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ت�صدير

�أللفية ' ''' المبرمة بتاريخ  اأنجز هذا العمل �ضمن البرنامج مو�ضوع اتفاقية  '' 'ميثاق تحدي ا

الأمريكية  المتحدة  والوليات  المغربية  المملكة  حكومتي  من  كل  بين   2007 غ�شت   31
اإلى محاربة الفقر من خالل تعزيز النمو  من خالل موؤ�ض�ضة تحدي الألفية الذي يهدف 

القت�ضادي للمملكة وت�ضجيعه عبر الرفع من النتاجية وتح�ضين الت�ضغيل في القطاعات 

5 �ضنوات  2008 ولمدة  15 �شتنبر  ذات الإمكانيات الهامة. ولهذه الغاية، قد تم بتاريخ 

واإنجاز  لتنفيذ  مغربية،  عمومية  موؤ�ض�ضة  وهي  التنمية،  اأجل  من  ال�ضراكة  وكالة  اإحداث 

مكونات البرنامج وتدبير ميزانيته.

ي�ضكل هذا العمل ثمرة مجهود جماعي �ضاهم فيه فاعلون تربويون تابعون لمكتب اليون�ضكو 

بالرباط ومديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية ومهنيون من القطاع بتعاون مع 

وكالة ال�ضراكة من اأجل التنمية وفق مقاربة تعتمد المبادرة والبتكار من اأجل الجودة.

البرانامج بالقطاع الفالحي، تمت عملية الطباعة في  اأجل �ضمان ا�ضتمرارية هذا  ومن 

على  للعمل  وذلك  الأمية،  لمحاربة  الوطنية  والوكالة  الفالحة  قطاع  بين  التعاون  اإطار 

تقلي�ص ن�ضبة الأمية بالقطاع.

ونظرا لالأدوار الرائدة للفاعلين المنخرطين وطنيا وجهويا واإقليميا ومحليا في اإنجاز هذا 

العمل، فالي�ضعنا اإل اأن ننوه بالجهود الم�ضكورة التي بدلت عبر كافة المراحل.

وفي الأخير، نتمنى اأن ت�ضاهم محتويات هذه المطبوعات في تنمية قدرات جميع المكونين 

والمدبرين وكافة الفاعلين والمهنيين رجال ون�ضاء، واأن ت�ضجع على الإبداع واأخذ المبادرة 

والنخراط في العمل الجماعي من اأجل تح�ضين فعالية التكوينات وجودة المنتوج وتنمية 

قدرات الم�ضتفيدين والم�ضتفيدات ق�ضد النهو�ص بالقطاع ككل.

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   3 25/09/19   13:44



4

مقدمة دليل المكون)ة(

ال�ضناعة  قطاعات  دعم  اإىل  الهادف  الوظيفي  الأمية  حمو  برنامج  �ضمن  املكون)ة(  دليل  يندرج 

التقليدية والفالحة وال�ضيد البحري. وقد �ضمم يف �ضكل بطاقات ي�ضرت�ضد بها املكون)ة( اأثناء التنفيذ 

على  الطالع  اأجل  من  نف�ضه،  الوقت  يف  منه،  لي�ضتفيد  واأعّد  الوظيفي،  الأمية  حمو  لأن�ضطة  الفعلي 

مرجعيات اأن�ضطة القرائية من اأجل التاأهيل، وال�ضتئنا�ص بجذاذات الدرو�ص التي يقرتحها.

  وي�ضعى دليل املكون يف القرائية من اأجل التاأهيل اإىل حتقيق جملة اأهداف يتمثل اأبرزها فيما ياأتي: 

القرائية؛  اأن�ضطة  فيه  تندرج  الذي  املرجعي  الإطار  تعرف  	•
التمكني؛ م�ضتوى  برنامج  ومداخل  واأبعاد  منطلقات  تعرف  	•

التكوين؛  اأن�ضطة  تنفيذ  طرق  على  الطالع  	•
الربنامج؛ اأن�ضطة  لتنفيذ  املنهجي  الإطار  تعرف  	•

درو�ص  تنفيذ  عند  بها  وال�ضرت�ضاد  املقرتحة،  )اجلذاذات(  التقنية  بالبطاقات  ال�ضتئنا�ص  	•
الربنامج.

ولبلوغ هذه الأهداف، يعتمد الدليل املقرتح على ما ياأتي:

وحاجاتها؛ امل�ضتهدفة  الفئة  خربات  على  منفتحة  اأندراغوجية  ت�ضاركية  مقاربات  	•
حقوقها  تعرف  ب�ضرورة  امل�ضتهدفة  الفئات  لدى  الوعي  يعزز  حقوقي  منظور  تبني  	•

     وممار�ضة واجباتها مب�ضوؤولية؛

العمل  خالل  من  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  الإن�ضاف  قيم  لغر�ص  النوع  مقاربة  اإدراج  	•
    على جتاوز الأفكار النمطية ال�ضائدة؛

بو�ضعيات  التكوين  يربط  بحيث  بالكفايات  املقاربة  على  مبني  وظيفي  منظور  •	اعتماد 
     احلياة الجتماعية واملهنية.

ويتاألف هذا الدليل من ق�ضمني اأ�ضا�ضيني، هما: 

على  �ضواء  تنفيذه  وطرق  ومرجعياته  التمكني  م�ضتوى  برنامج  مداخل  ي�ضم  اأول:  •	ق�ضم 
   امل�ضتوى الأندراغوجي اأو الديدياكتيكي؛ 

واملهنية. واحلياتية  القرائية  الكفايات  درو�ص  جذاذات  على  يحتوي  ثان:  •	ق�ضم 

ويعتمد الدليل على طرق متفتحة على خربات امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات، وهو مبثابة اأر�ضية للعمل، ول 

بد من اإغنائه مببادرات مكوين ومكونات درو�ص حمو الأمية الوظيفي واجتهادهم. 

                                                                                             واهلل املوفق
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املو�ضوع

مقدمة الدليل

�لق�شم �لأول: مد�خل �لربنامج ومرجعياته وطرق تنفيذ �أن�شطته

اأول: الإطار العام لأن�شطة التكوين ومرجعياته

ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت اإعداده؟البطاقة 1

كيف ي�شتعمل هذا الدليل؟البطاقة 2

ما املوا�شفات التي ينبغي اأن اأت�شف بها باعتباري مكونا)ة(؟البطاقة 3

ما املقاربات التي توؤطر اأن�شطة التكوين؟البطاقة 4

ما م�شتويات تدبري اأن�شطة التكوين؟البطاقة 5

كيف ينظم برنامج م�شتوى التمكني؟البطاقة 6

ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟البطاقة 7

ثانيا: منطلقات ومداخل برنامج م�شتوى التمكني

مداخل برنامج م�شتوى التمكنيالبطاقة 8

ثالثا: طرق تنفيذ اأن�شطة التكوين

اأوظف مقاربة منفتحة على جتارب امل�شتفيد)ة( وحاجاته: املقاربة الأندراغوجيةالبطاقة 9

اعتمد مقاربة متكن امل�شتفيد)ة( من تعبئة وتوظيف التعلمات: املقاربة بالكفاياتالبطاقة 10

اأوظف طرقا مالئمة لو�شعيات تعليم الكبارالبطاقة 11

اأوظف تقنيات م�شهلة للتعلم والتفاعل: تقنيات التن�شيطالبطاقة 12

اأدبر عملية التوا�شل بكيفية متكن من حتقيق اأهداف اأن�شطة القرائيةالبطاقة 13

اأخطط اأن�شطة التكوين وو�شعياته: حت�شري درو�س القرائيةالبطاقة 14

اأ�شتعمل الو�شائل واملوارد بكيفية منا�شبةالبطاقة 15

رابعا: الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ اأن�شطة الربنامج

منهجية التعبري والتوا�شل البطاقة 16

منهجية الكفايات القرائية والكتابةالبطاقة 17

منهجية الكفايات احلياتية واملهنيةالبطاقة 18

منهجية ا�شتقبال �شخ�س/ م�شدرالبطاقة 19

�لق�شم �لثاين: جذ�ذ�ت درو�س �لكفايات �لقر�ئية و�حلياتية و�ملهنية

حمتويات الدليل
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الق�شم الأول:

مداخل الربنامج ومرجعياته وطرق تنفيذ اأن�شطته
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اأول: الإطار العام لأن�شطة التكوين ومرجعياته
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يتطلب ا�ستعم�ل هذا الدليل اتب�ع م� ي�أتي:

1- مقت�شيات عامة:
االطالع على البط�ق�ت املدرجة فيه من اأجل:

   تعرف �سبب وكيفية اإعداد الدليل والطريقة التي ينبغي ا�ستعم�له به�، وكيفية تنفيذ االأن�سطة واملوا�سف�ت املطلوب توفره� يف ذلك؛

   تعرف االإط�ر الع�م للدليل ومف�هيمه االأ�س��سية واملق�رب�ت التي يجب اال�سرت�س�د به� اأثن�ء تنفيذ االأن�سطة؛

املوارد  وا�ستعم�ل  املتعلمني،  وتوزيع  التن�سيط  م�ستوى  على  التعلم  جم�عة  تدبري  كيفية  تخ�ص  التي  العملية  املتطلب�ت  معرفة    

والو�س�ئل، وتدبري عالق�ت التوا�سل والتف�عل بني امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.

