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القرائية من �أجل الت�أهيل
دليل الـمكون لفائدة القطاع الفالحي
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ت�صدير
�أنجز هذا العمل �ضمن البرنامج مو�ضوع اتفاقية ' 'ميثاق ﺗﺤﺪﻱ ﺍ�ﻷﻟﻔﻴﺔ ' ' المبرمة بتاريخ
 31غ�شت  2007بين كل من حكومتي المملكة المغربية والواليات المتحدة الأمريكية
من خالل م�ؤ�س�سة تحدي الألفية الذي يهدف �إلى محاربة الفقر من خالل تعزيز النمو
االقت�صادي للمملكة وت�شجيعه عبر الرفع من االنتاجية وتح�سين الت�شغيل في القطاعات
ذات الإمكانيات الهامة .ولهذه الغاية ،قد تم بتاريخ � 15شتنبر  2008ولمدة � 5سنوات
�إحداث وكالة ال�شراكة من �أجل التنمية ،وهي م�ؤ�س�سة عمومية مغربية ،لتنفيذ و�إنجاز
مكونات البرنامج وتدبير ميزانيته.
ي�شكل هذا العمل ثمرة مجهود جماعي �ساهم فيه فاعلون تربويون تابعون لمكتب اليون�سكو
بالرباط ومديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية ومهنيون من القطاع بتعاون مع
وكالة ال�شراكة من �أجل التنمية وفق مقاربة تعتمد المبادرة واالبتكار من �أجل الجودة.
ومن �أجل �ضمان ا�ستمرارية هذا البرانامج بالقطاع الفالحي ،تمت عملية الطباعة في
�إطار التعاون بين قطاع الفالحة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ،وذلك للعمل على
تقلي�ص ن�سبة الأمية بالقطاع.
ونظرا للأدوار الرائدة للفاعلين المنخرطين وطنيا وجهويا و�إقليميا ومحليا في �إنجاز هذا
العمل ،فالي�سعنا �إال �أن ننوه بالجهود الم�شكورة التي بدلت عبر كافة المراحل.
وفي الأخير ،نتمنى �أن ت�ساهم محتويات هذه المطبوعات في تنمية قدرات جميع المكونين
والمدبرين وكافة الفاعلين والمهنيين رجاال ون�ساء ،و�أن ت�شجع على الإبداع و�أخذ المبادرة
واالنخراط في العمل الجماعي من �أجل تح�سين فعالية التكوينات وجودة المنتوج وتنمية
قدرات الم�ستفيدين والم�ستفيدات ق�صد النهو�ض بالقطاع ككل.
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مقدمة دليل المكون(ة)
يندرج دليل املكون(ة) �ضمن برنامج حمو الأمية الوظيفي الهادف �إىل دعم قطاعات ال�صناعة
التقليدية والفالحة وال�صيد البحري .وقد �صمم يف �شكل بطاقات ي�سرت�شد بها املكون(ة) �أثناء التنفيذ
الفعلي لأن�شطة حمو الأمية الوظيفي ،و�أع ّد لي�ستفيد منه ،يف الوقت نف�سه ،من �أجل االطالع على
مرجعيات �أن�شطة القرائية من �أجل الت�أهيل ،واال�ستئنا�س بجذاذات الدرو�س التي يقرتحها.
وي�سعى دليل املكون يف القرائية من �أجل الت�أهيل �إىل حتقيق جملة �أهداف يتمثل �أبرزها فيما ي�أتي:
• تعرف الإطار املرجعي الذي تندرج فيه �أن�شطة القرائية؛
• تعرف منطلقات و�أبعاد ومداخل برنامج م�ستوى التمكني؛
• االطالع على طرق تنفيذ �أن�شطة التكوين؛
• تعرف الإطار املنهجي لتنفيذ �أن�شطة الربنامج؛
• اال�ستئنا�س بالبطاقات التقنية (اجلذاذات) املقرتحة ،واال�سرت�شاد بها عند تنفيذ درو�س
الربنامج.
ولبلوغ هذه الأهداف ،يعتمد الدليل املقرتح على ما ي�أتي:
• مقاربات ت�شاركية �أندراغوجية منفتحة على خربات الفئة امل�ستهدفة وحاجاتها؛
• تبني منظور حقوقي يعزز الوعي لدى الفئات امل�ستهدفة ب�ضرورة تعرف حقوقها
وممار�سة واجباتها مب�س�ؤولية؛
• �إدراج مقاربة النوع لغر�س قيم الإن�صاف وامل�ساواة بني اجلن�سني من خالل العمل
على جتاوز الأفكار النمطية ال�سائدة؛
• اعتماد منظور وظيفي مبني على املقاربة بالكفايات بحيث يربط التكوين بو�ضعيات
احلياة االجتماعية واملهنية.
ويت�ألف هذا الدليل من ق�سمني �أ�سا�سيني ،هما:
• ق�سم �أول :ي�ضم مداخل برنامج م�ستوى التمكني ومرجعياته وطرق تنفيذه �سواء على
امل�ستوى الأندراغوجي �أو الديدياكتيكي؛
• ق�سم ثان :يحتوي على جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية.
ويعتمد الدليل على طرق متفتحة على خربات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ،وهو مبثابة �أر�ضية للعمل ،وال
بد من �إغنائه مببادرات مكوين ومكونات درو�س حمو الأمية الوظيفي واجتهادهم.
واهلل املوفق
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حمتويات الدليل
املو�ضوع

مقدمة الدليل

الق�سم الأول :مداخل الربنامج ومرجعياته وطرق تنفيذ �أن�شطته
�أوال :الإطار العام لأن�شطة التكوين ومرجعياته
البطاقة 1

ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت �إعداده؟

البطاقة 2

كيف ي�ستعمل هذا الدليل؟

البطاقة 3

ما املوا�صفات التي ينبغي �أن �أت�صف بها باعتباري مكونا(ة)؟

البطاقة 4

ما املقاربات التي ت�ؤطر �أن�شطة التكوين؟

البطاقة 5

ما م�ستويات تدبري �أن�شطة التكوين؟

البطاقة 6

كيف ينظم برنامج م�ستوى التمكني؟

البطاقة 7

ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟
ثانيا :منطلقات ومداخل برنامج م�ستوى التمكني
مداخل برنامج م�ستوى التمكني

البطاقة 8

ثالثا :طرق تنفيذ �أن�شطة التكوين
البطاقة 9

�أوظف مقاربة منفتحة على جتارب امل�ستفيد(ة) وحاجاته :املقاربة الأندراغوجية

البطاقة 10

اعتمد مقاربة متكن امل�ستفيد(ة) من تعبئة وتوظيف التعلمات :املقاربة بالكفايات

البطاقة 11

�أوظف طرقا مالئمة لو�ضعيات تعليم الكبار

البطاقة 12

�أوظف تقنيات م�سهلة للتعلم والتفاعل :تقنيات التن�شيط

البطاقة 13

�أدبر عملية التوا�صل بكيفية متكن من حتقيق �أهداف �أن�شطة القرائية

البطاقة 14

�أخطط �أن�شطة التكوين وو�ضعياته :حت�ضري درو�س القرائية

البطاقة 15

�أ�ستعمل الو�سائل واملوارد بكيفية منا�سبة
رابعا :الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ �أن�شطة الربنامج

البطاقة 16

منهجية التعبري والتوا�صل

البطاقة 17

منهجية الكفايات القرائية والكتابة

البطاقة 18

منهجية الكفايات احلياتية واملهنية

البطاقة 19

منهجية ا�ستقبال �شخ�ص /م�صدر

الق�سم الثاين :جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية
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1

ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت �إعداده؟

 -1ملاذا هذا الدليل؟
�أعد هذا الدليل لـم�ساعدة مكوين ومكونات القرائية من �أجل الت�أهيل على تن�شيط الو�ضعيات التعليمية التعلمية يف �إطار تنفيذ �أن�شطة
برنامج م�ستوى التمكني ،وذلك من خالل م ِّدهم بالو�سائل الالزمة املتمثلة يف جمموعة من البطاقات ،وهي الآتية:
ف بالإطار املرجعي العام لتنفيذ الربنامج (�أهداف الدليل) ،وباملقاربات التي ي�ستند �إليها ،وتبني
تعر ُ
•   بطاقات ِّ
كيفية ا�ستعماله ،كما حتدد التدرج البيداغوجي املطلوب اتباعه يف تنفيذ الأن�شطة)؛
•     بطاقات تعرف مبنطلقات الربنامج ومداخله وكفاياته وحمتوياته؛
•     بطاقات تقرتح على املكونني واملكونات طرق تنفيذ �أن�شطة الربنامج؛
•    بطاقات تبني الإطار املنهجي املطلوب االلتزام به عند تنفيذ �أن�شطة الربنامج؛
•    جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية.
 -2كيف �أعد هذا الدليل؟
�أعد هذا الدليل بناء على اخلطوات الآتية:
اخلطوة الأوىل :ات�سمت هذه اخلطوة بطابع ا�ستق�صائي بحث ،وتطلبت قطع املراحل الإجرائية الآتية:
االطالع على الوثائق الوا�صفة للم�رشوع ككل ،وعلى ما يتعلق منها بربنامج حمو الأمية الوظيفي؛
حتليل عدة التكوين ،وبخا�صة ما يتعلق منها بدالئل مكوين القرائية من �أجل الت�أهيل؛
حتليل املفاهيم واملقاربات واملنهجيات املعمول بها ،واختيار ما ي�صلح منها للربنامج.
اخلطوة الثانية :ا�صطبغت هذه اخلطوة بطابع عملي ،وا�ستهدفت �إر�ساء القاعدة التي على �أ�سا�سها �سيتم �إعداد الدليل ،وقد متت
من خالل العمليات الآتية:
حتليل متطلبات مكوين ومكونات القرائية من �أجل الت�أهيل؛
االنطالق من ر�صد املحتويات والكفايات املطلوب �إك�سابها للفئات امل�ستهدفة؛
هند�سة الدليل وفق ت�صور �أويل انطالقا من ذلك؛
ال�رشوع يف الإعداد الفعلي للدليل.
اخلطوة الثالثة :مت خاللها �إجناز ما ي�أتي:
�أ � -صياغة وثيقة الدليل �صياغة �أولية؛
ب � -إعداد الدليل يف �صيغته �شبه النهائية؛
ت  -امل�صادقة على الدليل.

2

كيف ي�ستعمل هذا الدليل؟

يتطلب ا�ستعمال هذا الدليل اتباع ما ي�أتي:
 -1مقت�ضيات عامة:
االطالع على البطاقات املدرجة فيه من �أجل:
تعرف �سبب وكيفية �إعداد الدليل والطريقة التي ينبغي ا�ستعماله بها ،وكيفية تنفيذ الأن�شطة واملوا�صفات املطلوب توفرها يف ذلك؛
تعرف الإطار العام للدليل ومفاهيمه الأ�سا�سية واملقاربات التي يجب اال�سرت�شاد بها �أثناء تنفيذ الأن�شطة؛
معرفة املتطلبات العملية التي تخ�ص كيفية تدبري جماعة التعلم على م�ستوى التن�شيط وتوزيع املتعلمني ،وا�ستعمال املوارد
والو�سائل ،وتدبري عالقات التوا�صل والتفاعل بني امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
 -2مبادئ عامة:
من املهم االطالع على املبادئ التوجيهية العامة التي تبني كيفية �إجناز الأن�شطة ،وذلك من �أجل:
توظيف املقاربة الأندراغوجية :ينطلق هذا التوظيف من املبد�أ العام الذي ين�ص على «احرتام خ�صائ�ص وخ�صو�صيات
الرا�شد» ،ويقت�ضي هذا الأمر:
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على م�ستوى �أ�سلوب التعامل:
 اعتماد طرائق منا�سبة لو�ضعية امل�ستفيد باعتباره را�شدا؛ تثمني اجلهود التي يبذلها من �أجل اكت�ساب الكفايات؛ الثقة يف قدرته على التعلم.على م�ستوى امل�شاركة والتفاعل:
 الت�شجيع على امل�شاركة يف الأن�شطة با�ستعمال تقنيات وو�ضعيات مالئمة؛ امل�ساعدة على �إعادة ا�ستثمار اخلربات واملعارف يف معاجلة الو�ضعيات املقرتحة؛ اعتماد �أ�ساليب ت�شجع على احلوار واملبادرة والإنتاج.توظيف املقاربة بالكفايات :ويتم ذلك من خالل �إجراءات من قبيل:
 �إ�ضفاء بعد وظيفي على التعلم من خالل ربطه باهتمامات امل�ستفيد وحياته االجتماعية واملهنية ،والت�شديد على قابليته لال�ستعمال؛ برجمة و�ضعيات ت�ساعد امل�ستفيدين على املزج بني ما تعلموه يف خمتلف املواد و�إعادة توظيفه يف و�ضعيات حياتية ومهنية؛ -اعتماد طرق العمل يف جمموعات ،وتقنيات �أداء الأدوار ،وحماكاة و�ضعيات ،واتخاذ قرارات.

3

ما املوا�صفات التي ينبغي �أن �أت�صف بها باعتباري مكونا(ة)؟

يتطلب تنفيذ برنامج القرائية �أن يت�صف املكون(ة) مبوا�صفات تتجلى من خالل اجلدول املوايل:

املوا�صفات

�إجراءات جت�سيدها

* املكون(ة) م�س�ؤول عن تدبري فعل التعلم يف �سريورته ،انطالقا من حتليل وحتديد حاجيات التعلم ،وتعبئة
مدبر العمليات
موارده ،وتكييف املادة التعليمية ،و�إعداد و�ضعيات تعليمية تتالءم وحاجات املتعلمني ،ف�ضال عن تدبري ف�ضاء
التكوينية
التعلم وزمنه.
* يعمل املكون(ة) على ربط التعلم باملحيط باعتباره مورده الرئي�س ،وي�شارك بفعالية يف تعبئة هذا املحيط
فاعل اجتماعي للم�ساهمة يف تفعيل برامج حمو الأمية الوظيفي ،كما ين�صت ب�إمعان الحتياجات البيئة مقدما امل�ساعدة االجتماعية
التي متكن من �إر�شاد وت�أهيل الفئات امل�ستهدفة ق�صد ا�ستثمار تعلمهم يف مواجهة الو�ضعيات احلياتية اليومية.

مكون للكبار

* ي�سعى املكون(ة) �إىل تلبية حاجات امل�ستفيد(ة) �أو مراكز اهتمامه ،ويجعل هذه احلاجات حمور انطالق الن�شاط
التكويني اخلا�ص بالكبار ،كما يكيف تعلم الرا�شد مع الواقع بحيث يكون متمحورا فيه حول الواقع ،ومبنيا على
و�ضعيات فعلية مت�صلة باملمار�سة العملية وجتارب املتكون.

توا�صلي (
مكون)

* يفتح املكون(ة) قنوات االت�صال مع امل�ستفيد(ة) ومع حميطه ومع الفاعلني واملتدخلني .كما �أنه ين�شط و�ضعيات
التوا�صل با�ستعمال و�سائل التن�شيط وتقنياته بهدف م�ساعدة الكبار على التعلم ،وخلق الرغبة والقبول لديهم،
والعمل على �إدماجهم يف الأن�شطة فرديا وجماعيا ،وحتفيزهم للقيام ب�أعمال ومهام ،وحل النزاعات فيما بينهم.

احرتايف يف
عمله
( املهنية )

مقوم

* يوظف املكون(ة) �أ�ساليب وتقنيات تتجاوز املمار�سة االرجتالية �إىل العمل وفق خطط منظمة تعتمد على
مرجعية نظرية ومنهجية ،فهو خبري يوظف خربته حلل امل�شكالت ،ومعاجلة الو�ضعيات التي تعرت�ضه �أثناء
مزاولة عمله واتخاذ القرارات واملبادرة.
* املكون(ة) قادر على بناء و�ضعيات وا�ستعمال �أدوات متكن من ت�شخي�ص موا�صفات وم�ؤهالت الفئة امل�ستهدفة،
�أو تتبع وتقومي �سريورة فعل التكوين والتعلم ،وفح�ص نتائجه ،واتخاذ القرارات املنا�سبة لتعديله وحت�سينه �أو
دعم املكت�سبات وتثبيتها.
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4

ما املقاربات التي ت�ؤطر �أن�شطة التكوين؟

ينطلق دليل املكون(ة) من جمموعة مقاربات ت�شكل مرجعيات ي�ستوحي منها ،يف الوقت نف�سه ،املبادئ املنظمة لعمليات التن�شيط،

و�إطارا موجها لأ�ساليب تدبري جماعة التعلم .ويتحدد الهدف من اعتماد هذه املرجعيات يف جعل درو�س القرائية من �أجل الت�أهيل ف�ضاء

للتعلم واكت�ساب الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية ،وت�رشب القيم ال�رضورية للمواطنة ال�صاحلة .وي�شكل هذا الدليل ،ف�ضال عن كل
ذلك ،و�سيلة ملد املكون(ة) ب�إطار مرجعي عام للعمل.

تتحدد املرجعيات الأ�سا�س التي ينطلق منها الدليل يف ما ي�أتي:

•   منظور �أندراغوجي منفتح على خربات الفئة امل�ستهدفة وحاجاتها ،وقائم على احرتام خ�صائ�صها واعتبار الفروق الفردية
املوجودة بني �أفرادها.
•   قوام هذا املنظور:

ربط التعلم بو�ضعيات ذات �صلة مبا�رشة بواقع امل�ستفيد االجتماعي واملهني؛

حتليل هذه الو�ضعيات انطالقا من خربات امل�ستفيد وجتاربه واملعلومات التي اكت�سبها؛

االنطالق من نتائج التحليل الكت�شاف املفاهيم واملبادئ العامة ،و�إدماجها يف اخلربات واملعارف ال�سابقة؛

ا�ستثمار اخلربات املكت�سبة اجلديدة من خالل مواجهتها مبعطيات الواقع ،وفح�ص �إمكانية االعتماد عليها لفهمه وحل امل�شكالت

التي يطرحهـا.

• منظور ت�شاركي يجعل من امل�ستفيد(ة) �رشيكا �أ�سا�سيا يف اتخاذ القرار وعن�رصا م�شاركا يف بناء كفاياته .ويقوم على �أ�سا�س

انخراطه يف حتمل م�س�ؤولية تعلمه من خالل امل�شاركة يف �إعداد و�إجناز الأن�شطة.

•  منظور املقاربة بالكفايات وهو منظور وظيفي ينطلق من ربط التعلم بحاجات امل�ستفيد وبخرباته احلياتية واملهنية م�ضفيا،
بذلك ،الداللة واملعنى على ما يتم تعلمه؛ لذلك ت�شكل املقاربة بالكفايات الإطار الأمثل لتعليم الكبار ،وتقوم على فر�ضية مفادها �أن

حتقيق تعلم ذي جودة يقت�ضي ،بال�رضورة� ،أن ننمي لدى امل�ستفيد القدرة على تعبئة مكت�سباته من �أجل �إجناز مهام �سو�سيو – مهنية.

• منظور حقوقي �أ�سا�سه التوعية باحلقوق والواجبات من منطلق حتمل الفرد مل�س�ؤوليته يف املطالبة بحقوقه والوفاء بواجباته.
ويعترب هذا املنظور كلَّ �شخ�ص هو �صاحب حق ،فينظر �إىل التعلم على �أنه و�سيلة لدعم القدرة على املطالبة باحلقوق لدى «�صاحب

الواجب» (فاعلني ،م�ؤ�س�سات) .وميكن اعتماد هذا املنظور من تنمية قدرة امل�ستفيد على حتمل امل�س�ؤولية ،واتخاذ القرار ،واملبادرة،
واكت�ساب كفايات التوا�صل.

• منظور الإن�صاف القائم على مقاربة النوع التي جتعل من امل�ساواة بني الذكر والأنثى املطلب الأ�سا�س من خالل جتاوز الأفكار
النمطية ال�شائعة حول دور كل منهما .حتيل مقاربة النوع �إىل الأدوار وامل�س�ؤوليات التي يتحملها الرجال والن�ساء و�إىل موا�صفاتهم

باعتبارهم ذكورا و�إناثا.

5

ما املقاربات التي ت�ؤطر �أن�شطة التكوين؟

يتم تدبري عمليات التكوين على م�ستويات متعددة ومتداخلة فيما بينها،وهي:
• م�ستوى التدبري البيداغوجي والأندراغوجي والديداكتيكي؛
•  م�ستوى تنظيم ف�ضاء التعلم و�أوقاته؛
•  م�ستوى تدبري عالقات التفاعل الوجداين داخل اجلماعة.

تدبري

عمليات التكوين

تخطيط وحت�ضري الدرو�س والأن�شطة مبا ينا�سب مبادئ الأندراغوجيا؛
جعل حمطات التقومي منا�سبات للتعلم ال فر�صا للحكم على املتعلمني؛
احرتام االختالفات والفوارق بني املتعلمني الكبار؛
احرتام �إيقاعات التعلم؛
ف�سح املجال لتدخالت املتعلمني كلما �أمكن ذلك.

10
25/09/19 13:44

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 10

تنظيم ف�ضاء التعلم بكيفية متكن من:
�سهولة احلركة؛

التوا�صل املبا�رش بني امل�ستفيدين؛

تدبري ف�ضاء التعلم
وزمانه

توزيع امل�ستفيدين �أو امل�ستفيدات داخل ف�ضاء التعلم بـكيفية:
ت�سهل عمليات التفاعل؛

تتيح اعتماد العمل الفردي �أو اجلماعي �أو يف جمموعات؛

تقل�ص من حدة �أ�سباب وعوامل ال�رصاع وتخفف منها؛
تنظيم زمان التعليم والتعلم بكيفية متكن من:

اختيار �أوقات مرنة ومنا�سبة ل�رشوط حياة امل�ستفيد(ة)؛

الرتكيز على �أن�شطة التعلم ،و�إيال�ؤها احليز الأوفر من الوقت.
خلق مناخ �إيجابي ومنا�سب للعمل؛
االنفتاح على جتارب امل�ستفيد(ة) وخرباته؛

تدبري العالقات

�إتاحة الفر�ص للتعبري عن احلاجات والآراء وردود الفعل بكيفية منا�سبة والئقة؛
تو�ضيح القيم واملعايري وقواعد ال�سلوك والعمل بكيفية ت�شاركية؛
اعتماد �أ�سلوب قيادة يقوم على الإ�رشاك يف اتخاذ القرارات؛

ت�شخي�ص و�ضبط �أ�سباب وعوامل ال�رصاع والنزاع ،والعمل على جتاوزها.

6

كيف ينظم برنامج القرائية؟

يت�ألف برنامج القرائية من م�ستويني:
• م�ستوى التمكني
• م�ستوى الت�أهيل
الهيكلة العامة مل�ستوى القرائية من �أجل التمكني:
ينطلق م�ستوى التمكني
من مرجعية للكفايات ومن
متطلبات القطاع

تنتهي كل وحدة بوقفة
للتقومي يف �صيغة و�ضعية
للتقومي

Situation problème

تنظم املحتويات يف
وحدات

تتمحور كل وحدة حول
مركز اهتمام ي�شكل وحدة
متكاملة

يت�ضمن امل�ستوى 6
وحدات موزعة �إىل �أن�شطة
للقراءة والتوا�صل
والتعبري واحل�ساب
والقر�آن الكرمي

ينتهي م�ستوى التمكني
بتقومي �إجمايل :تقومي
�إقرار املكت�سبات

ينهي امل�ستويان بتقومي
�إ�شهادي:
Evaluation
certificative
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الهند�سة البيداغوجية العامة مل�ستوى القرائية (م�ستوى التمكني):

7

ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟

الوثائق التي يوظفها املكون(ة) لتنفيذ برنامج القرائية متعددة ومتنوعة ،وميكن تق�سيمها �إىل ق�سمني:
 .1وثائق التدبري البيداغوجي:
وثيقة يعتمدها املكون خالل كافة �أن�شطة التكوين باعتبارها منطلقا لهذه
مرجع يت�ضمن حمتويات التعلم
الأن�شطة.
كتاب التكوين منظمة يف �شكل وحدات ودرو�س
وثيقة �أ�سا�سية لدى امل�ستفيد(ة) ي�ستعملها �أثناء �أن�شطة التكوين ومتكنه من
موجهــة �إىل امل�ستفيد.
تعرف حمتوياته (الدرو�س).
دليل املكون

دليل عملي يت�ضمن جذاذات منهجية يعود �إليه املكون(ة) ليطلع على اجلذاذات املنظمة لأن�شطة التعلم ويتعرف
التدرج البيداغوجي املنا�سب والذي ينبغي اتباعه.
وجذاذات تنفيذ درو�س القرائية.

دليل التقومي

ي�ست�أن�س به املكون(ة) من �أجل تعرف �أنواع التقومي ،والأدوات املالئمة
وثيقة تت�ضمن �أنواع التقومي و�أدواته
لكل نوع ،وو�ضعياته ،وكيفية �إجرائه ،والتعامل مع نتائجه من خالل
وبع�ض �رشوط ممار�سته.
قرارات الت�صحيح �أو الرت�شيد.

الكتاب
املرجعي

وثيقة ت�صف مكونات امل�رشوع تفيد املكون(ة) يف تعرف غايات ومنطلقات امل�رشوع و�أهدافه ،وهو ما
(�إطاره ،مرجعياته ،مقارباته  )...ي�سهل عليه تكييف �أن�شطة التكوين يف اجتاه مالءمتها ملتطلباته.

 .2وثائق تتبع عمليات التكوين و�أن�شطته:
 .1الئحة امل�ستفيدين من اختبار التمو�ضع
 .2بطاقة التعريف باملوقع
 .3بطاقة التعريف باملكون
 .4الئحة امل�ستفيدين
 .5بطاقة التعريف باملجموعة
 .6الئحة املواظبة ال�شهرية
 .7نتائج تقومي الوحدة
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8

مداخل برنامج م�ستوى التمكني

ينطلق بناء برنامج القرائية مل�ستوى التمكني من جمموعة من املداخل التي ت�ستجيب خل�صو�صيات الفئات امل�ستهدفة

وملتطلبات تكوينهم .وفيما ي�أتي �أهم املبادئ واملداخل التي مت االنطالق منها:

املدخل
الأندراغوجي

البعــد الـوظيـفـي الـذي يجعــل التعلم وظيفيا
له امتدادات يف احلياة ال�شخ�صية واالجتماعية
واملهنية (املقاربة بالكفايات)

البعد ال�سو�سيو ـ وجداين الذي يتعلق
مبهارات احلياة يف حماية ال�صحة ،وااللتزام
بقواعد ال�سالمة

البعد ال�سو�سيو ـ مهني ،مبا يحيل عليه من
جماالت مرتبطة باملمار�سة املهنية يف القطاع
كالإنتاج واجلودة والتدبري

البــعد الأنــدراغوجي الــذي يـحدد املبــادئ
الـعامـة املطلــوب الأ�سرت�شـاد بـهـا عنـد
تــعليــم الــكبــار

ـ

اعتماد و�ضعيات م�ستوحاة من واقع امل�ستفيد(ة) االجتماعي واملهني.

ـ

انطالق التعلم من خربات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات وحاجاتهم وجتاربهم.

ـ

جعل التعلم متمركزا حول البحث عن حلول للم�شكالت التي يواجهها امل�ستفيد(ة) يف حياته االجتماعية
واملهنية.

ـ
املدخل
الوظيفي

املدخل
ال�سو�سيو-
وجداين
املدخل
ال�سو�سيو-
مهني

احرتام خ�صائ�ص امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ،ومراعاة الفوارق واالختالفات الفردية املوجودة بينهم.

ـ

�إ�ضفاء الداللة على التعلم من خالل ربطه بو�ضعيات ذات �صلة مبا�رشة بواقع امل�ستفيد(ة).

ـ

جعل امل�ستفيد(ة) قادرا على ا�ستخدام ما يتعلمه يف و�ضعيات احلياة االجتماعية واملهنية.

ـ

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

ـ

دعم ما مت اكت�سابه من كفايات حياتية تتعلق بال�صحة وال�سالمة واحرتام البيئة.

ـ

�إدراج �أن�شطة تفاعلية تتعلق بالعالقات التوا�صلية ،وب�أ�ساليب �إدارة اجلماعة.

ـ

تنظيم ف�ضاء التعلم بكيفية متكن امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من التفاعل فيما بينهم.

ـ

التعريف بخ�صو�صيات القطاع وب�آفاق تطويره و�أهدافه الإ�سرتاتيجية.

ـ

القيام بالإجراءات املالئمة التي يتطلبها حت�سني جودة الإنتاج.

ـ

االنخراط يف العمل التعاوين والت�شاركي يف القطاع.

ـ

متثل ال�سبل العملية لتدبري القرو�ض ،وتنمية الدخل ،وحتقيق م�شاريع مهنية.
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9

�أوظف مقاربة منفتحة على جتارب املتعلمم الرا�شد وحاجاته :املقاربة الأندراغوجية

ما املق�صود باملقاربة الأندراغوجية؟

املقاربة الأندراغوجية منظور تربوي يقوم على توظيف طرق خا�صة بتعليم الكبار حترتم خ�صائ�ص هذه الفئة العقلية والوجدانية

واحلركية ،بهدف «�ضمان التكوين وتنمية ال�شخ�ص يف كل مراحل حياته عن طريق تي�سري اكت�سابه للمعارف واملهارات ،و�أمناط

ال�سلوك ،وتقدير جمموع قدراته الذهنية واليدوية التي ت�ستجيب لتطلعات ذات منحى تربوي واجتماعي وثقايف».
يقت�ضي اعتماد املقاربة الأندراغوجية االنطالق من املبادئ الآتية:
•   يحتاج الرا�شد �إىل �أن يعرف ملاذا يتعلم.

•   يحتاج الرا�شد �إىل �أن يعامل باعتباره فردا ي�ستطيع �أخذ زمام �أموره بيده ،ويرف�ض� ،أن يفر�ض عليه� ،أي كان� ،إرادته.

•   ميتلك الرا�شد خربة حياتية متميزة من ال�رضوري احرتامها عند التكوين (تكوين جمموعات من�سجمة ،اعتماد طرائق قائمة
على التبادل.)...

•   ت�شكل جتارب الرا�شد �إطارا مرجعيا لعملية التعلم ،وتعترب منبعا غنيا يف هذه العملية.

•   الرا�شد على ا�ستعداد للتعلم �إذا كانت حمتويات التعلم على �صلة بواقعه ( احلياتي �أو املهني)؛
•   ال ينف�صل التعلم لدى الرا�شد عن احلاجة �إىل تطوير ذاته.

•   ي�ستوعب الرا�شد املعارف بكيفية �أف�ضل ،ويكت�سب الكفايات والقيم �إذا قدمت له هذه الأخرية مطبقة على و�ضعيات م�ستمدة
من واقعه احلياتي واملهني.

•   ت�شكل رغبة الرا�شد يف تطوير �إمكاناته املهنية ،وتعزيز تقديره لذاته حوافز قوية على التعلم.

• رغم وجود بع�ض احلوافز اخلارجية لدى الكبار (احل�صول على وظيفة جيدة – الرفع من قيمة الأجر) ف�إن �أهم احلوافز
تظل داخلية (كـتقدير الذات ،واالعرتاف ال�شخ�صي واالجتماعي ،والعي�ش الكرمي ،والرغبة يف التعلم ،والتداخل بني

االجتماعي والتعليمي يف ارتباطهما باجلوانب املختلفة للحياة).

10

�أعتمد مقاربة متكن امل�ستفيد(ة) من تعبئة وتوظيف التعلمات :املقاربة بالكفايات

ميكن تعريف املقاربة بالكفايات بـ�أنها:

املقاربة بالكفايات منهجية عامة للتكوين �أ�سا�سها اعتماد طرق و�أن�شطة وتقنيات تتطلب من امل�ستفيد(ة) تعبئة املنا�سب مما مت تعلمه

واكت�سبه خالل و�ضعيات التكوين ودرو�س القرائية� ،أي تلك املوارد من معارف ومهارات ح�سية وحركية ومواقف �سو�سيو -وجدانية

بكيفية مندجمة بهدف حل و�ضعية مقرتحة عليه وتت�ضمن م�شكال ذا �صلة بحياته العامة �أو باملمار�سة املهنية وحلها حال مالئما.
ملاذا املقاربة بالكفايات يف جمال القرائية من �أجل الت�أهيل؟

لدواع عديدة من بينها:
مت اعتماد املقاربة بالكفايات يف جمال القرائية
ٍ

•  االنطالق ،يف التعلم ،من و�ضعيات م�ستمدة من �صميم احلياة اليومية ،تنطوي على القدر املطلوب من املعارف
واملهارات الواجب اكت�سابها.

•  �إ�ضفاء الداللة على التعلمات من خالل ربط مواقف التعلم داخل الف�صل مبواقف احلياة اليومية واملهنية ومتطلباتها
وبحاجات امل�ستفيد(ة).

•   �إ�ضفاء الفعالية على التعلمات من خالل تثبيت �أف�ضل ملا اكت�سبه امل�ستفيد(ة) ،والت�شديد على ما هو جوهري
و�أ�سا�سي يف التعلم ،والربط بني خمتلف التعلمات.

كيف نعلم امل�ستفيد(ة) يف �ضوء املقاربة بالكفايات؟

نحدد �أهداف توظيف و�ضعيات حل امل�شاكل يف جمال القرائية يف ما ي�أتي:

• متكن هذه الو�ضعيات امل�ستفيد(ة) من تعبئة املعارف واملهارات واملواقف واخلربات ال�رضورية واملنا�سبة للبحث
عن حلول.
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• تربط التعلم �أثناء تنفيذ �أن�شطة القرائية مبواقف احلياة اليومية املعتادة لدى امل�ستفيد(ة) ،فت�ضفي داللة على هذا التعلم.
• متكن امل�ستفيد(ة) من بناء الكفايات امل�ستهدفة من درو�س القرائية (الكفايات القرائية والكفايات احلياتية ،والكفايات
ال�سو�سيو-مهنية) من خالل الفعل واملمار�سة.
• لأن الفرد امل�ستفيد(ة) يتعلم من خالل ا�ستثمار خرباته ومعارفه وفح�صها مبقارنتها بخربات ومعارف �أمثاله؛ وذلك ما
يتطلب حدوث التعلم يف و�ضعيات تتيح له التفاعل معهم.
ننظم �أن�شطة التكوين يف �صيغة و�ضعيات:
الو�ضعية ،عموما ،موقف تكويني حمفز �إىل التعلم ،يقرتحه املكون(ة) على امل�ستفيد(ة) يف �سياق تنفيذ �أن�شطة برنامج القرائية
من �أجل الت�أهيل ق�صد اكت�ساب معارف ومهارات ومواقف ،وتطوير القدرة على نقلها وتوظيفها يف و�ضعيات احلياة االجتماعية
واملهنية .وتت�صف مبا ي�أتي:
• �إنها لي�ست جمرد تكرار لو�ضعيات م�ألوفة لدى امل�ستفيد(ة)؛ مبعنى �أنها ال بد و�أن تكون جديدة بالن�سبة �إليه� ،أو �أن تت�ضمن
عنا�رص مل ي�سبق له التعامل معها.
• تتطلب من امل�ستفيد(ة) �إنتاج �شيء معني �أو حل م�شكل ما للربهنة على حدوث التعلم لديه.
• يكون �إنتاج امل�ستفيد(ة) ،يف هذه الو�ضعية مت�صفا باجلدة ،بحيث ال يكون جمرد تكرار �آيل ملا تعلمه �سابقا ،كما ينبغي �أن
يكون حل الو�ضعية حال منا�سبا ( ناجحا).
نتبع مراحل منهجية حمددة لتنفيذ التكوين بالو�ضعية  -امل�شكل:

11

�أوظف طرقا مالئمة لو�ضعيات تعليم الكبار

الطرق املالئمة لتعليم الكبار هي جميع الأن�شطة التكوينية التي تنطلق من احرتام مبادئ املقاربة الأندراغوجية واملقاربة بالكفايات،
والتي تقوم على االنطالق من خ�صائ�ص املتعلم الرا�شد �أي امل�ستفيد(ة)؛ �إنها طرق قائمة على:
 الإحالة على خرباته ومكت�سباته؛ ف�سح املجال �أمامه للتعبري عن �آرائه ومواقفه؛ جعله يتحمل م�س�ؤولية تعلمه؛ متكينه من التفاعل املبا�رش مع بقية امل�ستفيدين ومع املحيط العام.�أعتمد طرقا متنوعة منا�سبة لتعليم الكبار من قبيل:

حل امل�شكالت

يواجه امل�ستفيد(ة) امل�شكل بكيفية حتفزه �إىل الإقبال على التعلم.
يبحث عن حلول للم�شكل انطالقا من معطيات متوفرة.
ميح�ص احللول املقدمة ويت�أكد من �صالحيتها� ،أو قابليتها للتطبيق� ،أو درجة مالءمتها للواقع.
يقوم النتائج ويتخذ القرار املالئم عن طريق اختيار احلل الذي ت�أكدت �صالحيته.
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التعلم بوا�سطة درا�سة احلالة
يقدم املكون(ة) احلالة للم�ستفيد(ة) ،ويطلب منه تعرف خمتلف جوانبها و�أبعادها.
يدعوه �إىل التفكري يف احلالة انطالقا من الوقائع واخلربات واملعلومات املتوفرة بهدف اكت�شاف بع�ض م�شكالتها وحتديدها.
يتو�صل �إىل ا�ستنتاجات تتخذ �صيغة مفاهيم �إجرائية� ،أو مبادئ عامة� ،أو قواعد للعمل قابلة للتعميم ولال�ستعمال يف مواقف وو�ضعيات مماثلة.

التعلم بامل�شاريع
يقرتح املكون(ة) م�رشوعا ي�ستجيب الهتمامات امل�ستفيدين ،ويتما�شى مع �إمكاناتهم.
يحدد ،مبعية امل�ستفيدين ،خطة متما�سكة ومنظمة متكن من �إجناز امل�رشوع.
يدعوهم �إىل تنفيذ امل�رشوع وفق اخلطة املر�سومة.
يقوم امل�رشوع وفق معايري حمددة ووا�ضحة.

التعلم بوا�سطة �أ�ساليب اتخاذ القرار
يواجه امل�ستفيد(ة) و�ضعيةً  -م�شكال يتطلب جتاوزها اتخاذ قرار منا�سب.

يقدم مقرتحات حلول مالئمة� ،أو قرارات منا�سبة لتجاوز الو�ضعية.

يختار القرار الأمثل والأكرث فاعلية من بني القرارات املطروحة بناء على معايري حمددة ووا�ضحة.
ينفذ القرار من خالل حماكاة الأدوار كما متار�س يف الواقع.

يقوم درجة مالءمة القرار انطالقا من املعايري املحددة �سابقا ،مثال� :ألهذا االختيار عواقب �سلبية� ،أم نتائج �إيجابية؟

�أوظف الطرق املالئمة لو�ضعيات تعليم الكبار وفق املنهجية الآتية:
• �أجعل امل�ستفيد(ة) يف مواجهة و�ضعية ـ م�شكل ذات داللة بالن�سبة �إليه؛

يف بداية التعلم

• �أ�صوغ هذه الو�ضعية ي �صيغة حالة اجتماعية �أو مهنية� ،أو م�شكل م�ستمد من املحيط
البيئي �أو االجتماعي �أو املهني.

• �أ�ساعد امل�ستفيد(ة) على حتليل الو�ضعية من خالل اكت�شاف مظاهرها و�أ�سبابها .ومعاجلتها،

خالل التعلم

والبحث عن �أن�سب القرارات املمكنة.

•

�أربط بني الو�ضعية والتعلمات امل�ستهدفة (مفاهيم ،مهارات ،معطيات وظواهر من القطاع؛

• �أوجه امل�ستفيد �إىل ا�ستك�شاف �سبل اتخاذ القرارات املالئمة.

• �أ�ساعد امل�ستفيد(ة) على �أن يختار من بني القرارات املتاحة �أف�ضلها و�أن�سبها انطالقا من املفاهيم واملعطيات

بعد التعلم

املطروحة؛

• �أوجهه �إىل ا�ستك�شاف �أوجه ا�ستثمار القرارات املتخذة يف الواقع االجتماعي �أو املهني وتعميمها على ظواهر
م�شابهة للظواهر التي متت درا�ستها.
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12
�أتعرف مفهوم التن�شيط:

�أوظف تقنيات م�سهلة للتعلم والتفاعل :تقنيات التن�شيط

التن�شيط هو جمموع العمليات والإجراءات وكافة �أ�شكال التدخل البيداغوجي التي يتم بها ت�سيري وتدبري وتوجيه التوا�صل بني جمموعة عنا�رص

جماعة التعلم ،وتي�سري �إجناز الأن�شطة ب�شكل منفتح ومتجدد ،وخلق ظروف يتمكن فيها كل م�ستفيد من �أن يدرك ب�أن توازنه وحتقيق �أهدافه ال ميكن

�أن يتم �إال من خالل تعاونه مع الآخرين ،وتعبئة جميع جهوده لأداء املهام املطلوب �إجنازها.
عند اعتماد تقنيات التن�شيط �أراعي املبادئ الآتية:

•   االنطالق من حاجات امل�ستفيدين واهتماماتهم وخرباتهم وجتاربهم احلياتية واملهنية.
•   ربط الأن�شطة بالبيئة الثقافية واالجتماعية واملهنية للكبار.

• العمل على تنمية القدرات وامل�ؤهالت والكفاءات والأحا�سي�س اخلا�صة من خالل التفاعل والتبادل بني املتعلمني الكبار.

• بث روح التعاون والعمل املنتج ،وتبادل الر�أي والعمل اجلماعي ،وتنمية ال�شعور بتقدير الذات ،والثقة يف النف�س ويف الآخر.

• تطوير التفكري االيجابي لدى امل�ستفيدين ،وتوفري املناخ املنا�سب للإنتاج ،وتنمية الإح�سا�س باالنتماء �إىل جماعة التعلم.
• تدبري التفاعالت بكيفية فعالة واقت�صادية ومثمرة ،وتقلي�ص النزاعات بني �أع�ضاء اجلماعة.

�أي تقنيات تن�شيط ميكن توظيفها يف و�ضعيات القرائية؟
ميكن ،منهجيا ،توزيع تقنيات التن�شيط �إىل م�ستويني هما:

م�ستوى تدبري عمليات التعليم

م�ستوى العالقة مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين

�أعتمد �أ�سلوب قيادة قائم على التوجيه و�إ�رشاك جماعة التعلم يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتدبري عمليات التعلم ،والت�شجيع على
ا�ستثمار اخلربات والتجارب ،والتقلي�ص من الإح�سا�س بالعدوانية وعدم الإ�شباع.

الت�سهيل

اال�ستقبال بالرتحيب الالئق� ،إ�شاعة روح
املرح والتوقف لال�سرتاحة ،ال�سماح
للم�ستفيدين بالتعبري عن �أحا�سي�سهم،
ال�سماح بالتغذية الراجعة حول حياة
اجلماعة.

الرتكيب
و�إعادة
ال�صياغة

الإن�صات

ف�سح املجال للتعبري عن الر�أي� ،إظهار
االهتمام مبا ي�صدر عن امل�ستفيد من �آراء،
وفهم وجهة نظره ،وعدم مقاطعته،
املحافظة على الهدوء و�ضبط ردود الفعل
الوجدانية ،الت�شجيع على الإن�صات
املتبادل بني امل�ستفيدين.

ال�ضبط

التذكري مبا �سبق ،القيام برتكيب جزئي
يلخ�ص النتائج التي مت التو�صل �إليها،
تو�ضيح ما هو �ضمني ،الربط بني الآراء
والتدخالت.

حتديد هدف املجموعة ،توجيه العمل
وتر�شيده لتحقيـق الأهداف املرجوة� ،إعطاء
الكلمة و�إثارة امل�شاركة من خالل طرح
الأ�سئلة ،توزيع �أدوار الكالم بكيفية عادلة،
اقرتاح معايري وقواعد لتنظيم العمل.
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اأدبر عملية التوا�شل بكيفية متكن من حتقيق اأهداف اأن�شطة القرائية

معنى التوا�شل:
هو تب�دل ،ق�سدي اأو غري ق�سدي ،للمعلوم�ت بني جمموعة من االأفراد ،وتعبري عن االأفك�ر واالأح��سي�ص بوا�سطة الكالم امللفوظ
اأو الكت�بة اأو احلركة اأو امليمية بهدف تبليغه� اإىل االآخر .وتهدف عملي�ت التوا�سل اإىل تب�دل املع�رف ونقل اخلربات والتج�رب
واملواقف للت�أثري يف �سلوك املتلقي.
مكونات عملية التوا�شل:
قـــنـــــاة
مر�شل

ر�شالة

قـــنـــــاة
ملتقي

ر�شالة

رجع املردود

فك الرتميز

Feed = Back

ما الذي يتحكم يف عملية التوا�شل اأثناء و�شعيات القرائية؟
ي�سمل التوا�سل يف و�سعي�ت القرائية ك�فة اأ�سك�ل تب�دل االأفك�ر واملعلوم�ت واالأح��سي�ص بني املكون(ة) وامل�ستفيدين ،وبني امل�ستفيدين
اأنف�سهم .وتتحكم يف عملي�ت التوا�سل عوامل متعددة ميكن ت�سنيفه� انطالق� من مكون�ت عملية التوا�سل ذاته� كم� ي�أتي:
بالن�شبة اإىل املر�شل (قد يكون هو املكون(ة) اأو امل�شتفيد(ة)) طبيعة العالقة ال�سو�سيو -وجدانية ( تع�طف – نفور)..
ال�س�ئدة داخل جم�عة التعلم.
• �سورة املكون(ة) عن نف�سه وعن امل�ستفيدين ،اأو �سورة امل�ستفيد عن نف�سه وعن املكون وب�قي امل�ستفيدين.
• م�سمون الر�س�لة ( مع�رف ،اأفك�ر ،اأح��سي�ص ) وكيفية التعبري عنه.
• خربة املكون(ة) يف جم�ل التكوين ( امله�رات وتقني�ت التن�سيط واأ�س�ليب العمل املعتمدة ).
بالن�شبة اإىل املتلقي (قد يكون هو املكون(ة) اأو امل�شتفيد(ة)):
• موقفه من املر�سل املت�أثر بخربته احلي�تية واملهنية وب�سخ�سي ِت ِه ومزاجه...
• نوع العالق�ت ال�سو�سيو – وجدانية ال�س�ئدة داخل جم�عة التعلم.
• كيفية تف�عله مع م�سمون الر�س�لة الذي يت�أثر مب� ي�أتي:
 عملية العزل واالنتق�ء املم�ر�سة على الر�س�لة الختي�ر م� يتالءم ومرجعيته. الفوارق يف تلقي الر�س�لة ،والتي ترجع اإىل عوامل عديدة مثل :التف�وت يف ال�سن اأو التجربة ،االختالف يفاجلن�ص ،الو�سع االجتم�عي  ...اإلخ
 �سي�ق تلقي الر�س�لة.بالن�شبة اإىل الر�شالة:
 oال�سفرة :ينبغي اأن تكون م�سرتكة بني املر�سل واملتلقي.
 oاملحتوى :طبيعة م�سمون الر�س�لة.
 oال�سكل :تقدم كل ر�س�لة يف �سكل معني ( احلكي ،الو�سف ،الت�سخي�ص.)... ،
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عوائق ينبغي جتاوزها من �أجل حتقيق توا�صل فعال:

تتطلب �إقامة توا�صل فعال بني املكون واملتعلمني يف و�ضعيات حمو الأمية وتعليم الكبار الوعي بالعوائق التي قد ت�ؤثر �سلبا يف عملية

التوا�صل ،والعمل على جتاوزها ،ومن بني هذه العوائق:

بالن�سبة �إىل املر�سل
•االنطالق من مواقف ومتثالت
جتاه املتلقي
•ا�ستعمال لغة تفوق م�ستوى
املتلقي
•الت�أثري بحاالت نف�سية غري
عادية ( القلق ،العدوانية)...

بالن�سبة �إىل الر�سالة
•ر�سالة م�شبعة مبعلومات غزيرة ترغم
املتلقي على االنتقاء
•ر�سالة فقرية من حيث املعلومات ال متكن
املتلقي من فهم م�ضمونها
•عدم ا�شرتاك املر�سل واملتلقي يف املرجع
•عدم تنويع �أ�شكال تبليغ الر�سالة

14

بالن�سبة �إىل املتلقي
•االنطالق من مواقف ومتثالت غري
�إيجابية جتاه املر�سل
•الت�أثري بحاالت نف�سية غري عادية
•�صعوبة التلقي وفك رموز الر�سالة

�أخطط �أن�شطة التكوين وو�ضعياته :حت�ضري درو�س القرائية

حت�ضري الدر�س مدخل �رضوري للتكوين يف جمال "القرائية من �أجل الت�أهيل" ،وعملية �أ�سا�سية قوامها التخطيط القبلي لـلأن�شطة
والإجراءات العملية التي متكن من حتقيق الأهداف املطلوب حتقيقها مع مراعاة خ�صو�صيات الفئة امل�ستهدفة وال�رشوط التي يتم فيها

التكوين (الزمان -املكان -الإكراهات املتنوعة �إلخ)...
كيف �أح�رض درو�س القرائية؟
o

�أنطلق من برنامج القرائية من �أجل الت�أهيل:

�أتعرف مو�ضوع الدر�س وجماله ،و�أ�ستبني عالقته بالدرو�س ال�سابقة عليه والالحقة بِه؛

�أحدد حمتوياته ( احلروف  -الأرقام  -املعلومات  -املفاهيم  -املبادئ  -القواعد  -املهارات )...والتدرج البيداغوجي
املنا�سب التي ينبغي �أن تقدم به؛

�أحدد الأهداف املطلوب حتقيقها بدقة (=ر�سم حرف

ر�سما �سليما على �سبيل املثال)؛

�أختار و�ضعية االنطالق املنا�سبة (ميكن االنطالق من الو�ضعيات املقرتحة يف كتاب امل�ستفيد(ة) ،كما ميكن

اال�ستئنا�س بها

وبناء و�ضعيات �أخرى منا�سبة للفئة امل�ستهدفة ول�رشوط التكوين)؛

�أربط الدر�س بالكفاية املطلوب �إك�سابها للم�ستفيدين وامل�ستفيدات خالل مرحلة حمددة �أو م�ستوى معني.

�أنطلق من خ�صو�صيات الفئة امل�ستهدفة:

o

	�أ�ستح�رض اخل�صو�صيات املميزة لفئة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين املتـوجه �إليهم مثل:
 oاملميزات الثقافية؛

 oالفوارق الفردية املوجودة بينهم على م�ستوى �إيقاع التعلم؛
		

 oال�صعوبات التي قد تواجههم يف ا�ستقبال معلومة �أو �إتقان مهارة ما (مثال :التحكم يف الإم�ساك بقلم الكتابة
�أو النطق بحرف معني� ،إلخ.)...

� -3أ�صمم عنا�رص الدر�س:

• �أحدد املحتوى الدرا�سي :وهو املعارف واملهارات (الذهنية واحل�سية واحلركية) واملواقف املراد نقلها �إىل املتعلمني /الكبار
(انظر كتاب امل�ستفيد وامل�ستفيدة).

• �أنتقي �أن�شطة التعليم والتعلم املنا�سبة� :أي كافة الأن�شطة التي ميار�سها املكون(ة) (�أن�شطة التكوين) وكافة الأن�شطة
التي ميار�سها
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امل�ستفيد(ة) (�أن�شطة التعلم) والتي يتحدد الهدف منها يف اكت�ساب املحتوى الدرا�سي.

• �أختار الو�سائل واملوارد :وتتمثل يف الو�سائل املادية واملوارد الب�رشية التي يتم اال�ستعانة بها باعتبارها م�صادر للتعلم،
و�أدوات م�ساعدة عليه.

• �أحدد �صيغ التقومي و�أدواته وو�ضعياته.
� -4أقرتح جذاذة الدر�س انطالقا مما ح�رضته:

ت�شكل جذاذة الدر�س ،يف الوقت نف�سه ،جت�سيدا لعمليات التح�ضري ،ودليال لتنفيذ �أن�شطة الدر�س ،ومنطلقا لتتبع �آثار التدري�س
والتكوين .وتوجد مناذج عديدة لت�صميم هذه اجلذاذة يختار املكون(ة) من بينها النموذج املنا�سب له (انظر الق�سم اخلا�ص بجذاذات

درو�س الربنامج).
� -5أنفذ الأن�شطة:

�أقوم عند بداية كل ن�شاط مبا ي�أتي:

•       �أ�ستق�صي جتارب وخربات الفئة امل�ستهدفة حول مو�ضوع الن�شاط املزمع تنفيذه.

•       �أقرتح و�ضعية تعليمية منا�سبة لإجناز الن�شاط مراعيا �أن تتوافر فيها جمموعة من العنا�رص ،ومنها:

		

� -أن ت�ضع امل�ستفيد(ة) �أمام ظاهرة من ظواهر واقعه احلياتي �أو املهني؛

		

� -أن تت�ضمن م�شكال يحفز �إىل البحث عن حل �أو حلول؛

		

		

� -أال تكون جمرد ن�سخة طبق الأ�صل من ظواهر �سبق له �أن واجهها؛

� -أن متكن امل�ستفيد(ة) من توظيف خرباته ومعارفه للبحث عن حل.

� -6أقرتح داخل ف�ضاء التعلم توزيعا منا�سبا للم�ستفيدين وامل�ستفيدات ،ميكن من �إجناز الن�شاط وحتقيق �أهدافه:
� -أحر�ص ،خالل �إجناز الن�شاط ،على ما ي�أتي:

		

 -تقدمي تو�ضيحات ت�سهل على املتعلمني/الكبار التقدم نحو حتقيق الأهداف،

		

 -توظيف و�ضعيات تعلم متنوعة ومفتوحة تتيح التفاعل والتوا�صل املبا�رشين بني امل�ستفيدين.

		

 -توظيف �أن�شطة متنوعة ت�ضفي احليوية على التعلم( ،حماكاة �أدوار ،درا�سة حاالت)...

� -7أدعو امل�ستفيدين ،عند نهاية الن�شاط� ،إىل اقرتاح حل �أو حلول منا�سبة للو�ضعية املقرتحة ،واتخاذ القرار املنا�سب لها ،و�أ�ساعدهم

على القيام مبا ي�أتي:

 -اكت�شاف قواعد �أو مفاهيم �أو مبادئ عامة؛

 -دمج املعطيات اجلديدة يف ما توافر لديهم من معارف وخربات؛

 الت�أكد من مدى مالءمة القواعد واملفاهيم واملبادئ من خالل متحي�صها يف �ضوء الواقع؛ -اتخاذ القرار املنا�سب.

