احلرارة اأنواع خمتلفة من احل�صا�صية مما قد ي�صبب فقدان 

الب�رش على املدى الطويل.

3ـ  تدمري القرنية وجفاف العني:

توؤثر احلرارة العالية على العني حيث يوؤدي التعر�ص لالأ�صعة فوق البنف�صجية ولالأ�صعة حتت احلمراء مما يوؤدي مع مرور الزمن لتدمري 

القرنية وال�صبكية، واالأخطر من ذلك هو جفاف العني الذي قد يكون ب�صكل دائم ويوؤدي اإىل حدوث ت�صققات على �صطح القرنية وهذه 

الت�صققات قد توؤدي ملوت اخلاليا الدمعية، وكل تلك امل�صكالت قد تقود مع مرور الزمن وعدم العالج لفقدان الب�رش. 

لذلك ين�صح من يتعر�صون مل�صدر حراري غري ال�صم�ص جتنب التعر�ص املبا�رش له، ويف حال تعذر ذلك اللجوء اإىل ا�صتخدام النظارات 

الواقية من احلرارة وا�صتخدام مرطبات العيون، ويف حال ال�صعور باأي تغريات على الب�رش يجب مراجعة االخت�صا�صي على الفور. 

4ـ  ا�صطرابات جلدية: 

يوؤثر التعر�ص مل�صادر احلرارة العالية ب�صكل كبري على اجللد فقد ي�صيبه بح�صا�صية احلرارة وهي على �صكل بقع حمراء منتفخة ي�صاحبها 

نوع من احلكة، وقد تظهر نتيجة احلرارة فطريات حتت االإبط ويف منطقة ما بني الفخذين، وهي اأي�صًا ت�صاحبها احلكة وال�صعور باحلك 

اجللدي، وعلى من يعملون بهذه االأجواء دائمًا ارتداء املالب�ص القطنية، وكذلك عليهم االهتمام بالنظافة العامة واال�صتحمام الدوري، 

اأماكن عملهم  التكيف يف  تاأمني نوع من  ال�صوائل وحماولة  اأي�صًا االإكثار من �رشب  التعرق يخلق م�صكالت جلدية عدة، وعليهم  الأن 

للمحافظة على �صوائل اجل�صم. 

ال�صالمة والوقاية ال�صحية

احلدادة الفنية باملغرب فن رائع ي�صتعمل يف الديكور ويف البناء. فمهنة احلدادة تتطلب االحتكاك املبا�رش مع احلديد والنار ب�صكل م�صتمر 

مما ينتج عنه العديد من االأمرا�ص واملخاطر ل�صاحب تلك املهنة، هنا نتعرف على بع�صها وكيفية الوقاية منها. 

و كي تتطور، حتتاج احلدادة الفنية اإىل ما يلي :

ـ  االآليات احلديثة كي تزيد من الدخل و املردودية

ـ  التنظيم اجليد للمحل اأو الور�صة

ـ  ال�صالمة والوقاية ال�صحية

الوقاية من اأخطار احلدادة: 

ـ  حماية العاملني من التعر�ص لدرجات احلرارة العالية. 

ـ  اإبعاد العاملني امل�صابني باأمرا�ص القلب والكلى عن العمل يف االأماكن التي ترتفع بها درجة احلرارة. 

ـ  عمل نظام لتبادل العاملني الذين يتعر�صون للحرارة يف اأماكن عملهم فمثاًل تعمل جمموعة اأمام االأفران ثم تنقل للعمل داخل الور�ص 

وتعمل جمموعة الور�ص اأمام االأفران وبذلك يقل معدل تعر�صهم للحرارة. 

ـ  ا�صتخدام مهمات الوقاية ال�صخ�صية للعمال للوقاية من احلرارة العالية. 

ـ  تقدمي كميات كبرية من ال�صوائل واالأقرا�ص التي حتتوى على اأمالح معدنية لتعوي�ص ما يفقده اجل�صم من �صوائل واأمالح نتيجة التعر�ص 

للحرارة.
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 ـ  عمل ك�صف طبي ابتدائي ودوري على العاملني املعر�صني للحرارة العالية. 

ـ  نقل امل�صاب اإىل مكان بارد وعمل االإ�صعافات. 