 

2- مبادئ عامة:
من املهم االطالع على املب�دئ التوجيهية الع�مة التي تبني كيفية اإجن�ز االأن�سطة، وذلك من اأجل:

وخ�سو�سي�ت  خ�س�ئ�ص  »احرتام  على  ين�ص  الذي  الع�م  املبداأ  من  التوظيف  هذا  ينطلق  الأندراغوجية:  املقاربة  توظيف     

الرا�سد«، ويقت�سي هذا االأمر:

1- ملاذا هذا الدليل؟
       اأعد هذا الدليل لـم�س�عدة مكوين ومكون�ت القرائية من اأجل الت�أهيل على تن�سيط الو�سعي�ت التعليمية التعلمية يف اإط�ر تنفيذ اأن�سطة 

هم ب�لو�س�ئل الالزمة املتمثلة يف جمموعة من البط�ق�ت، وهي االآتية:  برن�مج م�ستوى التمكني، وذلك من خالل مدِّ

وتبني  اإليه�،  ي�ستند  التي  وب�ملق�رب�ت  الدليل(،  )اأهداف  الربن�مج  لتنفيذ  الع�م  املرجعي  ب�الإط�ر  ُف  تعرِّ •			بط�ق�ت 
كيفية ا�ستعم�له، كم� حتدد التدرج البيداغوجي املطلوب اتب�عه يف تنفيذ االأن�سطة(؛

•					بط�ق�ت تعرف مبنطلق�ت الربن�مج ومداخله وكف�ي�ته وحمتوي�ته؛ 
•					بط�ق�ت تقرتح على املكونني واملكون�ت طرق تنفيذ اأن�سطة الربن�مج؛

•				بط�ق�ت تبني االإط�ر املنهجي املطلوب االلتزام به عند تنفيذ اأن�سطة الربن�مج؛ 
•				جذاذات درو�ص الكف�ي�ت القرائية واحلي�تية واملهنية. 

2-  كيف اأعد هذا الدليل؟ 
اأعد هذا الدليل بن�ء على اخلطوات االآتية:

اخلطوة الأوىل: ات�سمت هذه اخلطوة بط�بع ا�ستق�س�ئي بحث، وتطلبت قطع املراحل االإجرائية االآتية: 

    االطالع على الوث�ئق الوا�سفة للم�رشوع ككل، وعلى م� يتعلق منه� بربن�مج حمو االأمية الوظيفي؛ 

    حتليل عدة التكوين، وبخ��سة م� يتعلق منه� بدالئل مكوين القرائية من اأجل الت�أهيل؛

    حتليل املف�هيم واملق�رب�ت واملنهجي�ت املعمول به�، واختي�ر م� ي�سلح منه� للربن�مج.

    اخلطوة الثانية: ا�سطبغت هذه اخلطوة بط�بع عملي، وا�ستهدفت اإر�س�ء الق�عدة التي على اأ�س��سه� �سيتم اإعداد الدليل، وقد متت 

من خالل العملي�ت االآتية:

    حتليل متطلب�ت مكوين ومكون�ت القرائية من اأجل الت�أهيل؛

    االنطالق من ر�سد املحتوي�ت والكف�ي�ت املطلوب اإك�س�به� للفئ�ت امل�ستهدفة؛

    هند�سة الدليل وفق ت�سور اأويل انطالق� من ذلك؛ 

    ال�رشوع يف االإعداد الفعلي للدليل.

   اخلطوة الثالثة: مت خالله� اإجن�ز م� ي�أتي:

اأ  - �سي�غة وثيقة الدليل �سي�غة اأولية؛

ب -  اإعداد الدليل يف �سيغته �سبه النه�ئية؛

ت -  امل�س�دقة على الدليل.

ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت اإعداده؟

كيف ي�شتعمل هذا الدليل؟ 2

1
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على م�شتوى اأ�شلوب التعامل:

-    اعتم�د طرائق من��سبة لو�سعية امل�ستفيد ب�عتب�ره را�سدا؛

-    تثمني اجلهود التي يبذله� من اأجل اكت�س�ب الكف�ي�ت؛

-    الثقة يف قدرته على التعلم.

على م�شتوى امل�شاركة والتفاعل:

-    الت�سجيع على امل�س�ركة يف االأن�سطة ب��ستعم�ل تقني�ت وو�سعي�ت مالئمة؛

-    امل�س�عدة على اإع�دة ا�ستثم�ر اخلربات واملع�رف يف مع�جلة الو�سعي�ت املقرتحة؛

-    اعتم�د اأ�س�ليب ت�سجع على احلوار واملب�درة واالإنت�ج.

     توظيف املقاربة بالكفايات: ويتم ذلك من خالل اإجراءات من قبيل:

- اإ�سف�ء بعد وظيفي على التعلم من خالل ربطه ب�هتم�م�ت امل�ستفيد وحي�ته االجتم�عية واملهنية، والت�سديد على ق�بليته لال�ستعم�ل؛

- برجمة و�سعي�ت ت�س�عد امل�ستفيدين على املزج بني م� تعلموه يف خمتلف املواد واإع�دة توظيفه يف و�سعي�ت حي�تية ومهنية؛

-    اعتم�د طرق العمل يف جمموع�ت، وتقني�ت اأداء االأدوار، وحم�ك�ة و�سعي�ت، واتخ�ذ قرارات.

ما املوا�شفات التي ينبغي اأن اأت�شف بها باعتباري مكونا)ة(؟ 3
يتطلب تنفيذ برن�مج القرائية اأن يت�سف املكون)ة( مبوا�سف�ت تتجلى من خالل اجلدول املوايل: 

اإجراءات جت�شيدها املوا�شفات

مدبر العمليات

التكوينية

التعلم، وتعبئة  انطالق� من حتليل وحتديد ح�جي�ت  التعلم يف �سريورته،  تدبري فعل  املكون)ة( م�سوؤول عن   *
موارده، وتكييف امل�دة التعليمية، واإعداد و�سعي�ت تعليمية تتالءم وح�ج�ت املتعلمني، ف�سال عن تدبري ف�س�ء 

التعلم وزمنه. 

فاعل اجتماعي

املحيط  هذا  تعبئة  يف  بفع�لية  وي�س�رك  الرئي�ص،  مورده  ب�عتب�ره  ب�ملحيط  التعلم  ربط  على  املكون)ة(  يعمل   *
للم�س�همة يف تفعيل برامج حمو االأمية الوظيفي، كم� ين�ست ب�إمع�ن الحتي�ج�ت البيئة مقدم� امل�س�عدة االجتم�عية 

التي متكن من اإر�س�د وت�أهيل الفئ�ت امل�ستهدفة ق�سد ا�ستثم�ر تعلمهم يف مواجهة الو�سعي�ت احلي�تية اليومية.

مكون للكبار

* ي�سعى املكون)ة( اإىل تلبية ح�ج�ت امل�ستفيد)ة( اأو مراكز اهتم�مه، ويجعل هذه احل�ج�ت حمور انطالق الن�س�ط 
التكويني اخل��ص ب�لكب�ر، كم� يكيف تعلم الرا�سد مع الواقع بحيث يكون متمحورا فيه حول الواقع، ومبني� على 

و�سعي�ت فعلية مت�سلة ب�ملم�ر�سة العملية وجت�رب املتكون.

توا�شلي ) 

مكون(

* يفتح املكون)ة( قنوات االت�س�ل مع امل�ستفيد)ة( ومع حميطه ومع الف�علني واملتدخلني. كم� اأنه ين�سط و�سعي�ت 
التوا�سل ب��ستعم�ل و�س�ئل التن�سيط وتقني�ته بهدف م�س�عدة الكب�ر على التعلم، وخلق الرغبة والقبول لديهم، 

والعمل على اإدم�جهم يف االأن�سطة فردي� وجم�عي�، وحتفيزهم للقي�م ب�أعم�ل ومه�م، وحل النزاع�ت فيم� بينهم.

احرتايف يف 

عمله

) املهنية (

على  تعتمد  منظمة  خطط  وفق  العمل  اإىل  االرجت�لية  املم�ر�سة  تتج�وز  وتقني�ت  اأ�س�ليب  املكون)ة(  يوظف   *
اأثن�ء  التي تعرت�سه  الو�سعي�ت  امل�سكالت، ومع�جلة  مرجعية نظرية ومنهجية، فهو خبري يوظف خربته حلل 

مزاولة عمله واتخ�ذ القرارات واملب�درة. 

مقوم

* املكون)ة( ق�در على بن�ء و�سعي�ت وا�ستعم�ل اأدوات متكن من ت�سخي�ص موا�سف�ت وموؤهالت الفئة امل�ستهدفة، 
اأو تتبع وتقومي �سريورة فعل التكوين والتعلم، وفح�ص نت�ئجه، واتخ�ذ القرارات املن��سبة لتعديله وحت�سينه اأو 

دعم املكت�سب�ت وتثبيته�.
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ما املقاربات التي توؤطر اأن�شطة التكوين؟

ما املقاربات التي توؤطر اأن�شطة التكوين؟

4

5

ينطلق دليل املكون)ة( من جمموعة مق�رب�ت ت�سكل مرجعي�ت ي�ستوحي منه�، يف الوقت نف�سه، املب�دئ املنظمة لعملي�ت التن�سيط، 

واإط�را موجه� الأ�س�ليب تدبري جم�عة التعلم. ويتحدد الهدف من اعتم�د هذه املرجعي�ت يف جعل درو�ص القرائية من اأجل الت�أهيل ف�س�ء 

للتعلم واكت�س�ب الكف�ي�ت القرائية واحلي�تية واملهنية، وت�رشب القيم ال�رشورية للمواطنة ال�س�حلة. وي�سكل هذا الدليل، ف�سال عن كل 

ذلك، و�سيلة ملد املكون)ة( ب�إط�ر مرجعي ع�م للعمل.