15

�أ�ستعمل الو�سائل واملوارد بكيفية منا�سبة

يتطلب تنفيذ �أن�شطة التعليم يف و�ضعيات القرائية من �أجل الت�أهيل توظيف و�سائل وموارد الغر�ض منها ت�سهيل عمليتي التعليم
والتعلم .وتفيد هذه الو�سائل واملوارد يف جت�سيد وت�شخي�ص الأفكار والقواعد واملفاهيم لتقريبها من م�ستوى فهم امل�ستفيدين وامل�ستفيدات،
كما �أنها تتميز بالتنوع والتعدد ال�شديدين.
�أختار و�أ�ستعمل الو�سائل واملوارد بناء على قواعد من قبيل:
•     �أن تكون منا�سبة لأهداف الن�شاط املزمع تنفيذه وكذا للمحتويات املطلوب �إك�سابها؛
•     �أن تكون مالئمة مل�ستوى امل�ستفيدين وامل�ستفيدات؛
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•     �أن تكون ذات �صلة وثيقة مبحيطهم االجتماعي واملهني وم�ألوفة لديهم.
�أحر�ص ،عند ا�ستعمال الو�سائل واملوارد ،على ما ي�أتي:
•     ا�ستعمال الو�سائل ال�رضورية فقط؛
•     ا�ستعمال هذه الو�سائل يف الوقت املنا�سب؛
•     �أال تتحول �إىل عامل من عوامل ت�شتيت انتباه امل�ستفيد(ة).
و�سائل وموارد ميكن توظيفها:
•     كتاب التكوين ودليل واملكون ودليل التقومي؛
•     وثائق متنوعة مكتوبة ( كتب ،جرائد و�صحف ،ق�ص�ص م�صورة �أو غري م�صورة)...؛
•      وثائق �إدارية وخدماتية ( عقود االزدياد ،البطاقة الوطنية ،احلواالت الربيدية ،ال�شيكات ،املرا�سالت
الإدارية) ...؛
•     وثائق تخ�ص القطاع الذي ينتمي �إليه امل�ستفيد( ،مل�صقات و�إعالنات� ،إر�شادات وتوجيهات ،كتيبات تعرف
مب�صالح القطاع �أو ببع�ض �أن�شطته)؛
•     وثائق �سمعية و�سمعية  -ب�رصية (�رشائط� ،أقرا�ص� ،أ�رشطة فيديو.)...
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25/09/19 13:44

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 23

رابعا :الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ �أن�شطة الربنامج
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منهجية التعبري والتوا�صل

التعبري والتوا�صل مكون �أ�سا�سي يف منهاج التكوين الأ�سا�سي وحمو الأمية؛ فهو ي�ستهدف تنمية الآليات اللغوية ،واكت�ساب كفايات
التوا�صل ،ومترير جمموعة من اخلطابات حول البيئة ،وال�صحة ،واملواطنة وال�سلوك املدين ،والتنمية ،وغريها من املجاالت
واملهارات احلياتية واملهنية امل�ستهدفة .وهو بذلك ن�شاط مفتوح ميكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من التعبري احلر انطالقا من مو�ضوع
حمدد� ،أو من �صورة مقرتحة� ،أو من و�ضعية توا�صلية خمتارة ،وي�سمح لهم بالك�شف عن متثالتهم ومكت�سباتهم ،ويثري انتباههم
ليتفاعلوا مع مو�ضوع الدر�س �أو جمال الوحدة ،كما �أنه منطلق لرتويج املعجم ،والإعداد للقراءة والتلفظ ،وا�ستعمال بع�ض الأ�ساليب
يف احل�ص�ص الالحقة .وقد اعترب �أول ن�شاط ت�ستهل به ح�ص�ص املقطع داخل الوحدة ،واعتبارا لذلك فهو يقوم على املالحظة،
والتحاور ،وت�شخي�ص �أدوار ذات �صلة باملوقف التوا�صلي امل�ستهدف ،كما يرتكز على امل�ساءلة والعمل يف جمموعات �صغرى.
كيف تدر�س التعبري والتوا�صل؟
التمهيد:
 مهد لدر�سك ب�أن�شطة متنوعة حتفز امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل التعلم والإقبال على مو�ضوع الدر�س:•     قدم لهم �سندا ب�رصيا يج�سد م�شهدا �أو فعال� ،أو و�ضعية� ،أو موقفا توا�صليا معينا.
•     �أحلهم على ظاهرة من حميطهم االجتماعي �أو املهني.
•     اطرح عليهم �أ�سئلة موجهة.
•     وظف تقنية الع�صف الذهني.
 -اترك لهم مت�سعا من الوقت للتفكري وتقدمي الإجابة.

املالحظة:

 اعر�ض الو�ضعية التوا�صلية� ،أو ال�صور املقرتحة يف كتاب التكوين ،وامل�صاحبة لن�شاط «�أالحظ» ،وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين�إىل مالحظة العنا�رص البارزة فيها ،ومكوناتها الأ�سا�سية التي لها عالقة باملو�ضوع.
 اطرح عليهم �أ�سئلة ب�سيطة متعلقة مبحتوى ال�صور ،وم�ساعدة على املالحظة :ماذا تعر�ض ال�صورة؟ ماذا يفعل فالن؟ ماالعنا�رص البارزة؟...
• املالحظة العامة ،مثل :ماذا ترى يف ال�صورة؟ ماذا يفعل فالن �أو ماذا تفعل فالنة؟
• املالحظة اجلزئية الب�ؤرية من خالل الرتكيز على عن�رص معني يف ال�صورة ،مثل :ماذا ي�ضع �أمامه؟ من يوجد
وراءه؟
 �ساعدهم على ترويج املعجم الوظيفي املتعلق بال�صورة املقرتحة. -اربط مو�ضوع ال�صورة بظواهر من واقع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين.

احلوار والتوا�صل :
-

-

-

�شجع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التعبري عما الحظوه يف ال�صورة مع احلر�ص على:
•     ترويج املعجم الوظيفي املتعلق مبو�ضوع ال�صورة.
•    تنظيم التدخالت و�ضبطها.
•    �إ�رشاك املرتددين منهم.
وظف �أن�شطة ت�ساعد على توظيف املعجم املتعلق بال�صورة ،مثل:
•    حماكاة الو�ضعية املج�سدة يف ال�صورة.
•    �أداء دور من �أدوار جت�سدها ال�صورة.
•    اال�شتغال يف جمموعة لدرا�سة حالة مقدمة.
اف�سح املجال �أمام امل�ستفيدات وامل�ستفيدين لتوظيف مكت�سباتهم والإحالة على خرباتهم وجتاربهم ذات ال�صلة مبو�ضوع ال�صور.
َ
ابن معهم عنا�رص اجلملة النواة ،وردد معهم الكلمات �أو العبارات ذات ال�صلة باحلقل املعجمي مو�ضوع الدر�س.

اتخاذ القرار:

 -تدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل اتخاذ القرار املنا�سب للو�ضعية التي متثلها ال�صور �أو الو�ضعية املقرتحة.
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منهجية الكفايات القرائية والكتابة

القراءة مهارة من �أهم املهارات والأن�شطة التي متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من فك الرموز املر�سومة ،وحتويلها �إىل ملفوظات

ومعان قابلة للفهم والإدراك؛ فهي ت�ساعدهم على اكت�ساب ر�صيد لغوي يخول لهم التوا�صل والتعبري ،وتو�سع مداركهم ،وتفتح

�أمامهم باب املعارف واخلربات ،وحتدد اجتاهاتهم ومواقفهم ،وت�صقل ملكاتهم و�أذواقهم .و�إذا كان ن�شاط القراءة قد اعتمد يف
الوحدات الأربع الأوىل على الت�سميع ،ثم التلفظ بحروف وكلمات وجمل ،ف�إنه يف الوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة يركز �أي�ضا
على الت�سميع ثم القراءة املتدرجة جلمل �أو فقرة �أو حوار ق�صري ،لكنه يتدرج عالوة على ذلك �إىل تالوة �سورة �أو �آية من القر�آن

الكرمي ،وقراءة معلومات ذات �صلة باحل�ساب.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن منهجية تدري�س القراءة قد عرفت تلوينات تبعا للتدرج الذي اتبع يف الدرو�س ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:
يف الوحدات الأربع الأوىل يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الآتية:

املالحظة

انطلق يف بداية احل�صة من الكلمة �أو العبارة �أو اجلملة القرائية النواة ،وادع امل�ستفيدين �إىل مالحظتها ،ثم اقر�أها عليهم قراءة
جهرية مت�أنية تراعي فيها خمارج احلروف ،وتركز على �إبراز احلرف مو�ضوع الدر�س عن طريق النرب والتنغيم ،وبعد ذلك
كلفهم مبحاكاة قراءتك ،ثم اطرح عليهم �أ�سئلة تتعلق مبعنى ما متت قراءته ،وتدرج بهم �إىل مالحظة التلفظ باحلرف امل�ستهدف يف
و�ضعيات خمتلفة داخل اجلملة ،وذلك تبعا للتدرج الآتي:
 مالحظة احلرف داخل اجلملة ( مالحظة كلية ). مالحظة احلرف داخل كلمة �أو كلمتني يف اجلملة ( مالحظة كلية ). -مالحظة احلرف معزوال يف �أ�شكاله املختلفة ( مالحظة جتزيئية ).

التلفظ باحلرف

�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التلفظ باحلرف مندجما يف كلمات ،ثم منعزال عنها ،مع الرتكيز ما �أمكن على نطقه باحلركات
الثالث :الفتحة '' ــ '' ،وال�ضمة '' ــ '' ،والك�رسة '' ـ ِــ ''� ،أو باملدود �أو بالت�ضعيف والتنوين والت�سكني.
ُ
َ
درب امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �ضبط خمارج الأ�صوات من خالل تعويدهم على التلفظ باحلرف �ساكنا� ،أو م�سبوقا بهمزة
مك�سورة.

متييز احلرف

لكي حتقق الهدف املتوخى من هذه املرحلة ،ا�ستعن مبجموعة من الأن�شطة والتمارين التي جتعل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مييزون
احلرف متييزا ب�رصيا و�سمعيا ،وذلك مثل:
 �إح�صاء عدد املرات التي تواتر فيها احلرف امل�ستهدف يف جملة �أو عبارة حمددة. تعيني احلرف عند �سماعه يف الكلمة �أو العبارة �أو اجلملة. الربط بني احلرف وبني ال�صور عند �سماع النطق به. -ا�ستح�ضار كلمات تت�ضمن احلرف ،ومتييزه داخلها بال�ضغط عليه.

توظيف احلرف
اعر�ض على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،بالتتابع ،جمموعة من ال�صور ،وتدرج بهم �إىل الرتكيب بني جمموعة من احلروف لإنتاج
كلمات تنا�سب تلك ال�صور� ،أو قدم لهم احلرف امل�ستهدف ،وادعهم �إىل التلفظ به بح�سب احلركات �أو املدود املحددة.
ا�ستثمر يف هذه املرحلة �أي مترين �أو ن�شاط ي�ساعد على توظيف احلرف املتلفظ به توظيفا �سليما.

التقومي

ت�أكد من قدرات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وذلك من خالل حملهم على ا�ستعمال احلرف يف �أو�ضاع خمتلفة ،منعزال ،ثم يف �سياق
كلمات وجمل بح�سب احلركات واملدود وغري ذلك مما يي�رس عملية التلفظ والنطق.
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يف الوحدتني الرابعة واخلام�سة ي�سلك املكون(ة) اخلطوات الآتية:
التمهيد:
مهد لدر�سك مبا يثري انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،ويحفزهم �إىل متابعة الدر�س ،وي�شوقهم �إليه؛ وذلك من قبيل ما ي�أتي:
 مالحظة العنوان وحتديد داللته� ،أو مالحظة م�شري �آخر يتعلق مبو�ضوع الدر�س.. حتديد مكونات ال�صورة امل�صاحبة للن�ص �أو للحوار� ،أو ما تعرب عنه يف عالقة بالعنوان �أو مبو�ضوع الن�ص..تدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ت�صور مو�ضوع الن�ص �أو احلوار يف �شكل فر�ضية يتم متحي�صها يف مرحلة موالية.
ا�ستثمر ما تراه منا�سبا لتقدمي مو�ضوع الدر�س ،وتهييئ امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للقراءة وتقبل اجلديد كا�ستح�ضار معلومات تتعلق
بدر�س �سابق� ،أو الإحالة على الواقع واملحيط� ،أو الربط مبنا�سبة �أو بواقعة معينة� ،أو ا�ستح�ضار خرباتهم وجتاربهم ال�شخ�صية..

ال�سماع والقراءة:
القراءة ال�سماعية :نبه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �إغالق كتبهم والإ�صغاء �إىل ما �ستقر�أه عليهم �إ�صغاء تاما ومركزا ،ثم وجه
�إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من مدى انتباههم وقدرتهم على االلتقاط والإدراك بال�سمع (مرحلة الإدراك ال�سمعي).
القراءة الب�رصية� :أعد عليهم قراءة احلوار �أو الفقرات قراءة منوذجية �أخرى ،واطلب منهم هذه املرة �أن يفتحوا كتبهم ،و�أن
يتابعوا فيها( .مرحلة الإدراك ال�سمعي والب�رصي).
احر�ص على �أن تكون قراءتك منوذجية تراعي خمارج احلروف ،وحترتم عالمات الرتقيم ،وقواعد الوقف ،وتتقيد مببادئ
النرب والتنغيم و�إبراز املعنى.
كلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بالتناوب على قراءة جمل �أو فقرات ،ودربهم على التقيد مببادئ القراءة من �سالمة التعبري ،وقواعد
النطق الف�صيح ،واحرتام عالمات الرتقيم ،مع احلر�ص على اجلانب التلفظي ،وال ترتدد بتاتا يف تقومي قراءاتهم وتر�شيدها،
�أو اطلب ذلك من بع�ضهم كي تتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما بينهم دون �إخالل باجلو العام ل�سري الدر�س ،واهتم �أكرث
باملتعرثين منهم.

القراءة والفهم:
ا�ستدرج امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أثناء تناوبهم على القراءة الفردية جلمل �أو �سطور من الن�ص �أو الفقرة �إىل فهم املقروء ،والك�شف
عن معانيه وب�ؤره م�سرت�شدا مبا ي�أتي:
 �ساعدهم على �رشح الكلمات ال�صعبة� ،إن وجدت� ،رشحا �سياقيا ،وكلفهم با�ستعمالها يف تراكيب وظيفية جتلي مدى ا�ستيعابهملها ،ومدى قدرتهم على توظيفها..
 وجههم بوا�سطة حوار �إىل �إدراك وفهم املو�ضوع امل�ستهدف. الأن�شطة امل�صاحبة ملرحلة الفهم ،كالك�شف عن املعنى ال�صحيح لكلمة �أو عبارة �أو مفهوم� ،أو اكت�شاف الدخيل� ،أو جرد ال�شخ�صياتاملتحاورة ومو�ضوع احلوار �أو العنا�رص البارزة يف الن�ص� ،أو حتديد مدى �صحة �أو خط�إ الأجوبة املقدمة� ،إلخ..
 اختم هذه املرحلة بقراءة اجلملة �أو العبارة �أو املعلومة الواردة يف ن�شاط (�أقر�أ) ،باملوا�صفات ال�سابق ذكرها� ،أو بو�ضع ملخ�صمركز مل�ضمون الفقرة �أو احلوار �أو الن�ص� ،أو من خالل تتبع عنا�رص الوثيقة املقرتحة ،ودرب امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ذلك،
وكلفهم مبلئها مبا ينا�سب.
 ا�ستدرج امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مناق�شة ما مت ا�ستخال�صه ،و�إبداء �آرائهم ومواقفهم يف الأفكار �أو الق�ضية �أو الظاهرةاملطروحة ،لكن دون تطويل و�إ�سهاب.

الكتابة:

يعد ن�شاط اخلط والكتابة من �أهم الأن�شطة التي تتوخى �إك�ساب امل�ستفيدات وامل�ستفيدين املهارات الأولية التي يحتاجونها للتمكن من كتابة
احلروف العربية جمردة �أو داخل كلمات وجمل ب�صورة �سليمة ومنظمة ،تبعا لنماذج خطية تعر�ض عليهم.
و�إذا كانت القراءة متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من فك الرموز املر�سومة ،وحتويلها �إىل ملفوظات ومعان قابلة للفهم والإدراك ،ف�إن
الكتابة هي الطريقة التي ت�سمح لهم بتحويل املنطوق واملقروء �إىل رموز قابلة للقراءة والإدراك ،ويعترب اخلط و�سيلة لر�سم احلروف،
وجت�سيدا ماديا للكتابة.
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ولكي تتحقق الأهداف املتوخاة من هذا الن�شاط اتبع اخلطوات الآتية:
املالحظة
ا�ستح�رض الكلمة �أو العبارة �أو اجلملة مو�ضوع در�س القراءة ،وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل متييز احلرف والتلفظ به ،ثم تدرج
بهم �إىل مالحظة كيفية ر�سمه يف و�ضعيات خمتلفة ،وذلك تبعا للتدرج ال�سابق:
 مالحظة ر�سم احلرف داخل اجلملة ( مالحظة كلية ). مالحظة ر�سم احلرف داخل كلمة �أو كلمتني يف اجلملة ( مالحظة كلية ). -مالحظة ر�سم احلرف معزوال يف �أ�شكاله املختلفة ( مالحظة جتزيئية ).

التدرب على كتابة احلرف
ادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،عرب احلوار� ،إىل مالحظة احلرف �أو احلروف مالحظة ب�رصية ،وذلك كي يرت�سخ ر�سمه يف �أذهانهم.
ثم تدرج بهم �إىل مالحظة كيفية ر�سمه ،وال�رشوع يف كتابته يف احليز املخ�ص�ص له� ،أو يف ورقة م�ستقلة� ،أو دفرت خا�ص بذلك،
وميكن اللجوء �إىل اللوح لو تطلب الأمر ذلك.
ا�ستدرجهم �إىل ر�سم احلرف يف �أو�ضاع خمتلفة ،وبح�سب احلركات واملدود ،وراقب عملهم عن كثب ،واحر�ص ما �أمكن على
ت�صحيح ما يعتور �إجنازهم من �أغالط وهفوات� ،سواء تعلقت بالإم�ساك بالقلم� ،أو باحرتام احليز� ،أو بحجم احلروف.
�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،من خالل القيام بحركات بالأ�صبع جتلي ر�سم احلرف ،ومكان االنطالق يف كتابته ،وو�ضع احلركة
املنا�سبة له.

النقل

دون على ال�سبورة كلمات �أو جمال ،وكلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بنقلها نقال �سليما مع مراعاة املعايري الآتية:
 احرتام الف�ضاء الكتابي. القابلية للقراءة. ال�سالمة من الأخطاء. اال�سرت�سال والت�سل�سل.احر�ص ،يف البداية ،على تدريبهم على ر�سم احلرف �أو جمموعة من احلروف وهم يتتبعون �صورتها ،ثم اعر�ضها عليهم لفرتة،
ثم �أخفها ،واطلب منهم ر�سمها من خالل ما ظل مطبوعا يف �أذهانهم.

الإمالء

� ْأملِ على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين كلمات تت�ضمن احلرف �أو احلروف مو�ضوع الن�شاط� ،أو اقت�رص �أحيانا على حروف بعينها،
وادعهم يف كال احلالني �إىل تدوين ذلك على الألواح.
راقب ما يعر�ض عليك ،و�صححه.
اقرتح عليهم متارين متنوعة ت�ستهدف تدريبهم على اخلط والإمالء ،وذلك من قبيل ما ي�أتي:
 ملء فراغات حمددة باحلروف املنا�سبة. الو�صل بني قائمتني من احلروف.وينبغي خالل هذه الأن�شطة مراقبة �أعمال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين والتدخل ملعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،ودعمهم.

التقومي

يتعني عليك �أن تراعي يف تقومي �إجنازات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مدى قدرتهم على االلتزام بالتوجيهات املقدمة ب�ش�أن كتابة
احلرف �أو اجلملة ،وتتحدد يف :االلتزام الفعلي بالف�ضاء الكتابي – االلتزام بال�سطور – نقل حركة اليد – املرونة والتنا�سق بني �سل�سلة
من احلروف – االلتزام بالتمييز بني احلروف كتابة ونطقا – نقل احلرف �أو الكلمة �أو اجلملة نقال �صحيحا – عدم الوقوع يف اخلط�إ عند
الإمالء..
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حاول �أن ت�سهم يف تثبيت مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين عن طريق متارين قرائية وكتابية تثري قابليات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين،
وت�شجع املتعرثين منهم على التلفظ والقراءة والكتابة.

املعجم:

توقف مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة لرتاجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد معجمي ،وذلك من خالل قراءة تلك
الكلمات التي حتدده ،وا�ستثمارها عن طريق توظيفها يف جمل� ،أو من خالل البحث عن مرادفات لها.

اال�ستثمار اللغوي:
 ا�ستثمر الدر�س القرائي ،كذلك ،يف التدرب على بع�ض الأ�ساليب اللغوية املتعلقة بال�رصف والتحويل� ،أو بالرتكيب� ،أو بالإمالء.. ا�ستعن بالتمارين البنيوية لتعليم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مناذج من بنيات اللغة ،والن�سق الرتكيبي الذي تقوم عليه اجلملة� ،أو ماتعلق بذلك من ا�شتقاق �أو حتويل ،ومن �أمثلة ذلك:

•    متارين اال�ستبدال :ا�ستبدال عنا�رص لغوية ب�أخرى غريها.
•    متارين التحويل :حتويل بنيات وتراكيب معينة.

منهجية تدري�س القر�آن الكرمي والقيم والف�ضائل:

التمهيد

 �شخ�ص مكت�سبات امل�ستفيدين ال�سابقة بخ�صو�ص ال�سورة �أو الآيات املزمع تناولها عن طريق �أ�سئلة ب�سيطة متكن من �أخذفكرة عن املو�ضوع ،وت�صور معامل اخلطة التي يتعني اتباعها.
 مهد لدر�سك مبا يثري االنتباه ،ويحفز على متابعة الدر�س ،وي�شوق �إليه ،وذلك مثل �رسد الأحداث البارزة املحددةلأ�سباب النزول� ،أو حتديد موقع ال�سورة يف القر�آن الكرمي� ،أو �إبراز ف�ضلها ونوعها� ،أو ا�ستعرا�ض م�ضمونها العام..

 اقر إ� ال�سورة �أو الآيات قراءة مت�أنية تراعي قواعد التالوة ال�صحيحة ،و�أ�صول الأداء اجليد ،وال�سالمة من �أي حلن�أو ت�صحيف ،وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىلالإ�صغاء �إىل ما تتلوه عليهم �إ�صغاء تاما ومركزا ،واحر�ص على تهييئ
الت�سميع
الأجواء املالئمة لذلك.
 -ال ترتدد يف تقدمي ال�سورة �أو الآيات جمودة� ،أو عن طريق �رشيط ت�سجيل ب�صوت �أحد القراء لو �أمكن ذلك.

التالوة

 �أعد قراءة ال�سورة �أو الآيات �آية �آية ،وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الرتديد معك ب�شكل فردي ثم ب�شكل جماعي. احر�ص على مالحظة وتتبع قراءات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وفق القواعد املتفق عليها ،وتدخل كلما دعت ال�رضورة�إىل ذلك.

ال�رشح

 �ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �رشح الكلمات ال�صعبة �رشحا دقيقا ،معتمدا على املراجع املتخ�ص�صة ،وت�أكد من مدىا�ستيعابهم لها..
 -وجههم بوا�سطة حوار �إىل فهم معاين الآيات ب�شكل مب�سط قريب من مداركهم.

املغزى

 تدرج بهم �إىل ا�ستخال�ص املغزى �أو املعنى الإجمايل لل�سورة �أو الآيات ،وجل لهم الأحكام والقيم الثاوية فيها،وعزز ذلك مبا ت�أتى لك من �شواهد قر�آنية �أو حديثية ،لكن دومنـا تعمق �أو تطويل.

التحفيظ � -ساعدهم على حفظ ال�سورة �أو الآيات؛ وذلك عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 قوم جهود امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من خالل تر�صد قدرتهم على �سالمة النطق ،واحرتام عالمات الوقف،التقومي
وا�ستظهار الآيات �أو ال�سور القر�آنية ،وا�ستعرا�ض املغزى �أو بع�ض ال�رشوح.

ن�شاط احل�ساب:

ي�سعى ن�شاط احل�ساب �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
•    تعلم كتابة الأرقام وتلفظها ،ومتييزها �سمعا ونطقا.
•    �إجناز عمليات ح�سابية :كاجلمع ،والطرح ،وال�رضب ،والق�سمة.
•    حتويل اخلربات املكت�سبة يف جمال احلياة �إىل عمليات ريا�ضية جمردة.
تطبيق احل�ساب يف نطاق الأعمال التي يقوم بها الأفراد ،كح�ساب الوقت ،وقيا�س الر�سوم والأ�شكال الهند�سية ،وح�ساب
امليزانية وغريها.
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ميكنك �أن تدر�س ن�شاط احل�ساب وفق اخلطوات املنهجية الآتية:
 مهد للن�شاط عن طريق ت�شخي�ص خربات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ال�سابقة ،وتعرف مكت�سباتهم� ،أو عر�ض املو�ضوع يف �شكلحالة �أو و�ضعية م�س�ألة ت�ستدعي بال�رضورة �إيجاد حل لها� ،أو و�ضع خطة ملعاجلتها� ،أو ا�ستثمار �صويرات �أو �أقرا�ص �أو غري
ذلك من املعينات.
 ا�ستدرج امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة املثال املت�صل ات�صاال مبا�رشا باملحور املدرو�سوال�صورة امل�صاحبة له ،ثم قم بتحليله ،وا�ستخراج املبادئ الريا�ضية من خالله.
 قدم �أمثلة �أخرى لدعم مدركاتهم ،وحتر الدقة يف اختيارها ،ويف حتليلها ،ويف ا�ستخال�ص املبادئ والقواعد القابلة للتعميم،وا�ستعمل املعينات الب�رصية كلما توافرت لديك ،وا�ستثمر ال�سبورة ا�ستثمارا تربويا منا�سبا.
 قدم لهم �أن�شطة �أو متارين منا�سبة للتدرب على �إجراء التطبيقات ال�رضورية على املبادئ والقواعد امل�ستخل�صة ،وحاول ما �أمكن�أن تخترب مداركهم ،و�أن تر�صد مواطن القوة �أو ال�ضعف يف �إجنازاتهم من خالل مراقبة �أعمالهم عن كثب ،والتدخل العاجل
ملعاجلة مواطن النق�ص لديهم ودعمهم.
ي�ستح�سن �أن ت�ستمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،و�أن تكون هذه الأمثلة كثرية ومتنوعة
و�شاملة( ..ملء الفراغ – الو�صل بخط – اكت�شاف العالمة �أو العدد – االختيار من متعدد.)..
 كلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين با�ستعمال الألواح لعر�ض نتائجهم ،والتدرب على الكتابة ،و�إجناز الر�سوم والعمليات املختلفة ،منجهة ،وتثبيت مكت�سباتهم وتقوميها من جهة �أخرى ،وا�ستثمر معارفهم اجلديدة ،واربطها باملفاهيم واملعارف املكت�سبة يف حل
امل�سائل والعمليات.
 �ساعد املتعرثين منهم ،و�أ�رشكهم يف الن�شاط ،وا�ستعن ببع�ضهم لإجناز العملية �أو امل�س�ألة �أو ر�سم ال�شكل الهند�سي املطلوب علىال�سبورة..

ملحوظة:

عند االنتقال من ن�شاط �إىل �آخر ي�ستح�سن �أن متهد لدر�سك مبا تراه منا�سبا للمحور قيد الدر�س ،كت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات
وامل�ستفيدين ال�سابقة ،وتعرف مكت�سباتهم� ،أو عر�ض املو�ضوع يف �شكل حالة �أو و�ضعية م�س�ألة ت�ستدعي بال�رضورة �إيجاد
حل لها �أو و�ضع خطة ملعاجلتها� ،أو ا�ستثمار �صويرات �أو �أحداث...
فاملهم �أن حتر�ص على التنوع و�شد انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،و�أن تربز لهم �أهمية املحور وقيمته الوظيفية ،و�أن
حتفزهم �إىل االنخراط يف الأن�شطة ،والإ�سهام الفعلي يف بناء الدرو�س..
18

منهجية الكفايات احلياتية واملهنية

�أوال :االنطالق من الو�ضعية املقرتحة يف كتاب امل�ستفيد(ة):
 دعوة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة املقرتحة يف كتاب امل�ستفيد(ة)� :صور خا�صة بالكفايات احلياتية �أو املهنية.(يجب حتديد املدة الزمنية املخ�ص�صة لهذا الن�شاط ،و�إخبار امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بذلك).
 ا�ستق�صاء انطباعاتهم و�آرائهم يف ما الحظوه ،وم�ساعدتهم على التعبري عن ذلك ،مع احلر�ص على �إتاحة الفر�صة للجميع للتدخل،وت�شجيع املحجمني...
 يتدخل املكون(ة) بعد ذلك لي�شيد بكل ما عرب عنه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات بدون ا�ستثناء ،وي�رشع ،بدوره ،يف تو�ضيح م�ضامنيال�صور مع ربطها مبجال احلياة عامة (�إن تعلق الأمر بالكفايات احلياتية)� ،أو مبجال الن�شاط املهني (�إذا ما تعلق الأمر بالكفايات
املهنية).
ثانيا :العمل يف جمموعات �صغرى:
بداية ،يو�ضح املكون(ة) للم�ستفيدين وامل�ستفيدات �أن العمل الذي �أجنزوه لي�س �سوى مقدمة لعمل �آخر �أكرث �أهمية يتعلق بتداولهم املو�ضوع
املطروح وتقدمي اقرتاحات تخ�صه ،ويخربهم �أن الأمر �سوف يتم يف �إطار جمموعات �صغرى ،ثم يربز الفائدة من ذلك.
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1.1تكوين املجموعات:
يعتمد املكون (ة) تقنية من تقنيات تكوين املجموعات متكنه من:
تكوين جمموعات متكافئة من حيث العدد والقدرات.توزيع عادل للم�ستفيدين وامل�ستفيدات  -من ذوي اخلربة مثال  -على املجموعات.عدم اجلمع بني م�ستفيدين �أو م�ستفيدتني ي�سود بينهما التوتر يف العالقات.2.2حتديد قواعد العمل داخل املجموعة �أو التذكري بها:
اختيار من�سق املجموعة.اختيار متحدث با�سم املجموعة.االتفاق على قواعد العمل.3.3تقدمي التوجيهات املحددة لعمل املجموعات:
التو�ضيح الدقيق للمهمة �أو املهام املطلوب �إجنازها ،والعمل على التحقق من ا�ستيعاب �أفراد املجموعات لهذا الأمر.الإعالن عن ال�صيغة التي �سيتخذها تقدمي عمل املجموعات حلظة التقا�سم (�أداء �أدوار – درا�سة حالة – اتخاذ قرار.)...
الإ�شارة ،بو�ضوح� ،إىل الأن�شطة املطلوب �إجنازها من �أجل القيام باملهمة :مثال :على كل جمموعة �أن تتفق علىاحلقوق التي ينبغي �أن يتمتع بها ال�صانع التقليدي �أو الفالح �أو البحار ،والواجبات التي يتعني عليه الوفاء بها ...
حتديد الوقت املخ�ص�ص لإجناز املهمة.4.4تنظيم الف�ضاء بكيفية متكن املجموعات من �إجناز املهمة:
يحر�ص املكون (ة) على تنظيم الف�ضاء بكيفية تراعي ما ي�أتي:
خ�صو�صيات الفئة امل�ستهدفة.طبيعة العمل املطلوب �إجنازه.�شكل توزيع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين (عمل ثنائي – عمل يف جمموعات.)...�سهولة وي�رس التوا�صل بني امل�ستفيدات وامل�ستفيدين.�5.5إعداد الو�سائل والأدوات:
العمل على توفري كافة الو�سائل ال�رضورية لإجناز عمل املجموعات.ثالثا :تقا�سم �أعمال املجموعات:
يتفق املكون مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ال�صيغة التي ينبغي �أن تقدم بوا�سطتها نتائج �أعمال املجموعات� :أتتقدمكل جمموعة بعر�ض نتاج عملها ثم تتلو ذلك مناق�شة ما مت تقدميه؟ �أم تقدم نتائج �أعمال املجموعات تباعا على �أن
تناق�ش ،بعد ذلك ،النتائج كلها دفعة واحدة؟
تتناوب املجموعات على تقا�سم ما تو�صلت �إليه مع باقي املجموعات وفق ال�صيغة املتفق عليها ،وميكن �أن يتم ذلكب�إحدى الكيفيتني الآتيتني:
 .1تنتدب املجموعة �أحد �أع�ضائها لتقدمي ما تو�صلت �إليه. .2ي�شارك ع�ضوان �أو �أكرث يف ذلك.يفتح املكون (ة) املجال �أمام امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن مالحظاتهم و�آرائهم بخ�صو�ص املو�ضوع الذي متتمعاجلته.
يعمل املكون (ة) على تنظيم عملية التقا�سم من خالل احلر�ص على التوزيع العادل لأدوار الكالم ،والتدخل ق�صدالتف�سري والتو�ضيح والت�صحيح �إن اقت�ضى الأمر ذلك.
من املهم كذلك �أن يعيد املكون(ة) تنظيم الف�ضاء بكيفية متكن املجموعة من مواجهة وخماطبة كافة امل�ستفيداتوامل�ستفيدين ،وتتيح لأفراد املجموعة ،بدورهم ،التوا�صل املبا�رش فيما بينهم.
يحر�ص املكون(ة) على التوزيع املن�صف لأوقات احلوار /التخاطب بني املجموعات ،وعلى اال�ستثمار اجليدللوقت.
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منهجية ا�ستقبال �شخ�ص/م�صدر

ال�شخ�ص /امل�صدر املخت�ص هو كل فرد ميلك معارف وخربات �أو تكوين يف جمال معني من جماالت احلياة املهنية ،ويفيد ح�ضوره
الفعلي داخل ف�ضاء التعلم يف حتقيق هدف من �أهداف �أن�شطة «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،خا�صة فيما تعلق منها ب�إك�ساب الكفايات
ال�سو�سيو  -املهنية.
 .1متى يح�رض ال�شخ�ص /امل�صدر داخل ف�ضاء الق�سم؟
ي�ستقبل املكون(ة) ال�شخ�ص /امل�صدر داخل الق�سم يف حاالت عديدة ،ومن �أبرزها:
�o oإذا كانت املعرفة املقدمة يف �إطار �أن�شطة القرائية حتتاج ،لكي تفهم جيدا� ،إىل �إظهار بعدها العملي والتطبيقي.
�o oإذا كان من ال�رضوري واملفيد تعميق املعرفة مبو�ضوع معني من خالل تناول جوانب ال ي�ستطيع املكون(ة) بيانها
وهو ينفذ الأن�شطة خالل ح�ص�ص التعليم.
�o oإذا ما تعلق الأمر مبو�ضوع تقني وفني يتطلب تو�ضيحه تدخل ذوي االخت�صا�ص من املنتمني �إىل القطاع �أو �أي
خمت�ص �آخر تفر�ض طبيعة املو�ضوع وجوده (ممر�ض مثال).
 .2ما الأهداف التي يحققها ا�ستقبال ال�شخ�ص /امل�صدر؟
•تعميق املعرفة بجوانب مو�ضوع معني �أو مبجال حرفـي �أو مهني ينتمي �إىل القطاع؛
•�إ�ضفاء الداللة على التعلم من خالل ربطه ،ربطا مبا�رشا ،بو�ضعيات حياتية �أو ممار�سات مهنية.
•جعل �أن�شطة «القرائية من �أجل الت�أهيل» منفتحة على ذوي اخلربة.
•تنويع م�صادر التعلم و�أ�ساليبه.
•اال�ستفادة من جتربة وخربة الآخرين يف جماالت احلياة االجتماعية واملهنية.
•اكت�ساب قيم امل�شاركة ،واالنفتاح على الغري ،واحرتام الآخر....
 .3ما هي �إجراءات ا�ستقبال ال�شخ�ص /امل�صدر؟
تبي املكون(ة) احلاجة �إىل �إ�رشاك �شخ�ص/م�صدر يف �أن�شطة «القرائية من �أجل الت�أهيل»؛
• نُّ
•االت�صال بامل�رشف واملدبر ق�صد تنظيم ا�ستقبال ال�شخ�ص امل�صدر؛
•حتديد جماالت تدخل ال�شخ�ص/امل�صدر ،وكيفية ذلك التدخل ،والوقت املنا�سب لذلك...
•�إعداد الو�سائل الالزمة بتن�سيق مع ال�شخ�ص /امل�صدر.
•ا�ستثمار منا�سبة ح�ضور وا�ستقبال ال�شخ�ص/امل�صدر لتعزيز الكفايات القرائية لدى امل�ستفيدين وامل�ستفيدات (مثال:
التمرن على كتابة دعوة � -صياغة الأ�سئلة.)...
•�إجناز ما يلزم من تدابري و�إجراءات �إدارية (�إن كان ذلك �رضوريا) ،كالتن�سيق مع القطاع املعني �إذا كان الأمر يتعلق
بكفايات �سو�سيو -مهنية.
•توفري املناخ املنا�سب لإجناز الأن�شطة (تنظيم اجللو�س ،وتدخل امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.)...
•فتح نقا�ش عام مع امل�ستفيدين وامل�ستفيدات حول مدى اال�ستفادة من ح�ضور ال�شخ�ص /امل�صدر.
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الق�سم الثاين:
جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية
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مرجية الكفايات وموارد التعلم
التوا�صل باللغة العربية

القراءة باللغة العربية

الكتابة باللغة العربية

•متييز احلروف ب�رصيا و�سمعيا
•تلفظ احلروف منعزلة ويف كلمات
•متييز الكلمة ،وتلفظها معزولة ويف
�سياق جملة
•تلفظ جمل جت�سد موقفا �أو معلومة
•فهم مدلول ملفوظ وظيفي
•التمييز بال�سماع بني خمتلف الكلمات
واجلمل

•�إم�ساك القلم والتخطيط به
•ر�سم احلروف منعزلة ويف �سياق
كلمات
•كتابة جمل اعتمادا على مناذج
•كتابة جمل بدون ا�ستح�ضار منوذج
•كتابة خطاب وظيفي (و�صل،
�شيك)...،

التعبري ال�شفهي
•�إنتاج ملفوظ ب�سيط مرتبط مبعـي�ش
احلياة اليومية با�ستعمال كلمات م�ألوفة
ومعلومات
•التعبري عن مواقف وقيم ذات عالقة
بالو�سط املهني
•التوا�صل مع �أ�شخا�ص من و�سط
�إداري

احل�ساب والهند�سة

ح�ساب الوقت والعملة وامل�سافة
واملقايي�س

العمليات احل�سابية
•ا�ستعمال الأعداد كتابة وتلفظا من

•قراءة ال�ساعة

الهاتف)

•حتويل العملة املغربية (الدرهم،

�أجل تبليغ معلومة (رقم البطاقة  -رقم

•متييز الوحدات والع�رشات واملئات
والآالف

•ا�ستعمال العمليات احل�سابية الأربع

•ح�ساب الفارق الزمني
ال�سنتيم)

•حتويل العملة املغربية �إىل �أخرى �أجنبية

متييز الأ�شكال الهند�سية
•متييز اللغة الوا�صفة للأ�شكال الهند�سية

•ح�ساب حميط وم�ساحة �أ�شكال هند�سية
�أ�سا�سية

•ح�ساب امل�سافات بني املدن

•ح�ساب الن�سبة املئوية والك�سور

قيم وف�ضائل

القيم الدينية والكفايات احلياتية وال�سو�سيو – مهنية
ال�سلوك املدين

•حفظ �آيات من القر�آن الكرمي

•الوعي ب�أهمية التعلم

•�أداء الواجبات الدينية

الق�سم

•ا�ستعمال امل�صحف

•تطبيق قواعد املعامالت االجتماعية

ال�سلوك املهني

•معرفة الأن�شطة والأعمال املزاولة يف

• التوافق حول ميثاق العمل داخل

الو�سط املهني

•تبني قواعد ال�سلوك داخل املجتمع

التعاوين

وم�ساهمة املر�أة يف تنمية الوطن

•متييز واجبات وحقوق الفالح

•تبني موقف �إيجابي جتاه امل�ساواة

•ا�ستك�شاف �سبل العمل اجلماعي
•التزام قواعد التعامل مع الو�سط املهني

•التزام قواعد احلر�ص على نظافة

•ا�ستخدام الوثائق الالزمة للح�صول

•تبني �سلوك متزن جتاه البيئة

•معرفة �إجراءات تطوير الإنتاج

املحيط

على رخ�ص �أو خدمات
الفالحي

•حتديد �رشوط حت�سني املنتوج
•احرتام قواعد اجلودة
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فهر�س املو�ضوعات
الوحدة الأوىل� :أقر�أ لأتعلم
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

ملاذا �أتعلم؟

ملاذا يتعلم املواطن؟

ملاذا نعلم املر�أة ؟

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف امليم

حرف التاء

قيم وف�ضائل

�سورة الفاحتة

�سورة الإخال�ص

�أركان الإ�سالم

كيف �أتعلم؟

ميثاق الق�سم

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف الكاف

حرف الهاء

كفايات قرائية :احل�ساب

ملاذا �أتعلم احل�ساب؟

�أ�ستعمل الأعداد

�أ�ستعمل الأعداد

كفايات توا�صلية  :التعبري

�أ�ستعمل ال�ضمائر

�أ�ستعمل ال�ضمائر

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف الباء

حرف الهمزة

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

العي�ش الكرمي للفالح

املعاملة احل�سنة  +مراجعة الر�صيد

قواعد حياة املر�أة  +مراجعة الر�صيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

يكون التعلم مفيدا
متى
ُ

كفايات توا�صلية

للفالح؟

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

الوحدة الثانية  :الفالح ع�ضو داخل الأ�رسة
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

الأ�رسة م�س�ؤولية جماعية

التعاون بني �أفراد الأ�رسة

�أحرتم قواعد النظافة

كفايات قرائية

حرف الالم

حرف النون

حرف ال�سني

قيم وف�ضائل

�سورة العلق

�سورة الفلق

الطهارة والو�ضوء

كفايات توا�صلية

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

الت�ساوي يف الأدوار

زيارة الطبيب

كفايات قرائية

حرف الراء

حرف الياء

حرف الفاء

كفايات قرائية :احل�ساب

الوحدات والع�رشات

املئات

الآالف

كفايات توا�صلية  :التعبري

ا�ستعمال الهاتف

�أ�ستعمل الهاتف

�أ�ستعمل النفي

كفايات قرائية

حرف الدال

حرف اجليم

حرف احلاء

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

ق�صة �سعيدة  +مراجعة
الر�صيد

معاجلة املواد الفالحية  +مراجعة
الر�صيد

�أهمية نظافة اليدين  +مراجعة الر�صيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

الوحدة الثالثة  :الفالح ع�ضو يف اجلماعة املهنية
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

الفالحون جماعة مهنية

التعاون بني �أفراد اجلماعة املهنية
واجب

الفالح يحافظ على جودة املنتوج

كفايات قرائية

حرف الزاي

حرف القاف

حرف ال�شني

قيم وف�ضائل

�سورة الن�رص

�سورة النا�س

�أداء ال�صالة

كفايات قرائية

حرف الذال

حرف العني

حرف الغني

كفايات قرائية :احل�ساب

اجلمع

اجلمع مع االحتفاظ

الطرح

كفايات توا�صلية  :التعبري

�أحدد االجتاهات

�أحدد املواقع

�أعرب عن الأيام وال�شهور

كفايات قرائية

حرف ال�صاد

حرف اخلاء

حرف الطاء

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

متويل امل�شاريع ال�صغرى +
مراجعة الر�صيد

الرتبة  +مراجعة الر�صيد

املاء والرتبة  +مراجعة الر�صيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث
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الوحدة الرابعة  :الفالح مواطن م�ساهم يف منو بلده
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

املواطن م�ساهم يف تنمية بلده

املر�أة م�ساهمة يف التنمية

املواطن يحافظ على نظافة حميطه -
للمواطن حقوق وواجبات

كفايات قرائية

حرف ال�ضاد

حرف الثاء

حرف الظاء  -حرف الواو

قيم وف�ضائل

�سورة القدر

�سورة ال�رشح

ف�ضل امل�ساجد

كفايات قرائية :احل�ساب

ال�رضب

الق�سمة

الق�سمة � +أ�ستعمل الآلة احلا�سبة

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

حت�سني �إنتاج ال�شجرة +
مراجعة الر�صيد

العوامل التي ت�ؤثر على النبات +
مراجعة الر�صيد

كيف �أح�سن الأغرا�س  +مراجعة
الر�صيد

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

الوحدة اخلام�سة  :احلقوق والواجبات واخلدمات
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات قرائية

الإدارة يف خدمة الفالح

مدونة الأ�رسة

�أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن
اختياري

كفايات حياتية ومهنية

حقوق الفالح وواجباته

حقوق املر�أة

�أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن
اختياري

قيم وف�ضائل

العمل

النفقة

الو�صاية

احل�ساب والهند�سة

ح�ساب الوقت :ال�ساعة

ح�ساب الوقت� :أح�سب الفارق
الزمني

�أحول العملة من الدرهم �إىل ال�سنتيم

كفايات قرائية

�أعرف حقوقي

الإدارة يف خدمة املواطن

الإدارة يف خدمة م�صالح املواطن

كفايات حياتية ومهنية

ما هي حقوقي؟

التحفيظ العقاري

خدمات ل�صالح املواطن

قيم وف�ضائل

امل�ساواة

التوكل

دعاء

احل�ساب والهند�سة

ح�ساب الوقت� :أح�سب
الدقائق

�أحول العملة من الدرهم �إىل الريال

�أحول العملة من الدرهم �إىل عملة
�أجنبية

كفايات مهنية

العناية باملوا�شي

العناية بالبقرة احللوب

�أكت�شف خمطط املغرب الأخ�رض

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

الوحدة ال�ساد�سة  :حت�سني ممار�سة املهنة
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات قرائية

املاء �أ�صل احلياة

خماطر على البيئة

حت�سني الإنتاج احليواين

كفايات حياتية ومهنية

حماية البيئة

التعاونية و�سيلة لتح�سني الإنتاج

حت�سني الإنتاج احليواين

قيم وف�ضائل

ال للف�ساد

التعاون

اجلزاء

احل�ساب والهند�سة

املربع؛ حميطه وم�ساحته

املثلث؛ حميطه وم�ساحته

الك�سور

كفايات قرائية

حماية ال�صحة

تطوير الإنتاج الزراعي

قواعد جودة الفواكه

كفايات حياتية ومهنية

الوقاية ال�صحية

العناية بال�شجرة املثمرة

كيف �أحقق اجلودة؟

قيم وف�ضائل

الوقاية

اتخاذ احليطة

العمل ال�صالح

احل�ساب والهند�سة

امل�ستطيل؛ حميطه وم�ساحته

الن�سبة املئوية

امل�سافات بني املدن

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

تقومي �إجمايل مل�ستوى التمكني
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 �أقر�أ لأتعلم: الوحدة الأوىل
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الوحدة الأوىل � :أقر�أ لأتعلم
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

ملاذا �أتعلم؟

ملاذا يتعلم املواطن؟

ملاذا نعلم املر�أة ؟

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف امليم

حرف التاء

قيم وف�ضائل

�سورة الفاحتة

�سورة الإخال�ص

�أركان الإ�سالم

كفايات توا�صلية

يكون التعلم مفيدا
متى
ُ
للفالح؟

كيف �أتعلم؟

ميثاق الق�سم

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف الكاف

حرف الهاء

كفايات قرائية :احل�ساب

ملاذا �أتعلم احل�ساب؟

�أ�ستعمل الأعداد

�أ�ستعمل الأعداد

كفايات توا�صلية  :التعبري

�أ�ستعمل ال�ضمائر

�أ�ستعمل ال�ضمائر

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات قرائية

�أخط بالقلم

حرف الباء

حرف الهمزة

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

العي�ش الكرمي للفالح

املعاملة احل�سنة  +مراجعة الر�صيد

قواعد حياة املر�أة  +مراجعة الر�صيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

عند نهاية الوحدة الأوىل ،يجب �أن يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة من �أداء ما ي�أتي :
تقدمي معلومة �شخ�صية.�-رشح دوافع التعلم.

-كتابة ا�سم وعدد ،وتلفظهما.

نقوم مدى متكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة من تقدمي معلومة �شخ�صية و�رشح دوافع التعلم وكتابة ا�سم وعدد وتلفظهما.
يف �آخر الوحدة ّ

املقطع الأول

الوحدة الأوىل

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومة �شخ�صية �أثناء التحاور.
•ت�سطري خطوط �أفقية وعمودية وحلزونية ودائرية ومكعبة...
•متييز عالقة اخلطوط بالف�ضاء واحليز.
•حفظ �سورة الفاحتة.
•متييز فوائد تعلم احل�ساب يف املحيط املهني.
•ا�ستعمال ال�ضمائر.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.
كفايات توا�صلية

الن�شاط

ملاذا �أتعلم؟

كفايات قرائية

املقطع الأول

�أخط بالقلم

�سورة الفاحتة

قيم وف�ضائل

كفايات توا�صلية

يكون التعلم مفيدا للفالح؟
متى
ُ

كفايات قرائية :احل�ساب

ملاذا �أتعلم احل�ساب؟

�أخط بالقلم

كفايات قرائية

كفايات توا�صلية :التعبري

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

العي�ش الكرمي للفالح

�أخط بالقلم

كفايات قرائية

تقومي ودعم مرحلي

التقومي
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لنتعارف فيما بيننا

ا�ستقبال

التمهيد :

 −ي�ستهل املكون(ة) احل�صة ب�إلقاء التحية وال�سالم ،مركزا على ما ي�أتي :ح�سن ا�ستقبال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وتهييئ الف�ضاء املنا�سب،
و�إظهار االحرتام والرغبة يف التعاون ،و�إبداء االهتمام..
 −ي�رشع املكون(ة) يف التعريف بنف�سه ،فيذكر ا�سمه ال�شخ�صي والعائلي ،واملهمة املكلف بها ،وكذا م�سقط ر�أ�سه ،ومقر �سكناه.
 −يعمد املكون(ة) �إىل خلق الألفة والتعارف بني امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وتك�سري اجلليد بينهم ،و�إزالة الده�شة عنهم ،وبث الدينامية بني
�صفوفهم ،وت�شجيع التوا�صل بينهم.
 −ميكن للمكون �أن ي�ضيف معلومات �أخرى يراها ناجعة يف حتقيق التوا�صل الفعال ،وقادرة على حتقيق الأهداف املن�شودة.

املالحظة وال�سماع :

 −يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة للن�شاط.
 −يثري انتباههم �إىل ح�سن الإن�صات �إىل العبارة ال�صادرة عن الأ�شخا�ص املتحاورين:
من�ش ُط
(ا�سمي �أحمد� ،أنا فالح  -ا�سمي فاطنة ،ـ من تعاونية احلليب � -أنا ح�سنِّ ،
الق�سم ،وتقني فالحي � -أنا عائ�شة� ،أ�سكن يف دوار عريب  -ا�سمي حليمة� ،أنا عاملة فالحية).

التحاور :
 −يطلب املكون(ة) من كل واحد من �أفراد اجلماعة �أن يعرف بنف�سه :ا�سمه  -املهنة الذي يزاولها  -مقر عمله  -مقر �سكناه...
يراعي املكون(ة) يف تعريف امل�ستفيد(ة) بنف�سه ما ي�أتي :وقوف املعني بالأمر يف مكانه� ،أو �أمام زمالئه ،توجه كل فرد �إىل زميله
−
الذي بجواره ليقدم له نف�سه...
 −يفتح املكون(ة) مع �أفراد جماعة الق�سم حوارا حول نظام الدرا�سة ،وي�شوقهم �إىل املحتويات ،وطرق العمل املزمع نهجها ويعر�ض
عليهم الربنامج وخطة التكوين ،وكذا التق�سيم الزمني وتوزيع املواد.

كفايات توا�صلية

التمهيد

املالحظة

التحاور

ملاذا �أتعلم؟

−يتو�سل املكون(ة) ،يف هذا الدر�س ،بتقنية الع�صف الذهني( ،انظر الدليل املنهجي لتعرف خطوات الطريقة) ،فيدعو امل�ستفيدات
وامل�ستفيدين �إىل م�ساعدته على �إيجاد حل مل�شكل يتلخ�ص يف ال�سبب الكامن وراء تعلم الفرد ذكرا كان �أو �أنثى ،ثم يعر�ض عليهم
الأمر يف �صيغة �س�ؤال :ملاذا �أتعلم؟ ماذا �أريد �أن �أتعلم؟
−مينح املكون(ة) للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فر�صة للتفكري يف املو�ضوع ،ثم يطلب منهم تقدمي ما يتبادر �إىل �أذهانهم من كلمات �أو
�أفكار ،ويدون ذلك �أمامهم دون �أن ينتقد �أو يعلق.
يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ما ي�أتي:
−مالحظة ال�صورتني املركبتني املقرتحتني يف كتاب التكوين.
−حتديد مكونات كل �صورة ،وما تدل عليه �أو توحي به.
−مقارنة ما مت ا�ستنتاجه مبا مت التعبري عنه يف املرحلة ال�سابقة.
يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية الآتية :
−يتدرج مبعية �أفراد اجلماعة �إىل احلل املنا�سب ،ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع الإن�سان �سواء يف القراءة والكتابة واحل�ساب �أو يف
تالوة القر�آن والرتا�سل مع الآخرين� ،أو يف العمل...
−يغتنم املكون(ة) الفر�صة لتعرف امل�رشوع ال�شخ�صي لكل م�ستفيد �أو م�ستفيدة من خالل االطالع على ما يف�صح عنه كل منهم
فيثمن االختيار ،وي�شجع على بذل اجلهد لتحقيق الغاية
ب�ش�أن الدافع الكامن وراء التحاقه بربنامج القرائية من �أجل الت�أهيلِّ ،
املن�شودة.
−يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى ،ويعني م�سريا لكل منها( .انظر الدليل املنهجي لتعرف خطوات
عمل املجموعات).
−يطلب املكون(ة) من كل جمموعة �أن تفتح نقا�شا بني �أفرادها حول املو�ضوع الآتي:
o oماذا يريد الفالح �أو الفالحة �أن يتعلما ؟ �أي ما هي �أهدافهما من التعلم ؟
−ي�رشع املكون(ة) ،يف �أثناء ذلك ،يف تتبع �أعمالهم ،وتوجيه مناق�شتهم.
−يدعوهم �إىل عر�ض جماالت التعلم بالن�سبة للفالح �أو الفالحة .وال ب�أ�س من �أن يقرتح �صورا �أخرى منا�سبة تتعلق بالعاملني يف
قطاع الفالحة والزراعة.
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يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oالقدرة على التحاور و�إبداء الر�أي.
o oاالنخراط يف العمل اجلماعي.
o oااللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
o oالتعبري عن امل�رشوع ال�شخ�صي.