معدات الوقاية

حماية الراأ�صاملالب�ص الواقيةحماية اليدين

ن�صب الكديوم يف الأواين اخلا�صة بالأكل ح�صب الدول9الوثيقة  8

اأما بخ�صو�ص بلدنا املغرب، فيحدد املعيار NM ISO 8391-2 بالن�صبة الأواين الطهي، ن�صبة الر�صا�ص املقبولة يف 5 ملغ/ل ويحدد 

ن�صبة الكدميوم املقبولة يف 0،5 ملغ/ل. اأما بالن�صبة الأواين االأكل، فيحددها املعيار NM ISO 6486-2 ، وترتاوح ن�صبة الر�صا�ص 

املقبولة بني 0،5 و 2 ملغ/ل، فيما ترتاوح ن�صبة الكدميوم املقبولة بني 0،05 و 0،5 ملغ/ل وذلك ح�صب نوعية االآنية )فنجان، اآنية 

مقعرة �صغرية، اآنية مقعرة كبرية، ...(. 

الن�صب الق�صوى للر�صا�ص والكدميوم امل�صموح بها يف الهواء

 الر�صا�ص )Plomb( : الن�صب املوجودة يف هواء ف�صاء ال�صغل و امل�صموح بها للتعر�ص للر�صا�ص يف املجال املهني هي :

0.1 ملغ/م3 خالل ثمان �صاعات بالن�صبة لفرن�صا ـ 0.15 ملغ/م3  خالل ثمان �صاعات بالن�صبة لالإحتاد االأوربي 0.05- ملغ/م3 بالن�صبة 

للواليات املتحدة االأمريكية   -  0.15 ملغ/م3 بالن�صبة للكيبيك )كندا(

اأما القدر البيولوجي الذي ال ينبغي جتاوزه فهو :

µg/l 400 من الر�صا�ص يف الدم بالن�صبة للرجال يف فرن�صا

µg/l 300 من الر�صا�ص يف الدم بالن�صبة للن�صاء يف فرن�صا

 كدميوم )Cadmium( الن�صب املوجودة يف هواء ف�صاء ال�صغل و امل�صموح بها للتعر�ص للكدميوم يف املجال املهني هي :

0.05 ملغ/م3 بالن�صبة لفرن�صا

0.01 ملغ/م3 بالن�صبة لكندا

9  عرو�ض اأعدها فريق املكونني مل�رشوع قطاع ال�صناعة التقليدية
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IV-6- دللة العالمات ال�صطالحية اخلا�صة بالر�صا�ص 

- R61 : خطر خالل فرتة احلمل، تاأثري �صلبي على الطفل.

- R20/22 : �صار عن طريق اال�صتن�صاق والتناول.

- R33 : خطر التاأثري الرتاكمي.

- R62 : خطر التاأثري على اخل�صوبة. 

- R50/53 : �صام جدا بالن�صبة للحياة املائية ويوؤدي اإىل تاأثري �صلبي على املدى البعيد على البيئة املائية.

                      

                                                         �صام جدا                             خطر على البيئة

دللة العالمات ال�صطالحية اخلا�صة بالكدميوم

- R49 : خطر االإ�صابة بال�رشطان عن طريق ال�صم.

- R20/21/22 : �صار عن طريق ال�صم، ومالم�صة اجللد، وعن طريق اله�صم.

- R45 : ممكن اأن ياأدي  لل�رشطان.

- R23/25 : �صام عن طريق ال�صم واله�صم. 

- R33 : خطر التاأثري الرتاكمي.

- R48 /23/25 : �صام : تاأثري خطري على ال�صحة يف حالة التعر�ص لفطرة طويلة عن طريق ال�صم، و مالم�صة اجللد وعن طريق اله�صم. 

قوانني التعاونية : النظام الأ�صا�صي العام للتعاونيات 10الوثيقة  9

تعريف

التعاونية جماعة تتاألف من اأ�صخا�ص طبيعيني اتفقوا اأن ين�صم بع�صهم اإىل بع�ص الإن�صاء م�رشوع يكون الغر�ص منه اأن يتيح لهم وحدهم 

احل�صول على املنتجات واخلدمات التي هم يف حاجة اإليها، وللقيام بت�صيريه واإدارته وفق املبادئ االأ�صا�صية املحددة يف الف�صل الثاين بعده، 

بغية بلوغ االأهداف املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثالث من هذا القانون.

 وميكن لالأ�صخا�ص املعنويني الذين تتوفر فيهم ال�رشوط املقررة يف هذا القانون اأن ي�صبحوا اأع�صاء يف تعاونية.