          تتحدد املرجعي�ت االأ�س��ص التي ينطلق منه� الدليل يف م� ي�أتي: 

الفردية  الفروق  واعتب�ر  احرتام خ�س�ئ�سه�  وق�ئم على  امل�ستهدفة وح�ج�ته�،  الفئة  منفتح على خربات  اأندراغوجي  منظور  	 	•
املوجودة بني اأفراده�.

•			قوام هذا املنظور:  
  ربط التعلم بو�سعي�ت ذات �سلة مب��رشة بواقع امل�ستفيد االجتم�عي واملهني؛

  حتليل هذه الو�سعي�ت انطالق� من خربات امل�ستفيد وجت�ربه واملعلوم�ت التي اكت�سبه�؛ 

  االنطالق من نت�ئج التحليل الكت�س�ف املف�هيم واملب�دئ الع�مة، واإدم�جه� يف اخلربات واملع�رف ال�س�بقة؛ 

   ا�ستثم�ر اخلربات املكت�سبة اجلديدة من خالل مواجهته� مبعطي�ت الواقع، وفح�ص اإمك�نية االعتم�د عليه� لفهمه وحل امل�سكالت 

التي يطرحهـ�.

اأ�س��ص  على  ويقوم  كف�ي�ته.  بن�ء  يف  م�س�رك�  وعن�رشا  القرار  اتخ�ذ  يف  اأ�س��سي�  �رشيك�  امل�ستفيد)ة(  من  يجعل  ت�شاركي  منظور   •
انخراطه يف حتمل م�سوؤولية تعلمه من خالل امل�س�ركة يف اإعداد واإجن�ز االأن�سطة.

امل�ستفيد وبخرباته احلي�تية واملهنية م�سفي�،  التعلم بح�ج�ت  ينطلق من ربط  منظور املقاربة بالكفايات وهو منظور وظيفي  	 	•
بذلك، الداللة واملعنى على م� يتم تعلمه؛ لذلك ت�سكل املق�ربة ب�لكف�ي�ت االإط�ر االأمثل لتعليم الكب�ر، وتقوم على فر�سية مف�ده� اأن 

حتقيق تعلم ذي جودة يقت�سي، ب�ل�رشورة، اأن ننمي لدى امل�ستفيد القدرة على تعبئة مكت�سب�ته من اأجل اإجن�ز مه�م �سو�سيو – مهنية. 

اأ�س��سه التوعية ب�حلقوق والواجب�ت من منطلق حتمل الفرد مل�سوؤوليته يف املط�لبة بحقوقه والوف�ء بواجب�ته.  •  منظور حقوقي 
ويعترب هذا املنظور كلَّ �سخ�ص هو �س�حب حق، فينظر اإىل التعلم على اأنه و�سيلة لدعم القدرة على املط�لبة ب�حلقوق لدى »�س�حب 

الواجب« )ف�علني، موؤ�س�س�ت(. وميكن اعتم�د هذا املنظور من تنمية قدرة امل�ستفيد على حتمل امل�سوؤولية، واتخ�ذ القرار، واملب�درة، 

واكت�س�ب كف�ي�ت التوا�سل.  

•  منظور الإن�شاف الق�ئم على مق�ربة النوع التي جتعل من امل�س�واة بني الذكر واالأنثى املطلب االأ�س��ص من خالل جت�وز االأفك�ر 
النمطية ال�س�ئعة حول دور كل منهم�. حتيل مق�ربة النوع اإىل االأدوار وامل�سوؤولي�ت التي يتحمله� الرج�ل والن�س�ء واإىل موا�سف�تهم 

ب�عتب�رهم ذكورا واإن�ث�.

يتم تدبري عملي�ت التكوين على م�ستوي�ت متعددة ومتداخلة فيم� بينه�،وهي:

•  م�شتوى التدبري البيداغوجي والأندراغوجي والديداكتيكي؛
•		م�شتوى تنظيم ف�شاء التعلم واأوقاته؛

•		م�شتوى تدبري عالقات التفاعل الوجداين داخل اجلماعة.

تدبري 

عمليات التكوين

تخطيط وحت�سري الدرو�ص واالأن�سطة مب� ين��سب مب�دئ االأندراغوجي�؛ 

جعل حمط�ت التقومي من��سب�ت للتعلم ال فر�س� للحكم على املتعلمني؛

احرتام االختالف�ت والفوارق بني املتعلمني الكب�ر؛ 

احرتام اإيق�ع�ت التعلم؛

ف�سح املج�ل لتدخالت املتعلمني كلم� اأمكن ذلك.

4
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تدبري ف�شاء التعلم 

وزمانه  

تنظيم ف�س�ء التعلم بكيفية متكن من:

�سهولة احلركة؛

التوا�سل املب��رش بني امل�ستفيدين؛

توزيع امل�شتفيدين اأو امل�شتفيدات داخل ف�شاء التعلم بـكيفية:

ت�سهل عملي�ت التف�عل؛

تتيح اعتم�د العمل الفردي اأو اجلم�عي اأو يف جمموع�ت؛

تقل�ص من حدة اأ�سب�ب وعوامل ال�رشاع وتخفف منه�؛

تنظيم زمان التعليم والتعلم بكيفية متكن من:

اختي�ر اأوق�ت مرنة ومن��سبة ل�رشوط حي�ة امل�ستفيد)ة(؛

الرتكيز على اأن�سطة التعلم، واإيالوؤه� احليز االأوفر من الوقت.

تدبري العالقات   

خلق من�خ اإيج�بي ومن��سب للعمل؛

االنفت�ح على جت�رب امل�ستفيد)ة( وخرباته؛ 

اإت�حة الفر�ص للتعبري عن احل�ج�ت واالآراء وردود الفعل بكيفية من��سبة والئقة؛

تو�سيح القيم واملع�يري وقواعد ال�سلوك والعمل بكيفية ت�س�ركية؛

اعتم�د اأ�سلوب قي�دة يقوم على االإ�رشاك يف اتخ�ذ القرارات؛

ت�سخي�ص و�سبط اأ�سب�ب وعوامل ال�رشاع والنزاع، والعمل على جت�وزه�.

يتاألف برنامج القرائية من م�شتويني:

م�شتوى التمكني 	•
م�شتوى التاأهيل    	•

الهيكلة العامة مل�شتوى القرائية من اأجل التمكني:

6

ينطلق م�شتوى التمكني 

من مرجعية للكفايات ومن 

متطلبات القطاع

تنتهي كل وحدة بوقفة

للتقومي يف �شيغة و�شعية 

للتقومي

Situation problème

تنظم املحتويات يف 

وحدات

يت�شمن امل�شتوى 6 

وحدات موزعة اإىل اأن�شطة 

للقراءة والتوا�شل

والتعبري واحل�شاب

والقراآن الكرمي

تتمحور كل وحدة حول

مركز اهتمام ي�شكل وحدة 

متكاملة

ينتهي م�شتوى التمكني 

بتقومي اإجمايل: تقومي 

اإقرار املكت�شبات

ينهي امل�شتويان بتقومي

اإ�شهادي:

Evaluation
certificative

كيف ينظم برنامج القرائية؟
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ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟ 7

الوث�ئق التي يوظفه� املكون)ة( لتنفيذ برن�مج القرائية متعددة ومتنوعة، وميكن تق�سيمه� اإىل ق�سمني:

       1. وثائق التدبري البيداغوجي:

كتاب التكوين

التعلم  حمتوي�ت  يت�سمن  مرجع 

ودرو�ص  وحدات  �سكل  يف  منظمة 

موجهــة اإىل امل�ستفيد.   

لهذه  منطلق�  ب�عتب�ره�  التكوين  اأن�سطة  ك�فة  خالل  املكون  يعتمده�  وثيقة 

االأن�سطة.

من  ومتكنه  التكوين  اأن�سطة  اأثن�ء  ي�ستعمله�  امل�ستفيد)ة(  لدى  اأ�س��سية  وثيقة  

تعرف حمتوي�ته )الدرو�ص(.

دليل املكون
يت�سمن جذاذات منهجية  دليل عملي 

وجذاذات تنفيذ درو�ص القرائية.

اإليه املكون)ة( ليطلع على اجلذاذات املنظمة الأن�سطة التعلم ويتعرف  يعود 

التدرج البيداغوجي املن��سب والذي ينبغي اتب�عه.

دليل التقومي
اأنواع التقومي واأدواته  وثيقة تت�سمن 

وبع�ص �رشوط مم�ر�سته.

املالئمة  واالأدوات  التقومي،  اأنواع  تعرف  اأجل  من  املكون)ة(  به  ي�ست�أن�ص 

خالل  من  نت�ئجه  مع  والتع�مل  اإجرائه،  وكيفية  وو�سعي�ته،  نوع،  لكل 

قرارات الت�سحيح اأو الرت�سيد.