تقومي
وتعزيز
التعلم

�أخط بالقلم

كفايات قرائية

−يعلن املكون(ة) يف بداية الدر�س الهدف من الن�شاط ،ثم يدعو �أفراد جماعة الق�سم �إىل حماكاته يف حركات اليد التي يقوم بها
ا�ستعدادا لن�شاط الكتابة ،بحيث يحرك �أ�صابعه متظاهرا بالإم�ساك بقلم ،والقيام بر�سم خطوط ن�صف دائرية.

التمهيد

املالحظة

التدرب

تقومي

وتعزيز
التعلم

−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صورتني ،مركزا على طريقة
الإم�ساك بالقلم ،وعلى املقارنة بني من يخطط ومن يكتب.
−يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول املهارات اليدوية وما تتطلبه من دقة و�إتقان،
وحول كيفية الإم�ساك
بالأداة امل�ستعملة :منجل  -ع�صا  -حمراث  -قلم...
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا كيفية الإم�ساك بالقلم.
−ي�رشع يف تقليد ذلك عن طريق الإم�ساك بقلم والتظاهر بالكتابة.
−يدعو �إىل معاينة منوذج اخلطوط ن�صف الدائرية املقرتحة ،ور�سم عجالت اجلرار.
−ي�شجع �أفراد اجلماعة على حماكاة منوذج اخلطوط ن�صف الدائرية ،والقيام بت�شكيالت ب�سيطة،
وذلك عن طريق متابعة ملء الفراغات بني النقط� ،سواء لر�سم اخلطوط �أو لر�سم العجالت.
−يعمد املكون(ة) ،يف تلك الأثناء� ،إىل مراقبة �أعمال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وكيفية �إم�ساكهم بالأقالم ،ويتدخل لت�صحيح
�إجنازاتهم كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oطريقة الإم�ساك بالقلم.
o oر�سم خطوط ن�صف دائرية.
o oاحرتام التعليمات والتوجيهات املقدمة.
−يعزز املكون(ة) التعلم عن طريق ما ي�أتي :
�o oإزالة التوتر ،وتوفري قدر من الإعداد العقلي واجل�سمي واالنفعايل قبل البدء يف التدريب على اخلط (الكتابة).
o oالت�أكد من �أن الو�ضع الذي يتخذه امل�ستفيد منا�سب من حيث ارتفاعه وا�ستقراره وميله ،ومن حيث توفري الراحة له.
o oالت�أكد من �سيطرة امل�ستفيد على حركات الأ�صابع واليد والذراع �أثناء عملية التخطيط.
o oحمله على عدم ال�ضغط ب�شدة زائدة على القلم �أو الورقة �أثناء الكتابة ،و�إمنا ي�ضغط �ضغطا خفيفا منا�سبا.
o oحمل امل�ستفيد ،عندما يكتب �أو يخط ،على املالحظة واملقارنة بني النموذج املقرتح وبني ما يخطه وير�سمه ،وحثه
على الرتكيز وح�سن االنتباه.
o oاحرتام احليز املطلوب وال�سيطرة على الف�ضاء الكتابي ،وحجم اخلط.
o oاحلر�ص على �أن يكون ما ير�سمه املكون(ة) على ال�سبورة وا�ضحا ودقيقا.
معنى ُي�س َت َقى من املجال احلريف حتى تكون الكتابة �أو اخلطوط ذات
�o oإيجاد معنى ملا يخطه وير�سمه املكون(ة)،
ً
هدف ،وال تكون ر�سما للحرف �أو الأ�شكال فقط.

�سورة الفاحتة

قيم وف�ضائل

التمهيد

−يفتح املكون(ة) ،يف بداية احل�صة ،حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول ما يعرفونه عن �سورة الفاحتة ،ويربز معهم
�أهميتها؛ فهي �أم القر�آن ،وال ت�صح ال�صالة بدونها.
−يتوجه املكون(ة) �إىل �أفراد جماعة ق�سمه ،في�ستف�رسهم عمن يحفظ الفاحتة ،ومن ال يحفظها.
−يدعو املكون(ة) من يحفظ ال�سورة �إىل ا�ستظهارها �أو ا�ستظهار جزء منها ،ويتتبع تالوته ،وي�صحح ما يعتور ترتيله من
�أخطاء ،وال يتوانى يف ت�شجيع من �أجاد ذلك ،ويف حث الآخرين على بذل اجلهد لبلوغ الدرجات املثلى..
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الت�سميع

ال�رشح

الرتديد

التدرب
تقومي
وتعزيز
التعلم

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيتلوه عليهم من �آيات كرمية �إن�صاتا تاما يدل على �إجالل كتاب
الله والتخ�شع عند تالوة �آياته الكرمية ،حار�صا ما �أمكن على ذكر احلمدلة ،ومهيئا الأجواء املالئمة لذلك.
−ميكن للمكون التو�سل ب�رشيط ت�سجيل �إن توافر� ،أو ب�شخ�ص يجيد قراءة القر�آن الكرمي وتالوته ،ويف كال احلالني يتعني
التقيد مبا ي�أتي:
�o oسالمة التلفظ من اللحن.
o oح�سن نطق احلروف خمرجا و�صفة.
 o oمراعاة قواعد الرتتيل من مد و�إدغام و�إظهار و�إخفاء ووقف...

−ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على ما ي�أتي :
o oب�سم الله الرحمن الرحيم؛
o oاحلمد لله رب العاملني؛
o oمالك يوم الدين.
�o oإياك نعبد و�إياك ن�ستعني؛
o oاهدنا ال�رصاط امل�ستقيم؛
o oغري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني.
يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل ا�ستخال�ص مغزى من الآيات الكرمية ،مربزا قيمة حمد الله ،و�إخال�ص العبادة له،
واال�ستعانة به عز وعال ،وجمليا ف�ضل الهداية �إىل ال�رصاط امل�ستقيم ،ومعددا ف�ضائل الله تعاىل على عباده.
−يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،بطريقة مت�أنية ،يراعي فيها خمارج احلروف...
−يدعو املكون(ة) خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل جماعي ،ثم ب�شكل فردي �ساعيا �إىل حتفيظ الآيات لهم.
−يحر�ص املكون(ة) على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت
ال�رضورة �إىل ذلك.
−يف نهاية احل�صة ،يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة امل�صحف الكرمي ،فيختار ال�صفحة املحددة،
ويعني لهم فيها �أين ورد ا�سم ال�سورة ،والب�سملة ،ورقم احلزب ،ورقم الآية.
−يعر�ض املكون(ة) عليهم �صفحة من القر�آن ،لأجل التطبيق عليها.
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
�o oإعادة ت�سميع اجلزء من ال�سورة �إذا لوحظ عدم �إتقان ترتيله من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
o oم�ساعدتهم على ت�صحيح �أدائهم ،واملثابرة على ذلك ب�صرب و�أناة.
o oر�صد مدى متكنهم من ا�ستظهار �سورة الفاحتة.

كفايات توا�صلية

التمهيد

متى يكون التعلم مفيدا للفالح؟

−يذكر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبجاالت التعلم وبالدوافع التي تدفع الفرد عموما والفالح خ�صو�صا �إىل طلبه
وحت�صيله ،ويدفعهم �إىل ا�ستعرا�ض بع�ض م�شاريعهم ال�شخ�صية التي عربوا عنها �سابقا يف جماعات.
يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة ،وحتديد مكوناتها ،وما يدل عليه

املالحظة

املوقف :طلب �رشاء جرار ،واملطالبة بالرتخي�ص ووثائق �أخرى الزمة.
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التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−يوزع الق�سم �إىل جمموعات عمل ،ويطلب من كل جمموعة �أن تفتح نقا�شا بني �أفرادها حول املو�ضوع الآتي :متى يكون
التعلم مفيدا للفالح؟
−يعمل على تتبع الأعمال ،وتوجيه املناق�شة �إىل ما تعر�ضه ال�صورة� :رشاء جرار ،تعرف القانون ،طلب رخ�صة ،تعلم
اخلياطة� ،إن�شاء تعاونية �أو م�رشوع مدر للدخل...
−يكلف كل جمموعة بعر�ض فوائد التعلم بالن�سبة للفالح �أو الفالحة ،وال ب�أ�س من �أن يلفت النظر
�إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة للدر�س� ،أو �أن يقرتح �صورا �أخرى منا�سبة ال�ستنتاج الأ�سباب
والبواعث الكامنة وراء تعلم ه�ؤالء ،مثل :طلب قر�ض� ،إجناز م�رشوع مدر للدخل ،تطوير
و�سائل العمل...
يتو�صل ،مبعية �أفراد اجلماعة� ،إىل احلل املنا�سب ،ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع الإن�سان يف توا�صله مع الآخرين ،ويف
�إتقان عمله يف القطاع الذي ينتمي �إليه ،ويف معرفة احل�ساب ،والقراءة ،والكتابة ،وتالوة القر�آن ،واالت�صال ب�إدارة� ،أو
تعرف القوانني ،ويف طلب قر�ض� ،أو �إجناز م�رشوع...
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oالقدرة على املالحظة والتحاور و�إبداء الر�أي.
o oااللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
o oتعداد فوائد التعلم بالن�سبة للفالح(ة).

�أخط بالقلم

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يهيئ املكون(ة) الأجواء املالئمة لإجناز الن�شاط ،ويدعو �أفراد اجلماعة �إىل حماكاة احلركات التي يقوم بها بيده ا�ستعدادا
لن�شاط الكتابة ،بحيث يحرك �أ�صابعه متظاهرا بالإم�ساك بقلم ،والقيام بر�سم خطوط �أفقية وعمودية ومائلة وم�سننة.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة الر�سوم املقرتحة للمذراة،
مركزا على اخلطوط امل�ستعملة يف حتديد �شكلها.
−يفتح املكون(ة) مع خماطبيه حوارا حول املجاالت �أو الأ�شياء التي ت�ستدعي
ا�ستعمال اخلطوط الأفقية والعمودية واملائلة.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا مناذج اخلطوط املقدمة يف فقرة ''�أخط''
�أ�سفل ال�صفحة.
 −ي�شجع �أفراد اجلماعة على حماكاة مناذج اخلطوط الأفقية والعمودية واملائلة املقرتحة،
والقيام بت�شكيالت
 −ب�سيطة ،وذلك عن طريق ملء الفراغات.
−يعمد �إىل مراقبة �أعمال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وكيفية �إم�ساكهم بالأقالم ،وو�ضع اخلطوط ،ويتدخل لت�صحيح �إجنازاتهم
كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك.
−يقرتح املكون(ة) ر�سوما �أو �أ�شكاال ت�ستعمل فيها اخلطوط الأفقية والعمودية واملائلة ،ويراعي يف ذلك املالحظات
والإر�شادات املقدمة يف الدر�س الأول.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oطريقة الإم�ساك بالقلم.
o oر�سم خطوط �أفقية وعمودية ومائلة.
−يعزز املكون(ة) التعلم مبا مت ت�أكيده يف الدر�س ال�سابق.

ملاذا �أتعلم احل�ساب؟

كفايات قرائية :احل�ساب
التمهيد

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة ،وتعرف مكت�سباتهم ذات ال�صلة باحل�ساب ،حماوال
ما �أمكن �شد انتباههم للمو�ضوع ،و�إبراز �أهمية احل�ساب وقيمته الوظيفية يف حياتهم .وميكن للمكون(ة) ،يف هذا ال�صدد،
�أن يعر�ض عليهم قائمة لكميات و�أنواع ال�سماد املطلوب للأر�ض بهدف �إذكاء الرغبة يف تعلم احل�ساب للح�صول على منتوج
وافر وجيد.
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املالحظة

التدريب

تقومي

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة
ال�صويرات الثالث ،مركزا على بيان �أهمية تعلم احل�ساب لتحديد الوقت
(ال�ساعة)� ،أو لإجناز عمليات ح�سابية متنوعة (الآلة احلا�سبة)� ،أو لرتكيب رقم
هاتفي لالت�صال ب�شخ�ص ما (الهاتف).
 −ميكن للمكون(ة) �أن يقدم مناذج وو�ضعيات �أخرى تتطلب ا�ستعمال احل�ساب ،وحتفز
على �رضورة تعلمه.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور �أ�سفل ال�صفحة،
وي�ستف�رسهم عن دوافع تعلم الفالح للح�ساب.

−يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى ،ثم يعني م�سريا
لكل منها� ،رشيطة �أال يكون هو
 −نف�سه الذي �سري املجموعة �أثناء احل�صة ال�سابقة.
−يكلف املكون(ة) �أفراد كل جمموعة بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية :ملاذا �أتعلم احل�ساب يف عملي؟ ومتى ي�ستعمل الفالح
−احل�ساب؟ وكيف يح�سب فعال؟ وميكن االقت�صار على �س�ؤال واحد فقط .ويعمل املكون(ة) �آنذاك على تتبع �أعمال كل
جمموعة على حدة ،وتخ�صي�ص وقت ق�صري لها.
−تعر�ض كل جمموعة نتائج ما تو�صلت �إليه ،ويف تلك الأثناء يحر�ص املكون(ة) على حتفيز الفالح لتعلم احل�ساب ،وفوائد
ا�ستعماله ب�إتقان.
يركز املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيد(ة) على :
ooالتعبري عن �أهمية تعرف احل�ساب.
ooتعداده بع�ض الدوافع �إىل تعلم احل�ساب يف جمال عمله.
ooذكر بع�ض جماالت ا�ستعمال احل�ساب يف القطاع الفالحي.

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات توا�صلية :التعبري
التمهيد

املالحظة

ال�سماع

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص املكت�سبات ال�سابقة لأفراد اجلماعة بخ�صو�ص التعارف والتوا�صل من جهة ،وفوائد التعلم
من جهة �أخرى.
−يدعو املكون(ة) فردا �أو �أكرث من �أفراد اجلماعة للتعريف بنف�سه� ،أو لتعداد الفوائد املتوخاة من
تعلمه ،مركزا على ا�ستعمال ال�ضمري «�أنا».
−يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور الأربع امل�صاحبة
للدر�س ،وحتديد املوقف الذي تعرب عنه كل واحدة منها ،وال�شخ�صيات املتحاورة ،ومو�ضوع
احلوار.

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل اال�ستماع جيدا �إىل قراءته للحوار املتعلق بكل �صورة �أو موقف.
−يركز املكون(ة) على التلفظ بال�ضمائر جمليا خمارج احلروف ،وم�ستعمال �سبابته للإ�شارة �إىل �ضمري املتكلم
�(−أنا� :أنا احلاج علي) ،و�ضمري املخاطبة (�أنت� :أَ ِ
نت من دوار الهنا) ،وا�ستعمال �إبهامه للإ�شارة �إىل �ضمري الغائب (هو :هو
هي يف التعاونية).
جاري �أحمد) ،و�ضمري الغائبة (هيَ :
−يطالب املكون(ة) كل زوج من اجلماعة بت�شخي�ص دور يحدده لهما �أو يتفق ب�ش�أنه مع جماعة الق�سم �أو مع املعنيينْ بالأمر،
أنتِ � ،
أنت – هو – هي.
وي�شرتط عليهما يف �أثاء الت�شخي�ص ا�ستعمال ال�ضمائر املروجة من قبل� :أنا – � َ
−يدعو املكون(ة) باقي �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة امل�شهد ،وتتبع الإ�شارات وال�ضمائر املعربة عنها ،ويعمد هو �إىل ت�سجيل
مالحظاته ليقدمها لهما يف نهاية العر�ض.
يركز املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:
ooالتمييز بني ال�ضمائر املروجة تبعا ملا ت�شري �أو تدل عليه.
ooا�ستعمال ال�ضمائر الدالة على املفرد املتكلم واملخاطب والغائب.
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�أخط بالقلم

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يف �إطار اال�ستعداد لن�شاط الكتابة ،يدعو املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل حماكاة حركات يده اليمنى ،في�رشع يف حتريكها يف
الهواء را�سما خطوطا حلزونية ومتعرجة.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �صورة الفالح الذي يغر�س
ال�شتائل ،وتتبع نوع اخلطوط احللزونية واملتعرجة� ،سواء بالن�سبة �إىل ال�شتائل �أو
ال�سحاب �أو الأر�ض ،مركزا على كيفية ر�سمها وتخطيطها.
−يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول ما يتطلب توظيف اخلطوط احللزونية
واملتعرجة.

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا مناذج اخلطوط
احللزونية واملتعرجة الواردة يف فقرة « �أخط « �أ�سفل
ال�صفحة.
 −ي�شجع �أفراد اجلماعة على حماكاة مناذج اخلطوط املقرتحة ،والقيام بت�شكيالت
 −مماثلة عن طريق ملء الفراغات بني النقط.
−يراقب �أعمال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وطريقة تخطيطهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،ويتدخل لت�صحيح �إجنازاتهم
كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك.
 −ي�ضيف ر�سوما �أو �أ�شكاال ت�ستعمل فيها اخلطوط احللزونية واملتعرجة ،مراعيا املالحظات والإر�شادات املقدمة يف الدر�س
الأول ،وقد يطلب من امل�ستفيدين �إح�ضار مناذج من الأ�شياء والقطع التي ا�ستعملت فيها اخلطوط احللزونية واملتعرجة...
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oطريقة الإم�ساك بالقلم.
o oر�سم خطوط حلزونية ومتعرجة.
−يعزز املكون(ة) التعلم مبا مت ت�أكيده يف الدر�س ال�سابق.

الر�صيد :
ما دام امل�ستفيدون وامل�ستفيدات يتدربون على بع�ض املهارات الأ�سا�سية ،ولمَ َّا ي�رشعوا يف تلفظ احلروف وكتابتها ،ف�إنه يتم الرتكيز على
ما ي�أتي:
•كلمات دالة على قطاع الفالحة والتعريف بالنف�س.
•ال�ضمائر الدالة على املفرد املتكلم واملخاطب والغائب.
•تعداد فوائد التعلم بال�سبة للفالح(ة).
•�أنواع اخلطوط املتداولة.

التقومي
�أحتاور

�أخط

�أح�سب
�أ�ستظهر

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة كل �صورة على حدة ،وحتديد الدافع �إىل التعلم.
−تعبري امل�ستفيد(ة) عن م�رشوعه ال�شخ�صي من خالل تلك ال�صور :هل توافق دوافعه �أم ال؟
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على حتديد املطلوب ،والقدرة على التعبري ،و�إظهار اال�ستفادة مما مت ترويجه يف الق�سم.
يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−ر�سم اخلطوط املحددة.
−االلتزام بالقواعد املحددة لذلك.

−يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد دوافع تعلم الفالح(ة) للح�ساب.
−يتم التقومي يف �سياق �أعمال املجموعات.
−يراعى يف تقومي املنتج مدى االرتباط بالواقع املهني.

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ �سورة الفاحتة ،وا�ستظهارها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.
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الوحدة الأوىل

املقطع الثاين

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق بالتعلم.
•التمييز بني التاء والهاء والهمزة �سمعيا وب�رصيا.
•ا�ستعمال امليم والكاف والباء يف كلمات.
•كتابة حروف امليم والكاف والباء منعزلة ويف كلمات.
•حفظ �سورة الإخال�ص.
•ا�ستعمال الأعداد يف املحيط املهني.
•ا�ستعمال ال�ضمائر املنف�صلة.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.
املقطع الثاين

الن�شاط
كفايات توا�صلية

ملاذا يتعلم املواطن؟

قيم وف�ضائل

�سورة الإخال�ص

حرف امليم

كفايات قرائية

كفايات توا�صلية

كيف �أتعلم؟

كفايات قرائية :احل�ساب

�أ�ستعمل الأعداد

حرف الكاف

كفايات قرائية

كفايات توا�صلية :التعبري

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

املعاملة احل�سنة  +مراجعة الر�صيد

حرف الباء

كفايات قرائية

تقومي ودعم مرحلي

التقومي

تعليم املواطن

كفايات توا�صلية
التمهيد

املالحظة

التحاور

−يفتح املكون(ة) حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول �أهمية التعلم ،و�رضورة التخل�ص من �آفة الأمية ،فيذكرهم بفوائد تعلم
القراءة والكتابة ،ومزية تعلم احل�ساب ،م�ستثمرا ما مت تعرفه يف الدرو�س ال�سابقة .وال ب�أ�س من �أن يذكرهم مبا جنوه يف
الأ�سابيع ال�سابقة من فوائد متنوعة.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور الثالث ،وحتديد مكوناتها ،والداللة
امل�ستقاة منها بخ�صو�ص تعلم املواطن.
−ي�ستدرج املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،عن طريق الأ�سئلة� ،إىل حتديد داللة رمز املر�أة التي
ت�سري يف الظالم وهي حتمل ثقل الأمية ،وتتجه نحو باب مفتوح يف كتاب لتخرج نحو ال�شم�س،
وت�رشف على النور.
−ي�ستح�سن التنبيه �إىل داللة الظالم والكتاب والباب وال�شم�س ،وكذا التحول الذي طر�أ على املر�أة،
فهي مل تعد حتمل الأثقال ،بل �أ�صبحت حتمل الكتاب وتبت�سم ،وتعرب عن فرحتها و�سعادتها.

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية الآتية :
−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة يف �إطار مائدة م�ستديرة ،ويطلب من كل واحد منهم �أن يحكي عن جتربة �أحد
�أقربائه �أو جريانه �أو �أ�صدقائه الذي ا�ستطاع �أن يواجه الأمية ،ويتعلم ...ويحبذ �أثناء ذلك �أن يتم الرتكيز على ما ي�أتي� :أين
مت التعلم؟ متى كان ذلك؟ ماذا تعلم ذلك ال�شخ�ص؟ ما فائدة التعلم؟
−يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ح�سن اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ العبارة ال�صادرة عن املر�أة املتعلمة الظاهرة يف
ال�صورة �أ�سفل ال�صفحة (التعلم مهم للمواطن وللـمواطنة) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة حرف امليم،
وموا�ضع النرب والتنغيم.
−ي�ستدرج املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ا�ستخال�ص �أهمية التعلم وفائدته انطالقا مما �سبق.
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يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
القدرة على التحاور و�إبداء الر�أي.
o
االنخراط يف العمل اجلماعي.
o
االلتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
o
تعداد بع�ض جماالت تعلم املواطن.
o
التعبري عن امل�رشوع ال�شخ�صي.
o

تقومي
وتعزيز
التعلم

حرف امليم

كفايات قرائية

−ي�ستهل املكون(ة) احل�صة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�ضوع احل�صة ال�سابقة « :تعليم املواطن « ،وب�أهمية التعلم
والتخل�ص من �آفة الأمية بالن�سبة للرجل واملر�أة ،مركزا على تعلم احلروف باعتبارها خطوة �أوىل لتحقيق هذا الهدف.

التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة املقتطفة من احلوار ال�سابق (التعلم مهم للمواطن) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف،
وبخا�صة حرف امليم .وال ب�أ�س هنا من �أن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.
−يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل
فردي ،بحيث يقت�رص على بع�ض العنا�رص فقط.
−يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل مالحظة حرف امليم املكتوب بلون
�أحمر داخل كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها.
(مـ)� ،أو يف و�سطها
(ـم)� ،أو يف �أولها ُ
 −يحر�ص املكون(ة) ،يف هذا ال�صدد ،على التلفظ به م�ضموما �سواء يف �آخر الكلمة ُ
(ـمـ) ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.
ُ
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف امليم �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صور الثالث �أ�سفل
ال�صفحة ،ثم يقر�أ عليهم الكلمة الدالة على كل منها ،مركزا على التلفظ بحرف امليم املكتوب بلون �أحمر ،وحتديد موقعه
داخل الكلمات (معزاة  -حمامة  -غنم).
−يتدرج املكون(ة) مبخاطبيه �إىل مالحظة احلروف التي تعلو ال�شجرة ،ويدعوهم �إىل متييز حرف امليم ب�رصيا ،تبعا لأ�شكاله
املختلفة� ،ضمن جمموعة من احلروف الأخرى.
−وللت�أكد من قدرتهم على متييز حرف امليم �سمعيا وب�رصيا ،يدعوهم املكون(ة) �إىل اال�ستماع لتلفظه بكل كلمة من الكلمات
الثالث (ثوم  -طماطم  -م�شم�ش) ،كل كلمة على حدة ،فيتلفظون بدورهم بها ،ويعينونها من خالل موقع حرف امليم
داخلها ،ومن خالل تعيني ال�صورة الدالة عليها.
−يطلب املكون(ة) من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا مناذج اخلطوط املنقطة الواردة يف فقرة «�أكتب» ،وحماكاتها ،مراعني
اجتاه ال�سهم.
 −ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة حرف امليم �أ�سفل ال�صفحة .وال ب�أ�س �أن يتلفظ به ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات
�أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
 ooذكر �ألفاظ تت�ضمن حرف امليم.
 ooكتابة حرف امليم معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
 ooااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام عدد
الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب
 -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�سورة الإخال�ص

قيم وف�ضائل
التمهيد
الت�سميع

−يقدم املكون(ة) لدر�سه بتحديد داللة لفظ الإخال�ص ،و�إبراز �أهمية ال�سورة من خالل ما ورد يف احلديث �أنها تعدل ثلث
القر�آن الكرمي .وميكن �رسد �أ�سباب نزولها ،كما ي�أتي :قالت اليهود للر�سول �صلى الله عليه و�سلم« :يا حممد �صف لنا ربك
الذي تعبده» ،وكان �س�ؤالهم تعنتا وحتديا فنزلت ال�سورة ،فقال عليه ال�سالم « :هذه �صفة ربي».
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيقر�أه عليهم من �آيات �إن�صاتا تاما ،حار�صا على ذكر الب�سملة،
وتهييئ الأجواء املالئمة( .انظر اجلذاذة الأوىل املتعلقة بهذا املكون).
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ال�رشح

الرتديد
تقومي
وتعزيز
التعلم

 −ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على ما ي�أتي :
 oالله �أحد؛
 oالله ال�صمد؛
 oومل يكن له كف�ؤا �أحد.
 −يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل ا�ستخال�ص مغزى من الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�س مربزا �صفات الله عز وجل،
وحميال على �أ�سباب النزول..
 −يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،وبطريقة مت�أنية ،ويدعو خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل فردي ثم ب�شكل جماعي
�ساعيا �إىل حتفيظها لهم.
 −يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
�	oإعادة ت�سميع ال�سورة �إذا لوحظ عدم �إتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
 oم�ساعدتهم على ت�صحيح �أدائهم ،واملثابرة على ذلك ب�صرب و�أناة.
 oالت�أكد من حفظ �سورة الإخال�ص وا�ستظهارها.

تعليم املواطن

كفايات توا�صلية
التمهيد

 −ي�سعى املكون(ة) ،منذ بداية احل�صة� ،إىل فتح حوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول �أهمية التعلم ،مذكرا مبا مت تعرفه يف
الدرو�س ال�سابقة ،وم�ستف�رسا عن كيفية ح�صول هذا التعلم.

املالحظة

 −يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور ،وي�ستدرجهم عن طريق الأ�سئلة
�إىل حتديد كيفية حتقق التعلم بوا�سطة �أدوات التعلم املعرب عنها يف ال�صويرات ،مبا فيها احلا�سوب.
وي�ستح�سن الرتكيز على بيان �أهمية ذلك وفائدته يف احلياة العامة ويف املجال املهني.

التحاور

 −يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
 −يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى تتحدد يف �ستة �أفراد ،ثم يعني م�سريا لكل منها ،ويكلفها
مبالحظة ال�صور ،وبالإجابة عن
ال�س�ؤال املطروح« :ماذا �أتعلم يف درو�س القرائية؟
 −تعر�ض كل جمموعة ما تو�صلت �إليه �شفهيا ،ويحر�ص املكون(ة) على مناق�شة ما مت التعبري ،وتثمينه.
 −يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ح�سن الإن�صات �إليه وهو يقر�أ اجلملة ال�صادرة عن �شخ�ص مي�سك بالقلم،
ويكتب ما ي�أتي�« :أكتب كلمات يف الكتاب».
 −يحر�ص املكون(ة) على متييز حرف الكاف �سمعيا وب�رصيا ،ويدعو خماطبيه �إىل مالحظة كيفية التلفظ به وكتابته �سواء يف
�أول الكلمة �أو يف و�سطها.

تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
 oالقدرة على املالحظة والتحاور و�إبداء الر�أي.
 oااللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
 oتعداد كيفية تعلم الفالح.

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

حرف الكاف

−ينطلق املكون(ة) يف در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين باجلملة النواة" :التعلم مهم للمواطن" ،ويطالبهم بذكر كلمات
تت�ضمن حرف امليم �سواء يف و�سط الكلمة �أو يف �أولها �أو يف �آخرها.
−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة (تكتب كلمات يف دفرتك) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة حرف الكاف.
وال ب�أ�س هنا من �أن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.
−يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل
فردي ،بحيث يقت�رص على بع�ض العنا�رص فقط.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة حرف الكاف املكتوب
بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها.
−يتلفظ املكون(ة) حرف الكاف �ساكنا �أو مفتوحا �سواء يف و�سط الكلمة (ـكْ ـ)� ،أو يف �أولها ِ
(كـ)� ،أو يف �آخرها (ـ ) ،ويف كل
مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.
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التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−ي�ساعد �أفراد اجلماعة على متييز حرف الكاف �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صور الثالث �أ�سفل ال�صفحة ،ثم
يقر�أ عليهم الكلمة الدالة على كل منها ،مركزا على التلفظ بحرف الكاف املكتوب بلون �أحمر ،وحتديد موقعه داخل الكلمات
(كلب  -ك�سك�س  -ديك).
−يدعو �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة الكي�س الذي و�ضعت فيه بع�ض احلروف ،ومتييز حرف الكاف ب�رصيا �ضمن جمموعة
من احلروف الأخرى.
−وللت�أكد من قدرة خماطبيه على متييز حرف الكاف �سمعيا وب�رصيا يدعوهم املكون(ة) �إىل اال�ستماع لتلفظه بكل كلمة من
الكلمات املقابلة ل�صورتي الرباد والك�سكا�س (ك�أ�س � -سكر  -ك�سكا�س) ،كل كلمة على حدة ،فيتلفظون بدورهم بالكلمة
عينها ،وكذا بحرف الكاف املثبت بجانبها.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل كتابة حرف الكاف �أ�سفل ال�صفحة .وال ب�أ�س �أن يتلفظ به ،و�أن يتتبع �أعمالهم،
وحركات �أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت
ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oذكر �ألفاظ تت�ضمن حرف الكاف.
o oكتابة حرف الكاف معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام
عدد الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب  -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

كفايات قرائية :احل�ساب

�أ�ستعمل الأعداد

التمهيد

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�أهمية احل�ساب وقيمته الوظيفية يف حياتهم املهنية ،ثم ي�ستف�رس عمن
يعرف الأعداد ويح�سن �إجناز العمليات احل�سابية كتابة ،وعمن يعرف ذلك �شفهيا.

املالحظة

−يقرتح املكون(ة) على زوج من �أفراد اجلماعة ت�شخي�ص حوار ي�ستعمالن فيه ا�سم اال�ستفهام (كم) ،مثل :كم من ولد عندك؟
كم ر�أ�سا من الغنم ا�شرتيت؟ �رشيطة عدم جتاور العدد.)5( :
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة �صويرات احليوانات ،والعدد املقابل لكل منها،
ثم يكلفهم بح�ساب عددها يف كل حالة ،وحتديد العدد املنا�سب ملا يف ال�ضيعة.

التدريب

−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة مبالحظة ال�صويرات يف الن�شاط املوايل ،وح�ساب عدد اخلرفان ،وعدد الكالب ،وعدد
الإوزات ،ثم بتحديد العدد املنا�سب.
−يدعو املكون(ة) خماطبيه مرة �أخرى �إىل مالحظة الأعداد من � 1إىل  ،5وكتابتها على التوايل ،حماكني النموذج املقرتح.

تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي :
−يقرتح عليه حتديد العدد املنا�سب لأ�شياء يعينها له :جمموعة من النا�س �أو احليوانات �أو الأ�شجار – ب�ضعة �أقالم – عدد
�أ�صابع اليد – عدد الركعات يف �صالة من ال�صلوات� ...رشيطة عدم جتاوز خم�سة عنا�رص �أو وحدات.
−يراعى يف تقومي الن�شاط مدى التمكن من حتديد العدد املنا�سب.

كفايات توا�صلية :التعبري
التمهيد

املالحظة

�أ�ستعمل ال�ضمائر

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة بخ�صو�ص ا�ستعمال ال�ضمائر الدالة على املفرد
املتكلم والغائب والغائبة ،وذلك عن طريق ت�شخي�ص �أدوار� ،أو عن طريق تقدمي امل�ستفيد �أو امل�ستفيدة نف�سه(ها) وزميله(ها)
�إىل باقي �أفراد جماعة الق�سم.

−يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة ومتييز مكوناتها والطرفني املتحاورين ،ثم يقر�أ عليهم
احلوار الكت�شاف مو�ضوعه ،مركزا على ال�ضمريين املوظفني (نحن � -أنتم) ،ثم يتدرج بهم �إىل مالحظة كل ر�سم من

الر�سوم امل�صاحبة لن�شاط «�أ�سمع و�أالحظ» ،وحتديد موقع ال�شخ�ص الذي ي�شري ،وموقع من ي�شري �إليهم وعددهم.

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل اال�ستماع جيدا �إىل قراءته لل�ضمري املنف�صل املعرب عن كل ر�سم ،ويحبذ يف هذه
ال�سماع

املرحلة �أن ي�شخ�ص ذلك مبعية م�ستفيدين متطوعني من املجموعة ،و�أن يركز على التلفظ بال�ضمائر جمليا خمارج حروفها،

وم�ستعمال �سبابته عند الإ�شارة �إىل املخاطب الدال على املثنى امل�ؤنث (�أنتما)� ،أو على جمع الذكور (�أنتم)� ،أو جمع الإناث
(�أننت) ،وم�ستعمال �إبهامه عند الإ�شارة �إىل الغائب الدال على املثنى املذكر (هما)� ،أو �إىل الغائب الدال على جمع الذكور

(هم) �أو جمع الإناث (هن).
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التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يقرتح املكون(ة) على �أفراد من اجلماعة ت�شخي�ص دور يحدده لهم �أو يتفق ب�ش�أنه مع جماعة الق�سم �أو مع املعنيني بالأمر،
وي�شرتط عليهم يف �أثناء الت�شخي�ص ا�ستعمال ال�ضمائر املروجة من قبل� :أنتما – هما – �أنتم – �أننت – هم – هن..
−ميكن اقرتاح عبارات م�شابهة تت�ضمن �أحد ال�ضمائر املدرو�سة.
−يدعو املكون(ة) باقي �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة امل�شهد ،وتتبع الإ�شارات وال�ضمائر املعربة عنها ،ويعمد هو �إىل ت�سجيل
مالحظاته ليقدمها لهما يف نهاية العر�ض.
يركز املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:
o oالتمييز بني ال�ضمائر املروجة تبعا ملا ت�شري �أو تدل عليه.
o oا�ستعمال ال�ضمائر الدالة على املثنى واجلمع يف اخلطاب والغيبة.

حرف الباء

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

−يبد�أ املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين باحلرف الذي مت تعرفه �سابقا (الكاف) ،ويدعوهم �إىل البحث عن كلمات
تت�ضمنه ،ثم يتدرج بهم �إىل احلرف اجلديد (الباء) مثريا اهتمامهم �إىل تتبع طريقة ر�سمه �سواء يف و�سط الكلمة �أو يف �أولها
�أو يف �آخرها.
−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة (تربية البقر احللوب) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة حرف الباء .وال
ب�أ�س هنا من �أن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.
−يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ترديدها جماعيا ،ثم فرديا،
بحيث يقت�رص على بع�ض العنا�رص فقط.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة حرف الباء املكتوب بلون
�أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها.
−يحر�ص املكون(ة) ،يف هذا ال�صدد ،على التلفظ به م�ضموما �أو مفتوحا �سواء يف �آخر الكلمة (ب)� ،أو يف و�سطها ( بـ ـبـ)،
ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.

التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

الر�صيد :

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الباء �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صور الثالث �أ�سفل
ال�صفحة ،ثم يقر�أ عليهم الكلمة الدالة على كل منها ( بقرة  -جبل  -حلب) ،مركزا على التلفظ بحرف الباء املكتوب بلون
�أحمر ،وحتديد موقعه داخل الكلمات ،ثم التلفظ به معزوال عن الكلمة تبعا ملا هو مثبت �أمام كل منها.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة �شجرة احلروف ،ويدعوهم �إىل متييز حرف الباء ب�رصيا �ضمن جمموعة
من احلروف الأخرى امل�شابهة له.
−وللت�أكد من قدرة خماطبيه على متييز حرف الباء �سمعيا وب�رصيا ،يدعوهم املكون(ة) �إىل مالحظة ال�صور الثالث،
والإن�صات �إىل قراءته للكلمات املعزولة املقرتحة (بطاط�س  -تربة  -عنب) ،ثم �إىل تلفظه بكل كلمة على حدة ،فيتلفظون
بدورهم بالكلمة عينها ،وكذا بحرف الباء املثبت �أ�سفلها.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل كتابة حرف الباء �أ�سفل ال�صفحة ،وكذا كلمة (باب) ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمة
املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح
والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oذكر �ألفاظ تت�ضمن حرف الباء.
o oكتابة حرف الباء معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات تت�ضمن حرف الباء ،وتلفظها.
 o oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام
عدد الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب
 -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

يحر�ص املكون(ة) يف هذا الن�شاط على مراجعة ما مت تداوله وترويجه يف ح�صتي التحاور والتوا�صل والتعبري مركزا على ما ي�أتي:
الأفعال املتعلقة بكيفية التعلم� :أكتب – �أقر�أ – �أتلو...
•
ال�ضمائر امل�ستعملة يف التعبري والدالة على املتكلم واملخاطب والغائب �سواء يف املفرد �أو املثنى �أو اجلمع ،وتبعا للتذكري �أو الت�أنيث.
•
الكلمات التي تت�ضمن احلروف املروجة :امليم والكاف والباء.
•
الأعداد من � 1إىل .5
•
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التقومي
�أ�سمع،
و�أ�صل مبا
ينا�سب

�أعني نوع
احلرف

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة كل ر�سم على حدة ،وحتديد العنا�رص البارزة.
−يتلفظ املكون(ة) بال�ضمري واحدا بعد الآخر ،ويطالب امل�ستفيد(ة) بو�صل كل �ضمري �سمعه بالر�سم الذي ينا�سبه.
 −ال يتلفظ املكون(ة) بال�ضمري املوايل حتى يت�أكد ب�أن امل�ستفيد(ة) قد �أجنز املطلوب.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على اختيار الر�سم املنا�سب تبعا لل�ضمري املتلفظ به ،و�إظهار اال�ستفادة مما مت التنبيه �إليه
للتمييز بني اخلطاب والغيبة.
يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
 −مالحظة ال�صور الثالث.
−التلفظ بالكلمة املعربة عن كل �صورة.
−متييز احلرف املطلوب بني جمموعة من احلروف.

يراعي املكون(ة) يف تقومي الن�شاط مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
−ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له.
−االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي.
−احرتام عدد الأ�سطر.
−قابلية قراءة ما كتب.
−تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�أكتب

�أ�صل بخط
�أ�ستظهر

−يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة كل مكعب على حدة.
−ح�ساب عدد النقط يف كل مكعب.
−و�صل املكعب بالعدد املنا�سب يف الأ�سفل.

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ �سورة الإخال�ص ،وا�ستظهارها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.

الوحدة الأوىل

املقطع الثالث

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق بتعلم املر�أة ومبيثاق الق�سم.
•التمييز بني التاء والهاء والهمزة �سمعيا وب�رصيا.
•ا�ستعمال التاء والهاء والهمزة يف كلمات.
•كتابة التاء والهاء والهمزة منعزلة ويف كلمات.
•تعداد �أركان الإ�سالم ،وترتيبها.
•ا�ستعمال الأعداد يف املحيط املهني.
•ا�ستعمال ال�ضمائر املت�صلة.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.
املقطع الثالث

الن�شاط
كفايات توا�صلية

ملاذا نعلم املر�أة ؟

قيم وف�ضائل

�أركان الإ�سالم

كفايات قرائية

حرف التاء

كفايات توا�صلية

ميثاق الق�سم

كفايات قرائية :احل�ساب

�أ�ستعمل الأعداد

كفايات قرائية

حرف الهاء

كفايات توا�صلية :التعبري

�أ�ستعمل ال�ضمائر

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

قواعد حياة املر�أة  +مراجعة الر�صيد

كفايات قرائية
التقومي

حرف الهمزة

تقومي ودعم مرحلي
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ملاذا تتعلم املر�أة؟

كفايات توا�صلية
التمهيد
املالحظة

 −يفتح املكون(ة) ،يف بداية احل�صة ،حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول �أهمية التعلم ،وحول كيفية ح�صوله� ،سواء بالن�سبة
للذكر �أو للأنثى ،مذكرا مبا تعرفوه يف الدرو�س ال�سابقة.

 −يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة املركبة ،وحتديد مكوناتها ،والدالالت امل�ستخل�صة منها ،مركزا
على عن�رص املر�أة التي تطلب العلم ،وت�سعى �إىل حت�صيله.
−

التحاور

−
−
−

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية الآتية :
ي�ستدرج املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين عن طريق حوار موجه �إىل درا�سة حالة امر�أة م�ستوحاة
من الواقع ،وي�صوغها
ب�شكل دقيق ،وذلك مثل :فاطمة فتاة تعمل يف قطاع تربية املوا�شي ،وتريد �أن تنخرط يف برنامج
القرائية من �أجل الت�أهيل ،و�أن حت�صل على قر�ض لإجناز م�رشوع �شخ�صي.
يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى ،ثم يعني م�سريا لكل منها ،ويكلفها مبناق�شة حالة فاطمة،
و�إيجاد حل منا�سب ،واال�ستفادة منه وتعميمه قدر الإمكان.
بعد التحاور واملناق�شة والتداول ،تعر�ض املجموعات اقرتاحاتها �شفهيا ،ويتم اختيار �أف�ضلها.
يدعو املكون(ة) �أفراد اجلماعة ال�ستخال�ص العربة من تعلم املر�أة ب�صفة عامة ،وفاطمة ب�صفة خا�صة ،ثم ي�سمعهم اجلملة
الآتية( :تكتب الفتاة فاطمة ر�سالة) ،مركزا على �إبراز التلفظ بحرف التاء ،ومتييزه.
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
 oالقدرة على التحاور و�إبداء الر�أي.
 oاالنخراط يف العمل اجلماعي.
 oااللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
 oتعداد بع�ض الأ�سباب الكامنة وراء تعلم املر�أة.

كفايات قرائية
التمهيد

حرف التاء

−يفتتح املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين باجلملة النواة « :الفتاة فاطمة تكتب ر�سالة» ،ويطالبهم بذكر كلمات
تت�ضمن حرف التاء �سواء يف و�سط الكلمة �أو يف �أولها �أو يف �آخرها.

−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة التي مت حتويرها (تكتب الفتاة ر�سالة) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة
حرف التاء.

−يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ترديدها جماعيا ،ثم فرديا،
املالحظة
والتلفظ

بحيث يقت�رص على بع�ض العنا�رص فقط.

−يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل مالحظة حرف التاء املكتوب
بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها.

−يحر�ص يف هذا ال�صدد على التلفظ به مفتوحا �أو م�ضموما �أو منونا� ،سواء يف �أول الكلمة ( َتـ)� ،أو يف و�سطها (ـ ُتـ ـ َتـ)� ،أو
(ة) ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا
يف �آخرها ،و�سواء كان مت�صال بالكلمة (ـةً )� ،أو غري مت�صل بها ُ
وفرديا.

التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف التاء �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صور الثالث �أ�سفل
ال�صفحة ،ثم يقر�أ عليهم الكلمة الدالة على كل منها (فاطمة  -تكتب  -فتاة  -بنت) ،مركزا على التلفظ بحرف التاء املكتوب
بلون �أحمر ،مت�صال بالكلمة ومعزوال عنها ،وعلى حتديد موقعه داخل الكلمات.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة احلروف املاثلة على �صفحتي الكتاب ،ويدعوهم �إىل متييز حرف التاء ب�رصيا
�ضمن جمموعة من احلروف الأخرى.
−وللت�أكد من قدرة خماطبيه على متييز حرف التاء �سمعيا وب�رصيا ،يدعوهم املكون(ة) �إىل اال�ستماع �إىل تلفظه بكل كلمة
من الكلمات الثالث املقابلة لل�صور (تفاحة  -توت � -إجا�صة) ،كل كلمة على حدة ،فيتلفظون بدورهم بالكلمة عينها ،وكذا
بحرف التاء املثبت معزوال حتتها.
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التدرب

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل كتابة حرف التاء يف احليز املخ�ص�ص له �أ�سفل ال�صفحة ،وكذا الكلمات الثالث (توت
– مكة – فتاة) ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمة املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى
احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oذكر �ألفاظ تت�ضمن حرف امليم.
o oكتابة حرف امليم معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات تت�ضمن حرف امليم.
o oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام
عدد الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب
 -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�أركان الإ�سالم

قيم وف�ضائل
التمهيد

−يقدم املكون(ة) لدر�سه بحوار حول �صفات الله تعاىل امل�ستخل�صة من �سورة الإخال�ص ،ثم ي�ستف�رسهم حول ما يعرفونه
بخ�صو�ص �أركان الإ�سالم وقواعده الأ�سا�سية ،ويدعوهم �إىل تعرفها انطالقا من الأن�شطة املقرتحة.

املالحظة

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور ،وحتديد �أركان الإ�سالم من خاللها :ال�شهادتان  -ال�صالة -
ال�صيام  -الزكاة  -احلج.
−يفتح املكون(ة) حوارا حول ما يعرفونه بخ�صو�ص كل ركن ،ويثمن �أو ي�صحح تدخالتهم.
−يناق�شهم جماعيا حول ترتيبها بهذا ال�شكل ،وي�شجعهم على ذكر �شواهد متعلقة بذلك ،كقوله تعاىل :و�أقيموا ال�صالة و�آتوا
الزكاة� ،أو ي�ساعدهم بتقدمي احلديث ال�رشيف الآتي:
عن ابن عمر ر�ضي الله عنه قال� :سمعت ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم يقول( :بني الإ�سالم على خم�س؛ �شهادة �أن ال �إله
�إال الله و�أن حممدا ر�سول الله ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،وحج البيت ،و�صوم رم�ضان) متفق عليه.
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
o oتعداد �أركان الإ�سالم اخلم�سة.
o oترتيب �أركان الإ�سالم تبعا ملا جاء يف ال�صور واحلديث ال�رشيف.

تقومي
وتعزيز
التعلم

ميثاق الق�سم

كفايات توا�صلية
التمهيد

املالحظة

 −يفتح املكون(ة) ،يف بداية احل�صة ،حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ض ال�سلوكات �أو الأعمال التي تعيق العمل داخل
الق�سم� ،أو تدل على �سلوك غري دميقراطي ،ويدعوهم �إىل �رضورة االتفاق على ميثاق يكر�س �أ�صول املمار�سة الدميقراطية
وقواعد احرتام احلقوق ،وميكن من العمل يف �أجواء مالئمة داخل اجلماعة كالق�سم مثال...

يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة ،وحتديد مكوناتها ،وربطها
مبو�ضوع الدر�س الذي هو :كيف نتفق
على ميثاق الق�سم؟ وال ب�أ�س من �أن يعمد �إىل قراءة الكلمات والعبارات ال�صادرة عن �أفراد املجموعة.
−
−

التحاور

−
−
−

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
يطلب من �أفراد جماعة الق�سم ت�شكيل جمموعات ،ويعني من�سقا لكل جمموعة القرتاح
القواعد الواجب احرتامها داخل الق�سم.
ي�شجع املجموعات على �إبداء الآراء بحرية ،فتقوم كل جمموعة باقرتاح قواعد للتعامل فيما بني �أفرادها وباقي امل�ستفيدين
وامل�ستفيدات.
يدون مقرتحات كل جمموعة على ال�سبورة ،فتناق�ش جماعيا ،ثم ت�صاغ القواعد ،ويتم التوافق عليها ،وااللتزام بها.
ّ
يكتب القواعد وااللتزامات يف ورقة كبرية احلجم بخط بارز ،ويل�صقها على حائط الق�سم على غرار ما يقوم به ال�شخ�ص
املاثل يف ال�صورة �أ�سفل ال�صفحة.
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
 oالقدرة على املالحظة والتحاور و�إبداء الر�أي.
 oااللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.
 oالتذكري ببع�ض قواعد العمل داخل الق�سم.
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حرف الهاء

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

•ي�ستهل املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرف ال�س�بق ،ويط�لبهم بذكر كلم�ت تت�سمن حرف الت�ء ،اأو
بجمل يتعلق م�سمونه� مبيث�ق الق�سم.
•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة( :نهتم ب�لدر�ص يف هدوء وانتب�ه) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف
اله�ء.
•يتلفظ املكون(ة) ببع�ص كلم�ت اجلملة النواة على حدة ،ويدعو
	
  
امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم فردي� ،بحيث يقت�رش على
بع�ص العن��رش فقط.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف اله�ء املكتوب
بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
(هـ) ،اأو
أوله�
ا
يف
أو
ا
ـ)،
(ـه
الكلمة
و�سط
يف
و�سواء
منون�،
أو
ا
م�سموم�
أو
•يحر�ص يف هذا ال�سدد على التلفظ به �سواء �س�كن� ا
ُ
ْ
يف اآخره� ٍ
(ه) ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف اله�ء �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث
اأ�سفل ال�سفحة ،ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه� (ه�تف  -مي�ه  -فواكه) ،مركزا على التلفظ
بحرف اله�ء املكتوب بلون اأحمر ،مت�سال ب�لكلمة ومعزوال عنه� ،وعلى حتديد موقعه داخل الكلم�ت.
•ي�ستدرج اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة لوحة احلروف ،ويدعوهم اإىل التمييز ب�رشي� بني حرف الت�ء وحرف اله�ء وحرف
اآخر دخيل.
•وللت�أكد من قدرة خم�طبيه على متييز حرف اله�ء �سمعي� وب�رشي� ،يدعوهم املكون(ة) اإىل اال�ستم�ع لتلفظه بكل كلمة من
الكلم�ت الثالث املق�بلة لل�سور (هالل  -زهور -مهر) ،كل كلمة على حدة ،فيتلفظون بدورهم ب�لكلمة عينه� ،وكذا بحرف
اله�ء املثبت معزوال حتته�� ،سواء بح�سب حركته يف الكلمة اأو بح�سب حرك�ت اأخرى يراه� املكون(ة) �رشورية.
•يدعو املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل كت�بة حرف اله�ء يف احليز املخ�س�ص له اأ�سفل ال�سفحة ،وكذا الكلم�ت الثالث (هدهد
– مي�ه – انتبه) ،وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلمة املعنية ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة كت�بتهم ،ومدى
احرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
•يقوم املكون(ة) االأداء من حيث :
 oذكر األف�ظ تت�سمن حرف اله�ء.
 oكت�بة حرف اله�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oكت�بة كلم�ت تت�سمن حرف اله�ء يف اأوله� ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oااللتزام بقواعد الكت�بة املحددة يف الدرو�ص ال�س�بق.

اأ�شتعمل الأعداد

كفايات قرائية :احل�شاب
التمهيد

•يذكر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�الأعداد من  1اإىل  ،5ثم ي�ستف�رش عمن يعرف االأعداد املوالية ويح�سن ا�ستعم�له�
وكت�بته� ،وعمن يعرف ذلك �سفهي�.

املالحظة

•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة ،عن طريق احلوار املوجه ،اإىل مالحظة اأنواع االأدوات الفالحية الواردة يف الكت�ب،
والعدد املق�بل لكل نوع منه� ،ثم يكلفهم بح�س�ب عدد كل �سنف ،وحتديد الرقم املن��سب له.

التدريب

•يكلف املكون(ة) اأفراد اجلم�عة مبالحظة كل جمموعة من ال�سويرات يف الن�س�ط املوايل ،وح�س�ب عدد حب�ت الكرز
واجلزر وامل�سم�ص ،ثم حتديد العدد املن��سب يف كل ح�لة على حدة.
•يدعو املكون(ة) اأفراد جم�عة الق�سم ،مرة اأخرى ،اإىل مالحظة االأعداد من  6اإىل  ،10وكت�بته� على التوايل يف احليز
املحدد ،حم�كني النموذج املقرتح.

تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبع� مل� ي�أتي :
• حتديد العدد املن��سب الأ�سي�ء من  6اإىل .10
• كت�بة االأعداد من  6اإىل .10
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اأ�شتعمل ال�شمائر

كفايات توا�شلية :التعبري

•يذكِّ ر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�ل�سم�ئر املنف�سلة التي تعرفوه� يف الدر�ص ال�س�بق ،ويطلب منهم ا�ستعم�ل بع�سه� يف
جمل مفيدة تتعلق ب�أهمية تعلم املراأة والرجل.

التمهيد
املالحظة

•يوجه املكون(ة) عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة للن�س�ط يف اأول ال�سفحة ،وحتديد مكون�ته�
وموقع ال�سخ�ص الذي ي�سري اأو يتكلم.
•ي�ستدرج املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته للعب�رة ال�س�درة عن ال�سخ�ص املتكلم يف كل
�سورة ،مركزا على متييز النطق ب�ل�سم�ئر املت�سلة ،وم�ستعمال �سب�بته عند االإ�س�رة اإىل املخ�طب الدال على املفرد املوؤنث (
) «ر�س�لتك �سيدتي ،اأو على املفرد املذكر ( )« ،اأوراقك ك�ملة» ،اأو على املفرد املتكلم (ي) «ج�ري مهذب» ،وم�ستعمال
اإبه�مه عند االإ�س�رة اإىل الغ�ئب الدال على املفردة الغ�ئبة (ه�) «زوجه� يرافقه�».