مبادئ التعاونية

1 - ميكن الأي كان، دون متييز، اأن ين�صم اإىل تعاونية ب�رشط اأن تتوفر يف �صخ�صه ال�رشوط اجلوهرية التي يقررها موؤ�ص�صو التعاونية 

مراعاة لن�صاطها.  ويجوز لكل متعاون اأن ين�صحب من التعاونية على اأال يلحق �رشرا ب�صريها ب�صبب ان�صحابه يف وقت غري مالئم.

2 - املتعاونون مت�صاوون يف احلقوق مهما كان عدد احل�ص�ص التي ميلكونها، ويرتتب على ذلك اأن لكل منهم �صوتا واحدا يف اجلمعيات 

العامة للتعاونية.

3 - يجب اأن يق�صم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات ا�صتغاللها بني املتعاونني بح�صب العمليات التي اأجروها مع التعاونية اأو العمل 

الذي قدموه اإليها. وال يجوز اأن يوزع الفائ�ص املدرج يف االحتياطي على اأع�صاء التعاونية.

4 - ال يكافاأ راأ�ص املال من حيث املبداأ، واإذا تقررت مكافاأته وجب اأن يكون �صعر الفائدة حمدودا.

10  ال¶¡Ò ال�رشي∞ Qقº 1-83-226  املو 9 Ü ñQDرΩ 1405 (5 اأcتوHر 1984)
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الغر�ص والأهداف

 متار�ص التعاونيات اأعمالها يف جميع فروع الن�صاط االإن�صاين م�صتهدفة اأ�صا�صا:

1 - حت�صني الو�صعية االقت�صادية واالجتماعية الأع�صائها؛

2 - ت�صجيع الروح التعاونية لدى هوؤالء االأع�صاء؛

اإن اقت�صى  اأو اخلدمات  اأع�صائها وبف�صل جهودهم امل�صرتكة، بتخفي�ص ثمن التكلفة، وكذا ثمن بيع بع�ص املنتجات  3 - القيام، لفائدة 

احلال ذلك؛

4 - حت�صني جودة املنتجات التي تقدمها اإىل اأع�صائها اأو ينتجها هوؤالء لبيعها للم�صتهلكني؛

5 - تنمية اإنتاج اأع�صائها ورفع قيمته اإىل اأق�صى حد.

النظام القانوين :   التعاونيات اأ�صخا�ص معنوية تتمتع باأهلية قانونية كاملة وباال�صتقالل املايل.

الأنظمة الأ�صا�صية النموذجية

ـ  99 �صنة؛  اأال تتجاوز  ـ  املدة التي يجب  ـ  الدائرة الرتابية؛  ـ  املقر؛  ـ  اال�صم؛  اأحكاما تتعلق بـ :   تت�صمن االأنظمة االأ�صا�صية النموذجية 

الغر�ص العام الذي يجب اأن يحدد مبقت�صاه لكل �صنف من التعاونيات نوع الن�صاط املهني املرخ�ص لها يف مزاولته؛ ـ مبلغ راأ�ص املال 

وعدد احل�ص�ص التي يتكون منها؛ ـ اأداء احل�ص�ص والتنازل عنها؛ ـ قابلية راأ�ص املال للتغيري؛ ـ مكافاأة راأ�ص املال عند االقت�صاء؛ ـ قبول 

االأع�صاء وان�صحابهم اأو ف�صلهم؛ ـ التزامات وحقوق املتعاون جتاه التعاونية؛ ـ  مدى واأ�صكال امل�صوؤولية التي ترتتب على االأع�صاء من 

جراء تعهدات التعاونية؛ـ   اأ�صكال التعهدات التي يلتزم بها االأع�صاء عند االنخراط، واجلزاءات املرتتبة عليها؛ـ   اأجهزة الت�صيري واالإدارة 

)ومنها جمعيات الفروع اإن اقت�صى احلال ذلك( مع بيان طريقة تعيينها و�صلطاتها واخت�صا�صاتها وم�صوؤولياتها؛ ـ  عدد اجتماعات اأجهزة 

اجتماعني  يح�رش  مل  االإدارة  جمل�ص  يف  ع�صو  لكل  التلقائية  اال�صتقالة  ـ  التمثيل؛  وحاالت  الت�صويت  حق  ـ  انعقادها؛  و�رشوط  االإدارة 

متواليني ملجل�ص االإدارة بدون عذر مقبول؛ ـ مدة ال�صنة املالية؛ ـ طريقة مراقبة العمليات التي جتريها التعاونية با�صم املتعاونني؛

ت�صوية  ـ  الت�صفية وت�صفية اخل�صوم؛  اأيلولة ر�صيد  ـ  التعاونية يف غريها وحلها وت�صفيتها؛  اندماج  ـ  ال�صنوي؛  الفائ�ص  ـ حتديد وتوزيع 

املنازعات واختيار املوطن؛ ـ �رشوط امل�صاعدة واملراقبة املعهود بهما اإىل االإدارة؛ ـ �رشوط تعديل النظام الداخلي.