الكتاب 

املرجعي

امل�رشوع  مكون�ت  ت�سف  وثيقة 

)اإط�ره، مرجعي�ته، مق�رب�ته ...(

م�  وهو  واأهدافه،  امل�رشوع  ومنطلق�ت  غ�ي�ت  تعرف  يف  املكون)ة(  تفيد 

ي�سهل عليه تكييف اأن�سطة التكوين يف اجت�ه مالءمته� ملتطلب�ته. 

2. وثائق تتبع عمليات التكوين واأن�شطته:
1. الئحة امل�ستفيدين من اختب�ر التمو�سع

2. بط�قة التعريف ب�ملوقع
3. بط�قة التعريف ب�ملكون

4. الئحة امل�ستفيدين
5. بط�قة التعريف ب�ملجموعة

6. الئحة املواظبة ال�سهرية
7. نت�ئج تقومي الوحدة 

الهند�شة البيداغوجية العامة مل�شتوى القرائية )م�شتوى التمكني(:
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ثانيا: منطلقات ومداخل برنامج م�شتوى التمكني
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مداخل برنامج م�شتوى التمكني  8

امل�ستهدفة  الفئ�ت  خل�سو�سي�ت  ت�ستجيب  التي  املداخل  من  جمموعة  من  التمكني  مل�ستوى  القرائية  برن�مج  بن�ء  ينطلق 

وملتطلب�ت تكوينهم. وفيم� ي�أتي اأهم املب�دئ واملداخل التي مت االنطالق منه�: 

البعد ال�شو�شيو ـ وجداين الذي  يتعلق 

مبهارات احلياة يف حماية ال�شحة، واللتزام 

بقواعد ال�شالمة

البعد ال�شو�شيو ـ مهني، مبا يحيل عليه من 

جمالت مرتبطة باملمار�شة املهنية يف القطاع 

كالإنتاج واجلودة والتدبري

البعــد الـوظيـفـي الـذي يجعــل التعلم  وظيفيا 

له امتدادات يف احلياة ال�شخ�شية والجتماعية 

واملهنية )املقاربة بالكفايات(

البــعد الأنــدراغوجي الــذي يـحدد املبــادئ 

الـعامـة املطلــوب الأ�شرت�شـاد بـهـا عنـد 

تــعليــم الــكبــار

املدخل

 الأندراغوجي

   ـ      اعتماد و�شعيات م�شتوحاة من واقع امل�شتفيد)ة( الجتماعي واملهني.

   ـ      انطالق التعلم من خربات امل�شتفيدين وامل�شتفيدات وحاجاتهم وجتاربهم.

   ـ      جعل التعلم متمركزا حول البحث عن حلول للم�شكالت التي يواجهها امل�شتفيد)ة( يف حياته الجتماعية 

واملهنية.

  ـ       احرتام خ�شائ�س امل�شتفيدين وامل�شتفيدات، ومراعاة الفوارق والختالفات الفردية املوجودة بينهم.

املدخل

الوظيفي 

   ـ      اإ�شفاء الدللة على التعلم من خالل ربطه بو�شعيات ذات �شلة مبا�رشة بواقع امل�شتفيد)ة(.

   ـ      جعل امل�شتفيد)ة( قادرا على ا�شتخدام ما يتعلمه يف و�شعيات احلياة الجتماعية واملهنية.

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

املدخل  

ال�شو�شيو-

وجداين

 ـ      دعم ما مت اكت�شابه من كفايات حياتية تتعلق بال�شحة وال�شالمة واحرتام البيئة.

 ـ      اإدراج اأن�شطة تفاعلية تتعلق بالعالقات التوا�شلية، وباأ�شاليب اإدارة اجلماعة.

 ـ      تنظيم ف�شاء التعلم بكيفية متكن امل�شتفيدين وامل�شتفيدات من التفاعل فيما بينهم.

املدخل

 ال�شو�شيو-

مهني

 ـ      التعريف بخ�شو�شيات القطاع وباآفاق تطويره واأهدافه الإ�شرتاتيجية.

 ـ      القيام بالإجراءات املالئمة التي يتطلبها حت�شني جودة الإنتاج. 

 ـ      النخراط يف العمل التعاوين والت�شاركي يف القطاع. 

 ـ      متثل ال�شبل العملية لتدبري القرو�س، وتنمية الدخل، وحتقيق م�شاريع مهنية.
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ثالثا: طرق تنفيذ اأن�شطة التكوين
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اأوظف مقاربة منفتحة على جتارب املتعلمم الرا�شد وحاجاته: املقاربة الأندراغوجية  9
م� املق�سود ب�ملق�ربة االأندراغوجية؟ 

 املق�ربة االأندراغوجية منظور تربوي يقوم على توظيف طرق خ��سة بتعليم الكب�ر حترتم خ�س�ئ�ص هذه الفئة العقلية والوجدانية 

واحلركية، بهدف »�سم�ن التكوين وتنمية ال�سخ�ص يف كل مراحل حي�ته عن طريق تي�سري اكت�س�به للمع�رف وامله�رات، واأمن�ط 

ال�سلوك، وتقدير جمموع قدراته الذهنية واليدوية التي ت�ستجيب لتطلع�ت ذات منحى تربوي واجتم�عي وثق�يف«. 

يقت�شي اعتماد املقاربة الأندراغوجية النطالق من املبادئ الآتية:

•			يحت�ج الرا�سد اإىل اأن يعرف مل�ذا يتعلم. 
•			يحت�ج الرا�سد اإىل اأن يع�مل ب�عتب�ره فردا ي�ستطيع اأخذ زم�م اأموره بيده، ويرف�ص، اأن يفر�ص عليه، اأي ك�ن، اإرادته. 
•			ميتلك الرا�سد خربة حي�تية متميزة من ال�رشوري احرتامه� عند التكوين )تكوين جمموع�ت من�سجمة، اعتم�د طرائق ق�ئمة 

على التب�دل...(.

•			ت�سكل جت�رب الرا�سد اإط�را مرجعي� لعملية التعلم، وتعترب منبع� غني� يف هذه العملية.
•			الرا�سد على ا�ستعداد للتعلم اإذا ك�نت حمتوي�ت التعلم على �سلة بواقعه ) احلي�تي اأو املهني(؛ 

•			ال ينف�سل التعلم لدى الرا�سد عن احل�جة اإىل تطوير ذاته. 
•			ي�ستوعب الرا�سد املع�رف بكيفية اأف�سل، ويكت�سب الكف�ي�ت والقيم اإذا قدمت له هذه االأخرية مطبقة على و�سعي�ت م�ستمدة 

من واقعه احلي�تي واملهني. 

•			ت�سكل رغبة الرا�سد يف تطوير اإمك�ن�ته املهنية، وتعزيز تقديره لذاته حوافز قوية على التعلم. 
رغم وجود بع�ص احلوافز اخل�رجية لدى الكب�ر )احل�سول على وظيفة جيدة – الرفع من قيمة االأجر( ف�إن اأهم احلوافز  	•
التعلم، والتداخل بني  الكرمي، والرغبة يف  ال�سخ�سي واالجتم�عي، والعي�ص  الذات، واالعرتاف  )كـتقدير  داخلية  تظل 

االجتم�عي والتعليمي يف ارتب�طهم� ب�جلوانب املختلفة للحي�ة(.

ميكن تعريف املقاربة بالكفايات بـاأنها:

اأ�س��سه� اعتم�د طرق واأن�سطة وتقني�ت تتطلب من امل�ستفيد)ة( تعبئة املن��سب مم� مت تعلمه  املق�ربة ب�لكف�ي�ت منهجية ع�مة للتكوين 

واكت�سبه خالل و�سعي�ت التكوين ودرو�ص القرائية، اأي تلك املوارد من مع�رف ومه�رات ح�سية وحركية ومواقف �سو�سيو- وجدانية 

بكيفية مندجمة بهدف حل و�سعية مقرتحة عليه وتت�سمن م�سكال ذا �سلة بحي�ته الع�مة اأو ب�ملم�ر�سة املهنية وحله� حال مالئم�. 

ملاذا املقاربة بالكفايات يف جمال القرائية من اأجل التاأهيل؟

مت اعتم�د املق�ربة ب�لكف�ي�ت يف جم�ل القرائية لدواٍع عديدة من بينه�: 

•		االنطالق، يف التعلم، من و�سعي�ت م�ستمدة من �سميم احلي�ة اليومية، تنطوي على القدر املطلوب من املع�رف 
وامله�رات الواجب اكت�س�به�. 

•		اإ�سف�ء الداللة على التعلم�ت من خالل ربط مواقف التعلم داخل الف�سل مبواقف احلي�ة اليومية واملهنية ومتطلب�ته� 
وبح�ج�ت امل�ستفيد)ة(.

جوهري  هو  م�  على  والت�سديد  امل�ستفيد)ة(،  اكت�سبه  مل�  اأف�سل  تثبيت  خالل   من  التعلم�ت  على  الفع�لية  اإ�سف�ء  	 	•
واأ�س��سي يف التعلم، والربط بني خمتلف التعلم�ت.