ال�شماع

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

•يقرتح املكون(ة) على اأفراد من اجلم�عة ت�سخي�ص اأدوار يحدده� لهم اأو يتفق ب�س�أنه� مع جم�عة الق�سم اأو مع املعنيني ب�الأمر،
وي�سرتط عليهم يف اأث�ء الت�سخي�ص ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املروجة من قبل ،اأو �سم�ئر اأخرى ،مثل :ي�ء املتكلم ،وه�ء الغ�ئبة..
•يدعو املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة الر�سوم اأ�سفل ال�سفحة ،واالإن�س�ت جيدا اإىل قراءته لكلمة (ابن) املو�سولة
ب�ل�سم�ئر املت�سلة (ي – – – ُـه – ه�) ،مركزا على النطق ب�ل�سمري ،واإبراز االإ�س�رة الدالة عليه.
َ
•ميكن اقرتاح عب�رات م�س�بهة تت�سمن اأحد ال�سم�ئر املدرو�سة ،اأو ت�سخي�ص اأدوار.
يركز املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:
التمييز بني ال�سم�ئر املت�سلة املروجة تبع� مل� ت�سري اأو تدل عليه.
o
ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املت�سلة الدالة على املتكلم واملخ�طب والغ�ئب اإفرادا وتذكريا وت�أنيث�.
o

حرف الهمزة

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

•يفتتح املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرفني املروجني يف احل�ستني ال�س�بقتني (الت�ء واله�ء) ،ثم يط�لبهم
بذكر كلم�ت تت�سمن كل حرف منهم� �سواء يف و�سط الكلمة اأو يف اأوله� اأو يف اآخره� ،ويثري انتب�ههم اإىل تعرف الفرق بني
الهمزة واالألف.
•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (اإن�ء امل�ء اأنيق) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف الهمزة .وميكن
للمكون(ة) اأن مييز بني االألف املمدودة (اآ) وهمزة الو�سل (الـ) وهمزة القطع (اإ ء) اإذا الحظ خلط� بينه� لدى خم�طبيه .ويف
هذه احل�لة عليه اأن يعدل عنوان الدر�ص لي�سبح :حرف� الهمزة واالألف.
•يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة من كلم�ت اجلملة النواة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل
فردي ،بحيث يقت�رش على بع�ص العن��رش فقط.
	
  
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الهمزة املكتوب
بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يحر�ص يف هذا ال�سدد على متييز التلفظ به �سواء يف اأول الكلمة ،اأو يف و�سطه� ،اأو يف اآخره� ،و�سواء اأك�ن مك�سورا (اإِ )
(ء) اأم مفتوح� (اأَ) ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
اأم م�سموم� ُ
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الهمزة �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث
اأ�سفل ال�سفحة ،ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه� (اأرنب  -ك�أ�ص  -اإن�ء) ،مركزا على التلفظ بحرف الهمزة املكتوب
بلون اأحمر ،وحتديد موقعه داخل الكلم�ت ،ثم التلفظ به معزوال عن الكلمة تبع� مل� هو مثبت اأم�م كل كلمة( .ميكن هن� اأي�س�
االإ�س�رة اإىل االألف).
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة كي�ص احلروف ،ويدعوهم اإىل عزل حرف الهمزة ومتييزه ب�رشي� �سمن
جمموعة من احلروف االأخرى.
•وللت�أكد من قدرة خم�طبيه على متييز حرف الهمزة �سمعي� وب�رشي� يدعوهم املكون(ة)اإىل االإن�س�ت اإىل قراءته للكلم�ت
املقرتحة (ف�أ�ص– اإج��سة – ببغ�ء) ،ثم اإىل تلفظ كل كلمة على حدة ،وو�سل حرف الهمزة املعزول وكذا حرف االألف به�
بعد اأن يتلفظوا بدورهم ب�لكلمة ،وبحرف الهمزة املعزول املثبت اأ�سفله� ،وكذا ب�ملد ب�الألف.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل كت�بة حرف الهمزة اأ�سفل ال�سفحة ،وكذا كلمة (اإن�ء) ،وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلمة
املعنية ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة كت�بتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح
والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة.
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−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
ooذكر �ألفاظ تت�ضمن حرف الهمزة.
ooكتابة حريف الهمزة والألف معزولني.
ooكتابة كلمات تت�ضمن حريف الهمزة والألف.
ooااللتزام بقواعد الكتابة.

تقومي
وتعزيز
التعلم

الر�صيد :

يحر�ص املكون(ة) يف هذا الن�شاط على مراجعة ما مت تداوله وترويجه يف ح�صتي التحاور والتوا�صل والتعبري مركزا على ما ي�أتي:
ر�صيد التعبري املتعلق مبيثاق الق�سم :اتفاق – ميثاق – ت�صويت...
•
ال�ضمائر املت�صلة امل�ستعملة يف التعبري ،والدالة على املتكلم واملخاطب والغائب �إفرادا وتذكريا وت�أنيثا.
•
الكلمات التي تت�ضمن احلروف املروجة :التاء والهاء والهمزة.
•
الأعداد من � 6إىل .10
•

التقومي
�أ�سمع،
و�أ�ستعمل

�أ�سمع،
و�أعني نوع
احلرف

�أكتب

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة كل ر�سم على حدة ،وحتديد العنا�رص البارزة فيه.
−يتلفظ املكون(ة) بالكلمة املت�صلة بال�ضمري الدال على املفرد املتكلم (فر�سي) واملخاطب (جرارك) والغائب (دراجته)،
ويطالب امل�ستفيد(ة) بو�صله بالر�سم الذي ينا�سبه.
 −ال يتلفظ املكون(ة) بالكلمة املوالية حتى يت�أكد ب�أن امل�ستفيد(ة) قد �أجنز املطلوب.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على اختيار الر�سم املنا�سب تبعا لل�ضمري املت�صل.
يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−التلفظ بالكلمة املحددة بدون �صورة دالة (فتاة – هدهد � -أ�سماء).
−متييز احلرف املت�ضمن يف الكلمة من بني جمموعة من احلروف املعزولة املتماثلة.
يراعي املكون(ة) يف تقومي الن�شاط مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
−ر�سم احلروف يف احليز املخ�ص�ص لها.
−االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي.
−احرتام عدد الأ�سطر.
−قابلية قراءة ما كتب.
−تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�أكتب العدد
املوايل
�أ�ستظهر

−يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة كل عدد على حدة.
−يتلفظ بالعدد املوايل.
−يطالب بكتابة ذلك العدد وفق املطلوب.

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من تعداد �أركان الإ�سالم ،وترتيبها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.

الن�شاط  :تقومي ودعم
الن�شاط امل�ستهدف :التوا�صل والتعبري
املهارات والكفايات

�أداة التقومي

التعريف ب�شخ�ص

�شفهي

ال�س�ؤال املطروح

طريقة �إجناز التقومي

أعرف �شفهيا بنف�سي
� ِّ

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) بالتعريف بنف�سه �شفهيا ،وتقدمي معلومات �شخ�صية
عنه تتحدد يف ذكر ا�سمه ،والعمل الذي يزاوله ،ومقر �سكناه ،ثم التعريف
ب�شخ�ص �آخر تبعا لذلك.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على تقدمي املعلومة املطلوبة ،والقدرة
على التعبري عنها ،و�إظهار اال�ستفادة مما مت ترويجه يف الق�سم.
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الوعي ب�أهمية
التعلم

�إنتاج ملفوظ
ب�سيط:
ا�ستخدام
ال�ضمائر

�أعرب �شفهيا :ملاذا
�أتعلم ؟

�شفهي

�أ�ستعمل ال�ضمائر

�شفهي

�أ�ستعمل و�أحتاور

�شفهي

الن�شاط امل�ستهدف :القراءة والكتابة
متييز
احلروف
ب�رصيا
متييز
احلروف
داخل الكلمة
�إم�ساك القلم
التخطيط
بالقلم

ر�سم
احلروف
منعزلة ويف
كلمات

�شفهي

�شفهي

كتابي

كتابي

�أعزل ب�رصيا
احلروف من القائمة
�أ�صل الكلمة باحلرف
الذي يوجد فيها

�أخط بالقلم

�أكتب

يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على املالحظة ،وحتديد الفعل
الذي يقوم به كل �شخ�ص تعر�ضه ال�صور ،وا�ستخال�ص ال�سبب الذي دفعه للتعلم.
يقت�رص املكون(ة) على �سببني وجيهني �أو �أكرث ،ويغتنم ذلك يف ت�صنيف امل�شاريع
ال�شخ�صية للم�ستفيدين ،واعتمادها يف الدعم� ،أو يف توزيعهم �إىل جمموعات� ،أو
تكليفهم مبهام...

يركز املكون(ة) يف تقوميه على مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على مالحظة ال�صور،
واختيار ال�ضمري املنا�سب لتعيني كل منها ،و�إنتاج جملة تثبت ح�سن ا�ستعماله لل�ضمري
املنا�سب.
يطلب املكون(ة) من امل�ستفيد(ة) مالحظة الر�سوم وما ي�شار �إليه ،وا�ستعمال ال�ضمري
املنا�سب يف �سياق جملة ب�سيطة .ويراعي املكون(ة) هنا مدى متكن امل�ستفيد(ة) من
توظيف ال�ضمائر ،ومدى قدرته على تقدمي معلومة� ،أو �إنتاج جملة تعرف به �أو
بغريه..

يراعي املكون(ة) مدى متكن امل�ستفيد(ة) من التمييز الب�رصي للحروف التي
مت ترويجها يف املقطع ،من خالل و�صل احلرف مبا مياثله �ضمن جمموعة من
احلروف الأخرى غري املدرو�سة .وي�شرتط و�صل احلرف بنظريه مهما تغري ر�سمه
بح�سب موقعه.
يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة احلروف املعزولة والكلمات ،ومتييز الكلمة
الدالة عليها ،من خالل و�صلها بها .وي�شرتط و�صل الكلمة باحلرف الواحد �أو
بحرفني ح�سب ما متكنه املالحظة الب�رصية.
يراعي املكون(ة) يف تقومي الفئة امل�ستهدفة مدى التمكن من الإم�ساك بالقلم ،وعدم
اخلروج عن النقط امل�شكلة للخطوط املنعرجة واملكعبة ،ومدى القدرة على احرتام
احليز واحرتام املدة الزمنية املخ�ص�صة للن�شاط .يحدد املكون(ة) فرتة يراها مالئمة
بح�سب طبيعة الفئة التي يتعامل معها.

يقوم هذا الن�شاط على املالحظة التجزيئية للحرف معزوال يف �أ�شكاله املختلفة،
ويراعي املكون(ة) يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على ر�سم احلرف يف
احليز املخ�ص�ص له ،ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر،
وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم...
ويراعي يف كتابة الكلمات قدرة امل�ستفيد(ة) على املالحظة الكلية للكلمة من خالل
ر�سم احلرف داخلها ،واحرتام احليز املخ�ص�ص للكلمة ،ومدى التزامه بالف�ضاء
الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن اال�سرت�سال
والت�ســـل�سل ،وال�سالمة من الأخطاء .وهنا �أي�ضا ن�ستح�رض املدة الزمنة املخ�ص�صة
للتقومي.

الن�شاط امل�ستهدف :تقومي القيم والف�ضائل
املهارات
والكفايات

�أداة
التقومي

حفظ �آيات من
القر�آن الكرمي

�شفهي

ال�س�ؤال املطروح

�أ�ستظهر

طريقة �إجناز التقومي
يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم ل�سورة الفاحتة
�أو �سورة الإخال�ص �أو هما معا ،فيعني منهم من ي�ستظهرها مركزا على �سالمة
النطق ،وح�سن الأداء ،واال�سرت�سال ،وعدم التعرث.
�أما بالن�سبة ملن يحفظ ال�سورتني ،ف�إنه يطالبهم ،عند اال�ستظهار ،باملغزى� ،أو ب�رشح
عبارة.
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�أداء الواجبات
الدينية

�شفهي

�أرتب �أركان
بخط
الإ�سالم� :أَ ِ�صلُ َ

يركز املكون(ة) على مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على تعيني ا�سم ال�سورة ،والب�سملة،
ورقم �إحدى الآيات �أو احلزب عن طريق الو�صل بخط .ويقوم املكون(ة) هنا بتلفظ
كل عن�رص على حدة ،ويقوم امل�ستفيد(ة) بعملية الو�صل.
يركز املكون(ة) يف الن�شاط املوايل على تقومي قدرة امل�ستفيد(ة) على ترتيب �أركان
الإ�سالم من خالل و�صل كل �صورة بالرقم الذي ينا�سبها.

الن�شاط امل�ستهدف :تقومي احل�ساب
املهارات
والكفايات

�أداة التقومي

ال�س�ؤال املطروح

طريقة �إجناز التقومي

�شفهي

�أميز العدد � :أ�صل
بخط

يطلب املكون(ة) من امل�ستفيد(ة) و�صل العدد باملطلوب ،ومتييزه عن الأعداد
الأخرى .ويراعي املكون(ة) يف هذا الأداء القدرة على ع ّد الأ�شكال املت�ضمنة يف
ال�صويرات ،وتعيني العدد املالئم دون تعرث� ،أو التلفظ به ( .ميكن تقبل ر�سمه على
اللوح �أو يف ورقة).

كتابي

�أكتب
�أكتب العدد املوايل
يف املكان الفارغ

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) �أوال بكتابة الأعداد يف احليز املحدد مراعيا الدقة يف ر�سم
العدد ،واحرتام الف�ضاء والرتتيب ،وثانيا بكتابة العدد املوايل لكل عدد حمدد،
وميكن للمكون(ة) �أن يتلفظ بذلك العدد ما دام املعيار حمددا يف القدرة على ر�سم
العدد املطلوب.

ا�ستعمال
الأعداد كتابة
وتلفظا

الن�شاط امل�ستهدف :تقومي الكفايات
طريقة �إجناز التقومي
يقر�أ املكون(ة) الن�ص املعرب عن و�ضعية الفالح تهامي قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها،
واال�ستماع له جيدا ،ثم يكلفهم بالإجابة عن �س�ؤال االبن ،والتحدث عن الأ�سباب الدافعة �إىل تعلم الفالح ،واالنخراط يف برنامج القرائية من
�أجل الت�أهيل ،والفائدة الكبرية التي يجنيها من ذلك.
يدعو املكون(ة) امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة ومتييز ما كتب بخط بارز باللون الأحمر ،وتلفظه� ،أو على الأقل متييز احلروف املدرو�سة وتلفظها
منعزلة.
ي�ساعد املكون(ة) �أفراد جماعته على كتابة ا�سم الأب (تهامي) يف املكان املحدد ،فيكتبه �أوال جمز�أ �أي كل حرف على حدة ،ويكتبه ثانيا كامال.
يطالب املكون(ة) بعد ذلك بتقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق بتحديد رقم منزله ،وعدد �أ�صابعه ،وعدد ركعات �صالة ال�صبح م�ستعمال الأعداد يف
ذلك.
ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده يف �إيجاد حل للو�ضعية امل�شكلة ،وحتليلها.
ملحوظة :يتم التقومي فرديا ،وميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار ،كما هو ال�ش�أن يف التوا�صل والتعبري ب�شكل خا�ص ،ويف

تقومي الكفايات ب�شكل عام.
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الفالح ع�ضو داخل الأ�رسة
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الوحدة الثانية  :الفالح ع�ضو داخل الأ�رسة
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

الأ�رسة م�س�ؤولية جماعية

التعاون بني �أفراد الأ�رسة

�أحرتم قواعد النظافة

كفايات قرائية

حرف الالم

حرف النون

حرف ال�سني

قيم وف�ضائل

�سورة العلق

�سورة الفلق

الطهارة والو�ضوء

كفايات توا�صلية

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

الت�ساوي يف الأدوار

زيارة الطبيب

كفايات قرائية

حرف الراء

حرف الياء

حرف الفاء

كفايات قرائية :احل�ساب

الوحدات والع�رشات

املئات

الآالف

كفايات توا�صلية :التعبري

ا�ستعمال الهاتف

�أ�ستعمل الهاتف

�أ�ستعمل النفي

كفايات قرائية

حرف الدال

حرف اجليم

حرف احلاء

ق�صة �سعيدة  +مراجعة

معاجلة املواد الفالحية  +مراجعة

الر�صيد

الر�صيد

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد
التقومي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

�أهمية نظافة اليدين  +مراجعة الر�صيد
تقومي ودعم مرحلي

عند نهاية الوحدة الثانية وانطالقا من و�ضعية حول ال�سلوك االجتماعي وال�صحي داخل الأ�رسة ،يتمكن امل�ستفيد(ة) من تقدمي
�شفهيا وكتابيا معلومات لفظية وعددية تتعلق بال�سلوك االجتماعي وال�صحي داخل الأ�رسة :
ـ

يعرب �شفهيا عما يدل عليه �سلوك الزوجني داخل الأ�رسة وعن ال�سلوك ال�صحي املطلوب يف حالة حليمة.

ـ

يتلفظ ويكتب معلومات �شخ�صية  :اال�سم ،رقم الدار ورقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية).

الوحدة الثانية

املقطع الأول

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق باحلياة الأ�رسية.
•متييز الالم والراء والدال �سمعيا وب�رصيا يف كلمات ويف جمل.
•ا�ستعمال الالم والراء والدال يف كلمات ويف جمل.
•التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.
•كتابة حروف الالم والراء والدال منعزلة ويف كلمات.
•كتابة كلمات تت�ضمن حروف الالم والراء والدال.
•حفظ �سورة العلق.
•ا�ستعمال الوحدات والع�رشات واملئات والآالف يف املحيط املهني.
•ا�ستعمال الهاتف.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.
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الن�شاط
كف�ي�ت توا�سلية

االأ�رشة م�سوؤولية جم�عية

كف�ي�ت قرائية

حرف الالم

قيم وف�س�ئل

�سورة العلق

كف�ي�ت توا�سلية

امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرار

كف�ي�ت قرائية

حرف الراء

كف�ي�ت قرائية :احل�س�ب

الوحدات والع�رشات

كف�ي�ت توا�سلية :التعبري

ا�ستعم�ل اله�تف

كف�ي�ت قرائية

حرف الدال

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية  +ر�سيد

ق�سة �سعيدة  +مراجعة الر�سيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

كفايات توا�شلية
التمهيد

املالحظة

 −يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اأربع اأو خم�ص جمموع�ت �سغرى ،ثم يعني م�سريا لكل منه� ،ويكلفه� مبالحظة
ال�سورة املركبة االأوىل ،وحتديد مكون�ته� ،وم� حتكيه كل امراأة لالأخرى فيم� يتعلق بتحمل م�سوؤولية البيت والنهو�ص ب�أعب�ئه،
ومدى م�س�ركة الزوجة زوجه� يف ذلك.
 −يدعو املكون(ة) اأفراد املجموع�ت اإىل مالحظة ال�سورة املركبة الث�نية املعرو�سة اأ�سفل ال�سفحة ،وحتديد املوقف اأو ال�سلوك
الذي اأجمعوا على االتف�ق حوله ،وال�سلوك اأو املوقف الذي مل يتفقوا عليه ،مع بي�ن �سبب هذا االختي�ر اأو ذاك ،وا�ستخال�ص
العربة من ذلك ،واملتمثلة يف كون امل�سوؤولية داخل االأ�رشة جم�عية ،وال ينبغي اأن يتحمله� واحد لوحده.

−
−
−

تقومي
وتعزيز
التعلم

الأ�رشة م�شوؤولية جماعية

 −ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور االأ�رشة ،وواجب�ته� ،واأهم امل�سوؤولي�ت امللق�ة على ع�تقه�.
 −يلفت املكون(ة) االنتب�ه اإىل بع�ص الت�رشف�ت واملواقف التي تعرب عن عدم الوف�ء ب�مل�سوؤولية االأ�رشية.

−

التحاور

املقطع الأول

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية االآتية :
يفتح حوارا مع اأفراد اجلم�عة حول مدى ا�ستهت�ر الزوج وعدم حتمله امل�سوؤولية ،اأو مدى ح�سن م�س�عدته لزوجته على
حتمل اأعب�ء البيت واالأطف�ل ،وا�ستخال�ص النت�ئج املرتتبة عن كل موقف.
يتبع اأعم�ل املجموع�ت ،ويتدخل بني احلني واحلني لتوجيه النق��ص يف كل منه� ب�لتن�وب ،والتمييز بني ال�سلوك االإيج�بي،
وال�سلوك القبيح.
تعر�ص املجموع�ت ،بعد التح�ور واملن�ق�سة ،م� تو�سلت اإليه �سفهي� ،ويتم يف �سي�ق ذلك الرتكيز على اإبراز واجب�ت االأب
واالأم ،وم�سوؤولي�تهم� ،والتمييز بني م� هو اإيج�بي وم� هو �سلبي يجب تف�ديه لتكون االأ�رشة �سعيدة.
ميكن اأن يفتح املكون(ة) حوارا لتقدمي بع�ص االأمثلة التي تدل على م� مت ا�ستخال�سه ،مركزا على اأهمية ذلك يف بن�ء جمتمع �سليم.
بعد احلوار ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدين وامل�ستفيدات على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة،
الر ُجلِ وامل َْر أَا ِة.
مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال .واجلملة النواة هي :ال َْع� ِئلَةُ َم ْ�س ُوؤو ِل َّيةُ َّ
يقوم املكون(ة) االأداء من حيث:
 oالقدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
 oاالنخراط يف العمل اجلم�عي.
 oتقدمي اأمثلة للم�س�ركة اجلم�عية داخل االأ�رشة.

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

حرف الالم

•ميهد املكون(ة) لدر�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�سوع احل�سة ال�س�بقة« :االأ�رشة م�سوؤولية جم�عية» ،ويدعوهم
اإىل تقدمي اأمثلة لذلك.
•ينتقي املكون(ة) كلمة اأو عب�رة مم� عرب عنه امل�ستفيدات وامل�ستفيدون� ،رشيطة اأن تت�سمن حرف الالم ،فريكز على نطقه،
ويدعو اإىل تتبع كيفية ر�سمه ،وتلفظه.
•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (م�سوؤولية كل فرد يف االأ�رشة الزمة) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة
حرف الالم.
•يتلفظ املكون(ة) بع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الالم املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�،
ويحر�ص يف هذا ال�سدد على متييز التلفظ به بح�سب احلرك�ت اأو املدود املحددة يف اللوحة �سواء يف اأول الكلمة ،اأو يف
و�سطه� ،اأو يف اآخره� ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
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التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية التالية :
−ي�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الالم �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صورتني ،ثم يقر�أ عليهم
اجلملة ال�صادرة عن الزوجة يف كل موقف على حدة (زوجي ال يتحمل امل�س�ؤولية  -زوجي رجل م�س�ؤول فيِ العائلة)،
مركزا على التلفظ بحرف الالم املكتوب بلون �أحمر يف الكلمات املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات،
ثم يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها وكلمات �أخرى يختارها �أو يعينها لهم من الر�صيد.
−يتدرج بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ر�سم الالم متحركا بالفتحة وال�ضمة والك�رسة ،ومنونا بتنوين ال�ضم.
−يدعو خماطبيه �إىل متييز حرف الالم املعزول ب�رصيا ،وو�صله بالكلمة املنا�سبة مللء فراغها ،وذلك بعد مالحظة ال�صورة
امل�صاحبة لها ،وتلفظ حرف الالم.
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور الثالث املوالية للن�شاط ال�سابق (جلام – جمل – منجل) ،و�أن ي�صلوا الكلمة
بال�صورة املنا�سبة بعد النطق بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة على حدة ،فريددونها ،ثم ي�صلونها بال�صورة
املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الالم �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز حرف الالم داخلها ،وتلفظه.
−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة حرف الالم �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال باملد بالألف ،وكذا الكلمات
املقرتحة (رجل  -لعب  -جلد  -هالل) ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم،
وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
ooتلفظ �ألفاظ تت�ضمن حرف الالم.
ooكتابة حرف امليم معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
ooكتابة كلمات تت�ضمن حرف الالم.
ooااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام
عدد الأ�سطر  -قابلية قراءة
ما كتب  -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�سورة العلق

قيم وف�ضائل

التمهيد

الت�سميع

الفهم

الرتدد

−ميهد املكون(ة) لدر�سه مبا يثري االنتباه ،ويحفز �إىل متابعة الدر�س ،وي�شوق �إليه ،وذلك مثل:
 oاالنطالق عادة من ا�ستظهار ال�سورة ال�سابقة.
 oحتديد داللة عنوان ال�سورة (معنى العلق).
 oحتديد موقع ال�سورة يف القر�آن الكرمي ،وعدد �آياتها� ،أو �إبراز نوعها (مكية  -مدنية).
 oالإ�شارة �إىل م�ضمونها العام.
�	oإبراز �أهمية ال�سورة وف�ضلها �أو �أ�سباب نزولها .ومن �أمثلة ذلك ما ي�أتي:
يف ال�سنة الثالثة ع�رشة قبل الهجرة.
�سورة العلق� :سورة مكية ،عدد �آياتها  ،19وهي �أول �سورة نزلت على النبي حممد
والكل يعرف �سبب نزول �آياتها الأوىل عندما كان الر�سول� -صلى الله عليه و�سلم  -يتعبد يف غار حراء فجاءه امللك جربيل وقال
له اقر�أ ،فقال الر�سول عليه ال�سالم ما �أنا بقارئ ،وتكرر هذا اخلطاب ،ثم قال جربيل  -عليه ال�سالم ( :-اقر�أ با�سم ربك الذي
خلق� .)..أما اجلزء الأخري منها فنزل يف �أبي جهل عدو الإ�سالم وامل�سلمني.
يتم االقت�صار على الآيات اخلم�س الأوىل.
 −يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيقر�أه عليهم من �آيات �إن�صاتا تاما ،مع احلر�ص على ذكر
الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة ،والتو�سل ب�رشيط ت�سجيل �إذا �أمكن� ،أو اال�ستعانة ب�شخ�ص يجيد قراءة القر�آن الكرمي
وتالوته .ويف كل الأحوال ين�صح بالتقيد �أثناء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن ،وبح�سن نطق احلروف خمرجا و�صفة،
وا�ستح�ضار قواعد الرتتيل من مد و�إدغام و�إظهار و�إخفاء ووقف...
 −ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على ما يجلي الفهم ،ويقرب املعاين �إىل الأذهان� ،سواء �أتعلق الأمر ب�رشح كلمات
�أو ب�رشح املعاين وتف�سري الآيات دون �إ�سهاب يف ذلك ،فالغاية هي تقريب املعاين لتي�سري احلفظ والفهم.
 −يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة والعبارات امل�صاحبة لها ،مركزا على �رشح تلك العبارات،
وتو�ضيح معانيها يف عالقة بالآيات ،بعد قراءتها ،ثم يحملهم على ترديدها لرت�سيخها يف �أذهانهم.
 −يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،وبطريقة مت�أنية ،ويدعو خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل فردي ثم ب�شكل جماعي
�ساعيا �إىل حتفيظها لهم.
 −يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.
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ال�شتنتاج

تقومي
وتعزيز
التعلم

 −يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلم�عة اإىل االإن�س�ت اإىل االآي�ت الكرمية من �سورة «املوؤمنون» الواردة يف االإط�ر اأ�سفل
ال�سفحة ،وا�ستخال�ص املغزى منه� ،حميال على عالقته� ب�الآي�ت مو�سوع الدر�ص ،ومركزا على اإبراز اأطوار خلق
االإن�س�ن.
 −يدعو املكون(ة) اأفراد اجلم�عة عند ا�ستخال�ص املغزى اإىل ترديد تلك االآي�ت الكرمية.
يقوم املكون(ة) االأداء تبع� مل� ي�أتي:
 oاإع�دة ت�سميع ال�سورة اإذا الحظ عدم اإتق�ن ترتيله� من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ،اأو تبني له اأنهم مل
يحفظوه� كم� يجب.
 oم�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم ،واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة.
 oالت�أكد من حفظ االآي�ت وا�ستظه�ره�.

كفايات توا�شلية
التمهيد

املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

 −يفتح املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�مل�سوؤولي�ت امللق�ة على ع�تق كل من االأب واالأم داخل االأ�رشة،
وتقدمي اأمثلة لذلك.

 −يوجه املكون(ة) عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور الثالث امل�س�حبة لن�س�ط «اأالحظ» ،وحتديد مكون�ته�،
والعن��رش التي تتكرر فيه�،
وبخ��سة اجلرار ،وكذا م� تدل عليه اأو توحي به تلك الدوائر فوق راأ�سي الزوجني املتح�ورين.
 −يتدرج املكون(ة) بهم اإىل متييز املوقف االإيج�بي واملوقف ال�سلبي ،ويتو�سل معهم اإىل اأهمية ت�س�رك الزوجني وت�س�ورهم�
يف اتخ�ذ القرار ك�رشاء جرار مثال.

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية االآتية :
 −يق�سم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى ،ويعني م�سريا لكل منه�.
 −يطلب من كل جمموعة اأن تفتح نق��س� بني اأفراده� حول املو�سوع االآتي :كيف ن�سرتك يف اتخ�ذ القرار داخل االأ�رشة؟
ويعمل يف اأثن�ء ذلك على تتبع اأعم�لهم ،وتوجيه من�ق�ستهم.
 −يكلف كل جمموعة بعر�ص م� تو�سلت اإليه ب�س�أن امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرار ،وال ب�أ�ص اأن يقرتح �سورا من��سبة.
بعد احلوار ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدين وامل�ستفيدات على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة،
رت ُك ِيف ا ِّت َخ ِ�ذ ا ْل َق َر�رِ َد ِ
مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال .واجلملة النواة هي :كَ ْي َف َن ْ�س َ ِ
ـر ِة ؟.
اخلَ ْ أ
االُ ْ�س َ
يقوم املكون(ة) االأداء من حيث:
 oالقدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
 oاالنخراط يف العمل اجلم�عي.
 oتقدمي اأمثلة للم�س�ركة اجلم�عية داخل االأ�رشة.

حرف الراء

كفايات قرائية
التمهيد

•ميهد املكون(ة) للح�سة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�سوع احل�سة ال�س�بقة" :امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرار" ،ويدعوهم اإىل
تقدمي اأمثلة لذلك ،فينتقي جملة اأو عب�رة تت�سمن حرف الراء ،فيحفزهم اإىل تعرفه.

املالحظة
والتلفظ

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (املراأة والرجل �رشيك�ن يف القرار) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة
حرف الراء.
•يتلفظ املكون(ة) ببع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
	
  
اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الراء املكتوب
بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يحر�ص يف هذا ال�سدد على متييز التلفظ به بح�سب احلرك�ت يف اللوحة �سواء يف اأول الكلمة ،اأو يف اآخره� ،ويف كل مرة
يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الراء �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ عليهم
اجلملة ال�س�درة يف كل موقف على حدة عن الزوجة (نريد �رشاء جرار) ،اأو عن الزوج (القرار للرجل) ،مركزا على
التلفظ بحرف الراء املكتوب بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم
بتلفظ الكلم�ت ذاته� وكلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد..
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف الراء متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة ،ومنون� بتنوين ال�سم.
•يدعو خم�طبيه اإىل متييز حرف الراء ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة املن��سبة بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له� ،ونطق احلرف.
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−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور الثالث املوالية للن�شاط ال�سابق ،و�أن ي�صلوا الكلمة بال�صورة املنا�سبة بعد النطق
بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة (�شجرة  -جزر  -وردة) ،فريددونها بعده ،ثم ي�صلونها
بال�صورة املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الراء �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز حرف الراء
داخلها ،والتلفظ به.

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة حرف الراء �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال باملد بالألف ،وكذا الكلمات
املقرتحة (دار – امر�أة  -جرار).
−ي�ستح�سن �أن يتلفظ املكون(ة) احلرف والكلمات املعنية ،و�أن يتتبع �أعمال امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وحركات �أيديهم،
وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oتلفظ كلمات تت�ضمن حرف الراء.
o oكتابة حرف الراء معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات تت�ضمن حرف الراء.
o oااللتزام بقواعد الكتابة ال�سالفة الذكر.

الوحدات والع�رشات

كفايات قرائية :احل�ساب
التمهيد

املالحظة

التدريب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة ،وتر�صد مدى قدرتهم على كتابة الأعداد من � 1إىل
 10وا�ستعمالها بح�سب املطلوب� ،أو يف ال�سياق املهني.

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة ال�صورة ،واال�ستماع �إىل اجلملة ال�صادرة عن
بع ِّد تلك اخليول يف كل �إطار على حدة ( ،)5– 2 – 3والتلفظ باملجموع
الفالح« :كم من اخليل عند احلاج علي؟» ،ثم يكلفهم َ
(.)10
−ي�ستنتج املكون(ة) مبعية �أفراد اجلماعة الوحدات التي تت�ألف من عدد واحد من � 0إىل  ،9والع�رشات التي تتكون من عددين
اثنني ،ويطلب منهم تعيينها يف ال�صورة� ،أو تلفظها.
−ينبه املكون(ة) �إىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�سار.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة الأعداد املقرتحة (  ،)98 – 74 – 47 – 26 – 13وتلفظها.
−يحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على متييز الوحدات والع�رشات يف كل عدد على حدة ،وتلفظها.
−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة بكتابة �أعداد مركبة من وحدات وع�رشات .ويعمل �آنذاك على تتبع �أعمالهم ،ومراقبة
�إجنازهم ،وتوجيهه.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة كل عدد من الأعداد الواقعة قبل نقط احلذف ،وذكر العدد املوايل
لكل منها ،ثم كتابتها .و�إذا �صادف املكون(ة) �صعوبة ،يقت�رص على متييز الوحدات والع�رشات ،ويتلفظ هو بالعدد املوايل،
ويكلفهم بتحديد عن�رصيه ،ثم كتابته.
−ميكن للمكون(ة) اقرتاح �أعداد �أخرى للتدرب ،والتو�سل بالألواح لكتابتها.
يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي :
 −حتديد الوحدات والع�رشات فيما ي�أتي.10 - 60 – 44 – 20 :
 −يراعى يف تقومي الن�شاط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات.

كفايات توا�صلية :التعبري
التمهيد
املالحظة
ال�سماع

التدرب

�أ�ستعمال الهاتف

−ي�ستف�رس املكون(ة) ،يف بداية احل�صة ،امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول امتالكهم لهواتف حممولة ،ومدى قدرتهم على ا�ستعماله،
ويحفزهم �إىل �أهميتها ،وكيفية ا�ستخدامها دون اللجوء �إىل �شخ�ص �آخر.
−يوجه املكون(ة) عناية �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور الأربع امل�صاحبة للدر�س ،وحتديد املوقف الذي
تعرب عنه كل واحدة منها.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل اال�ستماع جيدا �إىل قراءته للحوار املتعلق بكل �صورة �أو موقف ،ويحبذ يف هذه
املرحلة �أن يركز على العبارات التي يتطلبها التوا�صل عرب الهاتف ،وذلك مثل� :ألو – ال�سالم عليكم – �شكرا ،و�أن يربز
الغر�ض من ا�ستعماله من قبل بائع الأ�سماك للتوا�صل مع زبنائه �أو غريهم.
−يقرتح املكون(ة) على كل زوج من اجلماعة ت�شخي�ص دور يحاكيان فيه الو�ضعية التوا�صلية ال�سابقة� ،أو و�ضعية �أخرى يتم
االتفاق حولها .وي�شرتط عليهما يف �أثاء الت�شخي�ص ا�ستعمال العبارات التي تبني عن لباقة ولياقة وت�أدب.
−يدعو املكون(ة) باقي �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة الرقمني الهاتفيني �أ�سفل ال�صفحة ،والتمييز بينهما من حيث طريقة كتابتهما
(�أعداد متوالية – �أعداد زوجية) ،ومن حيث عر�ضهما (وحدات – ع�رشات).
−يعر�ض املكون(ة) على خماطبيه م�شكلة ملعلم �أحمد الذي يرغب يف تزويد �أحد زبنائه برقم هاتفه ،ويدعوهم �إىل م�ساعدته،
فيكتبونه يف ورقة بادئني من ميني الرقم �إىل ي�ساره ،ثم يركبونه على الهاتف الثابت �أو املحمول بادئني من الي�سار �إىل اليمني.

63
25/09/19 13:44

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 63

تقومي
وتعزيز
التعلم

يركز املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:
ت�سخي�ص حوار ثن�ئي لطلب معلومة اأو خدمة.
o
ا�ستعم�ل اله�تف لتنفيذ املهمة املطلوبة.
o
توظيف الوحدات والع�رشات.
o

حرف الدال

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

•ميهد املكون(ة) للدر�ص بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرفني املروجني يف هذا املقطع ،وهم� الالم والراء ،وي�ستدرجهم
اإىل تقدمي كلم�ت تت�سمنهم� اأو تت�سمن اأحدهم� ،ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد (الدال) ،ويحفز على تعرفه ،ومتييزه عن
احلروف ال�س�بقة.

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة( :اأدب احلديث ف�سيلة حميدة) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف
الدال.
•يتلفظ املكون(ة) بكلم�ت من اجلملة النواة ،مميزا كل كلمة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم
ب�سكل فردي ،حيث يقت�رش على بع�ص العن��رش فقط.
	
  
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الدال املكتوب بلون
اأحمر داخل كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
(د ـ ِد) ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي�
•يتلفظ املكون(ة) ب�حلرف مفتوح� اأو مك�سورا يف و�سط الكلمة َ
وفردي�.

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الدال �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني اأ�سفل ال�سفحة ،ثم
يقراأ عليهم العب�رة ال�س�درة عن كل من املتوا�سلني ويرددونه� بعده ،مركزا على التلفظ بحرف الدال املكتوب بلون اأحمر،
وحتديد موقعه داخل الكلم�ت بعد متييز كل كلمة وعزله� عن اجلملة ،وعزل احلرف املت�سمن فيه�.
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف الدال متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة.
•يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ر�سم حرف الدال ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة التي تت�سمنه بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة
له� ،وتلفظ احلرف ثم الكلمة.
•يوجه انتب�ه اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق ،واأن ي�سلوا الكلمة ب�ل�سورة املن��سبة بعد
النطق به� ،واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة (دودة – مدراة  -دفرت) ،فريددونه� بعده ،ثم ي�سلونه�
ب�ل�سورة املن��سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف الدال �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف الدال
داخله� ،وتلفظه.
•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف الدال اأ�سفل ال�سفحة ،وكذا الكلم�ت املقرتحة (دودة  -حداد  -جدود)،
وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت املحددة ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة كت�بتهم ،ومدى احرتامهم للحيز
املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
•يقوم املكون(ة) االأداء من حيث :
 oتلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الدال.
 oكت�بة حرف الدال معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oكت�بة كلم�ت به� حرف الدال.
 oااللتزام بقواعد الكت�بة.

الر�شيد :
يتم الرتكيز على ترويج م� ي�أتي ،وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.
 oكلم�ت تنتمي اإىل حقل احلي�ة االأ�رشية.
 oكلم�ت تنتمي يف جممله� اإىل القط�ع الفالحي.
 oاأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات.

التقومي

األحظ،
واأعرب

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مب� ي�أتي:
•مالحظة كل �سورة على حدة ،وحتديد املوقف اأو الت�رشف الذي تعرب عنه.
•تعبري امل�ستفيد(ة) عن املوقف املالحظ ،والك�سف عم� يرمز اإليه.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على حتديد ال�سلوك ،وانتق�ده ،والتعبري عنه ،وا�ستخال�ص العربة منه.
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�أحتدث
بالهاتف
�أتلفظ،
و�أ�صل
باحلرف
املنا�سب

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة ال�صورة.
−اختيار الو�ضعية املنا�سبة.
−ا�ستعمال الهاتف لتبليغ معلومة بالكلمات والأعداد.
ميكن اللجوء �إىل حماكاة �أدوار ،لتقومي �إجناز امل�ستفيد(ة).

يركز املكون(ة) على ما ي�أتي:
−القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.
−التمكن من و�صل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.
ميكن للمكون(ة) �أن يتلفظ الكلمة �إذا عرب امل�ستفيد(ة) عن عجز �أو �صعوبة.

�أتلفظ
العدد،
و�أكتبه

−يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة كل عدد على حدة.
−يتلفظ املكون(ة) بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.
−يكتب امل�ستفيد(ة) العدد يف احليز املحدد.
−ميكن مطالب امل�ستفيد(ة) بالتمييز بني الوحدات والع�رشات.

يراعي املكون(ة) يف تقومي الن�شاط مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
−ر�سم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ص�ص لها.
−االلتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.
−احرتام عدد الأ�سطر.
−قابلية قراءة ما كتب.
−تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�أكتب

�أ�ستظهر

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ الآيات املحددة من �سورة العلق،
وا�ستظهارها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.

املقطع الثاين

الوحدة الثانية

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق بتدبري احلياة الأ�رسية.
•متييز النون والياء واجليم �سمعيا وب�رصيا يف كلمات ويف جمل.
•ا�ستعمال النون والياء واجليم يف كلمات ويف جمل.
•التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.
•كتابة حروف النون والياء واجليم منعزلة ويف كلمات.
•حفظ �سورة الفلق.
•ا�ستعمال املئات.
•ا�ستعمال الهاتف.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

التعاون بني �أفراد الأ�رسة

قيم وف�ضائل

�سورة الفلق

حرف النون

كفايات قرائية

كفايات توا�صلية

الت�ساوي يف الأدوار

كفايات قرائية :احل�ساب

املئات

حرف الياء

كفايات قرائية

كفايات توا�صلية :التعبري

�أ�ستعمل الهاتف

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

معاجلة املواد الفالحية  +مراجعة الر�صيد

حرف اجليم

كفايات قرائية

تقومي ودعم مرحلي

التقومي

65
25/09/19 13:44

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 65

كفايات توا�شلية
التمهيد
املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

التعاون بني اأفراد الأ�رشة

 −يفتتح املكون(ة) در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�أهمية ت�س�رك الزوجني يف حتمل امل�سوؤولية داخل االأ�رشة ،ويف اتخ�ذ
القرار ،وا�ستعرا�ص اأمثلة توؤكد ذلك ،ثم يثري انتب�ههم اإىل اجل�نب االقت�س�دي ،واأهمية تدبريه بف�سل التع�ون بني اأفراد
االأ�رشة.
 −يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت ،ويكلف كل جمموعة مبالحظة ال�سور،
وحتديد مكون�ته� ،وم� تعرب عنه كل و�سعية؛ اأي م� ين�ق�سه ويتداوله الزوج�ن بخ�سو�ص تعليم االأبن�ء،
وتدبري ميزانية االأ�رشة...

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية االآتية :
 −يتتبع اأعم�ل املجموع�ت ،ويتدخل بني احلني واحلني لتوجيه النق��ص ،وبي�ن اأهمية اتخ�ذ القرار ،والغ�ية من تدبري ميزانية
االأ�رشة ،واالأطراف التي ين�ط به� هذا العمل.
 −تعر�ص املجموع�ت ،بعد التح�ور واملن�ق�سة ،م� تو�سلت اإليه �سفهي� ،ويتم يف �سي�ق ذلك ا�ستخال�ص فوائد اتخ�ذ القرار
ال�س�ئب ،وتدبري ميزانية االأ�رشة.
 −ميكن اأن يفتح املكون(ة) حوارا لتقدمي بع�ص االأمثلة تعزز م� مت ا�ستخال�سه ،مركزا على اأهمية ذلك يف بن�ء اأ�رشة �سعيدة.
بعد احلوار ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدين وامل�ستفيدات على التو�سل اإىل �سوغ جملة نواة �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة ،مع
الز ْو َج ْ ِ
�رش ِت َن�.
ني َّ
�و ُن َب ْ َ
��ص اأُ ْ َ
ني ا َأ�س ُ
الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال؛ وذلك مثل :اَل َّت َع ُ
يقوم املكون(ة) االأداء من حيث:
 oالقدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
 oاالنخراط يف العمل اجلم�عي.
 oتقدمي اأمثلة للتع�ون بني اأفراد االأ�رشة.
 oذكر اأمثلة تنم عن تدبري ميزانية االأ�رشة.

حرف النون

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

•يذكر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلروف املدرو�سة يف املقطع ال�س�بق ،ويط�لبهم ب��ستعم�له� يف كلم�ت ،ثم يقدم
احلرف اجلديد مقت�رشا على ت�سميته ،وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه.
ون) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف
•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة ( َال َْب َن ُ
�و َ
�ت َوال َْب ُن َ
ون ُم َت َ�س ُ
النون.
	
  
•يتلفظ املكون(ة) بع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل
ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف النون املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�،
ويحر�ص يف هذا ال�سدد على متييز التلفظ به بح�سب احلرك�ت الثالث (الفتحة ،وال�سمة ،والك�رشة) �سواء يف و�سط الكلمة
 ،اأو يف اآخره� ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف النون �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ عليهم
اجلملة ال�س�درة عن الفت�ة يف كل موقف على حدة( :من حق البن�ت التعلم  -نحن مت�س�وي�ن) ،مركزا على التلفظ بحرف
النون املكتوب بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم ب�لتلفظ ب�لكلم�ت
ذاته� وكلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف النون متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة وال�سكون ،ومنون� بتنوين
ال�سم.
•يدعو خم�طبيه اإىل متييز حرف النون املعزول ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة املن��سبة ،وذلك بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة التي
بج�نبه� ،وتلفظ حرف النون والكلمة عينه�.
•يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق (نخلة – رم�ن – نعن�ع) ،واأن ي�سلوا الكلمة
ب�ل�سورة املن��سبة بعد النطق به� ،واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة على حدة ،فريددونه� ،ثم ي�سلونه�
ب�ل�سورة املن��سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف النون �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف النون
داخله� ،وتلفظه.
•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف النون اأ�سفل ال�سفحة ،م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد ب�الألف ،وكذا الكلم�ت
املقرتحة (بنت – عني  -فرن) ،وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت املعنية ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة
كت�بتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
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−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oتلفظ كلمات تت�ضمن حرف النون.
o oكتابة حرف النون معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات تت�ضمن حرف النون.

تقومي
وتعزيز
التعلم

�سورة الفلق

قيم وف�ضائل

−ي�ستهل املكون(ة) احل�صة بت�شخي�ص مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة ،فيعني بع�ضهم ال�ستظهار �سورة العلق ،ويثمن
�إجنازاتهم ،ثم ي�ستف�رسهم عمن يحفظ �سورة الفلق ،ومن ال يحفظها.
−يدعو املكون(ة) من يحفظ ال�سورة �إىل ا�ستظهارها �أو ا�ستظهار جزء منها ،ويتتبع تالوته ،وي�صحح ما يعتور ترتيله من
�أخطاء ،وال يتوانى يف ت�شجيع من �أجاد ذلك ،ويف حث الآخرين على بذل اجلهد لبلوغ درجات �أف�ضل..

التمهيد

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيتلوه عليهم من �سورة الفلق �إن�صاتا تاما يدل على �إجالل كتاب
الله والتخ�شع عند تالوة �آياته الكرمية ،حار�صا ما �أمكن على ذكر التعوذ والب�سملة ثم احلمدلة ،ومهيئا الأجواء املالئمة لذلك.
−ميكن للمكون(ة) التو�سل ب�رشيط ت�سجيل �إن توافر� ،أو ب�شخ�ص يجيد قراءة القر�آن الكرمي وتالوته ،ويف كال احلالني يتعني
التقيد مبا ي�أتي:
�o oسالمة التلفظ من اللحن.
o oح�سن نطق احلروف خمرجا و�صفة.
 o oمراعاة قواعد الرتتيل من مد و�إدغام و�إظهار و�إخفاء ووقف...

الت�سميع

−ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على تذليل ال�صعوبات اللغوية من قبيل :
�أعوذ� :أجل�أ  -الفلق� :شق ال�شيء وف�صل بع�ضه من بع�ض� ،أي كل ما يفلقه الله  -الغا�سق :الليل �إذا ا�سود ظالمه  -وقب :دخل
ظالمه يف كل �شيء  -النفاثات :واحدها نفاثة ،من النفث وهو النفخ من ريق يخرج من الفم..
يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل ا�ستخال�ص مغزى من الآيات الكرمية ،مربزا قيمة التعوذ بالله واال�ستعانة به ،وميكنه هنا
التذكري ب�أ�سباب النزول ،وتتمثل يف ما �أمل بالر�سول عليه ال�سالم من �سحر ،وكيف جاءه امللكان ،وكيف عرف �سبب الداء،
وكيف �أخرج �أ�سا�س ال�سحر ،وكيف حلت العقد الإحدى ع�رشة بتتابع قراءة �آيات املعوذتني الإحدى ع�رشة (�سورة الفلق و�سورة
النا�س).

ال�رشح

−يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،بطريقة مت�أنية ،يراعي فيها خمارج احلروف...
−يدعو املكون(ة) خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل جماعي ،ثم ب�شكل فردي �ساعيا �إىل حتفيظ الآيات لهم.
−يحر�ص املكون(ة) على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة
�إىل ذلك.

الرتديد

اال�ستنتاج

−يتدرج املكون ب�أفراد اجلماعة �إىل الإن�صات �إىل تلك اال�ستنتاجات والعبارات امل�صاحبة لل�سورة ،والواردة يف ن�شاط
«�أ�ستفيد».
−يدعو املكون �أفراد اجلماعة �إىل ترديد تلك العبارات املتعلقة بالتعوذ �أو باال�ستغفار ،والتي وردت يف الإطار �أ�سفل ال�صفحة.

يقوم املكون(ة) الأداء ويعززه تبعا ملا ي�أتي :
oر�صد مدى متكن امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من ا�ستظهار الآيات.
o
�oإعادة ت�سميع ال�سورة �إذا لوحظ عدم �إتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
o
oم�ساعدتهم على ت�صحيح �أدائهم ،واملثابرة على ذلك ب�صرب و�أناة.
o

تقومي
وتعزيز
التعلم

الت�ساوي يف الأدوار

كفايات توا�صلية

التمهيد

 −ي�شخ�ص املكون(ة) يف بداية در�سه مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ذات ال�صلة بتدبري ميزانية
الأ�رسة ،وفوائد الت�شاور والت�شارك يف حتمل امل�س�ؤولية ،وتقدمي �أمثلة دالة.

املالحظة

 −يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورتني ،وحتديد مكوناتهما ،وما يدل عليه
تقدمي ال�شخ�ص بذلك احلجم.
 −يتدرج بهم �إىل متييز ما يرتتب عن ذلك من تباين واختالف ،وما ي�سببه من نفور وم�شاكل،
ويتو�صل معهم �إىل الت�ساوي يف
الأدوار دون تغلب �أو تغليب.
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التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية االآتية :
 −يق�سم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى ،ويعني م�سريا لكل منه�.
 −يطلب من كل جمموعة اأن تفتح نق��س� بني اأفراده� ،منطلقة من ال�سوؤال االآتي :كيف من�ر�ص
اأدوارا مت�س�وية داخل االأ�رشة؟ ويعمل يف اأثن�ء ذلك على تتبع اأعم�لهم ،وتوجيه من�ق�ستهم.
 −يكلف كل جمموعة بعر�ص م� تو�سلت اإليه ب�س�أن املو�سوع املقرتح.
 −يلفت النظر اإىل مالحظة ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة ،ويثمن اأهمية الت�س�وي بني الزوجني يف اأداء
اأدوارهم� ،اأو يذكر مبوا�سيع الدرو�ص ال�س�بقة ،ومب� مت ا�ستخال�سه بهذا ال�س�أن.
بعد احلوار ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدين وامل�ستفيدات على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة ،مع
الرت ِ
ا�سي َوال َّت َف ُ�هم.
الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال .واجلملة النواة
هي:حي ُ�ة َّ
الز ْو َج ْيـن َم ْب ِن َّيةٌ َعلَى َّ َ
َ
يقوم املكون(ة) االأداء من حيث:
 oالقدرة على التح�ور والنق��ص واإبداء الراأي.
 oاالنخراط يف العمل اجلم�عي.
 oعر�ص اأمثلة للت�س�وي يف االأدوار بني الزوجني.

حرف الياء

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

•ميهد املكون(ة) للح�سة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بحرف النون املدرو�ص يف احل�سة ال�س�بقة ،ويدعوهم اإىل تقدمي اأمثلة
له يف �سي�ق كلم�ت.
•يتلفظ املكون(ة) بحرف الي�ء ب�حلرك�ت الثالث ،ويدعوهم اإىل تعرفه ،والتدرب على كت�بته ،وا�ستعم�له يف كلم�ت اأو
جمل.

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (الت�س�وي بني الزوجيـن �سيء حـميد) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة
حرف الي�ء.
•يتلفظ املكون(ة) ببع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الي�ء املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يحر�ص املكون(ة) ،يف هذا ال�سدد ،على متييز التلفظ به بح�سب احلرك�ت يف
	
  
اللوحة �سواء يف و�سط الكلمة ،اأو يف اآخره� ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون
وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
•جتدر االإ�س�رة هن� اإىل متييز حرف الي�ء ب�عتب�ره مدا يتو�سل اإىل تلفظه بح�سب احلرف ال�س�بق له.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الي�ء �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ عليهم
اجلملة ال�س�درة عن الزوجني املتح�ورين ،مركزا على التلفظ بحرف الي�ء املكتوب بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة،
وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم بتلفظ الكلم�ت ذاته�.
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف الي�ء متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة ،ومنون� بتنوين ال�سم،
وممدودا ب�لي�ء.
•يدعو املكون(ة) خم�طبيه اإىل مالحظة الكلم�ت (ف�سيلة  -مي�ه – �سقي  -ي��سمني) ،وال�سور املرافقة له� ،ومتييز حرف الي�ء
ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة املن��سبة.
•يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سورة املوالية للن�س�ط ال�س�بق ،واأن ي�سلوا الكلمة ب�لعن�رش املن��سب بعد النطق به�،
وملء فراغه� بو�سع احلرف الن�ق�ص.
•اإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة (�س�ي � -سينية  -حلوي�ت) ،فريددونه� بعده ،ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة
املن��سبة؛ وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف الي�ء �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف الي�ء داخله� ،والتلفظ به.
•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف الي�ء اأ�سفل ال�سفحة ،م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد ب�الألف ،وكذا الكلم�ت
املقرتحة (يد – جنيب  -ن�ي).
•ي�ستح�سن اأن يتلفظ املكون(ة) احلرف والكلم�ت املعنية ،واأن يتتبع اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وحرك�ت اأيديهم،
وطريقة كت�بتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
•يقوم املكون(ة) االأداء من حيث :
 oتلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الي�ء.
 oكت�بة حرف الي�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oكت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الي�ء.
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املئات

كفايات قرائية :احل�ساب
التمهيد

املالحظة

التدريب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بالوحدات والع�رشات ،ثم يطالبهم ب�أمثلة.
−يعر�ض عليهم عددا من ثالثة �أرقام ،ويدعوهم �إىل متييز املائة ،وي�شوقهم �إىل تعرفها �سواء �أجابوا �أم تعذرت عليه الإجابة.