الت�رصيح بالتاأ�صي�ص

 يجب اأن ي�رشح بنية تاأ�صي�ص التعاونية يف عقد عريف يوقعه ما ال يقل عن �صبعة اأ�صخا�ص متمتعني بحقوقهم املدنية، ويوجه هذا الت�رشيح 

اإىل االإدارة واإىل مكتب تنمية التعاون وفقا لل�رشوط املحددة مبوجب ن�صو�ص تنظيمية.

اجلمعية العامة التاأ�صي�صية

 يجب على االأع�صاء املوؤ�ص�صني اأن يوجهوا قبل انعقاد اجلمعية العامة التاأ�صي�صية مبا ال يقل عن خم�صة ع�رش يوما، حتت طائلة البطالن، 

دعوة اإىل ال�صلطات احلكومية املخت�صة وال�صلطة املحلية التي يهمها االأمر، وكذا اإىل مكتب تنمية التعاون ليتمكن ممثلو هذه الهيئات من 

ح�صور االجتماع.

اإجراءات الرتخي�ص

 يجب على جمل�ص اإدارة التعاونية اأن يوجه اإىل مكتب تنمية التعاون اأو يودع لديه، خالل الثالثني يوما التالية ليوم انعقاد اجلمعية العامة 

التاأ�صي�صية، طلبا للرتخي�ص يف اإن�صاء التعاونية
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العدد الأدنى

 يجب اأال يقل عدد اأع�صاء التعاونية عن �صبعة اأ�صخا�ص، �صواء حني تاأ�صي�صها اأو خالل وجودها.

�رصوط الن�صحاب

 ميكن لكل ع�صو اأن ين�صحب متى �صاء من التعاونية التي ينتمي اإليها، مع مراعاة اأحكام الفقرتني الثانية والثالثة من هذا الف�صل والف�صل 

19 بعده.

 وال ميكن الأي ع�صو اأن ين�صحب من التعاونية اإال بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا يف حالة القوة القاهرة املثبتة قانونا واخلا�صعة لتقدير 

جمل�ص االإدارة.

 غري اأنه يجوز ملجل�ص االإدارة، يف حالة وجود �صبب يعتربه مقبوال، اأن يقبل ب�صفة ا�صتثنائية، ا�صتقالة ع�صو قبل الوفاء بالتزاماته نحو 

التعاونية اإذا كان ال يرتتب على خروجه منها :

ـ  اأ�رشار بح�صن �صري التعاونية بحرمانها من منتجات اأو خدمات اأو طروء نق�ص على ن�صاطها؛

ـ  تخفي�ص راأ�ص املال اإىل ما دون احلد املن�صو�ص عليه يف الف�صل 29 بعده اأو نق�ص عدد االأع�صاء عن �صبعة.

   اإرجاع احل�ص�ص

 اإذا تويف املتعاون اأو ان�صحب من التعاونية مبح�ص اإرادته اأو ف�صل منها كان له اأو لورثته اأو املو�صى لهم من قبله احلق، بعد رد ال�صند، 

يف ا�صرتجاع مبلغ احل�ص�ص الذي دفعه بعد طرح ن�صيبه يف اخل�صائر التي حلقت براأ�ص املال ح�صبما هي مثبتة يوم اختتام ال�صنة املالية 

ال�صابقة لل�صنة املالية التي وقعت فيها الوفاة اأو االن�صحاب اأو الف�صل.

االإدارية والق�صائية  امل�صاريف  ال�صنة وتطرح منه، عند االقت�صاء،  املتعاون خالل  ا�صتحقه  الذي  العائد  امل�صرتجع  املبلغ  اإىل   وي�صاف 

والديون التي للتعاونية على املتعاون املتوفى اأو املن�صحب اأو املف�صول.
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