كيف نعلم امل�شتفيد)ة( يف �شوء املقاربة بالكفايات؟

   نحدد اأهداف توظيف و�شعيات حل امل�شاكل يف جمال القرائية يف ما ياأتي:  

متكن هذه الو�سعي�ت امل�ستفيد)ة( من تعبئة املع�رف وامله�رات واملواقف واخلربات ال�رشورية واملن��سبة للبحث  	•
عن حلول. 

اأعتمد مقاربة متكن امل�شتفيد)ة( من تعبئة وتوظيف التعلمات: املقاربة بالكفايات 10
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تربط التعلم اأثن�ء تنفيذ اأن�سطة القرائية مبواقف احلي�ة اليومية املعت�دة لدى امل�ستفيد)ة(، فت�سفي داللة على هذا التعلم.  	•
والكف�ي�ت  احلي�تية،  والكف�ي�ت  القرائية  )الكف�ي�ت  القرائية  درو�ص  من  امل�ستهدفة  الكف�ي�ت  بن�ء  من  امل�ستفيد)ة(  متكن  	•

ال�سو�سيو-مهنية( من خالل الفعل واملم�ر�سة. 

م�  اأمث�له؛ وذلك  ا�ستثم�ر خرباته ومع�رفه وفح�سه� مبق�رنته� بخربات ومع�رف  يتعلم من خالل  امل�ستفيد)ة(  الفرد  الأن  	•
يتطلب حدوث التعلم يف و�سعي�ت تتيح له التف�عل معهم. 

   ننظم اأن�شطة التكوين يف �شيغة و�شعيات:

القرائية  برن�مج  اأن�سطة  تنفيذ  �سي�ق  يف  امل�ستفيد)ة(  على  املكون)ة(  يقرتحه  التعلم،  اإىل  حمفز  تكويني  موقف  عموم�،  الو�سعية، 

من اأجل الت�أهيل ق�سد اكت�س�ب مع�رف ومه�رات ومواقف، وتطوير القدرة على نقله� وتوظيفه� يف و�سعي�ت احلي�ة االجتم�عية 

واملهنية. وتت�سف مب� ي�أتي:

اإنه� لي�ست جمرد تكرار لو�سعي�ت م�ألوفة لدى امل�ستفيد)ة(؛ مبعنى اأنه� ال بد واأن تكون جديدة ب�لن�سبة اإليه، اأو اأن تت�سمن  	•
عن��رش مل ي�سبق له التع�مل معه�. 

تتطلب من امل�ستفيد)ة( اإنت�ج �سيء معني اأو حل م�سكل م� للربهنة على حدوث التعلم لديه. 	•
يكون اإنت�ج امل�ستفيد)ة(، يف هذه الو�سعية مت�سف� ب�جلدة، بحيث ال يكون جمرد تكرار اآيل مل� تعلمه �س�بق�، كم� ينبغي اأن  	•

يكون حل الو�سعية حال من��سب� ) ن�جح�(.

   نتبع مراحل منهجية حمددة لتنفيذ التكوين بالو�شعية - امل�شكل: 

الطرق املالئمة لتعليم الكب�ر هي جميع االأن�سطة التكوينية التي تنطلق من احرتام مب�دئ املق�ربة االأندراغوجية واملق�ربة ب�لكف�ي�ت، 

والتي تقوم على االنطالق من خ�س�ئ�ص املتعلم الرا�سد اأي امل�ستفيد)ة(؛ اإنه� طرق ق�ئمة على:

-     االإح�لة على خرباته ومكت�سب�ته؛

-     ف�سح املج�ل اأم�مه للتعبري عن اآرائه ومواقفه؛

-     جعله يتحمل م�سوؤولية تعلمه؛

-     متكينه من التف�عل املب��رش مع بقية امل�ستفيدين ومع املحيط الع�م.

اأعتمد طرقا متنوعة منا�شبة لتعليم الكبار من قبيل:

اأوظف طرقا مالئمة لو�شعيات تعليم الكبار 11

حل امل�شكالت

يواجه امل�ستفيد)ة( امل�سكل بكيفية حتفزه اإىل االإقب�ل على التعلم.

يبحث عن حلول للم�سكل انطالق� من معطي�ت متوفرة. 

ميح�ص احللول املقدمة ويت�أكد من �سالحيته�، اأو ق�بليته� للتطبيق، اأو درجة مالءمته� للواقع.

يقوم النت�ئج ويتخذ القرار املالئم عن طريق اختي�ر احلل الذي ت�أكدت  �سالحيته.
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التعلم بوا�شطة درا�شة احلالة

يقدم املكون)ة( احل�لة للم�ستفيد)ة(، ويطلب منه تعرف خمتلف جوانبه� واأبع�ده�.

يدعوه اإىل التفكري يف احل�لة انطالق� من الوق�ئع واخلربات واملعلوم�ت املتوفرة بهدف اكت�س�ف بع�ص م�سكالته� وحتديده�.

مواقف وو�سعي�ت مم�ثلة. للتعميم ولال�ستعم�ل يف  ق�بلة  للعمل  قواعد  اأو  مب�دئ ع�مة،  اأو  اإجرائية،  مف�هيم  تتخذ �سيغة  ا�ستنت�ج�ت  اإىل  يتو�سل 

التعلم  بامل�شاريع

يقرتح املكون)ة( م�رشوع� ي�ستجيب الهتم�م�ت امل�ستفيدين، ويتم��سى مع اإمك�ن�تهم. 

يحدد، مبعية امل�ستفيدين، خطة متم��سكة ومنظمة متكن من اإجن�ز امل�رشوع.

يدعوهم اإىل تنفيذ امل�رشوع وفق اخلطة املر�سومة.

يقوم امل�رشوع وفق مع�يري حمددة ووا�سحة. 

التعلم بوا�شطة اأ�شاليب اتخاذ القرار

يواجه امل�ستفيد)ة( و�سعيًة - م�سكال يتطلب جت�وزه� اتخ�ذ قرار من��سب.

يقدم مقرتح�ت حلول مالئمة، اأو قرارات من��سبة لتج�وز الو�سعية.

يخت�ر القرار االأمثل واالأكرث ف�علية من بني القرارات املطروحة بن�ء على مع�يري حمددة ووا�سحة.

ينفذ القرار من خالل حم�ك�ة االأدوار كم� مت�ر�ص يف الواقع. 

يقوم درجة مالءمة القرار انطالق� من املع�يري املحددة �س�بق�، مثال: األهذا االختي�ر عواقب �سلبية، اأم نت�ئج اإيج�بية؟

اأوظف الطرق املالئمة لو�شعيات تعليم الكبار وفق املنهجية الآتية:

يف بداية التعلم

•	 اأجعل امل�ستفيد)ة( يف مواجهة و�سعية ـ م�سكل ذات داللة ب�لن�سبة اإليه؛
•	 اأ�سوغ هذه الو�سعية ي �سيغة ح�لة اجتم�عية اأو مهنية، اأو م�سكل م�ستمد من املحيط 

    البيئي اأو االجتم�عي اأو املهني.

•	 اأ�س�عد امل�ستفيد)ة( على حتليل الو�سعية من خالل اكت�س�ف مظ�هره� واأ�سب�به�. ومع�جلته�، 
    والبحث عن اأن�سب القرارات املمكنة.

القط�ع؛ من  وظواهر  معطي�ت  مه�رات،  )مف�هيم،  امل�ستهدفة  والتعلم�ت  الو�سعية  بني  اأربط   	•
•	 اأوجه امل�ستفيد اإىل ا�ستك�س�ف �سبل اتخ�ذ القرارات املالئمة.

•	 اأ�س�عد امل�ستفيد)ة( على اأن يخت�ر من بني القرارات املت�حة اأف�سله� واأن�سبه� انطالق� من املف�هيم واملعطي�ت 
املطروحة؛

• اأوجهه اإىل ا�ستك�س�ف اأوجه ا�ستثم�ر القرارات املتخذة يف الواقع االجتم�عي اأو املهني وتعميمه� على ظواهر 
م�س�بهة للظواهر التي متت درا�سته�. 

خالل التعلم

بعد التعلم
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اأتعرف مفهوم التن�شيط: 

التن�سيط هو جمموع العملي�ت واالإجراءات وك�فة اأ�سك�ل التدخل البيداغوجي التي يتم به� ت�سيري وتدبري وتوجيه التوا�سل بني جمموعة عن��رش 

جم�عة التعلم، وتي�سري اإجن�ز االأن�سطة ب�سكل منفتح ومتجدد، وخلق ظروف يتمكن فيه� كل م�ستفيد من اأن يدرك ب�أن توازنه وحتقيق اأهدافه ال ميكن 

اأن يتم اإال من خالل تع�ونه مع االآخرين، وتعبئة جميع جهوده الأداء امله�م املطلوب اإجن�زه�.

عند اعتماد تقنيات التن�شيط اأراعي املبادئ الآتية: 

•			االنطالق من ح�ج�ت امل�ستفيدين واهتم�م�تهم وخرباتهم وجت�ربهم احلي�تية واملهنية.  

•			ربط االأن�سطة ب�لبيئة الثق�فية واالجتم�عية واملهنية للكب�ر.