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة الورقة النقدية من فئة مائة درهم ،والعالمة
التي تعني االجتاه �إىل مراك�ش ،وامل�سافة املتبقية ،ويوجه انتباههم �إىل كال العددين الظاهرين ،وتعداد عنا�رصه ،ومتييزه
عن �ألعداد يف الدر�س ال�سابق.
−ي�ستنتج املكون(ة) مبعية �أفراد اجلماعة الوحدات التي تت�ألف من عدد واحد من � 0إىل  ،9وبني الع�رشات التي تتكون من
عددين اثنني ،وبني املئات التي ت�ضم ثالثة �أعداد.
−ينبه املكون(ة) �إىل موقع الوحدات على ميني الرقم ،تليها الع�رشات يف جانبها على الي�سار ،ثم املئات يف املرتبة الثالثة على
الي�سار.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة الأعداد املقرتحة (  ،) 900 – 630 – 458 – 240 – 123وتلفظها
وفق ما مت ا�ستنتاجه ،فيبد�أ من الي�سار .ويحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على متييز الوحدات والع�رشات واملئات يف كل عدد
على حدة ،وتلفظها.
−يطالب املكون(ة) �أفراد اجلماعة بكتابة �أعداد مركبة من وحدات وع�رشات ومئات .ويعمل �آنذاك على تتبع �أعمالهم،
ومراقبة �إجنازهم ،وتوجيهه.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة كل عدد من الأعداد الواقعة قبل نقط احلذف ،وذكر العدد املوايل
لكل منها ،ثم كتابتها .و�إذا �صادف املكون(ة) �صعوبة ،يقت�رص على متييز الوحدات والع�رشات واملئات ،ويتلفظ هو بالعدد
املوايل ،ويكلفهم بتحديد عنا�رصه ،ثم كتابته.
−ميكن للمكون(ة) اقرتاح �أعداد �أخرى للتدرب ،والتو�سل بالألواح لكتابتها.
يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي :
−حتديد الوحدات والع�رشات فيما ي�أتي.333 - 425 – 123 – 100 :
−تلفظ الوحدات والع�رشات واملئات ،وكتابتها.
−يراعى يف تقومي الن�شاط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات.

�أ�ستعمال الهاتف

كفايات توا�صلية :التعبري
التمهيد
املالحظة
ال�سماع

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يذكر املكون(ة) ،يف بداية احل�صة ،امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبا مت التو�صل �إليه ب�ش�أن ا�ستعمال الهاتف ،وي�شوقهم �إىل متابعة
املو�ضوع نظرا لأهميه يف تبليغ معلومة.

−يوجه املكون(ة) عناية �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صورتني امل�صاحبتني للدر�س ،وحتديد املوقف الذي تعرب
عنه كل واحدة منهما ،ومتييز اخلطاب ال�صادر عن املتحاورين.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل اال�ستماع جيدا �إىل قراءته للحوار ال�صدر عن الرجل واملر�أة ،ويحبذ يف هذه
املرحلة �أن يركز على الأعداد امل�ستعملة.

−يدعو املكون(ة) باقي �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة الرقمني الهاتفيني امل�ستعملني ،ومتييز الأعداد املكتوبة ب�ألوان خمتلفة هي
الأزرق والأخ�رض والأحمر بدءا من الي�سار.
−يتدرج املكون(ة) بهم �إىل متييز الرقم اخلا�ص بالهاتف الثابت ( )05عن الرقم اخلا�ص بالثابت املحمول ( ،)06ويكلفهم
بالتلفظ به.
−يعر�ض املكون(ة) على خماطبيه م�شكلة فالح يريد تركيب رقم لالت�صال بزبون ،ويدعوهم �إىل م�ساعدته ،ثم يركبونه على
الهاتف الثابت �أو املحمول بادئني من الي�سار �إىل اليمني.
−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة بكتابة الرقم الهاتفي الذي ركبوه يف احليز املخ�ص�ص للكتابة مراعني اجلوانب ال�سابقة الذكر
يف الوحدة الأوىل.
 −يطلب املكون(ة) من امل�ستفيد �أو امل�ستفيدة ا�ستعمال الرقم الهاتفي املنا�سب لالت�صال عرب هاتف حممول ،فيميز الرقم ال�صحيح ،ويركبه.
يراعي املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ما ي�أتي:
o oا�ستعمال الهاتف لطلب معلومة �أو خدمة.
o oتوظيف الوحدات والع�رشات واملئات.
o oتركيب رقم هاتفي.

حرف اجليم

كفايات قرائية
التمهيد

−ي�ستهل املكون(ة) احل�صة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين باحلرفني املروجني يف هذا املقطع ،وهما النون والياء ،وي�ستدرجهم
�إىل تقدمي كلمات تت�ضمنهما �أو تت�ضمن �أحدهما ،ثم يعر�ض عليم احلرف اجلديد (اجليم) ،ويحفز على تعرفه ،ومتييزه عن
احلروف ال�سابقة.
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املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة( :رجع احلج�ج من احلج) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف اجليم.
•يتلفظ املكون(ة) بكلم�ت من اجلملة النواة ،مميزا كل كلمة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم
ب�سكل فردي ،حيث يقت�رش على بع�ص العن��رش فقط.
	
  
•يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف اجليم املكتوب بلون اأحمر
داخل كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يحر�ص يف هذا ال�سدد على التلفظ به مفتوح� اأو مك�سورا اأو م�سعف� يف اأول الكلمة ،اأو يف و�سطه� ،اأو يف اآخره� ،ويف كل
مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف اجليم �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور اأ�سفل ال�سفحة ،ثم يقراأ
عليهم الكلم�ت املعزولة ،مركزا على التلفظ بحرف اجليم املكتوب بلون اأحمر ،وحتديد موقعه داخل الكلم�ت بعد متييزه
وعزله.
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف اجليم متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة ،وممدودا ب�لواو.
•يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ر�سم حرف اجليم ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة التي تت�سمنه (جزر – ت�ج – بقراج) بعد
مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له� ،وتلفظ احلرف ثم الكلمة.
•يوجه املكون(ة) انتب�ه اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق والكلم�ت املق�بلة له� (دج�جة  -جن�ر
 عجل) ،واأن ميالأوا الفراغ فيه� بحرف اجليم م�ست�أن�سني ب�ل�سورة دون حروف معزولة م�س�عدة.•اإذا تعذر عليهم االأمر ،يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة (دج�جة  -جن�ر  -عجل) ،فريددونه� بعده ،ثم ير�سمون حرف
اجليم .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف اجليم �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف اجليم داخله�،
وتلفظه.
•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف اجليم اأ�سفل ال�سفحة ،وكذا الكلم�ت املقرتحة (جود  -ح�ج  -ج�مع
 م�سجد) ،وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت املحددة ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة كت�بتهم ،ومدىاحرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
•يقوم املكون(ة) االأداء من حيث :
 oتلفظ كلم�ت تت�سمن حرف اجليم.
 oكت�بة حرف اجليم معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oكت�بة كلم�ت به� حرف اجليم.

الر�شيد :
يتم الرتكيز على ترويج م� ي�أتي ،وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.
 oكلم�ت تنتمي اإىل حقل العالق�ت االأ�رشية.
 oكلم�ت تنتمي يف جممله� اإىل القط�ع الفالحي.
 oاأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئ�ت.
 oرقم�ن ه�تفي�ن.

التقومي
األحظ،
واأعرب

اأحتدث
بالهاتف

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مب� ي�أتي:
•مالحظة كل �سورة على حدة ،وحتديد املوقف اأو الت�رشف الذي تعرب عنه.
•تعبري امل�ستفيد(ة) عن املوقف املالحظ ،والك�سف عم� يدل عليه.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على املالحظة ،وانتق�د املوقف ،والتعبري عنه ،وا�ستخال�ص العربة منه.
يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مب� ي�أتي:
•مالحظة ال�سورة.
•تلفظ رقمي اله�تف بدءا من الي�س�ر اإىل اليمني ،وكت�بتهم�.
ميكن اللجوء اإىل تركيب الرقم اله�تفي لتقومي اإجن�ز امل�ستفيد(ة).
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�أتلفظ،
و�أ�صل
باحلرف
املنا�سب

يركز املكون(ة) على ما ي�أتي:
−القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.
−التمكن من و�صل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.
ميكن للمكون(ة) �أن يتلفظ الكلمة �إذا عرب امل�ستفيد(ة) عن عجز �أو �صعوبة.
−يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة كل عدد على حدة.
−يتلفظ املكون(ة) بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.
−يكتب امل�ستفيد(ة) العدد يف احليز املحدد.
−ميكن مطالبة امل�ستفيد(ة) بالتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات.

�أتلفظ
العدد،
و�أكتبه

يراعي املكون(ة) يف تقومي الن�شاط مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
−ر�سم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ص�ص لها.
−االلتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.
−احرتام عدد الأ�سطر.
−قابلية قراءة ما كتب.
−تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

�أكتب

�أ�ستظهر

الوحدة الثانية

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ الآيات املحددة من �سورة الفلق،
وا�ستظهارها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.
−ي�ستعر�ض ا�ستغفارا.

املقطع الثاين

�أهداف املقطع  :يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ي�أتي :
•تقدمي معلومات �شخ�صية تتعلق باملحافظة على �صحة الأ�رسة.
•متييز حروف ال�سني والفاء واحلاء �سمعيا وب�رصيا يف كلمات ويف جمل.
•ا�ستعمال ال�سني والفاء واحلاء يف كلمات ويف جمل.
•التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.
•كتابة حروف ال�سني والفاء واحلاء منعزلة ويف كلمات.
•حفظ ال�شاهد القر�آين.
•حتديد �صفة �أداء الو�ضوء.
•ا�ستعمال الآالف.
•ا�ستعمال النفي.
•التمر�س بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�سم.

املقطع الثالث

الن�شاط
كفايات توا�صلية

�أحرتم قواعد النظافة

قيم وف�ضائل

الطهارة والو�ضوء

كفايات قرائية

حرف ال�سني

كفايات توا�صلية

زيارة الطبيب

كفايات قرائية :احل�ساب

الآالف

كفايات قرائية

حرف الفاء

كفايات توا�صلية :التعبري

�أ�ستعمل النفي

كفايات حياتية �أو مهنية  +ر�صيد

�أهمية نظافة اليدين  +مراجعة الر�صيد

كفايات قرائية
التقومي

حرف احلاء

تقومي ودعم مرحلي
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كفايات توا�شلية
التمهيد
املالحظة

 −ميهد املكون(ة) لدر�سه بحوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول ظروفهم ال�سحية ،وي�سري يف �سي�ق ذلك اإىل بع�ص االأمرا�ص
املنت�رشة ،وم� ت�ستوجبه من حر�ص وعن�ية ووق�ية.

 −يوزع املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت ،ويكلف كل جمموعة مبالحظة ال�سور ،وحتديد
مكون�ته� ،وم� تعرب عنه كل و�سعية بخ�سو�ص قواعد النظ�فة.
−

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

اأحرتم قواعد النظافة

−
−
−
−

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية االآتية :
يتتبع اأعم�ل املجموع�ت ،ويتدخل بني احلني واحلني لتوجيه النق��ص ،واإبراز �رشورة احرتام قواعد النظ�فة
و�سبل الوق�ية ال�سحية.
تعر�ص املجموع�ت ،بعد التح�ور واملن�ق�سة ،م� تو�سلت اإليه �سفهي� ،ويتم يف �سي�ق ذلك ا�ستخال�ص من�ذج من قواعد
النظ�فة واحلم�ية ال�سحية التي يتطلبه� القط�ع عموم� ،والفرد يف اأ�رشته اأو داخل املجتمع بوجه ع�م.
	
  
يفتح املكون(ة) حوارا لتقدمي اأمثلة اأخرى تعزز م� مت ا�ستخال�سه ،مركزا على اأهمية ذلك يف بن�ء اأ�رشة �سعيدة.
ام َق َو ِ
ُوك َ�س ِل ٌيم.
اع ِد ال َّنظ�ف َِة ُ�سل ٌ
ي�ستعني املكون(ة) ب�ل�سورة اأ�سفل ال�سفحة ،وب�جلملة املقرتحة االآتيةِ :ا ْح ِ َ
رت ُ
يقراأ اجلملة قراءة مت�أنية ،مركزا على اإبراز حرف ال�سني ،ويدعوهم اإىل حتديد قواعد النظ�فة الواجب
احرتامه� .وال ب�أ�ص من اأن يقرتح �سورا اأخرى من��سبة تتعلق ب�لنظ�فة والوق�ية ال�سحية.
يقوم املكون(ة) االأداء من حيث:
 oالقدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
 oاالنخراط يف العمل اجلم�عي.
 oربط املو�سوع ب�لو�سط املهني.
 oمتييز قواعد النظ�فة والوق�ية ال�سحية.

حرف ال�شني

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

	
  

•يذكر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلروف املدرو�سة يف املقطع ال�س�بق ،ويط�لبهم ب��ستعم�له� يف كلم�ت ،ثم يقدم
احلرف اجلديد (ال�سني) ،مقت�رشا على ت�سميته ،وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه.
•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (ال�سلوك ال�سليم اأ�س��ص ال�سحة) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف ال�سني.
•يتلفظ املكون(ة) بع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف ال�سني املكتوب بلون اأحمر
يف كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
	
  
•يحر�ص املكون(ة) على متييز التلفظ ب�حلرف بح�سب احلرك�ت الثالث (الفتحة،
وال�سمة ،والك�رشة) والت�سعيف �سواء يف و�سط الكلمة  ،اأو يف اآخره� ،ويف كل
مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف ال�سني �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ عليهم
اجلملة ال�س�درة عن املراأة التي تنظف اأ�سن�نه� ،وتلك املعربة عن غ�سل اليدين ،مركزا على التلفظ بحرف ال�سني املكتوب
بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم يف �سي�ق ذلك ب�لتلفظ ب�لكلم�ت
ذاته� وكلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.
•يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف ال�سني متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة ،ومنون� بتنوين ال�سم،
وممدودا ب�الألف.
•يدعو خم�طبيه اإىل متييز حرف ال�سني املعزول ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة املن��سبة ،وذلك بعد مالحظة ال�سورة التي فوقه�،
وتلفظ حرف ال�سني والكلمة عينه� (ي�سقي � -س�قية  -ك�أ�ص).
•يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق (�سنبلة  -ف�سيلة � -سم�ص) ،واأن ي�سلوا الكلمة
ب�ل�سورة املن��سبة بعد ملء فراغه� ب�ل�سني املن��سبة .واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة على حدة ،فريددونه�،
ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة املن��سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف ال�سني �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز
حرف ال�سني داخله� ،وتلفظه.
•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف ال�سني اأ�سفل ال�سفحة ،م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد ب�الألف ،وكذا الكلم�ت
املقرتحة (�سفن – ب�سب��ص  -ك�أ�سي) ،وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت املعنية ،واأن يتتبع اأعم�لهم ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة
كت�بتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.
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−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
o oتلفظ حرف ال�سني وكلمات تت�ضمنه.
o oكتابة حرف ال�سني معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات تت�ضمن حرف ال�سني.

تقومي
وتعزيز
التعلم

قيم وف�ضائل

الطهارة والو�ضوء

−يقدم املكون(ة) لدر�سه بالآية الكرمية (�إن الله يحب التوابني ويحب املتطهرين) ،ثم ي�ستف�رس امل�ستفيدين وامل�ستفيدات حول
معنى التوبة والطهارة ،وحول العالقة بني الطهارة والو�ضوء ،ويدعوهم �إىل تعرف ذلك انطالقا من الأن�شطة املقرتحة.

التمهيد

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل تالوته لل�شاهد القر�آين مو�ضوع الدر�س (الآية ال�ساد�سة من �سورة
املائدة).
−يحر�ص املكون(ة) على ذكر الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�س ال�سابقة.

الت�سميع

−ي�رشح املكون(ة) الكلمات ال�صعبة.
−يتدرج �إىل �رشح فحوى الآية الكرمية مو�ضوع الدر�س.

ال�رشح

−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية من خالل ترديدها بالتناوب ،فرديا ثم جماعيا ،ويوجه �أداءهم.
−يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.

الرتديد

−يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول الو�ضوء و�أهميته و�رشوطه ،ثم يدعو �أحدهم للتو�ض�ؤ �أمام زمالئه.
−يعمد املكون(ة) ،يف تلك الأثناء ،مع باقي �أفراد اجلماعة� ،إىل ت�صحيح �أدائه �أو تثمينه .وميكن للمكون �إذا ما �شعر ب�إحراج
�أمام خماطبيه �أن ي�ستعني ب�رشيط ال�صور املرافق للدر�س� ،أو يعر�ض �رشيط ت�سجيل ي�سبغ فيه �شخ�ص الو�ضوء ،وذلك �إذا
ما توافرت لديه الو�سائل املنا�سبة.
−ي�ستخل�ص ف�ضل الو�ضوء من خالل احلديث ال�رشيف الوارد يف ن�شاط «�أ�ستفيد».

ا�ستخال�ص
الأحكام
تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
oا�ستظهار الآية الكرمية.
o
oحتديد �صفات �أداء الو�ضوء.
o

زيارة الطبيب

كفايات توا�صلية
التمهيد
املالحظة

 −ي�شخ�ص املكون(ة) يف بداية در�سه مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ذات ال�صلة بقواعد النظافة و�سبل الوقاية ال�صحية،
ويطالبهم بتقدمي �أمثلة لذلك.
 −يوجه املكون(ة) عناية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة للدر�س ،وحتديد
مكوناتها ،ثم ترتيبها ل�رسد ق�صة املر�أة احلامل
−
−

التحاور

−
−
−

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) ،يف هذه املرحلة ،اخلطوات املنهجية الآتية :
يق�سم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى ،ويعني م�سريا لكل منها.
يطلب من كل جمموعة �أن تفتح نقا�شا بني �أفرادها حول �أهمية الفح�ص بالن�سبة �إىل املر�أة
احلامل ،وحول عالمات احلمل ،والتلقيح ...ويعمل يف �أثناء ذلك على تتبع �أعمالهم ،وتوجيه مناق�شتهم.
يكلف كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت �إليه ب�ش�أن املو�ضوع املقرتح.
يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ح�سن اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ اجلملة املذيلة لل�صور« :الفح�ص مفيد للمحافظة
على احلامل».
يحر�ص املكون(ة) على متييز حرف الفاء �سمعيا وب�رصيا ،ويدعو خماطبيه �إىل مالحظة كيفية التلفظ به وكتابته.
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
القدرة على التحاور والنقا�ش و�إبداء الر�أي.
o
االنخراط يف العمل اجلماعي.
o
�رسد وقائع زيارة طبيب.
o
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حرف الفاء

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

التدرب

•يتلفظ املكون(ة) بحرف الي�ء ب�حلرك�ت الثالث ،ويدعوهم اإىل تعرفه ،والتدرب على كت�بته ،وا�ستعم�له يف كلم�ت اأو جمل.

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة (الفح�ص مفيد للمراأة احل�مل) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف الف�ء.
•يتلفظ املكون(ة) ببع�ص كلم�ت اجلملة النواة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده�
	
  
جم�عي� ثم ب�سكل فردي.
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف الف�ء املكتوب بلون اأحمر يف كل
كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يحر�ص يف هذا ال�سدد على متييز التلفظ به بح�سب احلرك�ت يف و�سط الكلمة ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات
جم�عي� وفردي�.

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الف�ء �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ
عليهم اجلملة املعربة عن كل منهم� (الفح�ص يحفظ ال�سحة – ننظف االأطف�ل )  ،مركزا على التلفظ بحرف الف�ء املكتوب
بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم بتلفظ الكلم�ت ذاته� وكلم�ت
اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.
•يتدرج املكون(ة) ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف الف�ء متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة ،ومنون� بتنوين
ال�سم ،وممدودا ب�الألف والواو والي�ء.
•يدعو املكون(ة) خم�طبيه اإىل مالحظة ال�سور والكلم�ت املت�سلة به� ،ومتييز حرف الف�ء ب�رشي� يف كل منه� ،وو�سله
ب�لكلمة املن��سبة.
•يطلب املكون(ة) من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق ،واأن ميالأوا فراغه� ب�لف�ء املن��سبة،
(ف�كهة  -فلفل – قفل) ،ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة املحدد ،ويتلفظونه�؛ وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف
الف�ء �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف الف�ء داخله� ،والتلفظ به .واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة،
ويرددونه� بعده.

•ي�سجع املكون(ة) اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف الف�ء اأ�سفل ال�سفحة ،م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد ب�الألف والواو ،وكذا الكلم�ت
املقرتحة (فلفل – ف��ص  -عف�ف).
•يتلفظ املكون(ة) احلرف والكلم�ت املعنية ،ويتتبع اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وحرك�ت اأيديهم ،وطريقة كت�بتهم،
ومدى احرتامهم للحيز املطلوب.
•يتدخل للت�سحيح والتوجيه ،كلم� دعت ال�رشورة.

تقومي
وتعزيز
التعلم

•يقوم املكون(ة) االأداء من حيث :
 oتلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الف�ء.
 oكت�بة حرف الف�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.
 oكت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الف�ء.

التمهيد

•ميهد املكون(ة) لدر�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�لوحدات والع�رشات واملئ�ت ،ثم يط�لبهم ب�أمثلة.

كفايات قرائية :احل�شاب

املالحظة

التدريب

الآلف

•يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلم�عة ،عن طريق احلوار املوجه ،اإىل مالحظة ال�سورة ،واال�ستم�ع اإىل اجلملة اال�ستفه�مية
ال�س�درة عن الطبيبة ،وكذا اجلواب الذي قدمته اأم الطفل ،مركزا على متييز االأعداد امل�ستعملة ،وحتديد العدد اجلديد.
•ي�ستنتج املكون(ة) مبعية اأفراد اجلم�عة الوحدات التي تت�ألف من عدد واحد من  0اإىل  ،9وبني الع�رشات التي تتكون من
عددين اثنني ،وبني املئ�ت التي ت�سم ثالثة اأعداد ،ثم االآالف التي تت�سمن اأربعة اأعداد.
•ينبه املكون(ة) اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم ،تليه� الع�رشات يف ج�نبه� على الي�س�ر ،ثم املئ�ت يف املرتبة الث�لثة على
الي�س�ر ،ثم االآالف بعده� يف اجلهة الي�رشى.
•يتدرج املكون(ة) ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة االأعداد املقرتحة ( ،) 9001 – 7382 – 5600 – 2865 – 1350
وتلفظه� وفق م� مت ا�ستنت�جه ،فيبداأ من الي�س�ر .ويحر�ص املكون(ة) م� اأمكن على متييز الوحدات والع�رشات واملئ�ت
واالآالف يف كل عدد على حدة ،وتلفظه�.
•يكلف املكون(ة) اأفراد اجلم�عة بكت�بة اأعداد مركبة من وحدات وع�رشات ومئ�ت واآالف .ويعمل اآنذاك على تتبع اأعم�لهم،
ومراقبة اإجن�زهم ،وتوجيهه.
•يتدرج املكون(ة) ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة كل عدد من االأعداد الواقعة قبل نقط احلذف ،وذكر العدد املوايل
لكل منه� ،ثم كت�بته� .واإذا �س�دف املكون(ة) �سعوبة ،يقت�رش على متييز الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف ،ويتلفظ
هو ب�لعدد املوايل ،ويكلفهم بتحديد عن��رشه ،ثم كت�بته.
•ميكن للمكون(ة) اقرتاح اأعداد اأخرى للتدرب ،والتو�سل ب�الألواح لكت�بته�.
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تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبع� مل� ي�أتي :
•حتديد الوحدات والع�رشات واالآالف فيم� ي�أتي.5320 - 4252 – 5033 – 1000 :
•تلفظ الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف ،وكت�بته�.
•يراعى يف تقومي الن�س�ط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف.

اأ�شتعمل النفي

كفايات توا�شلية :التعبري

•يذكر املكون(ة) ،يف بداية احل�سة ،امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مب� مت تداوله يف در�ص التوا�سل والتح�ور حول قواعد الوق�ية
ال�سحية والنظ�فة ،ثم يطلب راأيهم يف بع�ص ال�سلوك�ت االإيج�بية وال�سلبية.

التمهيد
املالحظة

•يوجه املكون(ة) عن�ية اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور الثالث امل�س�حبة للدر�ص ،وحتديد ال�سلوك ال�سيئ
الذي تعرب عنه كل واحدة منهم� ،وكذا العب�رة الدالة على موقف ال�سخ�ص.
•يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته للعب�رات( :اأقبل  -ال اأقبل  -ل�ست متفقة  -غري
م�سوؤول).
•يركز املكون(ة) على املوقف ال�سخ�سي للمتكلم ،وعلى الكلم�ت الدالة على النفي (ال – ل�ست – غري).

ال�شماع
التدرب
تقومي
وتعزيز
التعلم

•يدعو املكون(ة) ب�قي اأفراد اجلم�عة اإىل حتديد �سلوك�ت قبيحة ،والتعبري عنه� ب��ستعم�ل النفي.
•ميكنه اأن يقرتح عليهم �سورا تعر�ص �سلوك� �سيئ� ،ويكلفهم بنفيه بوا�سطة الكلم�ت املروجة.
يراعي املكون(ة) يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين م� ي�أتي:
ا�ستعم�ل كلم�ت دالة على النفي.
o
متييز ال�سلوك القبيح م�ستعمال النفي.
o

كفايات قرائية
التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�شمعي
والب�رشي

حرف احلاء

•ميهد املكون(ة) للح�سة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرفني املروجني يف هذا املقطع ،وهم� ال�سني والف�ء ،وي�ستدرجهم
اإىل تقدمي كلم�ت تت�سمنهم� اأو تت�سمن اأحدهم� ،ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد (احل�ء) ،ويحفز على تعرفه ،ومتييزه عن
حرف اجليم املدرو�ص �س�بق�.

•يقراأ املكون(ة) اجلملة النواة( :التلقيح حم�ية ل�سحة احل�مل) قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف ،وبخ��سة حرف
احل�ء.
•يتلفظ املكون(ة) بكلم�ت اجلملة النواة ،مميزا كل كلمة على حدة ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم
ب�سكل فردي ،حيث يقت�رش على بع�ص العن��رش فقط.
	
  
•ي�ستدرج املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة حرف احل�ء املكتوب بلون
اأحمر داخل كل كلمة ،ثم ب�سكل معزول حتته�.
•يتلفظ بحرف احل�ء مفتوح� اأو مك�سورا اأو م�سموم� اأو ممدودا يف اأول الكلمة ،اأو يف و�سطه� ،اأو يف اآخره� ،ويف كل مرة
يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.
يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الت�لية :
•ي�س�عد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف احل�ء �سمعي� وب�رشي� ،فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورتني ،ثم يقراأ
عليهم اجلملة املعربة عن كل منهم� (اأ�ستحم �سب�ح� – احم �سحتك)  ،مركزا على التلفظ بحرف احل�ء املكتوب بلون اأحمر يف
الكلم�ت املعزولة ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت ،ويكلفهم بتلفظ الكلم�ت ذاته� وكلم�ت اأخرى يخت�ره�
اأو يعينه� لهم من الر�سيد.
•يتدرج املكون(ة) ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم حرف احل�ء متحرك� ب�لفتحة وال�سمة ،وممدودا ب�الألف والواو
والي�ء.
•يدعو املكون(ة) اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ر�سم حرف احل�ء ب�رشي� ،وو�سله ب�لكلمة التي تت�سمنه بعد مالحظة ال�سورة
امل�س�حبة له� ،وتلفظ احلرف ثم الكلمة (حداد  -لق�ح  -يحرث).
•يوجه املكون(ة) انتب�ه اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ال�سور الثالث املوالية للن�س�ط ال�س�بق ولكلم�ت املق�بلة له� ،واأن ميالأوا
الفراغ فيه� بحرف احل�ء م�ست�أن�سني ب�ل�سورة دون حروف معزولة م�س�عدة.
•واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون(ة) كل كلمة على حدة (تف�ح  -حم�مة  -نحلة) ،فريددونه� بعده ،ثم ير�سمون حرف
احل�ء .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف احل�ء �سمعي� وب�رشي� ،ومتييز حرف احل�ء داخله�،
وتلفظه.
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التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم
الر�صيد :

−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة حرف احلاء �أ�سفل ال�صفحة ،وكذا الكلمات املقرتحة (حممد  -حياة  -لقاح) ،وال
ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات املحددة ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز
املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث :
−تلفظ كلمات تت�ضمن حرف احلاء.
−كتابة حرف احلاء معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
−كتابة كلمات تت�ضمن حرف احلاء ،وتلفظها.

يتم الرتكيز على ترويج ما ي�أتي ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
 oكلمات تنتمي �إىل حقل احلماية ال�صحية والوقاية من الأمرا�ض.
 oكلمات تنتمي يف جمملها �إىل حقل الفالحة واحلماية ال�صحية.
� oأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئات و�آالف.

التقومي
�أالحظ،
و�أعرب

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطع

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة كل �صورة على حدة ،وحتديد املوقف �أو الت�رصف املعرب عنه.
−تعبري امل�ستفيد(ة) عن املوقف املالحظ ،والك�شف عما يدل عليه.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على املالحظة ،وانتقاد املوقف ،والتعبري عنه ،وا�ستخال�ص العربة منه.

�أ�ستعمل
النفي

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبا ي�أتي:
−مالحظة �صور تعر�ض مواقف وو�ضعيات ،والتعبري عنها( .ميكن اقرتاح عمل يف جمموعات).
−ا�ستعمال النفي للتعبري عن موقف �سيئ مالحظ.

�أتلفظ،
و�أ�صل
باحلرف
املنا�سب

يركز املكون(ة) على ما ي�أتي:
−القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.
−التمكن من و�صل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.
ميكن للمكون(ة) �أن يتلفظ الكلمة �إذا عرب امل�ستفيد(ة) عن عجز �أو عن �صعوبة.

�أتلفظ
العدد،
و�أكتبه

�أكتب

�أ�ستظهر

−يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة كل عدد على حدة.
−يتلفظ املكون(ة) بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.
−يكتب امل�ستفيد(ة) العدد يف احليز املحدد.
−ميكن مطالبة امل�ستفيد(ة) بالتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات والآالف.
يراعي املكون(ة) يف تقومي الن�شاط مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
−ر�سم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ص�ص لها.
−االلتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.
−احرتام عدد الأ�سطر.
−قابلية قراءة ما كتب.
−تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

−يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ الآية ال�ساد�سة من �سورة املائدة،
وا�ستظهارها.
−يتم ذلك ب�شكل فردي.
−يرتب امل�ستفيد(ة) مراحل الو�ضوء.
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الن�شاط  :تقومي ودعم
الن�شاط امل�ستهدف :التوا�صل والتعبري
املهارات والكفايات

�أداة
التقومي

معرفة قواعد ال�سلوك
داخل املجتمع :احلياة
يف الو�سط الأ�رسي

�شفهي

معرفة قواعد ال�سلوك
داخل املجتمع :الوقاية
ال�صحية

�شفهي

ماذا �أفعل ؟
وملاذا ؟

�شفهي

�أالحظ،
و�أ�ستعمل

�إنتاج ملفوظ ب�سيط
مرتبط مبعـي�ش احلياة
اليومية با�ستعمال
كلمات م�ألوفة
ومعلومات

�شفهي

ال�س�ؤال
املطروح

طريقة �إجناز التقومي

�أحكي عن
�سلوك الفالح
والفالحة يف
الأ�رسة

يوجه املكون(ة) انتباه امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور
املعرو�ضة ا�ستثارة لذاكرته ،والتحدث بتلقائية عن �سلوك �أو �أكرث ينم
عن اال�ضطالع بامل�س�ؤولية داخل الأ�رسة ،والت�شارك يف اتخاذ القرار.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على اختيار ال�سلوك ،والقدرة على التعبري
عنه ،و�إظهار اال�ستفادة من خربته� ،أو مما مت ترويجه يف الق�سم.

�أحتدث بالهاتف

الن�شاط امل�ستهدف :القراءة والكتابة
القراءة والتلفظ :
�أتلفظ ،و�أ�صل
متييز احلروف
باحلرف
�شفهي
وتلفظها داخل الكلمة
املنا�سب
�أتلفظ و�أ�صل

متييز الكلمة وتلفظها
التمييز بال�سماع بني
خمتلف الكلمات
واجلمل

�شفهي

�شفهي

الكلمة بال�صورة
املنا�سبة
�أ�سمع ،و�أ�صل
بال�صورة
املنا�سبة

الكتابة :
ر�سم احلروف
منعزلة

ر�سم احلروف يف
�سياق كلمة

كتابي

�أكتب احلروف

يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على املالحظة ،وحتديد ال�سلوك
الذي تعرب عنه كل �صورة ،وا�ستخال�ص ال�سبب الذي يتمثل يف النظافة والوقاية
ال�صحية و�أهميتهما يف احلياة الأ�رسية واملجتمعية.
يركز املكون(ة) يف تقوميه على مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على مالحظة ال�سلوك ،والتعبري
عنه بجمل تت�ضمن �أدوات النفي (ال  -لي�س  -غري) ،وتعرب فعال عن موقف من رف�ض
ذلك ال�سلوك ،وا�ستثمار املعلومات والكلمات امل�ألوفة لديه.

يطلب املكون(ة) من امل�ستفيد(ة) التظاهر باالت�صال هاتفيا ب�أحد الزبناء �أو الأ�شخا�ص
الذين يتعامل معهم يف املجال ،ويالحظ مدى متكنه من ا�ستعمال الهاتف ،ومدى قدرته
على تقدمي معلومة� ،أو طلب خدمة..

يراعي املكون(ة) مدى متكن امل�ستفيد(ة) من متييز احلروف التي مت ترويجها يف املقطع،

من خالل و�صل كلمة �أو كلمتني بها ،بعد التلفظ بكل كلمة على حدة .وي�شرتط عدم
الو�صل باحلرف التي مل يتم تلفظها.

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة ال�صويرات ،ومتييز الكلمة الدالة عليها ،من خالل

و�صلها بها ،وتلفظها.

يقر�أ املكون(ة) كل عبارة من العبارات الثالث مرتني �أو ثالث مرات ،ويطلب من
امل�ستفيدات وامل�ستفيدين و�صل العبارة التي �سمعوها بال�صورة املعربة عنها.

يقوم هذا الن�شاط على املالحظة التجزيئية للحرف معزوال يف �أ�شكاله املختلفة ،ويراعي

املكون(ة) يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له،

ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب...

يدعو املكون(ة) امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة ال�صورة والكلمة الدالة عليها التي تتخللها نقط
كتابي

�أملأ الفراغ

كتابي

�أكتب الكلمات

حذف يف الأ�سفل ،واختيار احلرف املنا�سب مللء ذلك الفراغ ،م�ستعينا يف بحروف

الن�شاط ال�سابق .ويركز املكون(ة) على نوع احلرف املر�سوم بح�سب موقعه يف �أول
الكلمة� ،أو يف و�سطها� ،أو يف �آخرها.

يقوم هذا الن�شاط على املالحظة الكلية للكلمة من خالل ر�سم احلرف داخلها ،ويراعي
ر�سم الكلمات

املكون(ة) يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على احرتام احليز املخ�ص�ص للكلمة ،ومدى
التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن

اال�سرت�سال والت�ســـل�سل ،وال�سالمة من الأخطاء.
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الن�شاط امل�ستهدف :تقومي الرتبية الدينية
املهارات والكفايات

�أداة التقومي

حفظ �آيات من القر�آن
الكرمي

�شفهي

�أداء الواجبات الدينية

�شفهي

الن�شاط امل�ستهدف :تقومي احل�ساب
املهارات والكفايات

�أداة التقومي

متييز الوحدات
والع�رشات واملئات
والآالف

�شفهي

تلفظ الأعداد
(الوحدات
والع�رشات واملئات
والآالف)

�شفهي

كتابة الأعداد :
الوحدات
والع�رشات واملئات
والآالف

كتابي

ا�ستعمال الأعداد كتابة
وتلفظا من �أجل تبليغ
معلومة

ال�س�ؤال املطروح
�أ�ستظهر
�أرتب �أركان
الإ�سالم� :أَ ِ�صلُ
بخط
َ

طريقة �إجناز التقومي
يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم
ل�سورتي العلق والفلق ،فيعني منهم من ي�ستظهر �إحداهما �أو هما معا ،مركزا
على �سالمة النطق ،وح�سن الأداء ،واال�سرت�سال وعدم التعرث.
يركز املكون(ة) يف تقومي امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ا�ستظهار ال�شاهد
القر�آين ،ثم و�صل كل �صورة بالرقم الذي يحدد رتبتها عند �أداء الو�ضوء.

ال�س�ؤال املطروح

طريقة �إجناز التقومي

�أميز العدد :
�أ�صل بخط

يطلب املكون(ة) من امل�ستفيد و�صل العدد باملطلوب ،ومتييزه عن الأعداد
الأخرى .ويعترب الأداء موفقا �إذا قام امل�ستفيد بذلك مبفرده� ،أما �إذا �أبدى
عجزا فمن الالزم �أن يتلفظ املكون(ة) باملطلوب (الوحدات – الع�رشات –
املئات  -الآالف) ،ويقوم امل�ستفيد(ة) بعملية الو�صل.

�أتلفظ

يركز املكون(ة) يف هذا املطلب على التلفظ بالأعداد ،والتمييز يف ذلك بني
الوحدات والع�رشات واملئات والآالف .ويقبل جواب امل�ستفيد(ة) لو مت
التلفظ ب�شكل جتزيئي من اليمني �إىل الي�سار �أو من الي�سار �إىل اليمني.

�أكتب
�أكمل بالعدد
املوايل
�أراد ملعلم �أحمد
�إعطاء رقم
الهاتف
لزبون ،ا�ستعمل
الرقم :بالوحدات
– بالع�رشات
�أركب الأرقام يف
الهاتف

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) �أوال بكتابة الأعداد يف احليز املحدد مراعيا الدقة
يف ر�سم العدد ،واحرتام الف�ضاء والرتتيب ،وثانيا بكتابة العدد املوايل لكل
عدد حمدد ،وميكن للمكون(ة) �أن يتلفظ ذلك العدد ما دام املعيار حمددا يف
القدرة على ر�سم العدد املطلوب.
يراعي املكون(ة) يف تقوميه للن�شاط الأول مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على
ا�ستعمال الأعداد من �أجل حتقيق غر�ض معني ،وهو تركيب الرقم الهاتفي،
وال فرق بني ا�ستعمال الهاتف� ،أو التلفظ بالأرقام� ،أو كتابتها ما دام
الغر�ض هو اال�ستعمال ال�صحيح للعدد املطلوب يف املوقف املحدد �أو املفاجئ.
�أما يف الن�شاط الثاين فال بد من �إعطاء الأولوية ال�ستعمال الهاتف ،وتركيب
الرقم املطلوب رقما رقما
بح�سب الوحدات �أو رقمني برقمني تبعا للع�رشات.

الن�شاط امل�ستهدف :تقومي الكفايات
طريقة �إجناز التقومي

يقر�أ املكون(ة) اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها ،واال�ستماع �إليه
جيدا ،ثم يكلفهم بتحديد �سلوك الزوج ،وما يرمز �إليه ،وحتديد ال�سلوك ال�صحي املطلوب .وكل ذلك �شفويا.
ي�ساعد املكون(ة) �أفراد جماعته على تقدمي املعلومات ،وكتابتها يف املكان املحدد ،م�ستعمال الكلمات والأعداد ا�ستجابة للو�ضعية امل�شكلة يف
بداية الوحدة.
يطالبهم بعد ذلك بقراءة الأعداد املكتوبة باللون الأحمر ،والتي هي معلومات �شخ�صية تتعلق باملري�ضة.
ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده يف حل امل�شكلة ،وحتليلها.

ملحوظة :يتم التقومي فرديا ،وقد ميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار ،وذلك يف التوا�صل والتعبري ب�شكل خا�ص ،ويف تقومي

الكفايات ب�شكل عام.

78
25/09/19 13:44

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 78

:الوحدة الثالثة
الفالح ع�ضو يف اجلماعة املهنية
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الوحدة الثالثة  :الفالح ع�ضو يف اجلماعة املهنية
الن�شاط

املقطع الثاين

كفايات توا�صلية

الفالحون جماعة مهنية

كفايات قرائية

حرف الزاي

التعاون بني �أفراد اجلماعة
املهنية واجب

كفايات قرائية

�سورة الن�رص

حرف القاف

الفالح يحافظ على جودة
املنتوج

حرف الذال

�سورة النا�س
حرف العني

�أداء ال�صالة

قيم وف�ضائل

كفايات قرائية :احل�ساب
كفايات توا�صلية:
التعبري
كفايات قرائية

اجلمع

حرف ال�شني

حرف الغني

اجلمع مع االحتفاظ

الطرح

�أحدد االجتاهات

�أحدد املواقع

�أعرب عن الأيام وال�شهور

حرف ال�صاد

حرف اخلاء

حرف الطاء

كفايات حياتية �أو مهنية
 +ر�صيد

متويل امل�شاريع ال�صغرى +
مراجعة الر�صيد

الرتبة  +مراجعة الر�صيد

املاء والرتبة  +مراجعة
الر�صيد

التقومي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

املقطع الأول

املقطع الثالث

عند نهاية الوحدة الثالثة ،يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة من تقدمي �شفهيا وكتابيا معلومات تتعلق بقواعد املهنة،
وتلفظ خطاب وظيفي وكتابته.
لتقومي هذه الأهداف ،ننطلق من و�ضعية تتطلب من امل�ستفيد(ة) �أن:
يعرب �شفهيا عن �إن�شاء م�رشوع تعاوين مهني.
يقر�أ ويكتب معلومات تتعلق باملو�ضوع :الفتة ،معلومات �شخ�صية...
يح�سب م�صاريف التنقل با�ستعمال طريقة اجلمع والطرح.

كفايات توا�صلية
التمهيد

املو�ضوع :الفالحون جماعة مهنية (املقطع الأول)

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور الفالح يف املجتمع ،والأعمال التي يقوم بها.
−يلفت املكون(ة) نظرهم �إىل �أهمية قطاع الفالحة يف التنمية الب�رشية.

−يدعو املكون(ة) �أفراد املجموعات �إىل مالحظة ال�صور الـمعرو�ضة يف الن�شاط،
وحتديد �أمناط الأن�شطة التي متار�س يف جمال الفالحة.

−ميكن للمكون(ة) �أن ي�ستف�رس كذلك عن الأعمال التي تزاول يف حميط امل�ستفيدين
املالحظة

وامل�ستفيدات كالزراعة ،وتربية املوا�شي وال�سقي...
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التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يفتح املكون(ة) حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور كل ن�شاط فالحي يف التنمية ،وذلك مثل:
o oالك�ساب :يوفر الإنتاج احليواين لغذاء املواطن
 o oاملزارع :يوفر لل�ساكنة املواد الغذائية ال�رضورية من زرع وخ�رض وفواكه
o oاملقاول الفالحي :يطور املنتوج عن طريق اال�ستثمار
o oالنقال :يلعب دورا يف تو�صيل الإنتاج �إىل الزبون
بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�شاركني على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط القراءة ،مع الرتكيز
على احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال ،واجلملة النواة هي :التزام قواعد املهنة الزم
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oمدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية دور الفالح يف تنمية البلد ،و�أهمية كل ن�شاط مهني ،ومدى
�إدراكهم ملفهوم اجلماعة املهنية.
o oالقدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

كفايات توا�صلية
التمهيد

او ُن َبينْ َ َ�أ ْفرادِ اجلماعة املهنية واجب (املقطع الثاين)
املو�ضوع :الت ََّع ُ

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالتذكري مبا تو�صل �إليه يف در�س التوا�صل ال�سابق ،حيث �أدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات �أنهم
يكونون جماعة مهنية ،ثم يربط الدر�س ال�سابق باجلديد بجعلهم يدركون �أهمية التعاون فيما بينهم لتحقيق التكامل املطلوب.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور
املعرو�ضة يف الن�شاط ،وحتديد نوع امل�شاريع التعاونية التي يتطرق

املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

�إليها امل�شاركون مثل :زراعة منتوج معني� ،إن�شاء تعاونية� ،رشاء
جرار ،تربية النحل �أو الأرانب...

−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول نوع امل�شاريع التي حتتاج �إىل تعاون يف ظل اجلماعة املهنية.
−يق�سم امل�ستفيدات �أو امل�ستفيدين �إىل جمموعات �صغرى ،ويعني م�سريا لكل منها ،ثم يطلب من كل جمموعة �أن تقرتح
م�رشوعا تعاونيا لتحقيق �إنتاج معني.
−يكلف كل جمموعة بعر�ض امل�رشوع الذي تو�صلت �إليه لي�ستنتج معهم �أن هناك عدة �إمكانات للتعاون بني �أفراد اجلماعة
املهنية.
بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�شاركني على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط القراءة مع الرتكيز على
احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال .واجلملة النواة هي:
َ
الز َر ِ
َـح ُ�ص ِ
اع ِّي
ول ِّ
ام فَرِ ٌ
يق ِم َن ال َفال َِّح َ
ني َم�شرْ ُ وع ًا ِل َن ْقلِ امل ْ
�أ َق َ
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oمدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية التعاون بني �أفراد املجاعة املهنية.
o oمدى توفقهم يف اقرتاح م�رشوع تعاوين.
o oالقدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

كفايات توا�صلية
التمهيد

املو�ضوع :الفالح يحافظ على جودة املنتوج (املقطع الثالث)

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالتذكري مبا تو�صل �إليه يف در�سي التوا�صل ال�سابقني ،حيث �أدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات �أنهم
يكونون جماعة مهنية ت�سهم يف التنمية ،ثم يربط الدر�س ال�سابق باجلديد بجعلهم يدركون �أهمية حفاظ كل مهني،كيفما
كانت مهنته ،على جودة املنتوج.
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املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور املعرو�ضة يف
الن�شاط ،وحتديد اجلودة املطلوبة يف كل مراحل املنتوج من مرحلة �إنتاجه �إىل
جنيه ونقله حتى ي�صل �إىل الزبون (انظر ال�صور املعرو�ضة جلني الزيتون).
−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول معايري اجلودة يف الإنتاج
الفالحي؛ وذلك مثل:
o oتربية املوا�شي ونقلها وذبحها وتوزيعها
o oتربية الدواجن ونقلها �إىل الزبون
o oالإنتاج ال�شجري من ليمون وتفاح و�إجا�ص وغريه
�o oإنتاج احلليب وم�شتقاته من زبدة وجنب
o oحتويل بع�ض املنتوجات كزيت الزيتون والأركان والعطور...
بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط القراءة ،مع
الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال .واجلملة النواة هي:
�ش َ
وط الجْ َْو َد ِة
ِا ْ�شترَ ِ َم ْن ُتوج ًا َي ْحترَ ِ ُم ُ
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oمدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من معرفة قواعد احلفاظ على جودة املنتوج.
o oمدى توفقهم يف اقرتاح �أمثلة من جمال �إنتاجهم.
o oالقدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

كفايات قرائية

املو�ضوع :حرف الزاي  +حرف الذال  +حرف ال�صاد (املقطع الأول)

ميهد املكون(ة) لدرو�سه الثالثة م�سرت�شدا باخلطوات املوالية ،فيختار ما يالئم الفئة امل�ستهدفة ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:

 −تذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�ضوع ح�صة التحاور والتوا�صل ال�سابقة بهدف الوقوف على اجلملة النواة امل�ستخل�صة
منها ،ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�سب الإمكان.

−ت�شخي�ص مكت�سباتهم بخ�صو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�سابق� ،أو بخ�صو�ص احلرف املدرو�س يف احل�صة الفارطة.

ويف حالة التعامل مع حريف الزاي والذال ي�ستح�سن �أن يذكر بحريف الراء والدال املدرو�سني يف الوحدة الثانية ،ومن ثم

التمهيد

يقارن بني احلرفني من حيث الر�سم ،ويلفت النظر �إىل التمييز بينهما نطقا وخطا..

−مطالبة اجلماعة امل�ستهدفة با�ستعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات ،ثم تقدمي احلرف اجلديد (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد)،
مقت�رصا على ت�سميته ،وداعيا �إىل تعرف كيفية ر�سمه ،ومتييزه عن حرف مدرو�س �سابقا.

−انتقاء كلمة �أو عبارة مما عرب عنه امل�ستفيدات وامل�ستفيدون� ،رشيطة �أن تت�ضمن احلرف امل�ستهدف (الزاي �أو الذال �أو
ال�صاد) ،مع الرتكيز على نطقه ،ومالحظة كيفية ر�سمه ،وتلفظه.

يف جميع الأحوال ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�س ،ويحفز �إىل تعرفه وا�ستعماله..
الع َملَ َبذ َْر ُة ذُ َرة َن ْبذ ُُرها َ -ي ْح ُ�ص ُد ال َفال َُّح
ام ُزمال َِء ا ِمل ْه َن ِة الَزِ ٌم َ -تذَكَّ ر �أَ َّن َ
−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة مو�ضوع الدر�س (ال ِت َز ُ
باحلَ ِ
�صيفاً) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة احلرف امل�ستهدف.
ا�ص َدة ْ
−يتلفظ املكون(ة) ببطء بع�ض كلمات اجلملة النواة ،ويجلي ما �أمكن كل حرف من حروفها ،ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
املالحظة
والتلفظ

�إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل فردي.

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة احلرف املكتوب بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها ،ويحر�ص
يف هذا ال�صدد على متييز التلفظ به بح�سب احلركات �أو املدود املحددة يف اللوحة �سواء يف �أول الكلمة� ،أو يف و�سطها� ،أو يف
�آخرها ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.

ميكن �إ�ضافة كلمات �أو عبارات �أخرى ،فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم� ،رشيطة �أن تت�صل مبا يروج يف القطاع ،و�أال ت�شمل
�صعوبات� ،أو ت�سبب تعرثا.
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يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الآتية:
−ي�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�س (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد) �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم
�إىل مالحظة ال�صورة �أو ال�صور امل�صاحبة للن�شاط ،ثم يقر�أ عليهم اجلملة املت�صلة بها ،واملت�ضمنة للحرف املق�صود املكتوب
بلون �أحمر يف الكلمات املعزولة ،مركزا على التلفظ به ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات ،ثم يكلفهم بالتلفظ
بالكلمات ذاتها �أو كلمات �أخرى يختارها �أو يعينها لهم من الر�صيد.
−يتدرج بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ر�سم احلرف (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد) متحركا بالفتحة وال�ضمة والك�رسة� ،أو
منونا �أو م�ضعفا �أو ممدودا ..وي�ستح�سن �أن ي�شري �إىل احلركة املميزة �أو عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير،
ويدعو �إىل ا�ستعمالها يف حرف مدرو�س� ،أو يف احلرف عينه� ،أو يف �سياق معني دون الإ�سهاب يف ذلك �أو الإكثار من
احلركات والعالمات.
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور ،و�أن ي�صلوا الكلمة بال�صورة املنا�سبة بعد النطق بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك
يتلفظ بكل كلمة على حدة ،فريددونها ،ثم ي�صلونها بال�صورة املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن
احلرف �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز احلرف (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد) داخلها ،والتلفظ به.
−يدعو �أفراد جماعة الق�سم �إىل متييز احلرف املعزول ب�رصيا (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد) ،وو�صله بالكلمة املنا�سبة مللء
فراغها ،وذلك بعد مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لها ،وتلفظ احلرف املحدد� ،أو متييز احلرف امل�ستهدف مقارنة بحرف �شبيه
مدرو�س على غرار ما �أ�شري �إليه يف التمهيد.

التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة احلرف (الزاي �أو الذال �أو ال�صاد) �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال باملد،
وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم،
وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.

التدرب

−
تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
 oتلفظ �ألفاظ تت�ضمن حرف الزاي �أو الذال �أو ال�صاد.
 oكتابة حرف الزاي �أو الذال �أو ال�صاد معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
 oكتابة كلمات وجمل �أو عبارات تت�ضمن حرف الزاي �أو الذال �أو ال�صاد.
 oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام عدد
الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب
 -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

كفايات قرائية

التمهيد

املالحظة
والتلفظ

املو�ضوع :حرف الفاء  +حرف العني  +حرف اخلاء (املقطع الثاين)

ميهد املكون(ة) لدرو�سه الثالثة م�سرت�شدا باخلطوات الآتية ،فيختار ما يالئم الفئة امل�ستهدفة ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:
 −تذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�ضوع ح�صة التحاور والتوا�صل ال�سابقة بهدف الوقوف على اجلملة النواة امل�ستخل�صة
منها ،ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�سب الإمكان.
−ت�شخي�ص مكت�سباتهم بخ�صو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�سابق� ،أو بخ�صو�ص احلرف املدرو�س يف احل�صة الفارطة.
ي�ستح�سن �أن يذكر بحروف مت�شابهة �سابقة كالفاء مثال �أثناء تناول حرف القاف ،واحلاء واجليم �أثناء تناول حرف اخلاء..
ومن ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�سم ،ويلفت النظر �إىل التمييز بينهما نطقا وخطا..
−مطالبة اجلماعة امل�ستهدفة با�ستعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات ،ثم تقدمي احلرف اجلديد (القاف �أو العني �أو اخلاء)،
مقت�رصا على ت�سميته ،وداعيا �إىل تعرف كيفية ر�سمه ،ومتييزه عن حرف مدرو�س �سابقا.
−انتقاء كلمة �أو عبارة مما عرب عنه امل�ستفيدات وامل�ستفيدون� ،رشيطة �أن تت�ضمن احلرف امل�ستهدف (القاف �أو العني �أو
اخلاء) ،مع الرتكيز على نطقه ،ومالحظة كيفية ر�سمه ،وتلفظه.
يف جميع الأحوال ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�س ،ويحفز �إىل تعرفه وا�ستعماله..