العمل على تنمية القدرات واملوؤهالت والكف�ءات واالأح��سي�ص اخل��سة من خالل التف�عل والتب�دل بني املتعلمني الكب�ر. 	•

االآخر.  ويف  النف�ص  يف  والثقة  الذات،  بتقدير  ال�سعور  وتنمية  اجلم�عي،  والعمل  الراأي  وتب�دل  املنتج،  والعمل  التع�ون  روح  بث  	•

تطوير التفكري االيج�بي لدى امل�ستفيدين، وتوفري املن�خ املن��سب لالإنت�ج، وتنمية االإح�س��ص ب�النتم�ء اإىل جم�عة التعلم.  	•

تدبري التف�عالت بكيفية فع�لة واقت�س�دية ومثمرة، وتقلي�ص النزاع�ت بني اأع�س�ء اجلم�عة. 	•

اأي تقنيات تن�شيط ميكن توظيفها يف و�شعيات القرائية؟ 

ميكن، منهجي�، توزيع تقني�ت التن�سيط اإىل م�ستويني هم�: 

اأوظف تقنيات م�شهلة للتعلم والتفاعل: تقنيات التن�شيط   12

م�شتوى تدبري عمليات التعليمم�شتوى العالقة مع امل�شتفيدات وامل�شتفيدين

اأعتمد اأ�شلوب قيادة قائم على التوجيه واإ�رشاك جماعة التعلم يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتدبري عمليات التعلم، والت�شجيع على 

ا�شتثمار اخلربات والتجارب، والتقلي�س من الإح�شا�س بالعدوانية وعدم الإ�شباع.

الت�شهيل

اال�ستقب�ل ب�لرتحيب الالئق،  اإ�س�عة روح 

ال�سم�ح  لال�سرتاحة،  والتوقف  املرح 

اأح��سي�سهم،   عن  ب�لتعبري  للم�ستفيدين 

حي�ة  حول  الراجعة  ب�لتغذية  ال�سم�ح 

اجلم�عة.

الرتكيب 

واإعادة 

ال�شياغة

جزئي  برتكيب  القي�م  �سبق،   مب�  التذكري 

اإليه�،   التو�سل  مت  التي  النت�ئج  يلخ�ص 

االآراء  بني  الربط  �سمني،  هو  م�  تو�سيح 

والتدخالت. 

الإن�شات

اإظه�ر  الراأي،   عن  للتعبري  املج�ل  ف�سح 

االهتم�م مب� ي�سدر عن امل�ستفيد من اآراء، 

مق�طعته،  وعدم  نظره،  وجهة  وفهم 

املح�فظة على الهدوء و�سبط ردود الفعل 

االإن�س�ت  على  الت�سجيع  الوجدانية،  

املتب�دل بني امل�ستفيدين.

ال�شبط

العمل  توجيه  املجموعة،   هدف  حتديد 

وتر�سيده لتحقيـق االأهداف املرجوة،  اإعط�ء 

طرح  خالل  من  امل�س�ركة  واإث�رة  الكلمة 

االأ�سئلة،  توزيع اأدوار الكالم بكيفية ع�دلة، 

اقرتاح مع�يري وقواعد لتنظيم العمل.
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اأدبر عملية التوا�شل بكيفية متكن من حتقيق اأهداف اأن�شطة القرائية  13
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: 

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�سيِتِه 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 يف    

                             اجلن�ص، الو�سع االجتم�عي ... اإلخ 

- �سي�ق تلقي الر�س�لة.    

     بالن�شبة اإىل الر�شالة:

o    ال�سفرة: ينبغي اأن تكون م�سرتكة بني املر�سل واملتلقي.   

o    املحتوى: طبيعة م�سمون الر�س�لة.   

o    ال�سكل: تقدم كل ر�س�لة يف �سكل معني ) احلكي، الو�سف، الت�سخي�ص، ...(.    

قـــنـــــاة

فك الرتميز
ملتقي ر�شالةر�شالة ر�شالة

قـــنـــــاة

مر�شل

Feed = Back          رجع املردود
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عوائق ينبغي جتاوزها من اأجل حتقيق توا�شل فعال:         

تتطلب اإق�مة توا�سل فع�ل بني املكون واملتعلمني يف و�سعي�ت حمو االأمية وتعليم الكب�ر الوعي ب�لعوائق التي قد توؤثر �سلب� يف عملية 

التوا�سل، والعمل على جت�وزه�، ومن بني هذه العوائق: 

بالن�شبة اإىل املتلقيبالن�شبة اإىل الر�شالةبالن�شبة اإىل املر�شل

• االنطالق من مواقف ومتثالت 	

جت�ه املتلقي 

• م�ستوى 	 تفوق  لغة  ا�ستعم�ل 

املتلقي

• غري 	 نف�سية  بح�الت  الت�أثري 

ع�دية ) القلق، العدوانية...( 

ترغم 	• غزيرة  مبعلوم�ت  م�سبعة  ر�س�لة 

املتلقي على االنتق�ء 

متكن 	• ال  املعلوم�ت  حيث  من  فقرية  ر�س�لة 

املتلقي من فهم م�سمونه� 

عدم ا�سرتاك املر�سل واملتلقي يف املرجع 	•

عدم تنويع اأ�سك�ل تبليغ الر�س�لة 	•

• االنطالق من مواقف ومتثالت غري 	

اإيج�بية جت�ه املر�سل 

• الت�أثري بح�الت نف�سية غري ع�دية 	

• �سعوبة التلقي وفك رموز الر�س�لة 	

لـالأن�سطة  القبلي  التخطيط  قوامه�  اأ�س��سية  وعملية  الت�أهيل"،  اأجل  من  "القرائية  جم�ل  يف  للتكوين  �رشوري  مدخل  الدر�ص  حت�سري 

واالإجراءات العملية التي متكن من حتقيق االأهداف املطلوب حتقيقه� مع مراع�ة خ�سو�سي�ت الفئة امل�ستهدفة وال�رشوط التي يتم فيه� 

التكوين )الزم�ن- املك�ن- االإكراه�ت املتنوعة اإلخ...(

كيف اأح�رش درو�س القرائية؟

اأنطلق من برنامج القرائية من اأجل التاأهيل:  o
      اأتعرف مو�سوع الدر�ص وجم�له، واأ�ستبني عالقته ب�لدرو�ص ال�س�بقة عليه والالحقة ِبه؛

     اأحدد حمتوي�ته ) احلروف - االأرق�م - املعلوم�ت - املف�هيم - املب�دئ - القواعد - امله�رات...( والتدرج البيداغوجي 

       املن��سب التي ينبغي اأن تقدم به؛

     اأحدد االأهداف املطلوب حتقيقه� بدقة )=ر�سم حرف  ر�سم� �سليم� على �سبيل املث�ل(؛

ميكن كم�  امل�ستفيد)ة(،  كت�ب  يف  املقرتحة  الو�سعي�ت  من  االنطالق  )ميكن  املن��سبة  االنطالق  و�سعية  اأخت�ر       

       اال�ستئن��ص به� 

      وبن�ء و�سعي�ت اأخرى من��سبة للفئة امل�ستهدفة ول�رشوط التكوين(؛

     اأربط الدر�ص ب�لكف�ية املطلوب اإك�س�به� للم�ستفيدين وامل�ستفيدات خالل مرحلة حمددة اأو م�ستوى معني.

اأنطلق من خ�شو�شيات الفئة امل�شتهدفة:  o
اأ�ستح�رش اخل�سو�سي�ت املميزة لفئة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين املتـوجه اإليهم مثل:  

املميزات الثق�فية؛  o         

الفوارق الفردية املوجودة بينهم على م�ستوى اإيق�ع التعلم؛   o         

ال�سعوب�ت التي قد تواجههم يف ا�ستقب�ل معلومة اأو اإتق�ن مه�رة م� )مثال: التحكم يف االإم�س�ك بقلم الكت�بة  o         

   اأو النطق بحرف معني، اإلخ...(.   

3- اأ�شمم عنا�رش الدر�س:  
الكب�ر  املتعلمني/  اإىل  نقله�  املراد  )الذهنية واحل�سية واحلركية( واملواقف  املع�رف وامله�رات  الدرا�سي: وهو  املحتوى  اأحدد  	•           

                )انظر كت�ب امل�ستفيد وامل�ستفيدة(.

االأن�سطة  وك�فة  التكوين(  )اأن�سطة  املكون)ة(  مي�ر�سه�  التي  االأن�سطة  ك�فة  اأي  املن��سبة:  والتعلم  التعليم  اأن�سطة  اأنتقي  	•           

التي مي�ر�سه�   

اأخطط اأن�شطة التكوين وو�شعياته: حت�شري درو�س القرائية 14
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               امل�ستفيد)ة( )اأن�سطة التعلم( والتي يتحدد الهدف منه� يف اكت�س�ب املحتوى الدرا�سي.

للتعلم،                  م�س�در  ب�عتب�ره�  به�  اال�ستع�نة  يتم  التي  الب�رشية  واملوارد  امل�دية  الو�س�ئل  يف  وتتمثل  واملوارد:  الو�س�ئل  اأخت�ر  	•           

                واأدوات م�س�عدة عليه. 