ّحني
−يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة مو�ضوع الدر�س ( َق َّر َر ف ٌ
ِقام َة َم�شرْ ٍ
َريق ِم َن ال َفال َ
او ُن َم َع ال َفال َ
َّحني �إ َ
وع ِل َن ْقلِ الخْ ُ �ضرَ ِ  -ال َّت َع ُ
ُي َ�س ِ
ـخ َّط ُط امل َْغرِ ِب الأَ ْخ�ضرَ ِ ) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة احلرف امل�ستهدف.
اع ُد َعلَى ال َّتطَ ُّورِ ُ -م َ
−يتلفظ املكون(ة) ببطء بع�ض كلمات اجلملة النواة ،ويجلي ما �أمكن كل حرف من حروفها ،ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
�إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل فردي.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة احلرف املكتوب بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها ،ويحر�ص
يف هذا ال�صدد على متييز التلفظ به بح�سب احلركات �أو املدود املحددة يف اللوحة �سواء يف �أول الكلمة� ،أو يف و�سطها� ،أو يف
�آخرها ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.
ميكن �إ�ضافة كلمات �أو عبارات �أخرى ،فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم� ،رشيطة �أن تت�صل مبا يروج يف القطاع ،و�أال ت�شمل
�صعوبات� ،أو ت�سبب تعرثا.
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التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الآتية:
−ي�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�س (القاف �أو العني �أو اخلاء) �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم
�إىل مالحظة ال�صورة �أو ال�صور امل�صاحبة للن�شاط ،ثم يقر�أ عليهم اجلملة املت�صلة بها ،واملت�ضمنة للحرف املق�صود املكتوب
بلون �أحمر يف الكلمات املعزولة ،مركزا على التلفظ به ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات ،ثم يكلفهم بالتلفظ
بالكلمات ذاتها �أو بكلمات �أخرى يختارها �أو يعينها لهم من الر�صيد.
−يتدرج بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ر�سم احلرف (القاف �أو العني �أو اخلاء) متحركا بالفتحة وال�ضمة والك�رسة،
�أو منونا �أو م�ضعفا �أو ممدودا ..وي�ستح�سن �أن ي�شري �إىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير ،ويدعو �إىل
ا�ستعمالها يف �سياق معني دون الإ�سهاب يف ذلك.
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور ،و�أن ي�صلوا الكلمة بال�صورة املنا�سبة بعد النطق بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك
يتلفظ بكل كلمة على حدة ،فريددونها ،ثم ي�صلونها بال�صورة املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن
احلرف �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز احلرف (القاف �أو العني �أو اخلاء) داخلها ،والتلفظ به.
−يدعو �أفراد جماعة الق�سم �إىل متييز احلرف املعزول ب�رصيا (القاف �أو العني �أو اخلاء) ،وو�صله بالكلمة املنا�سبة مللء فراغها،
وذلك بعد مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لها ،وتلفظ احلرف املحدد� ،أو متييز احلرف امل�ستهدف مقارنة بحرف �شبيه مدرو�س
على غرار ما �أ�شري �إليه يف التمهيد.

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
oتلفظ �ألفاظ تت�ضمن حرف القاف �أو العني �أو اخلاء.
o
oكتابة حرف القاف �أو العني �أو اخلاء معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o
oكتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف القاف �أو العني �أو اخلاء.
o
o oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام عدد
الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب  -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

التدرب

−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة احلرف (القاف �أو العني �أو اخلاء) �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال باملد ،وكذا
الكلمات واجلملة املقرتحة ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم ،وطريقة
كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−ي�ساعدهم ما �أمكن على تكملة اجلمل املقرتحة ،واملتميزة بالطول الذي ا�ستدعاه التدرج املنهجي.

كفايات قرائية

التمهيد

املالحظة
والتلفظ

املو�ضوع :حرف ال�شني  +حرف الغني  +حرف الطاء (املقطع الثالث)

ميهد املكون(ة) لدرو�سه الثالثة م�سرت�شدا باخلطوات الآتية ،فيختار ما يالئم الفئة امل�ستهدفة ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:
 −تذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�ضوع ح�صة التحاور والتوا�صل ال�سابقة بهدف الوقوف على اجلملة النواة امل�ستخل�صة
منها ،ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�سب الإمكان.
−ت�شخي�ص مكت�سباتهم بخ�صو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�سابق� ،أو بخ�صو�ص احلرف املدرو�س �آنفا.
ي�ستح�سن �أن يذكر بحروف مت�شابهة �سابقة كال�سني مثال �أثناء تناول حرف ال�شني ،والعني �أثناء تناول حرف الغني ..ومن
ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�سم ،ويلفت النظر �إىل التمييز بينهما نطقا وخطا..
−مطالبة اجلماعة امل�ستهدفة با�ستعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات ،ثم تقدمي احلرف اجلديد (ال�شني �أو الغني �أو الطاء)،
مقت�رصا على ت�سميته ،وداعيا �إىل تعرف كيفية ر�سمه ،ومتييزه عن حرف مدرو�س �سابقا.
−انتقاء كلمة �أو عبارة مما عرب عنه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات� ،رشيطة �أن تت�ضمن احلرف امل�ستهدف (ال�شني �أو الغني �أو
الطاء) ،مع الرتكيز على نطقه ،ومالحظة كيفية ر�سمه ،وتلفظه.
يف جميع الأحوال ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�س ،ويحفز �إىل تعرفه وا�ستعماله..

ته ال ِف ِ
�ش َ -المْ َْغرِ ُب َغ ِن ٌّي بثرَ َْو ِ
الح َّي ِة  -ال َّت ْخ ِط ُ
يق
يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة مو�ضوع الدر�س (�شِ ْب ُت َّ
اي بمِ ُ َّراكُ َ
يط َطرِ ُ
ال�ش َ
ال َّتطَ ُّورِ ) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة احلرف امل�ستهدف.
−يتلفظ املكون(ة) ببطء بع�ض كلمات اجلملة النواة ،ويجلي ما �أمكن كل حرف من حروفها ،ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
�إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل فردي.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة احلرف املكتوب بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها ،ويحر�ص
يف هذا ال�صدد على متييز التلفظ به بح�سب احلركات �أو املدود املحددة يف اللوحة �سواء يف �أول الكلمة� ،أو يف و�سطها� ،أو يف
�آخرها ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.
ميكن �إ�ضافة كلمات �أو عبارات �أخرى ،فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم� ،رشيطة �أن تت�صل مبا يروج يف القطاع ،و�أال ت�شمل
�صعوبات� ،أو ت�سبب تعرثا.
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التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

التدرب

تقومي
وتعزيز
التعلم

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الآتية:
−ي�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�س (ال�شني �أو الغني �أو الطاء) �سمعيا وب�رصيا ،فيدعوهم
�إىل مالحظة ال�صورة �أو ال�صور امل�صاحبة للن�شاط ،ثم يقر�أ عليهم اجلملة املت�صلة بها ،واملت�ضمنة للحرف املق�صود املكتوب
بلون �أحمر يف الكلمات املعزولة ،مركزا على التلفظ به ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات ،ثم يكلفهم بالتلفظ
بالكلمات ذاتها �أو بكلمات �أخرى يختارها �أو يعينها لهم من الر�صيد.
−يتدرج بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ر�سم احلرف (ال�شني �أو الغني �أو الطاء) متحركا بالفتحة وال�ضمة والك�رسة،
�أو منونا �أو م�ضعفا �أو ممدودا ..وي�ستح�سن �أن ي�شري �إىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير ،ويدعو �إىل
ا�ستعمالها يف �سياق معني دون الإ�سهاب يف ذلك.
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور ،و�أن ي�صلوا الكلمة بال�صورة املنا�سبة بعد النطق بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك
يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة على حدة ،فريددونها ،ثم ي�صلونها بال�صورة املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات
تت�ضمن احلرف �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز احلرف (ال�شني �أو الغني �أو الطاء) داخلها ،والتلفظ به.
−يدعو �أفراد جماعة الق�سم �إىل متييز احلرف املعزول ب�رصيا (ال�شني �أو الغني �أو الطاء) ،وو�صله بالكلمة املنا�سبة مللء فراغها،
وذلك بعد مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لها ،وتلفظ احلرف املحدد� ،أو متييز احلرف امل�ستهدف مقارنة بحرف �شبيه مدرو�س
على غرار ما �أ�شري �إليه يف التمهيد.
−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة احلرف (ال�شني �أو الغني �أو الطاء) �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال باملد ،وكذا
الكلمات واجلملة املقرتحة ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات �أيديهم ،وطريقة
كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−ي�ساعدهم ما �أمكن على تكملة اجلمل املقرتحة ،واملتميزة بالطول الذي ا�ستدعاه التدرج املنهجي.
−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
 oتلفظ �ألفاظ تت�ضمن حرف ال�شني �أو الغني �أو الطاء.
 oكتابة حرف ال�شني �أو الغني �أو الطاء معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
 oكتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف ال�شني �أو الغني �أو الطاء.
 oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي  -احرتام عدد
الأ�سطر  -قابلية قراءة ما كتب
 -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

قيم وف�ضائل

التمهيد

الت�سميع

الفهم

املو�ضوع� :سورة الن�رص و�سورة النا�س

−ميهد املكون(ة) لدر�سه مبا يثري االنتباه ،ويحفز �إىل متابعة الدر�س ،وي�شوق �إليه ،وذلك مثل:
oاالنطالق عادة من ا�ستظهار ال�سورة �أو جزء منها..
o
oحتديد داللة عنوان ال�سورة (معنى الن�رص وعالقته بالفتح.)...
o
oحتديد موقع ال�سورة يف القر�آن الكرمي ،وعدد �آياتها� ،أو �إبراز نوعها (مكية  -مدنية).
o
oالإ�شارة �إىل م�ضمونها العام.
o
�oإبراز �أهمية ال�سورة وف�ضلها �أو �أ�سباب نزولها .ومن �أمثلة ذلك ما ي�أتي:
o
�سورة الن�رص� :سورة مدنية ،ت�شتمل على ثالث �آيات ،وتعترب �آخر �سورة نزلت ،وهي حتمل ب�شارة ،و�أمرا ،و�إ�شارة ،وتنبيها.
عن ابن عبا�س قال :ملا �أقبل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم من غزوة حنني ،و�أنـزل الله تعاىل�« :إِذَ ا َج َاء َن�صرْ ُ الل َِّه « قال:
أيت النا�س يدخلون يف دين الله �أفواجا ،ف�سبحان ربي وبحمده،
علي بن �أبي طالب ويا فاطمة قد جاء ن�رص الله والفتح ،ور� ُ
«يا ّ
و�أ�ستغفره �إنه كان تواباً».
�سورة النا�س� :سورة مكية ،و�آخر �سورة يف القر�آن الكرمي من حيث الرتتيب ،ال من حيث النزول .وهي ت�شتمل على � 6آيات.
وترتبط �أ�سباب نزولها ب�سورة الفلق ،وتتمثل يف ما �أمل بالر�سول عليه ال�سالم من �سحر ،وكيف جاءه امللكان ،وكيف عرف �سبب
الداء ،وكيف �أخرج �أ�سا�س ال�سحر ،وكيف حلت العقد الإحدى ع�رشة بتتابع قراءة �آيات املعوذتني الإحدى ع�رشة.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيقر�أه عليهم من �آيات �إن�صاتا تاما ،مع احلر�ص على ذكر
الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة ،والتو�سل ب�رشيط ت�سجيل �إذا �أمكن� ،أو اال�ستعانة ب�شخ�ص يجيد قراءة القر�آن الكرمي
وتالوته .ويف كل الأحوال ين�صح بالتقيد �أثناء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن ،وبح�سن نطق احلروف خمرجا و�صفة،
وا�ستح�ضار قواعد الرتتيل من مد و�إدغام و�إظهار و�إخفاء ووقف...
−ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على ما يجلي الفهم ،ويقرب املعاين �إىل الأذهان� ،سواء �أتعلق الأمر ب�رشح كلمات
�أو ب�رشح املعاين وتف�سري الآيات دون �إ�سهاب يف ذلك ،فالغاية هي تقريب املعاين لتي�سري احلفظ والفهم.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور �أو العبارات امل�صاحبة لل�سور امل�ستهدفة ،مركزا على �رشح تلك
العبارات ،وتو�ضيح معانيها يف عالقة بال�سور ،بعد قراءتها ،ثم يحملهم على ترديدها لرت�سيخها يف �أذهانهم.
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−يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،وبطريقة مت�أنية ،ويدعو خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل فردي ثم ب�شكل جماعي �ساعيا
�إىل حتفيظها لهم.
−يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.

الرتديد

اال�ستنتاج

−يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل الإن�صات �إىل تلك اال�ستنتاجات والعبارات امل�صاحبة لل�سور ،وا�ستخال�ص املغزى من
الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�س ،حميال على �أ�سباب النزول واملعاين امل�ستخل�صة..
−يدعو املكون(ة) �أفراد اجلماعة عند ا�ستخال�ص املغزى �إىل ترديد تلك العبارات املتعلقة بالتعوذ �أو باال�ستغفار ،والتي وردت
يف الإطار �أ�سفل ال�صفحة.
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي:
�o oإعادة ت�سميع ال�سورة �إذا الحظ عدم �إتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات� ،أو تبني له �أنهم مل يحفظوها
كما يجب.
o oم�ساعدتهم على ت�صحيح �أدائهم ،واملثابرة على ذلك ب�صرب و�أناة.
o oالت�أكد من حفظ الآيات وا�ستظهارها.
o oحفظ عبارات اال�ستنتاج ،وترديدها.

تقومي
وتعزيز
التعلم

قيم وف�ضائل
التمهيد
الت�سميع

�أداء ال�صالة

−يقدم املكون(ة) لدر�سه مبو�ضوع ن�شاط قيم الدين و�أحكامه ،ويتعلق الأمر ب�أداء الو�ضوء ،ثم ي�ستف�رس امل�ستفيدين وامل�ستفيدات
حول الأداء ال�صحيح لل�صالة ،وحول ما ميكن �أن يرتكبه الفرد �أثناء �أدائها ،ويدعوهم �إىل تعرف ذلك ومناق�شته انطالقا
من الأن�شطة املقرتحة.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل تالوته لل�شاهدين القر�آنيني مو�ضوع الدر�س.
−يحر�ص املكون(ة) على ذكر الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�س ال�سابقة.

ال�رشح

−ي�رشح املكون(ة) الكلمات ال�صعبة.
−يتدرج �إىل �رشح فحوى كل �آية على حدة.

الرتديد

−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآيتني من خالل ترديدها بالتناوب ،فرديا ثم جماعيا ،ويوجه �أداءهم.
−يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.

ا�ستخال�ص
الأحكام
تقومي
وتعزيز
التعلم

−يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول �أداء ال�صالة ،ثم يدعو �أحدهم لأدائها �أمام زمالئه.
−يعمد املكون(ة) ،يف تلك الأثناء ،مع باقي �أفراد اجلماعة� ،إىل ت�صحيح �أدائه �أو تثمينه .وميكن للمكون �إذا ما �شعر ب�إحراج
�أمام خماطبيه �أن ي�ستعني ب�رشيط ال�صور املرافق للدر�س� ،أو يعر�ض �رشيط ت�سجيل ي�ؤدي فيه �شخ�ص �صالة من ال�صلوات
اخلم�س ،وذلك �إذا ما توافرت لديه الو�سائل املنا�سبة.
−يحدد املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة عدد ركعات كل �صالة من ال�صلوات اخلم�س ،و�صفات �أدائها.

يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
oا�ستظهار الآيتني الكرميتني.
o
oحتديد �صفات �أداء ال�صالة وعدد ركعات كل �صالة من ال�صلوات اخلم�س.
o

كفايات قرائية :احل�ساب

التمهيد

املالحظة

املو�ضوع :العمليات الأربع :اجلمع والطرح

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة� ،سواء ما تعلق منها بالوحدتني الأوليني �أو ما
ات�صل بالدر�س الفارط ،وتر�صد مدى قدرتهم على التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات ،ومدى ا�ستيعاب العمليات،
وا�ستعمالها بح�سب املطلوب� ،أو يف ال�سياق املهني.
−ي�ستح�سن �أن يعر�ض املو�ضوع يف �شكل حالة �أو و�ضعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�ساعدة على �إيجاد حل لها �أو
و�ضع خطة ملعاجلتها.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة ال�صورة ،واال�ستماع �إىل اجلملة املرافقة
للن�شاط.
−ي�ستنتج املكون(ة) مبعية �أفراد اجلماعة الرمز املتعلق بعمليتي اجلمع والطرح ،وطريقة تقدمي العملية (طريقة �أفقية  -طريقة
عمودية).
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−ينبه املكون(ة) �إىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�سار ،ثم املئات ،فالآالف ،وو�ضع
العملية من الي�سار �إىل اليمني.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة طريقة التحويل للح�صول على العملية �أفقيا ،وكيفية اجلمع بدون
احتفاظ ،وهو �أمر مي�رس ،ثم باالحتفاظ؛ وهنا يتعني تو�ضيح ذلك بتج�سيد املحتفظ به بلون مغاير ،على غرار ما هو مقدم يف
كتاب التكوين ،مع التمييز بني اجلمع والطرح ،وحتديد موقع ما احتفظ به.
−يحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على التدريب على العمليات ،وعلى ربطها بالواقع املعي�ش ،ومبتطلبات القطاع..

التدريب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة ب�إجناز عمليات متنوعة بح�سب مو�ضوع الدر�س (اجلمع  -اجلمع باالحتفاظ  -الطرح بدون
احتفاظ وباالحتفاظ) ،ويعمل �آنذاك على تتبع �أعمالهم ،ومراقبة �إجنازهم ،وتوجيهه.
−يدرب املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على مالحظة بناء العمليات �أفقيا وعموديا ،وو�ضع الرموز يف املكان املالئم .و�إذا
�صادف �صعوبة ،يعر�ض مثاال ب�سيطا لال�ستئنا�س.
−ميكن للمكون(ة) اقرتاح عمليات �أخرى للتدرب ،والتو�سل بالألواح لكتابتها.
ملحوظة :ينبغي �أن ت�ستمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ستفيدين ،و�أن تكون كثرية ومتنوعة و�شاملة..
(ملء الفراغ – الو�صل بخط – اكت�شاف العالمة �أو العدد – االختيار من متعدد .)..
يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي:
−متييز الوحدات والع�رشات واملئات والآالف.
−القدرة على التحويل ،وا�ستعمال الرموز.
�−إجناز العمليات وفق املطلوب.
−ا�سرتجاع القواعد واملبادئ املتعلقة مبحور الدر�س.
−ا�ستثمار املكت�سبات يف املجال احلياتي.

املو�ضوع� :أحدد اجلهات (املقطع الأول)

كفايات توا�صلية  :التعبري
التمهيد

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالإعالن عن الهدف من الن�شاط الذي يتعلق بالقدرة على حتديد مواقع الأمكنة واالجتاهات ،ثم
ي�شخ�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة يف املجال انطالقا من موقعهم يف الق�سم لتحديد االجتاهات الأ�صلية ( �شمال،
جنوب� ،رشق ،غرب) مثل� :أين يوجد ال�سوق؟ مدينة معينة؟ منزل؟ �إدارة؟..
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة املعرو�ضة
يف الن�شاط ،وحتديد االجتاهات الأربعة الأ�صلية وما يتفرع عنها من

املالحظة

اجتاهات �أخرى كال�شمال ال�رشقي �أو اجلنوب الغربي .ومن الأف�ضل �أن
ير�سم لهم خريطة لالجتاهات على ال�سبورة انطالقا من موقع الق�سم �أو

الدوار؛ وذلك مثل� :أين يقع مقر اجلماعة؟

التحاور

−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول مواقع املدن واجلهات
على خريطة املغرب ،مثل:
o oوجدة يف ال�شمال ال�رشقي
o oالداخلة يف اجلنوب الغربي
يجب �أن يتمكن امل�ستفيدون وامل�ستفيدات من حتديد موقع �أو جهة مدينتهم �أو
قريتهم على اخلريطة ،وربطها مبواقع وجهات �أخرى ،مثل� :أين �س�أجته
انطالقا من دواري �أو قريتي �أو مدينتي لكي �أ�صل �إىل موقع �آخر كال�صويرة
�أو الرباط �أو فا�س؟
بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدين وامل�ستفيدات على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط القراءة
مركزا على احلرف امل�ستهدف (حرف ال�صاد) نطقا و�شكال ،واجلملة النواة هي:

�أ�صلي ال�صالة �صوب القبلة
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تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
ooمدى متكن امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من ذكر االجتاهات.
ooمدى توفقهم يف حتديد اجتاه �أو موقع انطالقا من نقطة معينة.
ooمدى ا�ستطاعتهم حتديد املواقع واالجتاهات على خريطة.

كفايات توا�صلية  :التعبري

التمهيد

املو�ضوع� :أحدد املواقع (املقطع الثاين)

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالتذكري مبا تو�صل �إليه يف در�س التوا�صل ال�سابق ،حيث �أدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات مواقع
الأمكنة واالجتاهات ،ثم يبني لهم �أن ت�سمية املواقع حتتاج �إىل توظيف عبارات لغوية دقيقة �سيتم تعلمها يف احل�صة .ومن
املمكن ت�شخي�ص خربتهم ال�سابقة عن طريق �أ�سئلة يف املو�ضوع (ماذا نقول بالدارجة �أو الأمازيغية لتحديد املواقع :قبل ،بعد،
ْح َدىِ ،ج ْهة.)...
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صورة

املالحظة

املعرو�ضة يف الن�شاط ،وحتديد الكلمات التي تعني املواقع.
−يتم ا�ستنتاج ت�سميات املواقع بالعربية� :أمام/خلف -وراء�/أمام -
ي�سار /ميني  -قريب/بعيد  -بجانب  -بني  -و�سط
−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول حتديد مواقعهم ومواقع

التحاور

زمالئهم �أو زميالتهم يف الق�سم� :أين يوجد فالن؟ يوجد قرب كذا� ،أو
خلف فالن� ،أو ميني فالن�،أو قريبا من النافذة ،وهكذا دواليك حتى

ي�ستوعبوا العبارات الدالة على املواقع.
تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من ا�ستعمال عبارات حتدد املواقع واالجتاهات.

الر�صيد :
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد يف كل مقطع �سواء يف التحاور والتوا�صل

والتعبري� ،أو يف القراءة والكتابة� ،أو يف احل�ساب ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.

املو�ضوع :تقومي التعلمات

التقومي
تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقاطع الثالثة (ح�صتان لكل مقطع)
تقومي
التحاور
التوا�صل

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة كل ر�سم على حدة ،وحتديد مكوناته ومو�ضوعه ،والتعبري �شفهيا عما يك�شف عنه يف عالقة
باملحور �أو بالن�شاط امل�ستهدف:
التعبري عن مهن و�أعمال العاملني يف القطاع الفالحي ،و�إبراز �أهمية دور الفالح يف تنمية البلد ،و�إدراك مفهوماجلماعة املهنية وكيفية التعاون بني �أع�ضائها ،والقواعد املحددة لذلك.
ميكن اللجوء �إىل حماكاة �أدوار ،لتقومي �إجناز امل�ستفيد(ة).

تقومي
التعبري

يدعو املكون(ة) امل�ستفيد(ة) �إىل حتديد موقع بع�ض البلدان بح�سب االجتاهات الأربعة ،وا�ستعمال عبارات حتدد املواقع
واالجتاهات ،ومتييز بع�ض التواريخ والأيام يف اليومية.
يتم كل ن�شاط من هذه الأن�شطة �شفهيا ،ويراعى يف تقوميه القدرة على التوظيف ال�صحيح ،وتقرتح �أن�شطة داعمة يف املقطع املوايل
يف حالة ر�صد بع�ض التعرثات.
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تقومي القيم
والف�ضائل
تقومي
احل�ساب

تقومي
القراءة
والكتابة

يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من حفظ �سورة الن�رص و�سورة النا�س ،وا�ستظهارهما ،من
جهة ،و�رسد بع�ض اال�ستنتاجات ذات ال�صلة باال�ستغفار �أو التعوذ من جهة ثانية ،وحتديد �صفة �أداء ال�صالة ،وال�شاهد املتعلق
بالدر�س.
يتم هذا التقومي ب�شكل فردي بهدف الـت�أكد من حتقق الكفاية ،والتمكن من ت�شخي�ص التعرثات لو�ضع ا�سرتاتيجية للدعم.
يطالب املكون(ة) امل�ستفيد(ة) ب�إجناز العمليات احل�سابية املقرتحة يف كتاب التكوين ،ويركز يف تقوميه لهذا الإجناز على ما ي�أتي:
حتويل العمليات من ال�صيغة الأفقية �إىل ال�صيغة العمودية ،و�إجنازها.-جمع ثم طرح �أعداد باعتماد طريقة االحتفاظ.

يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة ما يعر�ض عليه من حروف �أو كلمات �أو جمل ،والتلفظ به تلفظا �سليما يراعي خمارج احلروف.
يراعي املكون(ة) يف تقومي ن�شاط الكتابة مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
ر�سم احلروف والكلمات واجلمل يف احليز املخ�ص�ص لها.االلتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.احرتام عدد الأ�سطر.قابلية قراءة ما كتب.-تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

تقومي �إجمايل للموارد عند نهاية الوحدة

تقومي
التوا�صل

تقومي
التعبري

تقومي
القراءة
والكتابة

تقومي
احل�ساب
تقومي القيم
والف�ضائل

يوجه املكون(ة) انتباه امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور املعرو�ضة تن�شيطا لذاكرته ،والتحدث بتلقائية عما ي�أتي:
�أمناط الأن�شطة التي متار�س يف املجال الفالحي ،وكذا الأعمال التي تزاول يف حميط الفالح كالزراعة ،وتربيةاملوا�شي ،وال�سقي ،ونقل املح�صول �إىل البيادر �أو البيت ،..وتعداد ثالث قواعد مهنية يجب �أن يلتزم بها الفالح،
و�سبل التعاون بني �أفراد اجلماعة املهنية ،لإقامة امل�شاريع ،والغاية املتوخاة من ذلك..
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على �إجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة ،وعلى التعبري عنه ،و�إظهار اال�ستفادة من
خربته� ،أو مما مت ترويجه يف الق�سم من حيث �إقامة م�رشوع تعاوين ،واالندماج يف اجلماعة املهنية ،وااللتزام مبعايري اجلودة،
ف�ضال عن القدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

يركز املكون(ة) يف تقوميه على مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على مالحظة الإ�شارة ال�صادرة عن ال�شخ�ص الذي يرتدي املالب�س
الع�رصية ،والتعبري عنها با�ستعمال عبارات دالة على موقعه وموقع ال�شخ�صيات الأخرى البارزة يف ال�صورة (ي�سار/ميني -
قريب/بعيد -بجانب  -بني  -خلف.)...
تقومي القراءة :يراعي املكون(ة) يف تقومه مدى متكن امل�ستفيد(ة) مما ي�أتي:
متييز احلروف التي مت ترويجها يف املقطع ،والتلفظ بها بح�سب ترتيبها يف اجلدول.حتديد �أ�سماء عالمات الرتقيم املقرتحة ،ومتييزها.يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة ال�صويرات ،ومتييز الكلمة الدالة عليها ،من خالل و�صلها بها ،وتلفظها.قراءة معلومة ،وي�شرتط هنا يف حالة تعذر متييز العبارات �أن يعمد املكون(ة) �إىل كتابتها بخط وا�ضح على ال�سبورة.تقومي الكتابة :يركز املكون(ة) يف تقومه على مدى متكن امل�ستفيد(ة) مما ي�أتي:
كتابة عالمات الرتقيم املقدمة ،وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.مالحظة ال�صويرات املعرو�ضة ،وكتابة الكلمات املعربة عنها بعد �سماعها من لدن املكون(ة).كتابة جملة ب�سيطة ومركبة.يراعي املكون(ة) يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على ر�سم العالمة �أو احلرف �أو اجلملة يف احليز املخ�ص�ص له ،ومدى التزامه
بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن اال�سرت�سال والت�سل�سل ،وال�سالمة من الأخطاء..
كما يراعي قدرة امل�ستفيد(ة) على التقاط ما ي�سمع وكتابته دون �أخطاء (�إمالء).
يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد (ة) على متييز الرموز املعربة عن العمليات الأربع ،وكتابتها ،وحتويل عمليات من �شكل
�أفقي �إىل �شكل عمودي ،و�إجنازها وفق املطلوب (اجلمع  -الطرح) مع مراعاة ما يتم االحتفاظ به عند الإجناز.
يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�سور والآيات ،فيعني منهم من ي�ستظهرها مركزا على
�سالمة النطق ،وح�سن الأداء ،واال�سرت�سال وعدم التعرث .ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �سورتي الن�رص
والنا�س ،وا�ستظهارهما عن ظهر قلب ،وكذا تعداد مراحل �أداء �صالة من ال�صلوات اخلم�س.
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تقومي �إجمايل للكفايات عند نهاية كل وحدة
�سياق
و�ضعية
التقومي

التعليمات

•اتفق فالحو دوار بوعزة على �إن�شاء تعاونية لنقل اخل�رض التي ينتجونها ،وو�ضعوا قانون التعاونية ،ثم جمعوا االنخراطات
ل�رشاء �شاحنة .وبعد �أن تكلف رئي�س التعاونية باالت�صال بالبنك للح�صول على قر�ض� ،سافر �إىل الدار البي�ضاء لأخذ
معلومات عن �شاحنات النقل.
يعرب امل�ستفيد (ة) �شفهيا عن انخراطه يف امل�رشوع ،وكيف ميكن �أن يتم ذلك ،وما املطلوب منه للحفاظ على جودة املنتوجاتعند نقلها وتوزيعها.
يقر�أ ويكتب معلومات تتعلق باملو�ضوع :الفتة ،معلومات �شخ�صية...يح�سب م�صاريف التنقل با�ستعمال طريقة اجلمع والطرح.-يعرب امل�ستفيد(ة) �شفهيا عن و�ضعية حوارية بني املوظف واحلاج علي.

التعليمات
طريقة

يقر�أ معلومات تتعلق باملو�ضوع :الفتة ،معلومات �شخ�صية...-يعبئ مطبوعا �إداريا.

-يح�سب م�صاريف بوا�سطة الآلة احلا�سبة.

يقر�أ املكون(ة) اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها،

الإجناز

واال�ستماع �إليه جيدا ،ثم يكلفهم ب�إجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة الأوىل �إىل الثانية وهكذا دواليك.

معايري

يراعي املكون(ة) يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده وتعبئتها حلل الو�ضعية -

الت�صحيح

امل�شكل ،وحتليلها( .انظر �شبكة ت�صحيح الو�ضعية الإ�شكالية يف دليل التقومي).

ملحوظة :يتم التقومي فرديا ،وقد ميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار ،كما هو ال�ش�أن يف التوا�صل والتعبري ب�شكل خا�ص،

ويف تقومي الكفايات ب�شكل عام.
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:الوحدة الرابعة

الفالح مواطن م�ساهم يف نـمو بلده
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الوحدة الرابع  :الفالح مواطن م�ساهم يف منو بلده
املقطع الأول

كفايات توا�صلية

املواطن م�ساهم يف تنمية بلده

املر�أة م�ساهمة يف التنمية

املواطن يحافظ على نظافة
حميطه  -للمواطن حقوق
وواجبات

كفايات قرائية

حرف ال�ضاد

حرف الثاء

حرف الظاء  -حرف الواو

قيم وف�ضائل

�سورة القدر

�سورة ال�رشح

ف�ضل امل�ساجد

كفايات قرائية :احل�ساب

ال�رضب

الق�سمة

الق�سمة � +أ�ستعمل الآلة احلا�سبة

كفايات حياتية �أو مهنية +
ر�صيد

حت�سني �إنتاج ال�شجرة  +مراجعة
الر�صيد

العوامل التي ت�ؤثر على النبات +
مراجعة الر�صيد

كيف �أح�سن الأغرا�س +
مراجعة الر�صيد

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

الن�شاط

املقطع الثاين

املقطع الثالث

عند نهاية الوحدة الرابعة ،يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة من تقدمي �شفهيا وكتابيا معلومات تتعلق بحوار مع الإدارة ،وقراءة الفتة ،وتعبئة
وثائق كتابيا ،ثم ا�ستعمال الآلة احلا�سبة.
لتقومي �أهداف الوحدة ،وانطالقا من و�ضعية تتعلق بطلب رخ�صة لفتح حمل جتاري ينجز امل�ستفيد(ة) ما ي�أتي :
يعرب �شفهيا عن و�ضعية حوارية يف ف�ضاء �إدارة.يقر�أ معلومات تتعلق باملو�ضوع :الفتة ،معلومات �شخ�صية...يعبئ مطبوعا �إداريا. -يح�سب م�صاريف بوا�سطة الآلة احلا�سبة.

كفايات توا�صلية

املو�ضوع :املُ َو ِ
اهم يف َت ْنمِ َيةِ َب َلدِهِ (املقطع )1
اط ُن ُم َ�س ٌ

التمهيد

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول
م�ساهمة كل مواطن يف تنمية بلده ،و�أن لكل واحد دورا وواجبا
وم�س�ؤولية نحو بلده ،ثم يفتح معهم حوارا حول بع�ض الأمثلة :دور
املعلم �أو الب ّناء �أو ال�رشطي.

املالحظة

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور املعرو�ضة
يف الن�شاط ،وحتديد �أمناط الأن�شطة التي متار�س من خاللها ،ودور
كل واحد يف املجتمع :ك�ساب� ،صانع تقليدي ،طبيبة �أ�سنان ،مهند�س،
مزارع ،خياطة ،بناء� ،صياد ،معلمة...

التحاور

−يفتح املكون(ة) حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور كل ن�شاط مهني يف التنمية ،حماوال �أن ي�صل معهم �إىل
خال�صة عامة مفادها �أن لكل مواطن دورا يف املجتمع ،و�أنه لي�ست هناك مهن راقية و�أخرى و�ضيعة ،و�أن االختالل يف
دور قد ي�ؤدي �إىل اختالل يف االقت�صاد الوطني.
−بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط
اع ِة الأَ ْر ِ
�ض
القراءة ،مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال .وهذه اجلملة النواة هيِ :لل َفال َِّح ف ْ
َ�ضلُ زِ َر َ

تقومي
وتعزيز
التعلم

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي بدور كل فرد يف تنمية بلده ،ومدى القدرة على
التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.
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املو�ضوع :اَلمْ َْر أ�َةُ ُم�ساهِ ٌ
ْمية (املقطع الثاين)
مة يف ال َّتن َ

كفايات توا�صلية

التمهيد

املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالتذكري مبا تو�صل �إليه يف در�س التوا�صل ال�سابق ،حيث
�أدرك امل�ستفيدات وامل�ستفيدون دور كل مواطن يف تنمية بلده ،ثم يربط الدر�س
ال�سابق باجلديد بجعلهم يدركون �أن للمر�أة دورا م�ساويا لأدوار الرجل ،مع
مطالبتهم ب�أمثلة لذلك.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور املعرو�ضة يف الن�شاط،
وحتديد نوع الأعمال التي تقوم بها املر�أة يف املجتمع اليوم :موظفة ،طبيبة،
�صحفية ،جندية ،حالقة ،معلمة ،فالحة ،ممر�ضة ،خياطة ،ربة بيت..

−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول �أمثلة تعرب عن دور املر�أة يف املجتمع يف حميطهم.
−يجب �أن ي�صل معهم �إىل �إدراك �أن العمل الذي تقوم به املر�أة العاملة �أو ربة البيت ال يقل �ش�أنا و�أهمية عن �أعمال الرجال.
−يجب �أن يدركوا �أي�ضا �أن االختالف يف الأدوار ال يعني �أن عن�رصا �أرقى و�أح�سن من عن�رص �آخر.
−بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط
القراءة ،مركزا على احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال .وهذه اجلملة النواة هي:

�أَ ْث َبت َِت الإِن ُ
َاث ُق ُد َرا ِتهِ َّن مِ ْثلَ ال ُّذكُ ورِ

يقوم املكون(ة) الأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية دور املر�أة يف التنمية ،ومدى القدرة
على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

ُ
يحافظ على نظافةِ محُ يطه (املقطع الثالث)
املواطن
املو�ضوع:
ُ

كفايات توا�صلية
التمهيد

−ي�ستهل املكون(ة) در�سه بالتذكري مبا تو�صل �إليه يف در�سي التوا�صل ال�سابقني ،حيث �أدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات �أنهم
يكونون جماعة مهنية ت�سهم يف التنمية ،ثم يربط الدر�س ال�سابق باجلديد بجعلهم يدركون �أهمية حفاظ كل مواطن على
نظافة حميطه.

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور املعرو�ضة يف الن�شاط،
وحتديد ال�سلوكات املعرب عنها يف املحافظة على املحيط.
o
املالحظة

التحاور

تقومي
وتعزيز
التعلم

oالتخل�ص من النفايات يف البادية واملدينة

o

oمواجهة تلوث البيئة بالدخان ورمي النفايات

o

�oأمثلة �أخرى كنظافة املالب�س واجل�سم واحلي

o

oنظافة ف�ضاء البيت

−يفتح املكون(ة) حوارا مع �أفراد اجلماعة حول معايري احلفاظ على نظافة املحيط بالن�سبة للفالح ،مثل:
o oنظافة الإ�سطبل
o oنظافة ف�ضاء تخزين املنتوج الفالحي
o oنظافة �أجهزة احللب واجلني
بعد احلوار ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�صل �إىل �صوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلقا لن�شاط القراءة،
مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطقا و�شكال .وهذه اجلملة النواة هي� :أُ َحا ِف ُظ َعلَى َنظَ اف َِة َم ْظ َهرِ ي وبي َئ ِتي َو ْبيتي
يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oمدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من معرفة قواعد احلفاظ على نظافة املحيط.
o oمدى توفقهم يف اقرتاح �أمثلة من املجال الفالحي.
o oالقدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.
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كفايات قرائية

التمهيد

املالحظة
والتلفظ

التمييز
ال�سمعي
والب�رصي

القراءة
املوجهة

املو�ضوع :حرف ال�ضاد  +حرف الثاء  +حرفا الظاء والواو

ميهد املكون(ة) لدرو�سه م�سرت�شدا باخلطوات الآتية ،فيختار ما يالئم الفئة امل�ستهدفة ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:
 −تذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�ضوع ح�صة التحاور والتوا�صل ال�سابقة بهدف الوقوف على اجلملة النواة امل�ستخل�صة
منها ،ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�سب الإمكان.
−ت�شخي�ص مكت�سباتهم بخ�صو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�سابق� ،أو بخ�صو�ص احلرف املدرو�س يف احل�صة الفارطة.
ي�ستح�سن �أن يذكر بحروف مت�شابهة �سابقة كال�صاد والطاء مثال �أثناء تناول حرف ال�ضاد �أو حرف الظاء ،والتاء �أثناء تناول
حرف الثاء ..ومن ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�سم ،ويلفت النظر �إىل التمييز بينهما نطقا وخطا..
 مطالبة اجلماعة امل�ستهدفة با�ستعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات ،ثم تقدمي احلرف اجلديد (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء�أو الواو) ،مقت�رصا على ت�سميته ،وداعيا �إىل تعرف كيفية ر�سمه ،ومتييزه عن حرف مدرو�س �سابقا.
−انتقاء كلمة �أو عبارة مما عرب عنه امل�ستفيدات وامل�ستفيدون� ،رشيطة �أن تت�ضمن احلرف امل�ستهدف (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء
�أو الواو) ،مع الرتكيز على نطقه ،ومالحظة كيفية ر�سمه ،وتلفظه.
يف جميع الأحوال ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�س ،ويحفز �إىل تعرفه وا�ستعماله..
اع ا َ
لأ ْر ِ
ِت ِللإ َناث ِمثْل الذُّكُ ور
�ض َاء ْت كُ لَّ ِب َق ِ
�ض َ -ح ُّق ال َّت َعل ُِّم ثَاب ٌ
ار ُتن َا َ�أ َ
(ح َ�ض َ
يقر�أ املكون(ة) اجلملة النواة مو�ضوع الدر�س َ
 �أُ َحا ِف ُظ َعلَى َنظَ اف َِة َم ْظ َهرِ ي ِ -ل ُلم َو ِوق َو َو ِ
ات) قراءة مت�أنية يراعي فيها خمارج احلروف ،وبخا�صة احلرف
اط ِن ُح ُق ٌ
اج َب ٌ
امل�ستهدف.
−يتلفظ املكون(ة) ببطء بع�ض كلمات اجلملة النواة ،ويجلي ما �أمكن كل حرف من حروفها ،ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين
�إىل ترديدها جماعيا ثم ب�شكل فردي.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة احلرف املكتوب بلون �أحمر يف كل كلمة ،ثم ب�شكل معزول حتتها ،ويحر�ص
يف هذا ال�صدد على متييز التلفظ به بح�سب احلركات �أو املدود املحددة يف اللوحة �سواء يف �أول الكلمة� ،أو يف و�سطها� ،أو يف
�آخرها ،ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جماعيا وفرديا.
ميكن �إ�ضافة كلمات �أو عبارات �أخرى ،فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم� ،رشيطة �أن تت�صل مبا يروج يف القطاع ،و�أال ت�شمل
�صعوبات� ،أو ت�سبب تعرثا.

يتبع املكون(ة) اخلطوات املنهجية الآتية:
−ي�ساعد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�س (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو) �سمعيا وب�رصيا،
فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صورة �أو ال�صور امل�صاحبة للن�شاط ،ثم يقر�أ عليهم اجلملة املت�صلة بها ،واملت�ضمنة للحرف املق�صود
املكتوب بلون �أحمر يف الكلمات املعزولة ،مركزا على التلفظ به ،وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات ،ثم يكلفهم
بالتلفظ بالكلمات ذاتها �أو كلمات �أخرى يختارها �أو يعينها لهم من الر�صيد.
−يتدرج بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ر�سم احلرف (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو) متحركا بالفتحة وال�ضمة
والك�رسة� ،أو منونا �أو م�ضعفا �أو ممدودا ..وي�ستح�سن �أن ي�شري �إىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير،
ويدعو �إىل ا�ستعمالها يف �سياق معني دون الإ�سهاب يف ذلك.
−يطلب من �أفراد اجلماعة �أن يالحظوا ال�صور ،و�أن ي�صلوا الكلمة بال�صورة املنا�سبة بعد النطق بها ،و�إذا تعذر عليهم ذلك
يتلفظ املكون(ة) بكل كلمة على حدة ،فريددونها ،ثم ي�صلونها بال�صورة املنا�سبة .وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلمات
تت�ضمن احلرف �سمعيا وب�رصيا ،ومتييز احلرف (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو) داخلها ،والتلفظ به.
−يدعو �أفراد جماعة الق�سم �إىل متييز احلرف املعزول ب�رصيا (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو) ،وو�صله بالكلمة املنا�سبة مللء
فراغها ،وذلك بعد مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لها ،وتلفظ احلرف املحدد� ،أو متييز احلرف امل�ستهدف مقارنة بحرف �شبيه
مدرو�س على غرار ما �أ�شري �إليه يف التمهيد.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل قراءة املعلومة �أو اجلملة املقرتحة ،وميكنه يف حال تعذر ذلك من الكتاب مبا�رشة
�أن يكتبها بخط وا�ضح على ال�سبورة.
 −يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�س ،ومتييز الكلمة التي تت�ضمنه داخل تلك اجلملة �أو
العبارة� ،أو متييز حرفني مت�شابهني داخلها؛ متدرجا من اجلزء �إىل الكل ،ومن الب�سيط �إىل املركب.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل قراءة الفقرة ،متدرجا بهم من اجلملة �إىل الفقرة ،ومركزا على �إدراك املعنى
املت�ضمن فيها ،ومنبها �إىل عالمات الرتقيم املوظفة ،ومذكرا بالعالمات ال�سابقة ،وجمليا �أهميتها يف بيان املعنى ،وتي�سري
�إدراكه.
−ينبه املكون(ة) الفئة امل�ستهدفة �إىل تلك الروابط وال�ضميمات التي ا�ستعملت يف الفقرة (حروف العطف الواو والفاء وثم -
كذلك  -بالإ�ضافة �إىل) ،وال ب�أ�س �أن يدعوهم �إىل توظيفها يف تعابري من �إنتاجهم� ،أو يقدم لهم جمال مبعرثة ،ويطالبهم
برتتيبها والربط بينها لرتكيب فقرة ،مع ا�ستعمال عالمات الرتقيم املمكنة..
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−ي�شجع املكون(ة) �أفراد اجلماعة على كتابة احلرف (ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو) �أ�سفل ال�صفحة ،م�ستقال �أو مو�صوال
باملد ،وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة ،وال ب�أ�س �أن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية ،و�أن يتتبع �أعمالهم ،وحركات
�أيديهم ،وطريقة كتابتهم ،ومدى احرتامهم للحيز املطلوب ،و�أن يتدخل للت�صحيح والتوجيه ،كلما دعت ال�رضورة.
−ي�ساعدهم ما �أمكن على كتابة اجلمل املقرتحة ،واملتميزة بالطول الذي ا�ستدعاه التدرج املنهجي.

التدرب

−يقوم املكون(ة) الأداء من حيث:
o oتلفظ �ألفاظ تت�ضمن حرف ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو.
o oكتابة حرف ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو معزوال يف �أول الكلمة ويف �آخرها ويف و�سطها.
o oكتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف ال�ضاد �أو الثاء �أو الظاء �أو الواو.
o oقراءة معلومة يف �شكل جملة �أو عبارة.
o oقراءة فقرة تت�ضمن حروف ربط و�ضميمات ،وتتخللها عالمات ترقيم.
o oمتييز بع�ض عالمات الرتقيم ،وا�ستعمالها.
o oااللتزام بقواعد الكتابة :ر�سم احلرف والكلمة �أو اجلملة يف احليز املخ�ص�ص له  -االلتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء
الكتابي  -احرتام عدد الأ�سطر
 -قابلية قراءة ما كتب  -تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

تقومي
وتعزيز
التعلم

قيم وف�ضائل

املو�ضوع� :سورة القدر و�سورة ال�رشح

التمهيد

−ميهد املكون(ة) لدر�سه مبا يثري االنتباه ،ويحفز �إىل متابعة الدر�س ،وي�شوق �إليه ،وذلك مثل:
o oاالنطالق عادة من ا�ستظهار ال�سورة �أو جزء منها..
o oحتديد داللة عنوان ال�سورة (داللة القدر  -معنى ال�رشح).
o oحتديد موقع ال�سورة يف القر�آن الكرمي ،وعدد �آياتها� ،أو �إبراز نوعها (مكية  -مدنية).
o oالإ�شارة �إىل م�ضمونها العام.
�o oإبراز �أهمية ال�سورة وف�ضلها �أو �أ�سباب نزولها .ومن �أمثلة ذلك ما ي�أتي:
�سورة القدر� :سورة مكية ،عدد �آياتها  ،5وا�سمها (ليلة القدر) معناه التقدير والتدبري ،والقيمة واملقام .ومن خالل �آياتها الكرمية
نتبني �أن القر�آن نزل يف رم�ضان ،ويف ليلة القدر املباركة ...ومما روي عن الر�سول �صلى الله عليه و�سلم �أنه »من قر�أها
�أعطي من الأجر كمن �صام رم�ضان ،و�أحيى ليلة القدر»..
َ
َ
ور ِة َح ْو َل َب ْد ِء ُن ُز ِ
يها ِم َن الأ ْن َوارِ
َ�ضلِ ل َْيل َِة ال َق ْدرِ َعلَى َ�سا ِئرِ الأ َّيـ ِ
الع ِظ ِيمَ ،و َع ْن ف ْ
ال�س َ
َي ُد ُ
ام َوال�شُّ ُهورِ  ،ملَا ِف َ
ول ال ُقر� ِآن َ
ور محِ ْ َو ُر ُّ
َوال َّت َجل َِّي ِ
مي ًا ِل ُن ُز ِ
ول ال ُقر� ِآن ا ُملبِنيِ ..
ات ال ُق ْد ِ�س َّيـ ِة ا َّل ِتي ُي ِف ُ
ي�ض َها الله َعلَى ِع َب ِاد ِه ا ُمل�ؤْ ِم ِن َ
ني َتكْ رِ َ
�سورة ال�رشح� :سورة مكية ،عدد �آياتها  ،8وقد وردت بعد �سورة ال�ضحى ،وك�أنها تكملة لها.
يع ِع ْن َد ال ِ
يث َع ْن ِن َع ِم ال ِ
الر ُ�س ِ
الع ِدي َد ِة َعلَى
اول َِت ا َ
حل ِد َ
الر ِف ِ
ور ِة َح ْو َل َمكَا َن ِة َّ
ول اجلَ لِيلِ َ ،و َم َق ِام ِه َّ
ال�س َ
َي ُد ُ
َّله َ
ور محِ ْ َو ُر ُّ
َّله َت َعاىلَ ،و َق ْد َت َن َ
َ
باحلكْ َم ِة َو ِ
انَ ،و َتـ ْنوِ يرِ َقلْب ِـ ِه ِ
الع ْرف ِ
ِمي ِ
ُّنـ ِ
وب َوالأ ْو َزارِ َ ،وكُ لُّ
�ص ْدرِ ِه بالإ َ
َع ْب ِد ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َ
حم َّم ٍد؛ َوذَ ِل َك ب�شرَ ْ ِح َ
َانَ ،و َت ْطهِ ريِ ِه ِم َن الذ ُ
َ
َ
اطرِ ِه ال�شرَّ ِ ِ
ِيب َخ ِ
ذَ ِل َك ب َق ْ�ص ِد ال َّت ْ�س ِل َي ِة َع َّما َي ْل َق ُاه ِم ْن �أذَ ى ال ُف َّجارِ َ ،و َت ْطي ِ
َّله ِم َن الأ ْن َوارِ .
مبا َم َن َح ُه ال ُ
يف َ

الت�سميع

−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل ما �سيقر�أه عليهم من �آيات �إن�صاتا تاما ،مع احلر�ص على ذكر
الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة ،والتو�سل ب�رشيط ت�سجيل �إذا �أمكن� ،أو اال�ستعانة ب�شخ�ص يجيد قراءة القر�آن الكرمي
وتالوته .ويف كل الأحوال ين�صح بالتقيد �أثناء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن ،وبح�سن نطق احلروف خمرجا و�صفة،
وا�ستح�ضار قواعد الرتتيل من مد و�إدغام و�إظهار و�إخفاء ووقف...

الفهم

−ي�رشح املكون(ة) فحوى الآيات مركزا على ما يجلي الفهم ،ويقرب املعاين �إىل الأذهان� ،سواء �أتعلق الأمر ب�رشح كلمات
�أو ب�رشح املعاين وتف�سري الآيات دون �إ�سهاب يف ذلك ،فالغاية هي تقريب املعاين لتي�سري احلفظ والفهم.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور �أو العبارات امل�صاحبة لل�سور امل�ستهدفة ،مركزا على �رشح تلك
العبارات ،وتو�ضيح معانيها يف عالقة بال�سور ،بعد قراءتها ،ثم يحملهم على ترديدها لرت�سيخها يف �أذهانهم.

الرتديد

−يعيد املكون(ة) قراءة الآيات �آية �آية ،وبطريقة مت�أنية ،ويدعو خماطبيه �إىل الرتديد معه ب�شكل فردي ثم ب�شكل جماعي �ساعيا
�إىل حتفيظها لهم.
−يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.
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اال�ستنتاج
تقومي
وتعزيز
التعلم

−يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل الإن�صات �إىل تلك اال�ستنتاجات والعبارات امل�صاحبة لل�سور ،وا�ستخال�ص املغزى
من الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�س ،حميال على �أ�سباب النزول واملعاين امل�ستخل�صة..
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي:
�oإعادة ت�سميع ال�سورة �إذا لوحظ عدم �إتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
o
oم�ساعدتهم على ت�صحيح �أدائهم ،واملثابرة على ذلك ب�صرب و�أناة.
o
oالت�أكد من حفظ الآيات وا�ستظهارها.
o
oحفظ عبارات اال�ستنتاج ،وترديدها.
o

ف�ضل امل�ساجد

قيم وف�ضائل
التمهيد
الت�سميع
ال�رشح
الرتديد
ا�ستخال�ص
الأحكام
تقومي
وتعزيز
التعلم

−يقدم املكون(ة) لدر�سه بحوار حول �أهمية امل�ساجد يف الإ�سالم ،ومدى التزام امل�صلني ب�آداب الدخول �إليها واخلروج منها،
ثم يدعوهم �إىل تعرف ذلك ومناق�شته انطالقا من الأن�شطة املقرتحة.
−يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الإن�صات �إىل تالوته لل�شاهد القر�آين مو�ضوع الدر�س.
−يحر�ص املكون(ة) على ذكر الب�سملة ،وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�س ال�سابقة.
−ي�رشح املكون(ة) الكلمات ال�صعبة.
−يتدرج �إىل �رشح فحوى الآية الكرمية.

−ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية من خالل ترديدها بالتناوب ،فرديا ثم جماعيا ،ويوجه �أداءهم.
−يتتبع املكون(ة) قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل للت�صحيح والتوجيه كلما دعت ال�رضورة.
−يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول �صفات املرتددين على امل�ساجد ،وف�ضل ذلك عليهم.
−يحدد املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة �آداب امل�سجد ،ويناق�ش معهم كل مثال على حدة.
يقوم املكون(ة) الأداء تبعا ملا ي�أتي :
o oا�ستظهار الآية الكرمية.
o oتعداد بع�ض �آداب امل�سجد.

كفايات قرائية :احل�ساب

املو�ضوع :العمليات الأربع :ال�رضب والق�سمة

التمهيد

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة ،وتر�صد مدى قدرتهم على ا�ستيعاب العمليات،
وا�ستعمالها بح�سب املطلوب� ،أو يف ال�سياق املهني.
−ي�ستح�سن �أن يعر�ض املو�ضوع يف �شكل حالة �أو و�ضعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�ساعدة على �إيجاد حل لها �أو
و�ضع خطة ملعاجلتها.
−يخ�ص�ص املكون(ة) فرتات لتحفيظ امل�ستفيدين وامل�ستفيدات جدول ال�رضب ،وال ب�أ�س �أن يعر�ضها يف �أوراق كبرية،
ويحيل �إليها كلما ا�ستدعى الأمر.

املالحظة

−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة ال�صورة ،واال�ستماع �إىل اجلملة املرافقة
للن�شاط.
−ي�ستنتج املكون(ة) مبعية �أفراد اجلماعة الرمز املتعلق بعمليتي ال�رضب والق�سمة ،وطريقة تقدمي العملية (طريقة �أفقية -
طريقة عمودية).
−ينبه املكون(ة) �إىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�سار ،ثم املئات ،فالآالف ،وو�ضع
العملية من الي�سار �إىل اليمني.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة طريقة التحويل للح�صول على العملية �أفقيا ،وكيفية �إجناز عملية
ال�رضب ثم عملية الق�سمة يف الدر�س املوايل .ويتعني تو�ضيح ذلك بتج�سيد احلا�صل به بلون �أحمر واملحتفظ به بلون �آخر،
على غرار ما هو مقدم يف كتاب التكوين ،مع التمييز بني ال�رضب والق�سمة ،وحتديد بنية كل عملية على حدة.
−يحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على التدريب على العمليات ،وعلى ربطها بالواقع املعي�ش ،ومبتطلبات القطاع ،مع التمييز
بني العملية الب�سيطة واملركبة..
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التدريب

تقومي
وتعزيز
التعلم

−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة ب�إجناز عمليات متنوعة بح�سب مو�ضوع الدر�س (ال�رضب  -الق�سمة الب�سيطة  -الق�سمة
املركبة) ،ويعمل �آنذاك على تتبع �أعمالهم ،ومراقبة �إجنازهم ،وتوجيهه.
−يدرب املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على مالحظة بناء العمليات �أفقيا وعموديا ،وو�ضع الرموز يف املكان املالئم.
و�إذا �صادف �صعوبة ،يعر�ض مثاال ب�سيطا لال�ستئنا�س.
−ميكن للمكون(ة) اقرتاح عمليات �أخرى للتدرب ،والتو�سل بالألواح لكتابتها.
ملحوظة :ينبغي �أن ت�ستمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ستفيدين ،و�أن تكون كثرية ومتنوعة و�شاملة..
(ملء الفراغ – الو�صل بخط – اكت�شاف العالمة �أو العدد – االختيار من متعدد .)..
يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي:
−القدرة على التحويل ،وا�ستعمال الرموز.
�−إجناز العمليات وفق املطلوب.
−ا�سرتجاع القواعد واملبادئ املتعلقة مبحور الدر�س.
−ا�ستثمار املكت�سبات يف املجال احلياتي.

كفايات قرائية :احل�ساب

التمهيد

املالحظة

التدريب

تقومي
وتعزيز
التعلم

الر�صيد :

املو�ضوع� :أ�ستعمل الآلة احلا�سبة

−ميهد املكون(ة) لدر�سه بت�شخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة ،وتر�صد مدى قدرتهم على ا�ستيعاب العمليات،
وا�ستعمالها بح�سب املطلوب� ،أو يف ال�سياق املهني.
−ي�ستح�سن �أن يعر�ض املو�ضوع يف �شكل حالة �أو و�ضعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�ساعدة على �إيجاد حل لها
�أو و�ضع خطة ملعاجلتها ،مع �إبراز �أهمية ا�ستعمال الآلة احلا�سبة للقيام بهذا العمل يف وقت وجيز وبدون �أخطاء� ،رشيطة
اتباع الطرق ال�سليمة يف احل�ساب ،والدعوة �إىل التدرب على ح�سن ا�ستعمال هذه الآلة العجيبة ،و�إجناز ما يعر�ض من
تطبيقات خمتلفة.
−ي�ستدرج املكون(ة) �أفراد اجلماعة ،عن طريق احلوار املوجه� ،إىل مالحظة ال�صورة ،واال�ستماع �إىل اجلملة املرافقة
للن�شاط ،وامللخ�صة للو�ضعية.
−يثري انتباههم �إىل الآلة احلا�سبة ،وال ب�أ�س �أن يعر�ض عليهم منوذجا ماديا� ،أو يطالب من ميتلكها ب�إح�ضارها.
−يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �أزرار الآلة احلا�سبة ،وما يعرب عنه كل واحد منها( :يركز على
الأزرار الرئي�سة امل�ستعملة بكرثة ،وعلى �آلة ب�سيطة غري متطورة).
−يحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على التدريب على ت�شغيل الآلة احلا�سبة ،و�إجناز العمليات املطلوبة واملالئمة للو�ضعية املنطلق،
وعلى ربط املو�ضوع بالواقع املعي�ش ،ومبتطلبات القطاع ،مع التمييز بني العمليات الأربع..
−ي�ؤكد املكون(ة) �أثناء تركيب الأرقام يف الآلة احلا�سبة على البدء من الي�سار دائما ،وعند �إدخال العدد املطلوب يتم ال�ضغط
على الرمز املنا�سب ،)÷( ،)×( ،)-( ،)+( :ثم على الرمز (=) للح�صول على النتيجة.

−يكلف املكون(ة) �أفراد اجلماعة با�ستعمال الآلة احلا�سبة لإجناز عمليات متنوعة بح�سب حالة �أو و�ضعية حمددة ،ويعمل يف
�أثناء ذلك على تتبع �أعمالهم ،ومراقبة �إجنازهم ،وتوجيهه.
−ميكن للمكون(ة) اقرتاح و�ضعيات ومتارين �أخرى للتدرب.
−ينبه املكون(ة) �إىل �أن الهواتف النقالة تتوافر ،يف غالب الأحيان ،على �آالت حا�سبة متكننا من القيام مبختلف عمليات
اجلمع وال�رضب والطرح والق�سمة.
ملحوظة :ينبغي �أن ت�ستمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ستفيدين ،و�أن تكون كثرية ومتنوعة و�شاملة..
يقوم املكون(ة) جهود امل�ستفيد(ة) تبعا ملا ي�أتي:
−القدرة على ت�شغيل الآلة احلا�سبة.
�−إجناز العمليات وفق املطلوب.
−ا�ستثمار املكت�سبات يف املجال احلياتي.

يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خالها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد يف كل مقطع �سواء يف التحاور والتوا�صل
والتعبري� ،أو يف القراءة والكتابة� ،أو يف احل�ساب ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
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التقومي

املو�ضوع :تقومي التعلمات

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقاطع الثالثة (ح�صتان لكل مقطع)
تقومي التحاور
التوا�صل
تقومي القيم
والف�ضائل

يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة كل ر�سم على حدة ،وحتديد مكوناته ومو�ضوعه ،والتعبري �شفهيا عما يك�شف عنه يف
عالقة باملحور �أو بالن�شاط امل�ستهدف:
�إبراز دور املواطن ذكرا كان �أم �أنثى يف التنمية  -ا�ستعرا�ض �سبل املحافظة على نظافة املحيط.ميكن اللجوء �إىل حماكاة �أدوار ،لتقومي �إجناز امل�ستفيد(ة).

يخ�ص�ص املكون(ة) وقتا لتقومي مدى متكن امل�ستهدفات وامل�ستهدفني من حفظ ال�سور املدرو�سة ،وا�ستظهارها ،من جهة و�رسد
بع�ض اال�ستنتاجات املتعلقة بالدر�س ،وكذا بع�ض �آداب امل�سجد.
يتم هذا التقومي ب�شكل فردي بهدف الـت�أكد من حتقق الكفاية ،والتمكن من ت�شخي�ص التعرثات لو�ضع ا�سرتاتيجية للدعم.

تقومي احل�ساب

يطالب املكون(ة) ب�إجناز العمليات احل�سابية املقرتحة يف كتاب التكوين ،ويركز يف تقوميه لهذا الإجناز على ما ي�أتي:
�إجناز عمليات ال�رضب والق�سمة.-ا�ستعمال الآلة احلا�سبة حل�ساب بع�ض املداخيل وامل�صاريف.

تقومي القراءة
والكتابة

يدعو املكون(ة) �إىل مالحظة ما يعر�ض عليه من حروف �أو كلمات �أو جمل ،والتلفظ به تلفظا �سليما يراعي خمارج احلروف.
يراعي املكون(ة) يف تقومي ن�شاط الكتابة مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على:
ر�سم احلروف والكلمات واجلمل يف احليز املخ�ص�ص لها.االلتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.احرتام عدد الأ�سطر.قابلية قراءة ما كتب.-تنقل اليد ،وطريقة الإم�ساك بالقلم.

تقومي �إجمايل للموارد عند نهاية الوحدة

تقومي
التوا�صل

تقومي القراءة
والكتابة

يوجه املكون(ة) انتباه امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور املعرو�ضة تن�شيطا لذاكرته ،والتحدث بتلقائية عما ي�أتي:
تقدمي �أمثلة مل�ساهمة املواطن (الفالح  -الك�ساب  -ال�سائق )..يف تنمية البالد ،وحتديد بع�ض املهن التي متار�سهااملر�أة ،ودورها يف التنمية ،وتعداد �أهم حقوق املواطن (ذكرا �أو �أنثى) وواجباته.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على �إجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة ،وعلى التعبري عنه ،و�إظهار اال�ستفادة
من خربته� ،أو مما مت ترويجه يف الق�سم من حيث �إقامة م�رشوع تعاوين ،واالندماج يف اجلماعة املهنية ،وااللتزام مبعايري
اجلودة ،ف�ضال عن القدرة على التحاور واالنخراط يف العمل اجلماعي.

تقومي القراءة :يراعي املكون(ة) يف تقومه مدى متكن امل�ستفيد(ة) مما ي�أتي:
متييز احلروف التي مت ترويجها يف املقطع ،والتلفظ بها بح�سب ترتيبها يف اجلدول.حتديد �أ�سماء عالمات الرتقيم املقرتحة ،ومتييزها.يكلف املكون(ة) امل�ستفيد(ة) مبالحظة ال�صويرات ،ومتييز الكلمة الدالة عليها ،من خالل و�صلها بها ،وتلفظها.قراءة معلومة ،وي�شرتط هنا يف حالة تعذر متييز العبارات �أن يعمد املكون(ة) �إىل كتابتها بخط وا�ضح علىال�سبورة.
قراءة جملة ب�سيطة ،ومتييز الكلمات التي بها حروف مدرو�سة يف املقطع.قراءة فقرة قراءة مت�أنية يربز من خاللها خمارج احلروف ،ويحرتم عالمات الرتقيم امل�ستعملة.تقومي الكتابة :يركز املكون(ة) يف تقومه على مدى متكن امل�ستفيد(ة) مما ي�أتي:
كتابة عالمات الرتقيم املقدمة ،وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.مالحظة ال�صويرات املعرو�ضة ،وكتابة الكلمات املعربة عنها بعد �سماعها من لدن املكون(ة).كتابة جملة ب�سيطة ومركبة.يراعي املكون(ة) يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على ر�سم العالمة �أو احلرف �أو اجلملة يف احليز املخ�ص�ص له ،ومدى
التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن اال�سرت�سال والت�سل�سل ،وال�سالمة من
الأخطاء ..كما يراعي قدرة امل�ستفيد(ة) على التقاط ما ي�سمع وكتابته دون �أخطاء (�إمالء).
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يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد(ة) �إجناز عمليات ال�رضب والق�سمة مع مراعاة ما يتم االحتفاظ به عند
تقومي احل�ساب الإجناز ،وكذا ا�ستعمال الآلة احلا�سبة حل�ساب املداخيل وامل�صاريف.
تقومي القيم
والف�ضائل

يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�سورة ،فيعني منهم من ي�ستظهرها مركزا على �سالمة
النطق ،وح�سن الأداء ،واال�سرت�سال وعدم التعرث .ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على �سور من القر�آن الكرمي،
وا�ستظهارها عن ظهر قلب ،وبيان ف�ضل امل�ساجد و�آداب دخولها.

تقومي �إجمايل للكفايات عند نهاية كل وحدة
�سياق و�ضعية
التقومي

التعليمات

ت�ص َّور �أنك احلاج َعلي ،و�أ َّنك تريد �أن تقوم
•�أراد احلاج علي �أن يح�صل على رخ�صة لفتح حمل جتاري ب�سوق القريةَ .
بالإجراءات الالزمة للح�صول على تلك الرخ�صة.
يعرب امل�ستفيد(ة) �شفهيا عن و�ضعية حوارية بني املوظف واحلاج علي.يقر�أ معلومات تتعلق باملو�ضوع :الفتة ،معلومات �شخ�صية...يعبئ مطبوعا �إداريا.-يح�سب م�صاريف بوا�سطة الآلة احلا�سبة.

طريقة الإجناز

يقر�أ املكون(ة) اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها،
واال�ستماع �إليه جيدا ،ثم يكلفهم ب�إجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة الأوىل �إىل الثانية وهكذا دواليك.

معايري
الت�صحيح

يراعى املكون(ة) يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده وتعبئتها حلل الو�ضعية -
امل�شكل ،وحتليلها( .انظر �شبكة ت�صحيح الو�ضعية الإ�شكالية يف دليل التقومي).

ملحوظة :يتم التقومي فرديا ،وقد ميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار ،كما هو ال�ش�أن يف التوا�صل والتعبري ب�شكل
خا�ص ،ويف تقومي الكفايات ب�شكل عام.
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:الوحدة اخلام�سة

واخلدمات
ْ احلقوق والواجبات
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الوحدة اخلام�سة  :احلقوق والواجبات واخلدمات
املقطع الأول

الن�شاط

املقطع الثالث

املقطع الثاين

كفايات حياتية ومهنية

حقوق الفالح وواجباته

حقوق املر�أة

�أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن اختياري

قيم وف�ضائل

العمل

النفقة

الو�صاية

احل�ساب والهند�سة

ح�ساب الوقت :ال�ساعة

ح�ساب الوقت� :أح�سب الفارق الزمني

�أحول العملة من الدرهم �إىل ال�سنتيم

كفايات قرائية

�أعرف حقوقي

الإدارة يف خدمة املواطن

الإدارة يف خدمة م�صالح املواطن

كفايات حياتية ومهنية

ما هي حقوقي؟

التحفيظ العقاري

خدمات ل�صالح املواطن

قيم وف�ضائل

امل�ساواة

التوكل

دعاء

احل�ساب والهند�سة

ح�ساب الوقت� :أح�سب الدقائق

�أحول العملة من الدرهم �إىل الريال

�أحول العملة من الدرهم �إىل عملة �أجنبية

كفايات حياتية ومهنية

العناية باملوا�شي

العناية بالبقرة احللوب

�أكت�شف خمطط املغرب الأخ�رض

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

كفايات قرائية

الإدارة يف خدمة الفالح

مدونة الأ�رسة

�أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن اختياري

عند نهاية الوحدة ي�ستطيع امل�ستفيد وامل�ستفيدة �أن مييزا حقوق الفالح والفالحة وواجباتهما واخلدمات املقدمة لهما ،و�أن
يوظفا ما تعلماه يف مواقف متنوعة.
لتقومي هذا الهدف نفرت�ض �أن ال�سيد علي الفالح ذهب �إىل َم ْ�صلَحة كي ي�ستفيد من تَكْ وِ ين يف ال�سقي:
يبني كيف �سيت�رصف؟ وكيف �سيوظف ما تعلمه ؟يكتب طلبا عن طريق ملء الفراغ.-يح�سب الفارق الزمني بني قدومه ومغادرته للم�صلحة.

كفايات قرائية

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

•عنوان الدر�س :الإدارة يف خدمة الفالح
•الهدف :تعرف بع�ض الواجبات واحلقوق
قراءة جملة
كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج
•الأن�شطة:
 ي�ستهل املكون (ة) در�سه بحوار مفتوح مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ض امل�صالح الإدارية التي يعرفونها ،ونوع اخلدمات التي ميكن �أن تقدمها له.
 يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة للحوار ،و�إبراز عالقتها بعنوان الدر�س.
 يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،فيحددون
ما ح�صل عليه الفالح (رخ�صة) ،وكذا ما التزم به وما جتنبه.
 يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار ،وهم يتابعون معه.
 يتوقف معهم عند الواجبات املت�ضمنة يف احلوار ،ويربزها لهم مركزا على العبارات التي تدل عليها ،وعلى �رضورة التزام الطرف املق�صود باحرتامها،
�أي املوظف ،مع الإ�شارة �إىل احلقوق البارزة كاحلق يف احل�صول على رخ�صة..
 ي�ستح�سن �أن يتدرج بهم �إىل ت�شخي�ص احلوار ،فيكلف واحدا بلعب دور الفالح ،والآخر بتمثيل دور املوظف مع مراعاة ال�سياق ،واالنفعاالت امل�صاحبة
له ،والتعابري الدالة على الواجب..
 ينتقل بهم �إىل العبارة الواردة يف ن�شاط (�أقر�أ)« :اخلدمات الإدارية حق للمواطن وواجب من واجبات املوظف» ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أها
بت�أن ،بينما هم يتتبعون يف الكتاب.
 يكلف بع�ضهم بقراءة العبارة �أو برتديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،مع االلتزام ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.

101
25/09/19 13:45

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 101



ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط من خالل الرتكيز على املبادئ التي مت حتديدها يف امل�ستوى الأول ،ومتدرجا



يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم.
ي�ستح�سن �أن يتتبع عن كثب �إجنازاتهم ،و�أن ّ

بهم من ر�سم احلروف املعزولة � ،إىل كتابة العبارة الواردة بعدها« :ح�صلت على بطاقة املهنة».

يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وتعداد الواجبات ذات ال�صلة باحلياة املهنية ،وكتابة جملة..
وي�ستح�سن �أن يختار لذلك و�ضعيات تعلمية يوظف فيها امل�ستفيد(ة) ما اكت�سبه ،ك�أن يقرتح حوارا ثنائيا بني فالح وموظف �أو مقدم خلدمة ما...

كفايات حياتية ومهنية

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

•عنوان الدر�س :حقوق الفالح وواجباته
•الهدف :تعرف احلقوق والواجبات
تعداد الواجبات التي ينبغي االلتزام بها
•
التحاور ،و�إبداء الر�أي
•
•الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 يقر�أ املكون(ة) العنوان« :حقوق الفالح وواجباته» ،ب�صوت م�سموع ووا�ضح ،ثم يطلب من امل�ستفيدات وامل�ستفيدين تف�سري هذا العنوان لكي يت�أكد من
�إدراكهم ملا يحيل عليه.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه من ذلك.
وينبغي �أن يحر�ص هنا على �ضمان م�شاركة اجلميع ،مع الإحالة ،بكيفية متكررة� ،إىل مو�ضوع الكفايات احلياتية واملهنية.
 يثني على العمل الذي قاموا به ،ثم ينتقل معهم �إىل اخلطوة املوالية.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات تبعا لل�صور الأربع املعرو�ضة ،ويقرتح عليها اختيار م�سري ومتحدث با�سمها ،مع تو�ضيح
قواعد العمل ،وتقدمي التوجيهات الالزمة لعمل املجموعة( .انظر البطاقة الوا�صفة).
 يحدد املهمة املطلوب �إجنازها ،وتتمثل يف حتديد �أفراد كل جمموعة احلقوق والواجبات اخلا�صة بالفالح ،ومناق�شتها وتثمينها والتمييز بينها ،اعتمادا على
خرباتهم وجتاربهم احلياتية املتعلقة ب�أداء ما عليهم من حقوق وااللتزام مبا عليهم من واجبات ،وانطالقا مما تعر�ضه ال�صورة املقرتحة عليهم .ويجب
على املكون(ة) �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�سموع العبارات امل�صاحبة لل�صور؛ فيبد�أ بالعنوان �أو الفكرة املحورية (خدمة �إدارية من م�صالح الفالحة
وغريها  -تكوين وت�أهيل  -احلماية والرعاية م�شاريع حت�سني الإنتاج لفائدة الفالح  -احرتام قواعد اجلودة يف املنتجات  -التوفر على الوثائق الإدارية
ال�رضورية  -احرتام البيئة وعدم تلويثها) ،ثم ينتقل �إىل الأفكار املتفرعة عن كل منها ،وينبه  -يف �سياق ذلك � -إىل ما تت�ضمنه من حقوق وواجبات
والتمييز بينهما ،ثم ينتقل كما يجب �أن تتفق كل جمموعة ،بعد االنتهاء من املناق�شة ،على احل�صيلة التي �ستقدمها للمجموعات الأخرى ،واحرتام الوقت
املخ�ص�ص لذلك.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها يف �صيغة حالة تعك�س حقوق وواجبات الفالح.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول مو�ضوع حقوق الفالح وواجباته ،مع الرتكيز على �أن يعرب ه�ؤالء �شفهيا عن مدى
ا�ستفادتهم من املو�ضوع ،وعن النتائج التي قد ترتتب عن ذلك بالن�سبة �إىل حياتهم املبا�رشة .وي�ستح�سن هنا �إبراز �أهمية الوفاء بالواجبات واملطالبة باحلقوق
لتحقيق اجلودة و�ضمان التطور؛ وذلك با�ستعمال الو�سائل املنا�سبة حتى ال ت�صري املطالبة باحلق �إخالال بالواجب.
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا يدعو �إليه الإ�سالم من �إتقان للعمل ،والقيام بالواجب على �أح�سن وجه ،ويدعو �أفراد اجلماعة �إىل اال�ستدالل على ذلك
مبا يحفظونه من قر�آن �أو حديث...
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية الكرمية التي �سوف يتلوها عليهم من �سورة (التوبة).
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا
وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآيات ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام للآية.
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ ،وا�ستخال�ص قيمة العمل ،وااللتزام بالواجب �أثناء �أدائه.
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عنوان الدر�س :ح�ساب الوقت :ال�ساعة
الهدف :التمييز بني الثواين والدقائق وال�ساعات
الأن�شطة:
يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور ،ويتدرج بهم �إىل تر�صد قيمة حتديد الوقت ،و�رضورة �ضبط املواعد وتنظيم احلياة
والعالقات( ..ميكن االنطالق من حالة الت�أخر عن موعد الدر�س.)..
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ا�ستخال�ص القاعدة �أو املبادئ املتحكمة يف حتديد الوقت من خالل متييز ما ي�شري �إليه كل عقرب من عقارب
ال�ساعة.
يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل حتديد عدد الدقائق يف ال�ساعة الواحدة ،وعدد الثواين يف الدقيقة الواحدة ،وعدد ال�ساعات يف اليوم ويف
ن�صف اليوم ،م�سرت�شدا بنماذج ال�ساعات املقرتحة.
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين متارين متنوعة تروم حتديد الوقت م�ستعينا بنماذج ال�ساعات املدرجة يف �سياق ن�شاط (�أطبق) .وميكنه اقرتاح
مناذج �أخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�س.

كفايات قرائية

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

•
•

عنوان الدر�س� :أعرف حقوقي
الهدف :تعرف بع�ض حقوق املواطن
قراءة جملة
كتابة حروف وكلمات وجملة انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
 ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فيما يتعلق بالواجبات التي يجب �أن يلتزم بها الفالح والفالحة ،ويدعوهم �إىل تعرف حقوقهم.
 يثري انتباههم �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة للحوار ،و�إبراز مكوناتها ،وربط ذلك مبو�ضوع الدر�س.
 يدعوهم �إىل �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار ،ثم يوجه �إليهم �س�ؤاال للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،مثل :ما
حقوق املواطن؟ ويكون جوابهم بحذف ما مل يذكر من تلك احلقوق يف احلوار.
 يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار ،وهم يتابعون معه.
ِ
ال�س ِ
وِ
كَنَ ،ح ُّق المْ ِل ِْك َّي ِةَ ،ح ُّق الْـح ِـ َم َاي ِة.
ق
ح
،
ة
ي
ْـه
ل
ا
ق
ح
،
ُّ
ُّ
ُ َّ
َ
ال�س َفرِ َ
َّ
 يتوقف معهم عند احلقوق املذكورة يف احلوار ،ويربزها لهمَ :ح ُّق َّ
 ي�ستح�سن �أن يتدرج بهم �إىل ت�شخي�ص احلوار فيكلف واحدا بطرح �س�ؤال على زميله ،مثل :هل من حقي كذا؟ ما هي حقوقك؟ ويكلف غريه بالإجابة .و�إذا
ما لوحظ تداخل ما بني احلق والواجب ،يعمد املكون(ة)� ،آنذاك� ،إىل التمييز بينهما.
 ينتقل بهم �إىل العبارة الواردة يف ن�شاط (�أقر�أ) :بِطَ اقَةُ ال ُْهوِ َّي ِة َح ٌّق ِلل ُْم َو ِ
اط ِن َب ْع َد �َ 18س َنةً  ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أها بت� ٍّأن ،بينما هم يتتبعون يف
الكتاب.
 يكلف بع�ضهم بالتناوب على قراءة العبارة �أو برتديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،مع االلتزام ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،ويتدرج بهم �إىل ر�سم احلروف املعزولة ،ثم العبارة الواردة بعدهاَ :ح َ�صل ُْت َعلَى بِطَ اق َِة
ال ِ
ْهوية.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم.
أن
�
و
إجنازاتهم،
�
كثب
عن
يتتبع
أن
�
ي�ستح�سن

ّ
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وتعداد احلقوق املمكن التمتع بها يف احلياة ..وي�ستح�سن �أن
يختار لذلك و�ضعيات تعلمية يوظف فيها ما مت اكت�سابه ،ك�أن يقرتح حوارا بني اثنني منهم على �سبيل املثال.

•

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

كفايات حياتية ومهنية

•
•

عنوان الدر�س :ما هي حقوقي؟
الهدف :متييز �أ�صحاب الواجب
ا�ستثمار املكت�سبات يف جمال العمل �أو يف املحيط املعي�ش
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فيما يتعلق بحقوق الفالح وواجباته ،ثم يربط ذلك بعنوان الدر�س ،ويدعو �إىل التعرف على
�أ�صحاب الواجب انطالقا من الأن�شطة املقرتحة خالل احل�صة.
 يلفت انتباههم �إىل مالحظة ال�صور الواردة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها وما تعرب عنه ،ثم يحدد لهم املق�صود ب�أ�صحاب الواجب
املواطن ِم َن احلُ ُ�ص ِ
ول َعلَى ُحقُو ِق ِه.
ون
انطالقا من التقدمي املقرتح للدر�س ،وهم :المْ ُ َ�ؤ َّ�س َ�س ُ
َ
مـكِّ ُن َ
ا�ص ا َّل ِذ َ
ات َوالأَ ْ�ش َخ ُ
ين ُيـ َ
 يحر�ص املكون(ة) ما �أمكن على �ضمان م�شاركة اجلميع ،مع الإحالة ،بكيفية متكررة� ،إىل مو�ضوع الكفايات احلياتية واملهنية.

•
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العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات تبعا للمحاور املحددة يف اخلطاطة( :احلماية  -امل�شاركة  -التغطية ال�صحية  -التكوين) ،فيكلف
كل جمموعة بتدبر املحور امل�ستهدف ،وحتديد �أ�صحاب الواجب املكلفني بتحقيق ذلك احلق انطالقا من اخلطاطة ،واعتمادا على خرباتهم وجتاربهم
احلياتية .ويجب على املكون(ة) �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�سموع العبارات امل�صاحبة لذلك ،والدالة على احلق مو�ضوع احلوار ،و�أ�صحاب
الواجب ،و�أن يحدد لهم الوقت الكايف لإجناز الن�شاط.
 يعيد املكون(ة) توزيع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات ،فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني اثنني من بني احلقوق املعرب عنهما ،وميكنه اقرتاح حق واحد
يف مرحلة �أوىل ،وبعده احلق الثاين بالتدريج ،كما ميكنه ت�شكيل �ست جمموعات ،ويكلف كال منها بتناول حق واحد من احلقوق ال�ستة املقرتحة .وي�شرتط
عليهم �أثناء مناق�شة املو�ضوع �إبراز �أهمية ذلك احلق ،وتو�ضيح جتلياته ،اعتمادا على خرباتهم وجتاربهم احلياتية .ويجب على املكون(ة) �أثناء ذلك �أن يقر�أ
عليهم ب�صوت م�سموع العبارات امل�صاحبة لكل �صورة ،والدالة على احلق مو�ضوع احلوار ،و�أن يحدد لهم زمن �إجناز الن�شاط.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد ان�رصام الوقت املحدد� ،إىل تقدمي نتائج عملها �سواء الأول �أو الثاين.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول �أ�صحاب الواجب يف مرحلة �أوىل ،ثم حول حقوق الإن�سان ب�صفة عامة،
وحقوق الفالح واللفالحة ب�صفة خا�صة ،يف مرحلة ثانية ،مع الرتكيز على �أن يعرب جميعهم �شفهيا عن مدى ا�ستفادتهم من املو�ضوع ،وعن النتائج التي قد
ترتتب عن ذلك بالن�سبة �إىل حياتهم املبا�رشة .وي�ستح�سن هنا �إبراز مدى التزام �أ�صحاب الواجب بواجباتهم وا�ضطالعهم بها ومدى �أهمية التمتع باحلقوق،
وااللتزام بالواجبات.
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا يحث عليه الإ�سالم من م�ساواة ،والتي تعني التمتع بجميع احلقوق دون متييز ،ويدعو �أفراد اجلماعة �إىل اال�ستدالل على
ذلك مبا يحفظونه من قر�آن �أو حديث...
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية الكرمية التي �سوف يتلوها عليهم من �سورة (احلجرات).
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة
ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآيات ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام للآية.
 يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة امل�ساواة بني النا�س يف املجتمع.

•
•
•




عنوان الدر�س :ح�ساب الوقت� :أح�سب بالدقائق
الهدف :حتديد الوقت انطالقا من و�ضعيات معي�شة لأغرا�ض �سو�سيو  -مهنية
الأن�شطة:
ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،ويركز معهم يف هذا الدر�س على ا�ستثمار ما ا�ستخل�صوه من قواعد انطالقا من حاالت ذات
ات�صال بحياتهم وباجلوانب الوظيفية فيها؛ وذلك مثل� :ضبط املواعد كموعد زيارة امل�ست�شفى ،وموعد تقدمي املنتج للزبون ،و�أوقات ال�صالة..
يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل حتديد الوقت عرب ال�ساعة بالطريقة امل�ألوفة اعتمادا على ال�صويرات الواردة يف الكتاب ،وينبههم �إىل طريقة
�ضبط الوقت من خالل الإ�شارة �إىل ال�ساعة ثم �إىل الدقائق تبعا ملواقع العقرب الكبري والعقرب ال�صغري ،كما ينبههم �إىل كتابته انطالقا من �ساعة رقمية،
وكذا �إىل قراءته من الي�سار �إىل اليمني عندما يتعلق الأمر مبوعد انطالق قطار �أو حافلة ،وذلك مثل 3( 3:25 :و 25دقيقة).
يقرتح املكون(ة) متارين متنوعة تروم حتقيق الأهداف ذاتها مركزا على معيار الوظيفية ،واالنطالق من و�ضعيات  -م�شكل م�ستقاة من الواقع ،مع
مراعاة تنوعها ما �أمكن.

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

•
•
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كفايات قرائية

عنوان الدر�س :مدونة الأ�رسة
الهدف :تعرف بع�ض احلقوق والواجبات الواردة يف مدونة الأ�رسة
قراءة جملة
كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
يحيل املكون(ة) على قيمة امل�ساواة ،ويذكر ببع�ض احلقوق والواجبات ،ثم ي�ستق�صي ما يعرفه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات عن مدونة الأ�رسة ،ومن ثم يحثهم
على �رضورة االطالع عليها لأنها تعد القاعدة املح ِّددة لل�رشوط والواجبات واحلقوق يف احلاالت العائلية كاخلطبة ،والزواج ،والطالق ،واحل�ضانة،
والنفقة…
ي�ستثمر املكون(ة) الأجواء التي هي�أها ،فيدعو �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة ال�صورتني امل�صاحبتني للحوار ،و�إبراز عالقتهما مبو�ضوع الدر�س.
يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،فيحذفون
من قائمة احلقوق حقا من حقوق املر�أة مل يذكر يف احلوار.

104
25/09/19 13:45

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 104











يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم عند �أهم احلقوق املت�ضمنة يف احلوار ،ويربزها لهم مركزا على الغاية منها ،وهي �ضمان حقوق الطرفني..
اجب ِ
او ِاة فيِ الحْ ُ ُق ِ
ات ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أها بت� ٍّأن ،بينما هم
وق َوا ْل َو ِ َ
ينتقل بهم �إىل العبارة الواردة يف ن�شاط (�أقر�أ)َ :ت ُن ُّ
�ص المْ َُد َّو َن ُة َع َلى المْ َُ�س َ
يتتبعون يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة العبارة �أو برتديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ود َع ْن
ذ
ت
ة
ن
و
ُد
ا
بعدها:
الواردة
العبارة
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،ويتدرج بهم �إىل ر�سم احلروف املعزولة ،ثم
َ
لمْ
ُ
ُ
َ َّ َ َ ُ
َح ِّق المْ َْر�أَ ِة.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم.
ي�ستح�سن �أن يتتبع عن كثب �إجنازاتهم ،و�أن ّ
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وتعداد احلقوق والواجبات ذات ال�صلة باحلياة الزوجية...

كفايات حياتية
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•
•

عنوان الدر�س :حقوق املر�أة
الهدف :تعداد حقوق املر�أة ب�صفة عامة وحقوق الفالحة ب�صفة خا�صة
التعبري عن الر�أي ،واتخاذ موقف
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ينطلق املكون(ة) مما مت ا�ستخال�صه بخ�صو�ص حقوق املر�أة الواردة يف مدونة الأ�رسة ،ثم يربط ذلك بعنوان الدر�س « :حقوق املر�أة « ،حمفزا امل�ستفيدات
وامل�ستفيدين على تعرف هذه احلقوق ب�صفة عامة وحقوق الفالحة ب�صفة خا�صة ومناق�شتها يف �ضوء م�ستجدات احلياة املعا�رصة.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه من ذلك،
مركزا على العالقة بني احلق والواجب.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات ،فيكلف كل جمموعة بالإجابة عن ال�س�ؤال املحوري :من هم �أ�صحاب الواجب الذين علي
معرفتهم ف�أح�صل على حقي يف ال�صحة والرعاية �إذا �أ�صبت يف حادثة عمل؟ وذلك اعتمادا على خرباتهم وجتاربهم احلياتية واملهنية ،وانطالقا مما تعر�ضه
ال�صورة املقرتحة عليهم.
 يتدرج املكون(ة) باملجموعات �إىل مالحظة ال�صور املعرو�ضة يف ن�شاط «�أ�ستفيد» ،فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني اثنني من احلقوق املعرب عنهما ،وميكنه
اقرتاح حق واحد يف مرحلة �أوىل ،وبعده احلق الثاين بالتدريج ،كما ميكنه ت�شكيل �ست جمموعات ،فيكلف كال منها بتناول حق واحد من احلقوق ال�ستة
املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» .وي�شرتط عليهم �أثناء مناق�شة املو�ضوع �إبراز �أهمية ذلك احلق بالن�سبة �إىل املر�أة ،وتو�ضيح جتلياته ،اعتمادا
على خرباتهم وجتاربهم احلياتية واملهنية .ويجب على املكون(ة) �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�سموع العبارات امل�صاحبة لكل �صورة ،والدالة على
احلق مو�ضوع احلوار ،و�أن يحدد لهم زمن �إجناز الن�شاط.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد ان�رصام الوقت املحدد للمهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها �شفهيا يف �شكل خال�صة حتدد الطرف امل�س�ؤول لتحقيق حقوق املر�أة
يف حالة التعر�ض حلادثة �شغل ،و�أنواع احلقوق التي يتعني �أن تتمتع بها املر�أة ب�صفة عامة.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول حقوق املر�أة ب�شكل عام ،وحقوق الفالحة ب�شكل خا�ص ،وحتديد من
يكفلها ،مع الرتكيز على �أن يعرب ه�ؤالء �شفهيا عن مدى ا�ستفادتهم من املو�ضوع ،وعن النتائج التي قد ترتتب عن ذلك بالن�سبة �إىل حياتهم املبا�رشة.
اب ا ْل َو ِ
اج ِب
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده� « :أَ ْ�ص َح ُ
ِ
ي ِ
ار َ�س ِة ُح ُقو ِق ِه».
�ساع ُد َ
�صاح َب الحْ َ ِّق َع َلى ممُ َ َ
ُ
ون َ
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا يدعو �إليه الإ�سالم فيما يخ�ص النفقة املحددة للمر�أة ،وي�شوقهم �إىل تعرف ذلك من خالل الآيتني مو�ضوع ال�شاهد.
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآيتني الكرميتني التي �سوف يتلوهما عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآيتني الكرميتني ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآيتني ،ويحمل
جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآيتني الكرميتني ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعهما العام خا�صة فيما يــتعلق بحق املر�أة
يف النفقة عند الطالق ،وعند الر�ضاعة..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص حق املر�أة يف النفقة.

•
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عنوان الدر�س :ح�ساب الوقت� :أح�سب الفارق الزمني
الهدف :ح�ساب الفارق الزمني لأغرا�ض �سو�سيو  -مهنية
الأن�شطة:
 ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،ويركز معهم يف هذا الدر�س على ا�ستثمار ما ا�ستخل�صوه من قواعد حل�ساب الفارق الزمني
بني فرتتني حمددتني..
 يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صويرات امل�صاحبة لن�شاط �أالحظ ،وحتديد الفارق الزمني بني الفرتتني امل�شار �إليهما بال�ساعة ثم
بالدقائق.
 يتتبع املكون(ة) �إجناز امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتطبيق الوارد يف الكتاب ال�صفي ،ويقرتح عليهم مناذج �أخرى ت�ستهدف ما ي�أتي:
 الغاية من تعلم �ضبط الوقت :احرتام املواعد املختلفة � -ضبط �أوقات ال�صالة  -ق�ضاء �أغرا�ض اجتماعية  -الو�صول يف الوقت املنا�سب... -عاقبة عدم احرتام الوقت :ذهاب احلافلة ،والت�أخر يف ال�سفر  -ان�سحاب الزبائن  -خ�سارة مادية  -فقد االحرتام...

كفايات قرائية
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عنوان الدر�س :الإدارة يف خدمة املواطن
الهدف :االطالع على بع�ض اخلدمات الإدارية
قراءة معلومات
كتابة كلمات وعبارات دون انطالق من منوذج
الأن�شطة:
ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مفتوح مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ض امل�صالح الإدارية التي يعرفونها ،ونوع اخلدمات التي ميكن �أن تقدمها
للمواطن ،وميكنه �أن يقت�رص على نوع واحد كالقر�ض الفالحي مثال.
يتدرج بهم �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة للحوار ،و�إبراز مكوناتها ،مركزا على العبارة الواردة يف اللوحة (املركز الفالحي) ،والغاية من زيارة الفالح
للمركز الفالحي.
يطلب منهم �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للعبارات ال�صادرة عن الطرفني املتحاورين ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم
على التقاط املعاين بال�سمع.
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة كل عبارة على حدة ،مراعيا ال�سياق التوا�صلي ،وموقع النرب والتنغيم ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم لتحديد الإدارات وامل�صالح التي تقدم خدمات للفالح ،مع الإ�شارة �إىل نوع اخلدمات التي يطلبها الفالح من املوظف باملركز الفالحي ،وميكن
ذكر خدمات �أخرى يتم ت�شخي�ص طريقة التعبري عنها بني فردين �أو �أكرث من �أفراد اجلماعة ،مع مراعاة ال�سياق ،واالنفعاالت امل�صاحبة له..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت� ٍّأن ما كتب يف عقد االتفاق بني البائع وامل�شرتي ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة عبارة واحدة �أو ترديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل ملء الفراغات يف عقد االتفاق مبا ينا�سبها.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،متو�سال بعبارات الت�شجيع والتحفيز.
ي�ستح�سن �أن يتتبع عن كثب �إجنازاتهم ،و�أن ّ
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
ي�ستوقفهم ملالحظة �صويرات ال�شخ�صيات املعرو�ضة يف ن�شاط �أتدرب ،فيميز معهم العدد واجلن�س ،ثم يعلن عن ال�ضمري والكلمة بعده� :أنا فالح -
هي فالحة  -هما فالحان  -هما فالحتان ،وميكنه تنويع اال�سم مع ال�ضمائر نف�سها� :أنا مزارع ...كما ميكنه تغيري اال�سم بفعل� :أنا زرعت...
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وتعداد الإدارات واخلدمات التي تقدمها الإدارة
للمواطن ،ف�ضال عن حتويل ا�سم م�شتق بح�سب �ضمري للمفرد �أو املثنى ،وكتابة عبارة �أو �أكرث..

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

كفايات حياتية ومهنية
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عنوان الدر�س :التحفيظ العقاري
الهدف :تعلم كيفية حتفيظ العقار
تبني مواقف �إيجابية يف املحيط املهني
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ي�ستهل املكون(ة) در�سه بع�صف ذهني حول املق�صود بعبارة «التحفيظ العقاري» الواردة يف العنوان ،وحول خمتلف الإجراءات التي ميكن القيام بها
لتحقيقه.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه منها ،متدرجا
�إىل طرح ال�س�ؤال امل�صاحب لها :كيف �أحفظ عقاري؟
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العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات ،ويكلف كل جمموعة بتحديد الإجراءات امل�صاحبة لعملية التحفيظ ،ثم مناق�شتها فيما بينهم؛
وذلك اعتمادا على خرباتهم وجتاربهم احلياتية واملهنية.
 ينتقل املكون(ة) �إىل طرح �س�ؤال عن كيفية حتفيظ العقار ،ويقر�أ عليهم الأجوبة املقرتحة يف الكتاب ،فتنتقي منها املجموعة ما ينا�سب لتعزيز عر�ضها.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد للمهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها �شفهيا يف �شكل خال�صة حتدد �إمكانات التطوير ،واخلطط املقرتحة يف
�سياق ذلك.
 يعمل املكون(ة) على ا�ستعرا�ض مزايا التحفيظ من الناحية القانونية واالجتماعية واالقت�صادية والهند�سية ،وكذا املعلومات ذات ال�صلة بطالب التحفيظ،
ويفتح نقا�شا يف املو�ضوع دون �إ�سهاب.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.

 يتدرج املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول كيفية �إجناز التحفيظ ،مع بيان �أهميته ومزاياه ،وم�ستثمرا املعلومات املقدمة يف
كتاب القرائية من �أجل الت�أهيل.
يظ ا ْل َع َق ِ
ار ُّي
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده :اَل َّت ْح ِف ُ
قار فيِ ِ�س ِجلاَّ ٍت َخا�ص ٍة معترَ َ ٍ
قار َّي ُة ِل َت ْق ِيي ِد ا ْل َع ِ
وم ِب َها المْ ُحافَظَ ُة ا ْل َع ِ
ِم ْ�سطَ َر ٌة �إ ِ
ف ِب َها َقا ُنو ِن ّياً.
َّ ُ ْ
ِدار َّي ٌة َت ُق ُ
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه بالت�سلح بالعزمية والتوكل على الله ،ثم يدعو �أفراد اجلماعة �إىل بيان معنى التوكل بخالف التواكل( ...التوكل هو اال�ستعانة
بالله وتفوي�ضه يف ق�ضاء الأمور ،وهو غري التواكل الذي يرتبط بالتواين والتقاع�س واالعتماد على الغري.)...
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآيتني الكرميتني اللتني �سوف يتلوهما عليهم من �سورة (�آل عمران).
 يتلو املكون(ة) الآيتني الكرميتني ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآيتني ،ويحمل
جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآيتني الكرميتني ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعهما العام ،خا�صة فيما تعلق بالعزمية
ومبعنى التوكل ،و�أهميتهما يف احلياة..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة التوكل.

•
•
•






عنوان الدر�س� :أحول العملة من الدرهم �إىل الريال
الهدف :التدرب على حتويل العملة
الأن�شطة:
يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة القطعة والورقة النقديتني ،وما كتب بجانب كل منهما ،ليخل�ص �إىل �أن الإن�سان يحتاج يف حياته
اليومية �إىل التعامل بالدرهم �أو بال�سنتيم �أو بالريال ،بح�سب الأ�شخا�ص الذين يتعامل معهم؛ و�أن بع�ضهم يعرف ا�ستعمال نوع حمدد من العملة ،بينما
يعرف بع�ضهم نوعني �أو �أكرث .ومن ثم يطرح عليهم ال�س�ؤال الآتي :هل تتقن حتويل املبالغ املالية من الريال �إىل الدرهم؟
يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل تتبع طريقة التحويل انطالقا من اخلطاطة ،ثم ا�ستخال�ص املبادئ املتحكمة يف حتويل العملة من الدرهم �إىل
الريال ،وذلك عن طريق �رضب املبلغ املراد حتويله يف  ،20يف حني �أن التحويل من الريال �إىل الدرهم يقت�ضي الق�سمة على .20
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين متارين متنوعة تروم حتويل املبالغ النقدية من الدرهم �إىل الريال م�ستعينا بالتطبيقات الواردة يف الكتاب.
وميكنه اقرتاح مناذج �أخرى متنوعة بهد ف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة بقطاع الفالحة� ،أو يف �صيغة و�ضعيات -
م�شكل.

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

•
•
•






كفايات قرائية

عنوان الدر�س� :أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن اختياري
الهدف :التح�سي�س ب�أهمية امل�شاركة يف االنتخابات
قراءة جملة �أو �أكرث
كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
يفتح املكون(ة) مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول احلقوق والواجبات ،ثم يتدرج بهم �إىل حق م�شاركة املواطن يف االنتخابات ،مرت�شحا �أو م�صوتا،
وما يتعلق ب�إجراءات الت�صويت يوم االنتخاب ،ويتو�صل معهم �إىل �أهمية تلك امل�شاركة يف خدمة ال�صالح العام ،و�أهمية العمل على �إقناع �أفراد الأ�رس ومن
يحيطون بهم بفعالية ذلك اال�ستحقاق.
يثري انتباههم �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة للحوار ،و�إبراز مكوناتها ،وربط ذلك مبو�ضوع الدر�س ،مركزا على امل�شهدين معا :يف احلقل ويف مكتب
الت�صويت.
يدعوهم �إىل �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع،
ويتعلق الأمر برتتيب مراحل الت�صويت.
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يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم عند طريقة �إقناع الزوج لزوجته مبمار�سة حقها يف االختيار ،والإجراءات التي يجب القيام بها ملمار�سة هذا احلق ،وكذا الوثائق املطلوبة
تبعا ملا تردد يف ن�ص احلوار.
ي�ستح�سن �أن يتدرج بهم �إىل ت�شخي�ص احلوار ،فيتكلف واحد بلعب دور الفالح ،والآخر بتمثيل دور الزوجة �أو من نود �إقناعه ،مع مراعاة ال�سياق،
واالنفعاالت امل�صاحبة له..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت� ٍّأن ما ت�ضمنته البطاقة واللوحة قبالتها ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة عبارة واحدة �أو ترديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح .وميكن� ،إذا �أ�صبحت العبارات
مرنة على الأل�سن� ،أن يطلب منهم ا�ستعمال معلوماتهم ال�شخ�صية..
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة احلروف واجلملة املقرتحة� :س�أُ
�ص ِّو ُت َع َلى ُم َر َّ�ش ِحي المْ ُ َف َّ�ض ِل.
َ َ
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،متو�سال بعبارات الت�شجيع والتحفيز.
ي�ستح�سن �أن يتتبع �إجنازاتهم عن كثب ،و�أن ّ
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
ي�ستوقفهم ملالحظة الفرق بني (ال) ال�شم�سية و(ال) القمرية من خالل كلمتي (ال�شم�س) و(القمر) ،وانطالقا من ال�صورتني املعربتني عنها الواردتني يف ن�شاط
�أتدرب ،فيميز معهم بني احلروف التي تدخل عليها هذه �أو تلك ،مثل� :ش ،ت ،د ..بالن�سبة لـ(ال) ال�شم�سية� ،أو ق ،كـ ،ف ،بالن�سبة لـ(ال) القمرية.
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وا�ستعمال (ال) ال�شم�سية و(ال) القمرية ،وتعداد
�إجراءات امل�شاركة يف الت�صويت ،والوثائق املطلوبة ،وكتابة عبارة �أو �أكرث..
















الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

كفايات حياتية

•
•

عنوان الدر�س� :أمار�س حقوقي� :صوتي تعبري عن اختياري
الهدف :تعرف الإجراءات امل�صاحية لعملية الت�صويت
القدرة على املالحظة والتعبري
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 يذكر املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبا مت ا�ستخال�صه يف الدر�س القرائي ال�سابق ،ثم يربط ذلك بحق الفالح والفالحة يف الت�صويت واختيار مر�شحيهما،
ويدعوهم �إىل تعرف الطريقة التي تتم بها عملية الت�صويت تلك.
 يدعوهم �إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه منها.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات ،فيكلف كال منها بو�صف عملية الت�صويت انطالقا من ال�صور ،واعتمادا على خرباتهم
وجتاربهم احلياتية ،ثم مناق�شة ال�صعوبات التي يالقيها الفرد الأمي �أثناء ممار�سته لهذا احلق ،ويجب على املكون(ة) �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت
م�سموع العبارات امل�صاحبة لكل �صورة.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول ممار�سة احلق يف انتخاب مر�شح ،وكيفية القيام بذلك ،وطريقة التعامل مع الوثائق
واملوظفني..
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.
 يربط املكون(ة) بني ما مت ترويجه وبني �رضورة التحلي بال�صدق وال�صالح ،والتخلي عن الغ�ش والتزوير ،ثم يدعو �أفراد اجلماعة �إىل معرفة ق�صة قوم
�شعيب الذين نزلت فيهم الآية ،والذين ا�ش ُتهروا ِ
�ش يف املُعامالت ،والتطفيف يف املَكاييل واملوازين.
بالغ ّ
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية الكرمية التي �سوف يتلوها عليهم من �سورة (الأعراف).
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة
ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآية الكرمية ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعها العام ،خا�صة فيما تعلق بالنزاهة
والإ�صالح ،وترك �سبل الغ�ش والتزوير..
 يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

•

108
25/09/19 13:45

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 108

•
• الهدف :التدرب على حتويل العملة
• الأن�شطة:

عنوان الدر�س� :أحول العملة من الدرهم �إىل ال�سنتيم

ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،ويحفزهم على تعرف طريقة حتويل مبلغ بالدرهم �إىل ال�سنتيم� ،أو ي�ستق�صي عدد الأفراد الذين
يح�سنون ذلك ليختار مدخال مغايرا للدر�س ..
يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل تتبع طريقة التحويل انطالقا من اخلطاطة ،ثم ا�ستخال�ص املبادئ املتحكمة يف حتويل العملة من
الدرهم �إىل ال�سنتيم ،وذلك عن طريق �رضب املبلغ املراد حتويله يف  ،100يف حني �أن التحويل من ال�سنتيم �إىل الدرهم يقت�ضي الق�سمة على . 100
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �إجناز التطبيقات الواردة يف الكتاب .وميكنه اقرتاح متارين تطبيقية �أخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق
الهدف املحدد للدر�س ،وي�ستح�سن �أن تكون مرتبطة باملجال احلريف ،و�أن تكون متنوعة كالو�صل بخط� ،أو ملء فراغ يف فاتورة �أو و�صل...







الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

كفايات قرائية

•
• الهدف :االطالع على بع�ض اخلدمات الإدارية

عنوان الدر�س :الإدارة يف خدمة م�صالح الفالح والفالحة

•

















قراءة معلومات
كتابة كلمات وعبارات دون انطالق من منوذج

الأن�شطة:
ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مفتوح مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ض امل�صالح الإدارية التي يعرفونها ،ونوع اخلدمات التي ميكن �أن تقدمها
للمواطن ،وميكنه �أن يقت�رص على نوع واحد كالقر�ض الفالحي مثال.
يتدرج بهم �إىل مالحظة ال�صورتني امل�صاحبتني للحوار ،و�إبراز مكوناتهما ،مركزا على اخلدمات املقدمة (القر�ض).
يطلب منهم �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للعبارات ال�صادرة عن الفالح واملوظف بالقر�ض الفالحي ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد
من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،وذلك من خالل حتديد يف القائمة اخلدمة التي يريدها الفالح ،والتي وردت يف احلوار.
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة كل عبارة على حدة ،مراعيا ال�سياق التوا�صلي ،وموقع النرب والتنغيم ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم عند نوع اخلدمات التي يطلبها الزبائن من القر�ض الفالحي ،وميكن ذكر خدمات �أخرى يتم ت�شخي�ص طريقة التعبري عنها بني فردين �أو �أكرث
من �أفراد اجلماعة ،مع مراعاة ال�سياق ،واالنفعاالت امل�صاحبة له..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت� ٍّأن ما كتب على ال�شيك ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة عبارة واحدة �أو ترديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل ملء الفراغات يف ال�شيك مبا ينا�سبها.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،متو�سال بعبارات الت�شجيع والتحفيز.
ي�ستح�سن �أن يتتبع عن كثب �إجنازاتهم ،و�أن ّ
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
ي�ستوقفهم ملالحظة الكلمات املت�ضمنة يف كل �إطار ،وي�ساعدهم على ترتيبها لرتكيب جملة مفيدة (ال تدفع ال�شيك بدون �ضمانة) ،ثم يطلب منهم كتابتها من
جديد.
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وتعداد اخلدمات التي تقدمها الإدارة للمواطن ،ف�ضال
عن كتابة عبارة �أو �أكرث..

الوحدة اخلام�سة :احلقوق والواجبات واخلدمات

كفايات حياتية ومهنية

•
•

عنوان الدر�س :خدمات ل�صالح املواطن
الهدف :متييز �أنواع من اخلدمات العامة
معرفة �إجراءات �إن�شاء جمعية مهنية
التمكن من املناق�شة ،و�إبداء الر�أي
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:

•
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 ينطلق املكون(ة) من عنوان الدر�س ،فيتلفظ به ،ويدعو �أفراد جماعة الق�سم لتحديد ما فهموه منه ،وميكنه �أن ينطلق من ت�شخي�ص مكت�سباتهم ذات
ال�صلة بالكفايات القرائية «الإدارة يف خدمة م�صالح الفالح والفالحة» ،فريكز معهم على �أنواع من اخلدمات ،ثم يربط ذلك بالدر�س اجلديد.
 يتدرج بهم �إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،والتحاور حول حمتواها ،وبيان ما تدل عليه من خدمات
تخ�ص املواطن (خدمات بنكية ،خدمات �صحية ،خدمات �أمنية.)..
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات تبعا لل�صور املعرو�ضة ،فيكلف كل جمموعة بتدبر اخلدمة املعرب عنها ،وما يتعلق بها اعتمادا على
العبارات املرافقة .وي�شرتط عليهم �أثناء مناق�شة تلك اخلدمات �إبراز �أهميتها وعالقتها بهم ،اعتمادا على خرباتهم وجتاربهم احلياتية .ويجب على املكون(ة)
�أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�سموع العبارات امل�صاحبة لكل �صورة ،والدالة على اخلدمة وما يت�صل بها.
 ينتقل املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ن�شاط �أ�ستفيد ،فيدعوهم �إىل مالحظة ال�صور ،وحتديد الإجراءات املتبعة لإن�شاء اجلمعية ،ويعمد هو يف تلك
الأثناء �إىل قراءة ما قدم منها قبالة ال�صور ،تبعا للأرقام الرتتيبية ..يف حني يتعني عليهم التقاط ما ي�ساعدهم على �إن�شاء جمعية ،مع بيان الغاية من �إن�شائها.
 يكلف املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول �أنواع من اخلدمات التي تقدم ل�صالح املواطن ،و�أهم الإجراءات املتعلقة ب�إن�شاء جمعية.
 يطلب املكون(ة) من �أفراد اجلماعة �أن ين�صتوا جيدا �إىل الدعاء املت�ضمن يف الآية القر�آنية التي �سوف يتلوها عليهم من �سورة (البقرة) الكرمية.
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة
ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الدعاء عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي ،وي�صحح قراءتهم �إذا كانوا يحفظونه.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص املغزى ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام للآية ،خا�صة ما تعلق منها بالنواهي والأوامر..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

•
• الهدف :التدرب على حتويل العملة
• الأن�شطة:

عنوان الدر�س� :أحول العملة من الدرهم �إىل عملة �أجنبية





ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،ويجلي لهم �أهمية االطالع على طرق ب�سيطة لتحويل املبالغ النقدية ،ثم ي�ستدرجهم �إىل كون
التعامل مع الأجانب ي�ستدعي منهم معرفة طريقة حتويل املبالغ من الدرهم �إىل بع�ض العمالت الأجنبية الأكرث تداوال كالأورو والدوالر �أو العك�س.
يوجه املكون(ة) عناية �أفراد اجلماعة �إىل مالحظة العملية املتبعة لتحويل العملة ،وا�ستخال�ص القاعدة املتحكمة يف ذلك:
جمموع الدراهم ÷ قيمة العملة يف ال�رصف = املجموع بالعملة
عدد العملة  xقيمتها يف ال�رصف = املجموع بالدرهم

ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �إجناز التطبيقات الواردة يف الكتاب .وميكنه اقرتاح متارين تطبيقية �أخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق الهدف
املحدد للدر�س ،وي�ستح�سن �أن تكون مرتبطة بت�سويق املنتجات الفالحية على غرار ما هو مقرتح يف ن�شاط (�أطبق).