اأحدد �سيغ التقومي واأدواته وو�سعي�ته.  	•          

4- اأقرتح جذاذة الدر�س انطالقا مما ح�رشته:
التدري�ص  اآث�ر  لتتبع  ومنطلق�  الدر�ص،  اأن�سطة  لتنفيذ  ودليال  التح�سري،  لعملي�ت  جت�سيدا  نف�سه،  الوقت  يف  الدر�ص،  جذاذة  ت�سكل 

الق�سم اخل��ص بجذاذات  )انظر  له  املن��سب  النموذج  بينه�  املكون)ة( من  لت�سميم هذه اجلذاذة يخت�ر  والتكوين. وتوجد من�ذج عديدة 

درو�ص الربن�مج(. 

5- اأنفذ الأن�شطة:
                      اأقوم عند بداية كل ن�س�ط مب� ي�أتي:            

      •							اأ�ستق�سي جت�رب وخربات الفئة امل�ستهدفة حول مو�سوع الن�س�ط املزمع تنفيذه.

      •							اأقرتح و�سعية تعليمية من��سبة الإجن�ز الن�س�ط مراعي� اأن تتوافر فيه� جمموعة من العن��رش، ومنه�:

-    اأن ت�سع امل�ستفيد)ة( اأم�م ظ�هرة من ظواهر واقعه احلي�تي اأو املهني؛   

-    اأال تكون جمرد ن�سخة طبق االأ�سل من ظواهر �سبق له اأن واجهه�؛   

-    اأن تت�سمن م�سكال يحفز اإىل البحث عن حل اأو حلول؛   

-    اأن متكن امل�ستفيد)ة( من توظيف خرباته ومع�رفه للبحث عن حل.   

6- اأقرتح داخل ف�شاء التعلم توزيعا منا�شبا للم�شتفيدين وامل�شتفيدات، ميكن من اإجن�ز الن�س�ط وحتقيق اأهدافه:
-    اأحر�ص، خالل اإجن�ز الن�س�ط، على م� ي�أتي:              

-    تقدمي تو�سيح�ت ت�سهل على املتعلمني/الكب�ر التقدم نحو حتقيق االأهداف،   

-    توظيف اأن�سطة متنوعة ت�سفي احليوية على التعلم، )حم�ك�ة اأدوار، درا�سة ح�الت...(   

-    توظيف و�سعي�ت تعلم متنوعة ومفتوحة تتيح التف�عل والتوا�سل املب��رشين بني امل�ستفيدين.   

7- اأدعو امل�شتفيدين، عند نه�ية الن�س�ط، اإىل اقرتاح حل اأو حلول من��سبة للو�سعية املقرتحة، واتخ�ذ القرار املن��سب له�، واأ�س�عدهم 
على القي�م مب� ي�أتي: 

-    اكت�س�ف قواعد اأو مف�هيم اأو مب�دئ ع�مة؛  

-    دمج املعطي�ت اجلديدة يف م� توافر لديهم من مع�رف وخربات؛  

-    الت�أكد من مدى مالءمة القواعد واملف�هيم واملب�دئ من خالل متحي�سه� يف �سوء الواقع؛  

-    اتخ�ذ القرار املن��سب.  

اأ�شتعمل الو�شائل واملوارد بكيفية منا�شبة  15

التعليم  عمليتي  ت�سهيل  منه�  الغر�ص  وموارد  و�س�ئل  توظيف  الت�أهيل  اأجل  من  القرائية  و�سعي�ت  يف  التعليم  اأن�سطة  تنفيذ  يتطلب 

والتعلم. وتفيد هذه الو�س�ئل واملوارد يف جت�سيد وت�سخي�ص االأفك�ر والقواعد واملف�هيم لتقريبه� من م�ستوى فهم امل�ستفيدين وامل�ستفيدات، 

كم� اأنه� تتميز ب�لتنوع والتعدد ال�سديدين.

اأختار واأ�شتعمل الو�شائل واملوارد بناء على قواعد من قبيل:

          •					اأن تكون من��سبة الأهداف الن�س�ط املزمع تنفيذه وكذا للمحتوي�ت املطلوب اإك�س�به�؛

          •					اأن تكون مالئمة مل�ستوى امل�ستفيدين وامل�ستفيدات؛
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          •					اأن تكون ذات �سلة وثيقة مبحيطهم االجتم�عي واملهني وم�ألوفة لديهم.

اأحر�س، عند ا�شتعمال الو�شائل واملوارد، على ما ياأتي:

          •					ا�ستعم�ل الو�س�ئل ال�رشورية فقط؛

          •					ا�ستعم�ل هذه الو�س�ئل يف الوقت املن��سب؛

          •					اأال تتحول اإىل ع�مل من عوامل ت�ستيت انتب�ه امل�ستفيد)ة(.

و�شائل وموارد ميكن توظيفها:

          •					كت�ب التكوين ودليل واملكون ودليل التقومي؛

          •					وث�ئق متنوعة مكتوبة ) كتب، جرائد و�سحف، ق�س�ص م�سورة اأو غري م�سورة...(؛

املرا�سالت ال�سيك�ت،  الربيدية،  احلواالت  الوطنية،  البط�قة  االزدي�د،  عقود   ( وخدم�تية  اإدارية  وث�ئق  	 	 	 	 	•           

         االإدارية... (؛

          •					وث�ئق تخ�ص القط�ع الذي ينتمي اإليه امل�ستفيد، )مل�سق�ت واإعالن�ت، اإر�س�دات وتوجيه�ت،    كتيب�ت تعرف

         مب�س�لح القط�ع اأو ببع�ص اأن�سطته(؛

          •					وث�ئق �سمعية و�سمعية - ب�رشية )�رشائط، اأقرا�ص، اأ�رشطة فيديو...(.
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رابعا: الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ اأن�شطة الربنامج
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منهجية التعبري والتوا�شل 16
كف�ي�ت  واكت�س�ب  اللغوية،  االآلي�ت  تنمية  ي�ستهدف  فهو  االأمية؛  االأ�س��سي وحمو  التكوين  منه�ج  اأ�س��سي يف  والتوا�سل مكون  التعبري 

املج�الت  من  وغريه�  والتنمية،  املدين،  وال�سلوك  واملواطنة  وال�سحة،  البيئة،  حول  اخلط�ب�ت  من  جمموعة  ومترير  التوا�سل، 

انطالق� من مو�سوع  احلر  التعبري  وامل�ستفيدين من  امل�ستفيدات  مفتوح ميكن  ن�س�ط  بذلك  امل�ستهدفة. وهو  واملهنية  احلي�تية  وامله�رات 

انتب�ههم  ويثري  ومكت�سب�تهم،  متثالتهم  عن  ب�لك�سف  لهم  وي�سمح  خمت�رة،  توا�سلية  و�سعية  من  اأو  مقرتحة،  �سورة  من  اأو  حمدد، 

ليتف�علوا مع مو�سوع الدر�ص اأو جم�ل الوحدة، كم� اأنه منطلق لرتويج املعجم، واالإعداد للقراءة والتلفظ، وا�ستعم�ل بع�ص االأ�س�ليب 

املالحظة،  على  يقوم  فهو  لذلك  واعتب�را  الوحدة،  داخل  املقطع  ح�س�ص  به  ت�ستهل  ن�س�ط  اأول  اعترب  وقد  الالحقة.  احل�س�ص  يف 

والتح�ور، وت�سخي�ص اأدوار ذات �سلة ب�ملوقف التوا�سلي امل�ستهدف، كم� يرتكز على امل�س�ءلة والعمل يف جمموع�ت �سغرى.

كيف تدر�ص التعبري والتوا�سل؟

التمهيد:

-    مهد لدر�سك ب�أن�سطة متنوعة حتفز امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل التعلم واالإقب�ل على مو�سوع الدر�ص:

             •					قدم لهم �سندا ب�رشي� يج�سد م�سهدا اأو فعال، اأو و�سعية، اأو موقف� توا�سلي� معين�.

             •					اأحلهم على ظ�هرة من حميطهم االجتم�عي اأو املهني.

             •					اطرح عليهم اأ�سئلة موجهة.

             •					وظف تقنية الع�سف الذهني.

-    اترك لهم مت�سع� من الوقت للتفكري وتقدمي االإج�بة.

-    اعر�ص الو�سعية التوا�سلية، اأو ال�سور املقرتحة يف كت�ب التكوين، وامل�س�حبة لن�س�ط »اأالحظ«، وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

اإىل مالحظة العن��رش الب�رزة فيه�، ومكون�ته� االأ�س��سية التي له� عالقة ب�ملو�سوع.  

اأ�سئلة ب�سيطة متعلقة مبحتوى ال�سور، وم�س�عدة على املالحظة: م�ذا تعر�ص ال�سورة؟ م�ذا يفعل فالن؟  م�  -    اطرح عليهم 

العن��رش الب�رزة؟...

             •	املالحظة الع�مة، مثل: م�ذا ترى يف ال�سورة؟ م�ذا يفعل فالن اأو م�ذا تفعل فالنة؟ 

             •	املالحظة اجلزئية البوؤرية من خالل الرتكيز على عن�رش معني يف ال�سورة، مثل: م�ذا ي�سع اأم�مه؟ من يوجد 

وراءه؟   

-    �س�عدهم على ترويج املعجم الوظيفي املتعلق ب�ل�سورة املقرتحة.

-    اربط مو�سوع ال�سورة بظواهر من واقع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين.

-    �سجع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التعبري عم� الحظوه يف ال�سورة مع احلر�ص على:

             •					ترويج املعجم الوظيفي املتعلق مبو�سوع ال�سورة.