تقومي �إجمايل للموارد عند نهاية الوحدة
تقومي
الكفايات
القرائية

يعينه له ،وي�شرتط يف حال تعذر متييز
تقومي القراءة :يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى متكن امل�ستفيد(ة) من قراءة اجلملة �أو جزء منها ّ
العبارات �أن يعمد املكون(ة) �إىل كتابتها بخط وا�ضح على ال�سبورة.
تقومي الكتابة :يركز املكون(ة) يف تقوميه على مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ر�سم اجلملة (النموذج) �أو كلمات منها يف احليز املخ�ص�ص لها،
ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،وقابلية قراءة ما كتب ،ف�ضال عن اال�سرت�سال والت�سل�سل ،وال�سالمة من الأخطاء،
وكذا ملء الفراغ يف الو�صل مبا يالئم...
تقومي اللغة :يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على ا�ستعمال ال�ضمري املنا�سب ،وميكنه تغيري تلك العنا�رص بعنا�رص �أخرى مماثلة.

تقومي
الكفايات
احلياتية
واملهارية

يوجه املكون(ة) انتباه امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور املعرو�ضة تن�شيطا لذاكرته ،وو�صلها بنوع من �أنواع احلقوق املقدمة،
وذلك بعد قراءته ب�صوت م�سموع� ،أو حمل املعني بالأمر على قراءته بنف�سه ،ثم حتديد مهمة �إدارة من �إدارات القطاع الفالحي املقدمة،
وترتيب عمليات �إن�شاء جمعية مهنية ،ومراحل الت�صويت عن طريق و�صل كل فعل بالرقم الرتتيبي املنا�سب.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على �إجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة ،وعلى التعبري عن �أنواع احلقوق ،و�إظهار اال�ستفادة
من خربته� ،أو مما مت ترويجه يف الق�سم حول واجبات الفالح والفالحة وحقوقهما ،مع حتديد اجلهات التي توفر لهما خمتلف حقوقهما،
وترتيب عمليات �إن�شاء جمعية مهنية ،ومراحل الت�صويت كما وردت يف الدر�س.
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تقومي در�س
القر�آن الكرمي

يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم للآية �أو الآيات ،فيعني منهم من ي�ستظهرها مركزا على �سالمة النطق ،وح�سن
الأداء ،واال�سرت�سال وعدم التعرث .ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �آيات من القر�آن الكرمي ،وا�ستظهارها عن ظهر قلب.

تقومي احل�ساب

يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على قراءة ال�ساعة الرقمية والعقربية ،ومتييز الوقت املحدد ،وو�صله بال�ساعة املعربة
عنه ،ف�ضال عن حتديد الفارق بني الفرتتني الزمنيتني املحددتني (مدة بدء ال�سقي ومدة �إنهائه) .وميكن يف حال التعذر �أن يتلفظ املكون(ة)
بال�ساعة املحددة� ،أو �أن يذكر بعملية الطرح..
ويراعي يف تقومي الن�شاط الثاين مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على حتويل املبالغ يف الفاتورة �إىل ال�سنتيم �أو الدرهم �أو الأورو �أو الدوالر ب�شكل
�صحيح.

تقومي �إجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة
�سياق و�ضعية
التقومي
الدعامات

التعليمات

ذهب ال�سيد علي �إىل م�صلحة يف خدمة الفالح لطلب اال�ستفادة من تكوين يف ال�سقي:
كيف �سيت�رصف ؟ وكيف �سيوظف ما تعلمه ؟
�صورتان للفالح والإداري مرفوقتان بحوارطلب للكتابة به فراغات يجب مل�ؤها�ساعتان ت�شري كل منهما �إىل وقت حمدد-يقر�أ امل�ستفيد(ة) احلوار ،ويعرب عن مدلوله.

يكتب طلبا عن طريق ملء الفراغ.-يح�سب الفارق الزمني بني قدومه ومغادرته للمكتب.

طريقة الإجناز

يقر�أ املكون(ة) العبارات املعربة عن الو�ضعية قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها ،واال�ستماع
�إليه جيدا ،ثم يكلفهم ب�إجناز املهام وفق التعليمات املحددة ،متدرجا بهم من املهمة الأوىل �إىل الثانية وهكذا دواليك.

معايري
الت�صحيح

يراعي املكون(ة) يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده وتعبئتها حلل الو�ضعية  -امل�شكل،
وحتليلها( .انظر �شبكة ت�صحيح الو�ضعية  -امل�شكل يف دليل التقومي).

ملحوظة :يتم التقومي فرديا ،وميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار.
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:الوحدة ال�ساد�سة
حت�سني ممار�سة املهنة
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املقطع الأول

املقطع الثالث

املقطع الثاين

كفايات قرائية

املاء �أ�صل احلياة

خماطر على البيئة

حت�سني الإنتاج احليواين

كفايات حياتية ومهنية

حماية البيئة

التعاونية و�سيلة لتح�سني الإنتاج

حت�سني الإنتاج احليواين

قيم وف�ضائل

ال للف�ساد

التعاون

اجلزاء

احل�ساب والهند�سة

املربع؛ حميطه وم�ساحته

املثلث؛ حميطه وم�ساحته

الك�سور

كفايات قرائية

حماية ال�صحة

تطوير الإنتاج الزراعي

قواعد جودة الفواكه

كفايات حياتية ومهنية

الوقاية ال�صحية

العناية بال�شجرة املثمرة

كيف �أحقق اجلودة؟

قيم وف�ضائل

الوقاية

اتخاذ احليطة

العمل ال�صالح

احل�ساب والهند�سة

امل�ستطيل؛ حميطه وم�ساحته

الن�سبة املئوية

امل�سافات بني املدن

تقومي ودعم

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي ودعم مرحلي

تقومي �إجمايل للوحدة

الن�شاط

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

تقومي �إجمايل مل�ستوى التمكني

عند نهاية الوحدة ي�ستطيع امل�ستفيد(ة) �أن :
• يعرف نوع االحتياطات الالزمة جتاه نف�سه وحمله وحميطه.
•ي�ستعمل القراءة والكتابة والتعبري واحل�ساب يف و�ضعيات اجتماعية �أو مهنية.
لتقومي هذا الهدف نفرت�ض �أن فالحا وزوجته �أرادا �أن ي�شاركا يف معر�ض مبنتوج ذي جودة عالية :
يبني كيف �سيت�رصفان ؟ وكيف �سيوظفان ما تعلماه ؟يكتبان طلبا عن طريق ملء الفراغ.يح�سبان حميط وم�ساحة �أ�شكال هند�سية.الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

•
•
•


















كفايات قرائية

عنوان الدر�س :املاء �أ�صل احلياة
الهدف :االطالع على دورة املاء يف الطبيعة
قراءة معلومات
كتابة جملة انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
ي�ستهل املكون(ة) در�سه بحوار مفتوح مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول قيمة املاء ودوره يف احلياة� ،أو ينطلق من قوله تعاىل« :وجعلنا من املاء كل �شيء
حي» ،ثم ي�ستف�رسهم عن مدى معرفتهم بدورة املاء ،وكيفية تكونه وو�صوله �إلينا.
يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لن�شاط �أ�سمع ،و�إبراز عالقتها مبو�ضوع الدر�س.
يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للعبارات الواردة على ل�سان ال�شخ�صني ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط
ان؟ ولمِ َاذا ُنطَ هر المْاء َقبلَ و�صو ِل ِه �إىل ا ْلبي ِ
ِ
المْاء �إىل ال َآب ِ
ار َوا ْل ِو ْد َي ِ
وت؟
ُُ
ِّ ُ َ ْ ُ ُ
املعاين بال�سمع ،وذلك مثلَ :ك ْي َف َي�صلُ ُ
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة تلك العبارات ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم عند و�صف طريقة تكون املاء ،واملراحل التي مير بها قبل �أن ي�صل �إلينا يف البيوت ،مركزا على ما جاء يف ال�صور ،واعتمادا على الأ�سهم
املحددة ،وكا�شفا �سوء تبذير املاء وتلويثه..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت�أن ما ت�ضمنته فاتورة املاء ال�صادرة عن الوكالة امل�ستقلة اجلماعية لتوزيع املاء والكهرباء،
بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة كلمة �أو عبارة �أو معلومة عددية �أو ترديدها بعد قراءته لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة العبارات املقرتحة :نحن نحافظ على املياه.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،متو�سال بعبارات الت�شجيع والتحفيز.
ي�ستح�سن �أن يتتبع �إجنازاتهم عن كثب ،و�أن ّ
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره يف جمل وظيفية.
ي�ستوقفهم ملالحظة �صورتي امل�ست�شفى واملركز ال�صحي الواردتني يف ن�شاط �أتدرب ،فيميز معهم بني الألف املق�صورة يف كلمة (م�ست�شفى) ،وياء الن�سبة يف
عبارة (مركز �صحي) املكتوبتني باللون الأحمر ،ثم يقرتح عليهم مناذج مماثلة لأجل التطبيق والرت�سيخ...
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،والتمييز بني الألف املق�صورة وياء الن�سبة ،وتعداد
مراحل تكون املاء ،وكتابة عبارة �أو �أكرث..
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كفايات حياتية ومهنية

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

•
•
•

عنوان الدر�س :حماية البيئة
الهدف :ر�صد بع�ض مظاهر تلوث البيئة
اقرتاح حلول مالئمة حلماية البيئة من خطورة التلوث مبختلف جتلياته
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ي�شخ�ص املكون(ة) مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة حول ما مت ا�ستخال�صه يف در�س «املاء �أ�صل احلياة» ،ثم يربط ذلك بواقعهم املهني ،في�ستف�رس
عن �أهمية تر�شيد ا�ستهالك املاء ،وعدم تلويثه ،ويدعوهم �إىل التفكري يف �سبل املحافظة على املياه وحماية البيئة ب�شكل عام.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه من كل واحدة
منها.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات تبعا ِلـمظاهر التلوث املختلفة التي تعر�ضها ال�صور ،ويقرتح على كل جمموعة التعريف
بالظاهرة ،وو�صف جتلياتها ،والأ�سباب امل�ؤدية �إليها ،والنتائج ال�سلبية املرتتبة عنها� ،سواء بالن�سبة للإن�سان �أو احليوان .وي�ستح�سن تقدمي �أمثلة حية من
الواقع القروي ،كتلوث مياه الأنهار امل�ستعملة للري ،وتلوث الرتبة ،...واقرتاح حلول للحد من تفاقم الظاهرة ،اعتمادا على ال�صور الواردة يف
الكتاب� ،أو �صور ووثائق �أخرى يقرتحها املكون(ة).
 وميكن (للمكون(ة) �أن يكلف املجموعات الأربع الأوىل مبناق�شة نوع من �أنواع التلوث املعرب عنها بال�صور من حيث �أ�سبابها وجتلياتها وخماطرها على
ال�ساكنة ،يف حني تهتم املجموعة اخلام�سة بتدبر ال�سلوك ال�صحيح �أمام هذه املع�ضلة ،وت�صنيفها تبعا لأنواع التلوث� ،أما املجموعة ال�ساد�سة فتتدبر �أنواع
ال�سلوكات الإيجابية نحو الغابة والرتبة واملاء.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول كل مظهر من مظاهر التلوث ،مع الرتكيز على الآثار الناجمة عنها ،واحللول املقرتحة
للحد منها وحماية البيئة.
اط ٍن ومو ِ
اج ٌب َع َلى ُكلِّ مو ِ
(حماي ُة ا ْل ِبي َئ ِ
 يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ِ
ِ
اط َن ٍة) ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها
و
ة
َ َ
َ ُ َ
ُ َ
َ
�أو ترديدها معه ثم بعده.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا جاء يف �سورة البقرة الكرمية ،ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى الآية املقرتحة.
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية التي �سوف يتلوها عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة
ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآية الكرمية ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعها العام ،خا�صة فيما تعلق باجتناب الف�ساد
وما ي�سيئ �إىل البيئة..
 يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة املاء ودوره وعدم �إف�ساده.

•
•
•








عنوان الدر�س :الأ�شكال الهند�سية الأولية :املربع؛ حميطه وم�ساحته
الهدف :متييز اللغة الوا�صفة ل�شكل املربع
ح�ساب حميط املربع وم�ساحته
الأن�شطة:
يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �صورة حو�ض النعناع ،ثم ي�ستف�رسهم عن �شكله ،وعن كيفية حتديد وح�ساب كل من حميطه
وم�ساحته.
يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة املربع يف ال�صورة الثانية ،وتعيني كل �ضلع من �أ�ضالعه املت�ساوية ،والتي يبلغ طول كل منها 10
�سنتيمرتات.
ينبه املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل االخت�صار املقابل للفظ ال�سنتيمرت وهو (�سم) ،ثم يربز لهم الطريقتني املقرتحتني حل�ساب حميط املربع [جمع الأ�ضلع �أو
�رضب ال�ضلع يف  ،]4وي�شري �إىل ذلك ب�أ�صبعه يف ال�شكل ،وكذا ال�ش�أن عند تطرقه �إىل ح�ساب م�ساحة املربع التي تقت�ضي �رضب ال�ضلع يف ال�ضلع ،مع
الإ�شارة �إىل الرمز الدال على امل�ساحة (�سم.)²
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �إجناز التطبيق الوارد يف الكتاب ،وميكنه اقرتاح تطبيقات �أخرى بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد
للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة مبربعات لها عالقة بالقطاع الفالحي� ،أو يف �صيغة و�ضعيات  -م�شكل.

114
25/09/19 13:45

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 114

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة
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كفايات قرائية

عنوان الدر�س :حماية ال�صحة
الهدف :التح�سي�س ب�أهمية الوقاية ال�صحية
قراءة لوحة �إخبارية
كتابة جملة انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
ميهد املن�شط مبا يالئم مو�ضوع الدر�س مراعيا �رشوط التمهيد وموا�صفاته.
يثري انتباههم �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة للحوار ،و�إبراز مكوناتها ،وربط ذلك مبو�ضوع الدر�س ،مركزا على امل�شهدين معا :يف املقهى ويف عيادة
الطبيب.
يدعوهم �إىل �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع،
مركزا على امل�ضار ال�صحية ،والن�صائح الطبية الكفيلة بتجاوزها والوقاية منها.
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار ،وهم يتابعون معه ،مع مراعاة خ�صو�صية كل م�شهد.
يتوقف معهم على التعليمات املحددة للوقاية ال�صحية تبعا ملا تردد يف ن�ص احلوار.
ي�ستح�سن �أن يتدرج بهم �إىل ت�شخي�ص احلوار ،فـيكلف واحدا منهم بلعب دور املري�ض ،ويكلف �آخر بتمثيل دور الطبيب ،مع مراعاة ال�سياق ،واالنفعاالت
امل�صاحبة له تبعا خل�صو�صية كل م�شهد من امل�شهدين مو�ضوع الدر�س.
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت� ٍّأن ما ت�ضمنته اللوحة الإخبارية ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة عبارة واحدة �أو ترديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة احلروف واجلملة املقرتحة� :أ�رشب ماء البئر يف ك�ؤو�س.
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
ي�ستوقفهم ملالحظة و�ضعيات ال�شخ�صيات املاثلة قرب ال�شخ�ص الذي ي�شري �إليها ،ثم يقر�أ العبارة املحددة لكل و�ضعية مركزا على الفعل املوظف (�صنع)،
وال�ضمري الذي ات�صل به ،ثم يدربهم على ت�رصيفه م�ستح�رضا الإ�شارة امل�صاحبة .وميكن البدء بال�ضمري� :أنا  -هي ..يف املفرد ا�ستكماال ملا �سبق مع الرتكيز
على املثنى.
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وت�رصيف فعل يف الزمن املا�ضي ،وتعداد �إجراءات
الوقاية واحلماية ال�صحية ،وكتابة معلومة (لوحة طبيب)..

كفايات حياتية ومهنية

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

•
•
•

عنوان الدر�س :الوقاية ال�صحية
الهدف :اتخاذ مواقف �إيجابية يف جمال الوقاية ال�صحية
القدرة على املناق�شة والتعبري
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ينطلق املكون(ة) من عنوان الدر�س« :الوقاية ال�صحية» ،فيقر�أه ب�صوت م�سموع ووا�ضح ،ثم يطلب من امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد ما يحيل عليه.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما فهموه من كل واحدة
منها.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل �أربع جمموعات �صغرى تتكون من ثالثة �أو �أربعة �أفراد ،فيكلف كال منها بو�صف ال�سلوك الوقائي املعرب عنه
يف �صورة من تلك ال�صور ،اعتمادا على خرباتهم وجتاربهم احلياتية ،ثم مناق�شة �أهميته يف احلياة.
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من جديد �إىل جمموعات ،ويكلف كل جمموعة بتحديد نوع املخاطر التي تهدد الفالح والفالحة واملنتجات الفالحية،
و�أهم االحتياطات الواجب اتخاذها ،وكذا ال�سلوكات والت�رصفات الإيجابية املتعلقة بال�سالمة بهدف ت�شجيعها وتثمينها .ويعمد هو يف تلك الأثناء �إىل قراءة
ما ورد من معلومات م�صاحبة لل�صور..
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول الوقاية ال�صحية �سواء عن طريق النظافة� ،أو عن طريق التطبيب والعالج.
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يختم املكون(ة) ح�صته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وي�ساعد �أفراد اجلماعة على قراءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.
يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مب�ضمون الآيتني القر�آنيتني من �سورة املائدة ،ثم يدعو �أفراد اجلماعة �إىل تعداد ما ي�رض بال�صحة ،وكيف جتب احلماية.
يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآيتني القر�آنيتني اللتني �سوف يتلوهما عليهم.
يتلو املكون(ة) الآيتني ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،ويعيد ت�سميع الآيتني ،ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا
وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآيتني الكرميتني ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعهما العام ،خا�صة ما تعلق مبحاربة
ما ي�رض الإن�سان كالتدخني واخلمر..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

عنوان الدر�س :الأ�شكال الهند�سية الأولية :امل�ستطيل؛ حميطه وم�ساحته
الهدف :متييز اللغة الوا�صفة ل�شكل امل�ستطيل
ح�ساب حميط امل�ستطيل وم�ساحته
الأن�شطة:
يثري املكون(ة) انتباه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �صورة الفالح داخل حو�ض ،ثم ي�ستف�رسهم عن نوع و�شكل ذلك احلو�ض ،وعن كيفية حتديد
وح�ساب كل من حميطه وم�ساحته.
يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �شكل القطعة يف ال�صورة الثانية ،وتعيني طولها ( 3م) وعر�ضها ( 2م).
ينبه املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل االخت�صار املقابل للفظ املرت وهو (م) ،ثم يربز لهم الطريقة املقرتحة حل�ساب حميط امل�ستطيل [(الطول  +العر�ض) × ،]2
وي�شري �إىل ذلك ب�أ�صبعه يف ال�شكل ،وكذا ال�ش�أن عند تطرقه �إىل ح�ساب م�ساحة امل�ستطيل (الطول × العر�ض) ،مع الإ�شارة �إىل الرمز الدال على امل�ساحة
(م.)²
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �إجناز التطبيق الوارد يف الكتاب ،وميكنه اقرتاح تطبيقات �أخرى بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد
للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة ب�أ�شكال م�ستطيلة تت�صل باملحيط� ،أو يف �صيغة و�ضعيات  -م�شكل.

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة
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كفايات قرائية

عنوان الدر�س :خماطر على البيئة
الهدف :التح�سي�س مبخاطر البيئة
قراءة تعليمة
كتابة طلب انطالقا من منوذج
الأن�شطة:
ميهد املكون (ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتاربهم� ،أو حميال على مو�ضوع الدر�س ال�سابق.
يتدرج ب�أفراد اجلماعة �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة للحوار ،واملقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ، ،و�إبراز مكوناتها ،وعالقتها باملو�ضوع.
يطلب منهم �إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للحوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،و�إدراك
املغزى من الق�صة من خالل ر�صد ما وقع لل�سي املعطي للفالح وكيفية موت بقرته.
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة كل عبارة على حدة ،مراعيا ال�سياق التوا�صلي ،وموقع النرب والتنغيم ،وهم يتابعون معه.
يتوقف معهم على �أهمية التعلم يف تفادي املخاطر التي تهدد البيئة من حول الفالح ،وت�ؤثر على منتوجه..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت� ٍّأن كل تعليمة من التعليمتني ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يكلف بع�ضهم بقراءة تعليمة واحدة �أو ترديدها بعد قراءة املكون(ة) لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل ملء الفراغات يف طلب احل�صول على مبيد مبا ينا�سبها.
يقوم عملهم ويثمنه ،ويتدخل للدعم ومعاجلة مواطن النق�ص لديهم ،متو�سال بعبارات الت�شجيع والتحفيز.
ي�ستح�سن �أن يتتبع �إجنازاتهم عن كثب ،و�أن ّ
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره كلما دعت احلاجة �إليه.
ي�ستوقفهم ملالحظة و�ضعيات ال�شخ�صيات املاثلة قرب ال�شخ�ص الذي ي�شري �إليها ،ثم يقر�أ العبارة املحددة لكل و�ضعية مركزا على الفعل املوظف (�صنع)،
وال�ضمري املت�صل به ،ثم يدربهم على ت�رصيفه م�ستح�رضا الإ�شارة امل�صاحبة .وميكن االقت�صار على الت�رصيف يف اجلمع (نحن � -أنتم  -هم ،)..و�إذا ما
اعتمد املكون(ة) على ال�ضمائر جميعها ،فيتعني عليه تغيري الفعل (�صنع) بفعل �آخر مثل (غر�س).
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وبيان �أهمية التعلم يف حماية البيئة ،ف�ضال عن ت�رصيف
فعل جمرد ثالثي يف الزمن املا�ضي ،وكتابة تعليمة �أو �أكرث..
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الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

كفايات حياتية ومهنية

•
•
•

عنوان الدر�س :التعاونية و�سيلة لتح�سني الإنتاج
الهدف :تعرف معلومات عامة حول التعاونية
التعبري عن الدوافع ال�شخ�صية لالن�ضمام �إىل تعاونية
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتاربهم ،ك�أن ينطلق من داللة العنوان من خالل الرتكيز على دور
التعاونية يف حت�سني الإنتاج ،وميكن �أن ي�شري �إىل ما دعا �إليه الإ�سالم يف جمال القيم والف�ضائل امل�ؤ�س�سة على التعاون ،فريبط بني ذلك وبني �سبل تطوير
وحت�سني الإنتاج.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صورة الثانية املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد ما تعرب عنه.
العمل يف جمموعات:
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على فهم امل�شكلة انطالقا من �أ�سئلة تتعلق باملو�ضوع ،م�ستندا �إىل ما جاء على ل�سان الفالح يف ال�صورة الأوىل ،ثم
يطالبهم بالإجابة  -ب�شكل فردي  -عن الأ�سئلة الواردة يف اجلدول ،والتعبري عن موقفهم من الآراء املقدمة حول االنخراط يف التعاونية ،مع اتخاذ القرار
املنا�سب كحل للم�شكل املطروح ،وتربير ذلك .ويعمد املكون(ة) ،يف �سياق ذلك� ،إىل قراءة املعطيات تبعا للن�شاط املحدد ،ثم ي�صنف �أجوبتهم بح�سب
تردداتها ،ويطلعهم على ت�شكيلة مكتب التعاونية.
 يق�سم املكون(ة) بعد ذلك امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات ،ويقرتح على كل جمموعة التعبري عن موقفها من دور التعاونية و�رشوط ت�أ�سي�سها
واالنخراط فيها ،..واتخاذ القرار املنا�سب بخ�صو�ص االنخراط يف التعاونية ،مع تربير ذلك.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد ان�رصام الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن موقفهم من العمل التعاوين و�أهميته يف حت�سني الإنتاج وتطوير القطاع ،والو�صول �إىل قرار حا�سم يف
املو�ضوع.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا جاء يف �سورة املائدة الكرمية حول التعاون ،ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى الآية املقرتحة.
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية التي �سوف يتلوها عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،ثم يعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا
وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآية الكرمية ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام لها ،خا�صة فيما تعلق ب�أهمية التعاون
يف حتقيق الأهداف..
 يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة التعاون ودوره.

•
•

عنوان الدر�س :الأ�شكال الهند�سية الأولية :املثلث؛ حميطه وم�ساحته
الهدف :متييز اللغة الوا�صفة ل�شكل املثلث
ح�ساب حميط املثلث وم�ساحته
الأن�شطة:
 يدعو املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �صورة املثلث ،ثم ي�ستف�رسهم عن نوع ال�شكل ،وعن كيفية حتديد وح�ساب كل من حميطه وم�ساحته.
 يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة �شكل املثلث يف ال�صورة الثانية ،وتعيني ال�ضلع والزاوية.
 ينبه املكون(ة) �أفراد اجلماعة �إىل �أن املثلث �شكل حماط بثالثة م�ستقيمات ت�سمى الأ�ضالع ،والتي تتقابل يف ثالث نقاط
ت�سمى الر�ؤو�س ،و�أن كل ر�أ�س ي�شكل مع �ضلعيه زاوية من زوايا املثلث ،ثم ينتقل بهم �إىل مالحظة املثلث الوارد يف
ال�صورة الثالثة للتمييز بني مت�ساوي الأ�ضالع (ال�شكل ال�سابق) ،وبني خمتلف الأ�ضالع مو�ضوع املالحظة .وميكن
للمكون(ة) اال�ستعانة بنماذج املثلثات الآتية:
 يثري املكون(ة) اهتمام امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل الطريقة املقرتحة حل�ساب حميط املثلث ،وهي ح�صيلة جمع �أ�ضالعه
الثالثة ،م�شريا �إىل ذلك ب�أ�صبعه يف ال�شكل ،وكذا ال�ش�أن عند تطرقه �إىل ح�ساب م�ساحة املثلث التي تقت�ضي الإ�شارة �إىل
االرتفاع والقاعدة كما هو مبني يف ال�شكل املقابل حل�ساب امل�ساحة [(القاعدة × االرتفاع) ÷  ،] 2مع الإ�شارة �إىل الرمز الدال على امل�ساحة (�سم.)²
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �إجناز التطبيق الوارد يف الكتاب ،وميكنه اقرتاح تطبيقات �أخرى بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد
للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة ب�أ�شكال مثلثة م�ستقاة من الواقع املهني� ،أو يف �صيغة و�ضعيات  -م�شكل.

•
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كفايات قرائية

عنوان الدر�س  :تطوير الإنتاج الزراعي
الهدف  :التح�سي�س ب�أهمية تطوير الإنتاج الزراعي
قراءة معلومات يف لوحة من اقرتاح املكون(ة)
كتابة طلب انطالقا من منوذج
الأن�شطة :
ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم� ،أو مذكرا مبو�ضوع در�س الكفايات احلياتية واملهنية ال�سابق.
يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لن�شاط �أ�سمع ،وحتديد مكوناتها وعالقتها مبو�ضوع الدر�س.
يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للحوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،وذلك عن
ِ
يجب �أَ ْن
ور الترُّ ْ َبة  -لي�س
�رضوري ًا ال َّتو ُّف ُر على تجَ ْ َ
طريق حتديد مدى �صحة �أو خط�أ املعلومات الآتيةُ :
هيزات ُ -
يريد الفلاَّ ُح قر� ًضا ُ -
ّ
يجب �أن تنا�س َب الب ُذ ُ
ِ
كانات ال َّت ْ�س ِويق.
َم ْع ِر َفة �إ ِْم
يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة احلوار ،وهم يتابعون معه.
ي�ستدرجهم �إىل حتديد الغاية من ا�ستفادة الفالح من تكوين يف املركز الفالحي ،والتو�ضيحات التي قدمها له زميله حول كيفية تطوير الإنتاج ،وذلك عن
طريق �أ�سئلة متنوعة..
ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت�أن ما ت�ضمنته كل لوحة على حدة ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.
يقرتح عليهم لوحة ،ويكلف بع�ضا منهم بقراءة ما تت�ضمنه� ،أو ترديد الكلمة �أو العبارة املثبتة عليها بعد قراءته لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق
الف�صيح.
ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة عبارات طلب احل�صول على بذور.
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره يف جمل وظيفية.
ي�ستوقفهم ملالحظة و�ضعيات ال�شخ�صيات املاثلة قرب ال�شخ�ص الذي ي�شري �إليها ،ثم يقر�أ العبارة املحددة لكل و�ضعية مركزا على الفعل املوظف (�أنتج)،
وال�ضمري الذي ات�صل به يف املفرد واملثنى ،ثم يدربهم على ت�رصيفه يف امل�ضارع م�ستح�رضا الإ�شارة امل�صاحبة...
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وت�رصيف فعل مزيد بالهمزة يف الزمن امل�ضارع� ،أو
ترتيب عنا�رص جملة ،و�إبراز �أهمية تطوير الإنتاج ،وكتابة عبارة �أو �أكرث..
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كفايات حياتية ومهنية
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عنوان الدر�س  :العناية بال�شجرة املثمرة
الهدف  :حتديد العوامل التي تي�رس العناية بال�شجرة املثمرة
مناق�شة دور العناية بال�شجرة املثمرة يف تطوير القطاع
الأن�شطة :
و�ضعية االنطالق:
 ي�شخ�ص املكون(ة) مكت�سبات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�سابقة حول ما مت ا�ستخال�صه يف در�س تطوير الإنتاج الزراعي ،ثم يربط ذلك بواقعهم املهني،
وي�ستف�رس عن مدى �إ�سهام م�ؤ�س�سات القطاع يف حت�سني الإنتاج ،وخدمة م�صالح الفالح.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة �صورة �أو �أكرث من ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد مكوناتها ،ويحثهم على التعبري عما
فهموه منها.
العمل يف جمموعات :
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات ،فتتكلف كل جمموعة مبناق�شة ال�رشوط والعوامل التي ت�سهم يف العناية بال�شجرة املثمرة تبعا
للمحاور الآتية :العوامل البيئية ،والغر�س ،والت�سميد ،واجلني والتخزين ،وحماربة الأع�شاب ال�ضارة ،وحماربة احل�رشات والوقاية من الأمرا�ض.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للخروج با�ستنتاجات حول �سبل العناية بال�شجر املثمر ،و�أهمية ذلك يف تطوير القطاع وحت�سني الإنتاج.
 يطلب املكون(ة) من �أفراد اجلماعة �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية القر�آنية التي �سوف يتلوها عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،وقد يوظف �رشيطا م�سجال �إذا �أمكن ،ويعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة
ال�صف على الرتديد معه ،فرديا وجماعيا ،وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.

118
25/09/19 13:45

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages) 118

ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي ،وي�صحح قراءتهم �إذا كانوا يحفظونها.
ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص املغزى ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام للآية ،خا�صة فيما تعلق باتخاذ احليطة واحلذر
وعدم تعري�ض النف�س للمهالك..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.






•
•
•

عنوان الدر�س  :الن�سبة املئوية
الهدف  :التدرب على ح�ساب الن�سبة املئوية
الأن�شطة :
 يحفز املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �أهمية معرفة ح�ساب الن�سبة املئوية ،ويثري انتباههم انطالقا من مثال معي�ش يتعلق بالبيع وال�رشاء� ،أو بالفوائد
البنكية� ،أو مببلغ الزكاة الواجب...
 يتدرج املكون(ة) ب�أفراد اجلماعة �إىل فهم املثال املقرتح الذي له �صلة بالعجز يف امليزانية ،فيحدد لهم النفقات ( 276درهما) واملداخيل ( 276درهما) ،وينجز
معهم عملية الطرح لتحديد قيمة العجز احلا�صل بالدرهم ( 96درهما) ،وتقابله ن�سبة .53,33 %
 يدعوهم �إىل حتديد ن�سبة العجز انطالقا من القاعدة املقدمة يف الإطار باللون املغاير .وي�ستح�سن بيان الن�سبة من خالل املداخيل.
 ينتقل بهم للتدرب على مثال �آخر يتعلق هذه املرة بح�ساب ن�سبة الفائ�ض الناجت عن �رشاكة يف عملية جتارية منطلقا من املعطى املقرتح ،وم�سرت�شدا بالقاعدة
املحددة.
 ي�ساعدهم على �إجناز التطبيق الوارد يف الكتاب ،وميكنه اقرتاح تطبيقات �أخرى بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة
بالواقع املعي�ش ،ويف �صيغة و�ضعيات  -م�شكل.
يذكر املكون(ة) �أفراد اجلماعة با�ستعمال الآلة احلا�سبة ،وي�ساعدهم على ح�ساب الن�سبة املئوية..

الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

كفايات قرائية

•
• الهدف  :تعرف معلومات عامة حول حت�سني الإنتاج احليواين
عنوان الدر�س  :حت�سني الإنتاج احليواين
قراءة جمل فعلية

•


كتابة اجلملة املقرتحة انطالقا من منوذج
الأن�شطة :
ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم� ،أو حميال على داللة العنوان� ،أو مذكرا مبو�ضوع در�س
الكفايات القرائية ال�سابق (العناية بال�شجرة املثمرة) م�ستثمرا العالقة بني الإنتاج احليواين والنباتات.



يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لن�شاط �أ�سمع ،وحتديد مكوناتها وعالقتها مبو�ضوع الدر�س.



يطلب منهم �إغالق الكتب ،واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للعبارات التي جتيب عن ال�س�ؤال املطروح :كيف �أح�سن الإنتاج احليواين؟ ثم يوجه �إليهم بع�ض



يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة تلك العبارات ،وهم يتابعون معه.

الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع.



ي�ستدرجهم �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال« :كيف �أح�سن الإنتاج احليواين؟» ،من خالل الرتكيز على اجلوانب الأ�سا�سية املتعلقة با�ستعمال املواد العلفية ،والإنتاج،



ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت�أن اجلمل املقرتحة الواحدة تلو الأخرى ،بينما هم يتابعون معه يف الكتاب.

واملعدات امل�ستعملة يف تربية املوا�شي ،وال�صيانة ،...وذكر مثال لتح�سني �إنتاج احليوان ،مع مالحظة ال�صور املرافقة لكل عن�رص على حدة.





يكلف بع�ضا منهم بقراءة جملة واحدة� ،أو ترديدها بعد قراءته لها ،ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.

ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة العبارة املقرتحة( :الإ�سطبل النظيف وقاية للما�شية من الأمرا�ض).
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره يف جمل وظيفية.



ي�ستوقفهم ملالحظة و�ضعيات ال�شخ�صيات املاثلة قرب ال�شخ�ص الذي ي�شري �إليها ،ثم يقر�أ العبارة املحددة لكل و�ضعية مركزا على الفعل املوظف (�شارك)،



يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وت�رصيف فعل مزيد بالألف يف الزمن امل�ضارع� ،أو

وال�ضمري الذي ات�صل به يف �صيغة اجلمع ،ثم يدربهم على ت�رصيفه يف امل�ضارع ،م�ستح�رضا الإ�شارة امل�صاحبة...

ترتيب عنا�رص جملة ،وكتابة عبارة �أو �أكرث ،و�إبراز فائدة االهتمام بتح�سني الإنتاج احليواين نظرا لدوره يف تطوير الإنتاج..
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الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

كفايات حياتية ومهنية

•
•

عنوان الدر�س  :حت�سني الإنتاج احليواين
الهدف  :تعرف معلومات عامة حول حت�سني الإنتاج احليواين
اختار ال�سلوك املنا�سب لتح�سني الإنتاج احليواين
الأن�شطة :
و�ضعية االنطالق:
 ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم� ،أو مذكرا مبا مت ا�ستخال�صه يف در�س املهارات احلياتية
واملهنية ال�سابق.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد ما تعرب عنه.
العمل يف جمموعات :
 يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد مواقفهم من الت�رصفات وال�سلوكات املعرب عنها يف اجلدول بخ�صو�ص تربية املوا�شي ،ويتو�صل معهم
بعد املناق�شة �إىل حتديد ال�سلوكات املنا�سبة لتح�سني الإنتاج احليواين.
 يق�سم املكون(ة) ،بعد ذلك ،امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات ،ويقرتح على كل جمموعة الرتكيز على عن�رص من العنا�رص املحددة لتو�ضيحه ومناق�شته
و�إ�ضافة معطيات �أخرى تتعلق بال�سلوك املنا�سب لتح�سني الإنتاج احليواين ،و�أنواع العلف احليواين والتغذية املالئمة و�إنتاج احلليب.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد انتهاء الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان �رضوريا متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن �آرائهم حول �سبل حت�سني الإنتاج احليواين و�أهميته يف حت�سني الإنتاج وتطوير القطاع.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا جاء يف �سورة (الليل) الكرمية حول اجلزاء ،ثم يدعوهم �إىل تدبر معاين الآيات املقرتحة.
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآيات التي �سوف يتلوها عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآيات الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،ثم يعيد ت�سميعها ،ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه ،فرديا
وجماعيا ،وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآيات عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص املغزى ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�ضوع العام للآيات ،خا�صة فيما تعلق باجلزاء الذي ينتظر
من يقوم بالأعمال ال�صاحلة..
 يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة العمل ال�صالح يف ربح ر�ضا الله ،وحتقيق الربح يف الدنيا
وال�سمعة الطيبة.

•

•
•

عنوان الدر�س  :الك�سور
الهدف  :تعرف الك�سور انطالقا من �أ�شكال
حتويل الأعداد �إىل ك�سور
الأن�شطة :
 ي�شخ�ص املكون(ة) املكت�سبات القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين ،وي�ستدرجهم �إىل حتويل ن�سبة مئوية �إىل عدد ك�رسي ،ك�أن يربز لهم مثال �أن 20 %20
100
تعني ،ثم يدعوهم �إىل تعرف عمليات حتويل �أعداد �إىل ك�سور ،وفائدة التدرب على ذلك.
 يتدرج بهم بعد ذلك �إىل مالحظة الدوائر ،وحتديد عددها الإجمايل وعدد ما هو ملون وما هو غري ملون ،وتر�صد الرمز  /الك�رس الدال على كل نوع
على حدة.
 ميكن للمكون (ة) �أن يحدد مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ا�سم كل عن�رص من عنا�رص العدد الك�رسي
	
  
�إذا تبينت له �أهمية ذلك ،معتمدا على الرت�سيمة الآتية:
 يركز عنايتهم على اجلدول ملالحظة كيفية حتويل الأعداد �إىل ك�سور.
 ي�ساعدهم على �إجناز التطبيق الوارد يف الكتاب ،وميكنه اقرتاح تطبيقات �أخرى بهدف الت�أكد من
حتقق الهدف املحدد للدر�س� ،رشيطة �أن تكون مت�صلة بالواقع� ،أو يف �صيغة و�ضعيات  -م�شكل.

•
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الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

كفايات قرائية

•
• الهدف  :حتديد معايري �ضمان جودة منتجات الفالحة
عنوان الدر�س  :قواعد جودة الفواكه

قراءة تعليمات النظافة يف لوحة

•


كتابة تعليمات النظافة انطالقا من منوذج
الأن�شطة :
ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم� ،أو مذكرا مبو�ضوع در�س �سابق� ،أو حميال �إىل الواقع
املعي�ش� ،أو �إىل داللة العنوان.



يتدرج املكون(ة) بامل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل مالحظة ال�صورة امل�صاحبة لن�شاط �أ�سمع ،وحتديد مكوناتهما وعالقتهما مبو�ضوع الدر�س.



يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستماع �إىل قراءته النموذجية للحوار ،ثم يوجه �إليهم بع�ض الأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التقاط املعاين بال�سمع ،في�صلون كل



يدعوهم �إىل فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة تلك العبارات ،وهم يتابعون معه.

عن�رص من العنا�رص الآتية الواردة يف ن�ص احلوار (الهواء  -املواد الإ�ضافية  -الأجهزة والأدوات) بالأثر الذي يحدثه على منتوج الفواكه.



ي�ستدرجهم عن طريق �أ�سئلة متنوعة �إىل حتديد معايري �ضمان جودة املنتج الفالحي بالن�سبة �إىل العاملني يف القطاع الفالحي..



ينتقل بهم �إىل ن�شاط (�أقر�أ) ،فينبههم �إىل اال�ستماع �إليه وهو يقر�أ بت�أن ما ت�ضمنته اللوحة من توجيهات كفيلة ب�ضمان نظافة الفواكه وجودتها ،بينما هم يتابعون



يكلف بع�ضا منهم بقراءة عبارة واحدة� ،أو ترديدها بعد قراءته لها؛ ملتزما ب�سالمة التعبري ،ومببادئ النطق الف�صيح.

معه يف الكتاب.







ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط ،فيتدرج بهم �إىل كتابة تعليمات النظافة ،وقد يقت�رص على تعليمة واحدة.
يتوقف املكون(ة) مع �أفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�صيد ،وا�ستثماره يف جمل وظيفية.

ي�ستوقفهم ملالحظة كيفية ت�رصيف الفعل �إىل الأمر ،ثم يدعوهم �إىل ر�صد و�ضعيات ال�شخ�صيات املاثلة قرب ال�شخ�ص الذي ي�شري �إليها ،وهو يقر�أ العبارة
املحددة لكل و�ضعية مركزا على الفعل املوظف ( ِا ْ�ص َن ْع) ،وال�ضمري املت�صل به ،ثم يدربهم على حتويله م�ستح�رضا الإ�شارة امل�صاحبة...
يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �أن�شطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة ،وت�رصيف فعل يف الأمر ،وحتديد تعليمات النظافة
واجلودة ،وكتابة عبارة �أو �أكرث..
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الوحدة ال�ساد�سة :حت�سني ممار�سة املهنة

كفايات حياتية ومهنية

•
•
•

عنوان الدر�س :كيف �أحقق اجلودة ؟
الهدف :متييز ال�سلوك امل�ساعد على حتقيق اجلودة
التعبري عن معايري و�رشوط حتقيق اجلودة
الأن�شطة:
و�ضعية االنطالق:
 ميهد املكون(ة) مبا يراه منا�سبا للمو�ضوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتاربهم ،وما مت التطرق �إليه �سابقا.
 يدعوهم ،بعد ذلك� ،إىل مالحظة ال�صور املقرتحة يف كتاب «القرائية من �أجل الت�أهيل» ،وحتديد ما تعرب عنه.
العمل يف جمموعات:
 يق�سم املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل جمموعات ،ويقرتح على كل جمموعة مناق�شة كيف ينبغي �أن تتحقق اجلودة انطالقا من جتاوز ما هو مقرتح
عليهم من م�شاكل تعاين منها الفالحة (النقل  -التمويل  -الت�سويق املواد والأجهزة  -املقر) ،واملعرب عنها يف تلك اخلطاطة املدعمة بال�صور ،ثم اتخاذ القرار
املنا�سب .ويف �سياق ذلك يدعوهم �إىل التعبري عن �آرائهم يف بع�ض ال�سلوكات والت�رصفات الإيجابية لتجاوز تلك امل�شاكل و�إيجاد حلول ناجعة لها .ويتكلف
املكون(ة) يف �أثناء ذلك بقراءة املعطيات تبعا للن�شاط املحدد.
 يقرتح املكون(ة) على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين معايري اجلودة املطلوبة يف املنتوج اخل�رضي ،ويدعوهم �إىل التعبري عن �آرائهم فيها اعتمادا على خرباتهم
وجتاربهم ،وا�سنتاج ما ي�ؤدي �إليه غياب ذلك املعيار .ويعمد املكون(ة) ،يف �أثناء ذلك� ،إىل قراءة املعطيات تبعا للن�شاط املحدد ،ومناق�شة �سبل حتقيق
اجلودة انطالقا مما هو مقرتح عليهم ،ثم اتخاذ القرار املنا�سب.
 يدعو املكون(ة) كل جمموعة ،بعد ان�رصام الوقت املحدد لإجناز املهمة� ،إىل تقدمي نتائج عملها.
تقا�سم �أعمال املجموعات:
 يفتح املكون(ة) باب املناق�شة ،ويتدخل للت�صويب والتو�ضيح والتعليق كلما كان ذلك �رضوريا ،متقيدا ب�أال يخرج النقا�ش عن نطاق املو�ضوع امل�ستهدف.
 يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن مواقفهم من ال�سلوكات الواجب انتهاجها لتحقيق اجلودة وفق املعايري املعرتف بها.
 يربط املكون(ة) ما مت ترويجه مبا جاء يف �سورة (النحل) الكرمية حول قيمة العمل ،ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى الآية املقرتحة.
 يطلب منهم �أن ين�صتوا جيدا �إىل الآية التي �سوف يتلوها عليهم.
 يتلو املكون(ة) الآية الكرمية ،ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات �إىل اال�ستماع �إليه ،ثم يعيد ت�سميع الآية ،ويحمل جماعة ال�صف على الرتديد معه فرديا وجماعيا
وفق قواعد التالوة ال�صحيحة.
 ي�ساعد املكون(ة) امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الآية عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.
 ي�ستدرجهم �إىل ا�ستخال�ص مغزى الآية الكرمية ومناق�شته ،فيطرح عليهم �أ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�ضوعها العام ،خا�صة فيما تعلق ب�أهمية العمل
ال�صالح وقيمته..
يركز املكون(ة) يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة العمل ال�صالح.

•
•
•

عنوان الدر�س  :امل�سافات بني املدن
الهدف  :التدرب على حتديد امل�سافات بني املدن
الأن�شطة :
 ينطلق املكون يف هذا الدر�س من و�ضعية  -م�شكل فيدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل ذكر امل�سافة الفا�صلة بني املدينة التي يوجدون فيها �أو مدينة قريبة منهم
وبني مدينة �أخرى يختارونها .كما ميكنه �أن ينطلق من مالحظة ال�صورة التي ت�شري �إىل الطريق ،في�ستف�رسهم عن امل�سافة الفا�صلة يف اجتاه معني يختاره.
 يعر�ض عليهم الوثيقة املحددة لبع�ض املدن املغربية ،وللم�سافات الفا�صلة بينها ،ويربز لهم كيفية �ضبط امل�سافة م�ستعينا مب�سطرتني لتعيني نقطة االلتقاء بني
املدينتني املقرتحتني.
 ي�ستمر يف هذا التمرين حتى يت�أكد من حتقق الهدف.
 يعر�ض عليهم امل�س�ألة الواردة يف نهاية الدر�س لقيا�س املدة التي �ست�ستغرقها ال�سيارة يف قطع امل�سافة بني وجدة والدار البي�ضاء ،ويتخذ هذا التمرين مطية
للتذكري بح�ساب الفارق الزمني املدرو�س يف الوحدة الأوىل.
يقرتح عليهم متارين م�شابهة بهدف تر�سيخ املهارة ،والت�أكد من حتقق الهدف.
تقومي �إجمايل للموارد عند نهاية الوحدة

تقومي الكفايات القرائية

تقومي القراءة :يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى متكن امل�ستفيد(ة) من قراءة العبارة البارزة يف اللوحة ،وي�شرتط يف حالة تعذر
متييز العبارات �أن يعمد املكون(ة) �إىل كتابتها بخط وا�ضح على ال�سبورة.
تقومي الكتابة :يركز املكون(ة) يف تقوميه على مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ر�سم الكلمة �أو العبارة (النموذج) يف احليز املخ�ص�ص لها،
وملء الو�صل باملعلومات املالئمة ،ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي ،واحرتام عدد الأ�سطر ،والتمكن من قراءة ما كتب ،ف�ضال
عن اال�سرت�سال والت�سل�سل ،وال�سالمة من الأخطاء ..وميكنه املطالبة مبلء الفراغات باملعلومات املطلوبة لتمييز الإتقان اجليد.
تقومي اللغة :يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على الت�رصيف من خالل حتويل املطلوب (فعل تعاون يف امل�ضارع والأمر)
وفق ال�ضمائر املقرتحة.
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تقومي الكفايات احلياتية
واملهارية

يوجه املكون(ة) انتباه امل�ستفيد(ة) �إىل مالحظة كل �صورة من ال�صور املعرو�ضة تن�شيطا لذاكرته ،والتعبري عن مظاهر التلوث
البارزة من خاللها ،والأ�سباب امل�ؤدية �إليها .ثم يقوم بالإجراء نف�سه عند عر�ض ال�صور املوالية للتقومي ال�سابق ق�صد تف�سري دورة
املياه وما ي�ؤثر على الغطاء النباتي ،وحتديد ال�سلوك املحافظ على البيئة ،و�أ�ساليب الوقاية ال�صحية ،و�أنواع املخاطر ال�صحية
الناجمة عن بع�ض الأعمال �أو الت�رصفات تبعا ملا تعر�ضه ال�صور .ويف �سياق ذلك يطالب بتقدمي مثال لتح�سني الإنتاج احليواين
تبعا لعن�رص من العنا�رص املقرتحة ،ومثال �آخر لتح�سني الإنتاج ال�شجري ،وبيان كيفية املحافظة على املنتوج عند اجلني �أو ال َّن ْق ِل �أو
ين �أو ال َّت ْل ِف ِ
ال َّت ْخ ِز ِ
يف .ويعمد املكون(ة) يف كل ن�شاط �إىل تو�ضيح الن�شاط املطلوب ،ويبادر �إىل قراءة العبارة املت�صلة به.
يراعي املكون(ة) مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على �إجناز املطلوب وفق املوا�صفات املحددة ،وعلى التعبري عنه ،و�إظهار اال�ستفادة من
خربته� ،أو مما مت ترويجه يف الق�سم.

تقومي القيم والف�ضائل

يبد�أ املكون(ة) بامل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم للآية �أو الآيات ،فيعني منهم من ي�ستظهرها ،مركزا على
�سالمة النطق ،وح�سن الأداء ،واال�سرت�سال وعدم التعرث .ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �آيات من القر�آن
الكرمي ،وا�ستظهارها عن ظهر قلب.

تقومي احل�ساب

يراعي املكون(ة) يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على متييز الأ�شكال الهند�سية ،والتمكن من ح�ساب حميط كل من املربع
وامل�ستطيل واملثلث ،ف�ضال عن حتديد امل�ساحة .و�إذا تعذر الأمر على امل�ستفيد(ة) ،فيمكن للمكون(ة) �أن ي�ساعده على �إجناز املهمة
ب�شكل متدرج.
يراعي املكون(ة) يف تقوميه للن�شاط املوايل مدى قدرة امل�ستفيد(ة) على حتديد الن�سبة املئوية لل�رشيك من الفائ�ض الناجت عن بيع
الزرع ،ومدى �ضبطه للعملية احل�سابية اخلا�صة بذلك ،من جهة ،وح�ساب الن�صيب من بيع الأغنام املخ�ص�ص للم�ستفيد(ة) واملحدد
يف الربع .وميكن يف حال التعذر �أن يذكر املكون(ة) بعملية احت�ساب الن�سب املئوية والك�سور..

تقومي �إجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة
�سياق و�ضعية التقومي

ال�سيد حل�سن واحلاجة ال�سعدية فالحان يريدان امل�شاركة يف معر�ض فالحي.
كيف �سيت�رصفان؟ وكيف �سيوظفان ما تعلماه؟
�صورة للفالح وزوجته

الدعامات

الئحة تعليمات للقراءة

التعليمات

وج �أَ ْ�ش َج ِ
ان َج ْو َد َة َت ْر ِب َي ِة الأَ ْب َق ِ
الز ْي ُت ِ
وك ْي َف َي ْ�ض َم َن ِ
الز ْو َج ِ
ون.
ان َج ْو َد َة َم ْن ُت ِ
ارَ ،
ار َّ
يحدد َك ْي َف َي ْ�ض َم ُن َّ
اط ِ
ِ
ني ِم َن المْ ِ
�شفهي ًا ا ْث َن ِ
يح ِّد ْد
االح ِت َي َ
ات ا َّل ِتي َي ِج ُب �أَ ْن َي َّت ِخ َذ َها ُكلِّ
َخاط ِر ا َّل ِتي ُت َه ِّد ُد ِ�ص َّح َة َو َ�س َ
ّ
ال َم َة ُكلِّ من الفالح والزوجة ،وا ْث َنني م َن ْ
َ
و ِ
الم َت ُه.
اح ٍد ِم ْن ُه َما َك ْي َي ْ�ض َم َن َ�س َ
َ
يقر�أ لوحة تقدم معلومات عن مكان ووقت تنظيم املعر�ض.

منوذج طلب للكتابة به فراغات يجب �أن تمُ ْ لأ
�أ�شكال هند�سية

يكتب طلبا عن طريق ملء الفراغ.

يح�سب حميط وم�ساحة �أ�شكال هند�سية.
يحدد ن�سبته ون�سبة الزوجة.

طريقة الإجناز

معايري الت�صحيح

يقر�أ املكون(ة) العبارات املعربة عن الو�ضعية قراءة مت�أنية ،ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين �إىل مالحظة ال�صور امل�صاحبة لها،

واال�ستماع �إليه جيدا ،ثم يكلفهم ب�إجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة الأوىل �إىل الثانية وهكذا دواليك.

يراعي املكون(ة) يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد(ة) من ا�ستثمار مكت�سباته ،ومن �إدماج موارده وتعبئتها حلل الو�ضعية -
امل�شكل ،وحتليلها (انظر �شبكة ت�صحيح الو�ضعية  -امل�شكل يف دليل التقومي).

ملحوظة :يتم التقومي فرديا،وميكن �أن يتم يف جمموعات� ،أو من خالل ت�شخي�ص �أدوار.
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