             •				تنظيم التدخالت و�سبطه�.

             •				اإ�رشاك املرتددين منهم.

-    وظف اأن�سطة ت�س�عد على توظيف املعجم املتعلق ب�ل�سورة، مثل: 

             •				حم�ك�ة الو�سعية املج�سدة يف ال�سورة.

             •				اأداء دور من اأدوار جت�سده� ال�سورة.

             •				اال�ستغ�ل يف جمموعة لدرا�سة ح�لة مقدمة.

-    اف�َسح املج�ل اأم�م امل�ستفيدات وامل�ستفيدين لتوظيف مكت�سب�تهم واالإح�لة على خرباتهم وجت�ربهم ذات ال�سلة مبو�سوع ال�سور.

-    ابن معهم عن��رش اجلملة النواة، وردد معهم الكلم�ت اأو العب�رات ذات ال�سلة ب�حلقل املعجمي مو�سوع الدر�ص. 

-    تدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اتخ�ذ القرار املن��سب للو�سعية التي متثله� ال�سور اأو الو�سعية املقرتحة.

املالحظة:

احلوار والتوا�شل :

اتخاذ القرار:
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منهجية الكفايات القرائية والكتابة 17

اأهم امله�رات واالأن�سطة التي متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من فك الرموز املر�سومة، وحتويله� اإىل ملفوظ�ت  القراءة مه�رة من 

ومع�ن ق�بلة للفهم واالإدراك؛ فهي ت�س�عدهم على اكت�س�ب ر�سيد لغوي يخول لهم التوا�سل والتعبري، وتو�سع مداركهم، وتفتح 

اأم�مهم ب�ب املع�رف واخلربات، وحتدد اجت�ه�تهم ومواقفهم، وت�سقل ملك�تهم واأذواقهم. واإذا ك�ن ن�س�ط القراءة قد اعتمد يف 

اأي�س�  يركز  وال�س�د�سة  اخل�م�سة  الوحدتني  يف  ف�إنه  وجمل،  وكلم�ت  بحروف  التلفظ  ثم  الت�سميع،  على  االأوىل  االأربع  الوحدات 

على الت�سميع ثم القراءة املتدرجة جلمل اأو فقرة اأو حوار ق�سري، لكنه يتدرج عالوة على ذلك اإىل تالوة �سورة اأو اآية من القراآن 

الكرمي، وقراءة معلوم�ت ذات �سلة ب�حل�س�ب.

وجتدر االإ�س�رة اإىل اأن منهجية تدري�ص القراءة قد عرفت تلوين�ت تبع� للتدرج الذي اتبع يف الدرو�ص، وذلك تبع� مل� ي�أتي:

يف الوحدات الأربع الأوىل يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية:

املالحظة

اقراأه� عليهم قراءة  ثم  اإىل مالحظته�،  امل�ستفيدين  النواة، وادع  القرائية  اأو اجلملة  العب�رة  اأو  الكلمة  بداية احل�سة من  انطلق يف 

جهرية مت�أنية تراعي فيه� خم�رج احلروف، وتركز على اإبراز احلرف مو�سوع الدر�ص عن طريق النرب والتنغيم، وبعد ذلك 

كلفهم  مبح�ك�ة قراءتك، ثم اطرح عليهم اأ�سئلة تتعلق مبعنى م� متت قراءته، وتدرج بهم اإىل مالحظة التلفظ ب�حلرف امل�ستهدف يف 

و�سعي�ت خمتلفة داخل اجلملة، وذلك تبع� للتدرج االآتي: 

       -    مالحظة احلرف داخل اجلملة ) مالحظة كلية (.

       -    مالحظة احلرف داخل كلمة اأو كلمتني يف اجلملة ) مالحظة كلية (.

       -    مالحظة احلرف معزوال يف اأ�سك�له املختلفة ) مالحظة جتزيئية (.

�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التلفظ ب�حلرف مندجم� يف كلم�ت، ثم منعزال عنه�، مع الرتكيز م� اأمكن على نطقه ب�حلرك�ت 

ـِـ ''، اأو ب�ملدود اأو ب�لت�سعيف والتنوين والت�سكني.  ـ ''، والك�رشة '' ـ
ُ
ـ ''، وال�سمة '' ـ

َ
الثالث: الفتحة '' ـ

بهمزة  م�سبوق�  اأو  �س�كن�،  ب�حلرف  التلفظ  على  تعويدهم  خالل  من  االأ�سوات  خم�رج  �سبط  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  درب 

مك�سورة.

لكي حتقق الهدف املتوخى من هذه املرحلة، ا�ستعن مبجموعة من االأن�سطة والتم�رين التي جتعل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مييزون 

احلرف متييزا ب�رشي� و�سمعي�، وذلك مثل:  

       -    اإح�س�ء عدد املرات التي تواتر فيه� احلرف امل�ستهدف يف جملة اأو عب�رة حمددة. 

       -    تعيني احلرف عند �سم�عه يف الكلمة اأو العب�رة اأو اجلملة. 

       -    الربط بني احلرف وبني ال�سور عند �سم�ع النطق به.

       -    ا�ستح�س�ر كلم�ت تت�سمن احلرف، ومتييزه داخله� ب�ل�سغط عليه.

اعر�ص على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، ب�لتت�بع، جمموعة من ال�سور، وتدرج بهم اإىل الرتكيب بني جمموعة من احلروف الإنت�ج 

كلم�ت تن��سب تلك ال�سور، اأو قدم لهم احلرف امل�ستهدف، وادعهم اإىل التلفظ به بح�سب احلرك�ت اأو املدود املحددة.  

ا�ستثمر يف هذه املرحلة اأي مترين اأو ن�س�ط ي�س�عد على توظيف احلرف املتلفظ به توظيف� �سليم�.

ت�أكد من قدرات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وذلك من خالل حملهم على ا�ستعم�ل احلرف يف اأو�س�ع خمتلفة، منعزال، ثم يف �سي�ق 

كلم�ت وجمل بح�سب احلرك�ت واملدود وغري ذلك مم� يي�رش عملية التلفظ والنطق. 

التلفظ باحلرف

متييز احلرف

توظيف احلرف  

التقومي
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يف الوحدتني الرابعة واخلام�شة ي�شلك املكون)ة( اخلطوات الآتية: 

التمهيد:

ال�شماع والقراءة:

القراءة والفهم:

 الكتابة:

مهد لدر�سك مب� يثري انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، ويحفزهم اإىل مت�بعة الدر�ص، وي�سوقهم اإليه؛ وذلك من قبيل م� ي�أتي:   

        -     مالحظة العنوان وحتديد داللته، اأو مالحظة م�سري اآخر يتعلق مبو�سوع الدر�ص..

        -     حتديد مكون�ت ال�سورة امل�س�حبة للن�ص اأو للحوار، اأو م� تعرب عنه يف عالقة ب�لعنوان اأو مبو�سوع الن�ص..

تدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ت�سور مو�سوع الن�ص اأو احلوار يف �سكل فر�سية يتم متحي�سه� يف مرحلة موالية.

للقراءة وتقبل اجلديد ك��ستح�س�ر معلوم�ت تتعلق  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  الدر�ص، وتهييئ  لتقدمي مو�سوع  ا�ستثمر م� تراه من��سب� 

بدر�ص �س�بق، اأو االإح�لة على الواقع واملحيط، اأو الربط مبن��سبة اأو بواقعة معينة، اأو ا�ستح�س�ر خرباتهم وجت�ربهم ال�سخ�سية..

ثم وجه  ت�م� ومركزا،  اإ�سغ�ء  عليهم  �ستقراأه  م�  اإىل  واالإ�سغ�ء  كتبهم  اإغالق  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  نبه  ال�شماعية:  القراءة 

اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من مدى انتب�ههم وقدرتهم على االلتق�ط واالإدراك ب�ل�سمع )مرحلة االإدراك ال�سمعي(. 

اأن يفتحوا كتبهم، واأن  اأخرى، واطلب منهم هذه املرة  الفقرات قراءة منوذجية  اأو  اأعد عليهم قراءة احلوار  الب�رشية:  القراءة 

يت�بعوا فيه�. )مرحلة االإدراك ال�سمعي والب�رشي(.

احر�ص على اأن تكون قراءتك منوذجية تراعي خم�رج احلروف، وحترتم عالم�ت الرتقيم، وقواعد الوقف، وتتقيد مبب�دئ 

النرب والتنغيم واإبراز املعنى.

كلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�لتن�وب على قراءة جمل اأو فقرات، ودربهم على التقيد مبب�دئ القراءة من �سالمة التعبري، وقواعد 

بت�ت� يف تقومي قراءاتهم وتر�سيده�،  التلفظي، وال ترتدد  الرتقيم، مع احلر�ص على اجل�نب  الف�سيح، واحرتام عالم�ت  النطق 

اأكرث  واهتم  الدر�ص،  ل�سري  الع�م  ب�جلو  اإخالل  دون  بينهم  فيم�  املالحظ�ت  لتب�دل  الفر�سة  تتيح  كي  بع�سهم  من  ذلك  اطلب  اأو 

منهم. ب�ملتعرثين 

ا�ستدرج امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأثن�ء تن�وبهم على القراءة الفردية جلمل اأو �سطور من الن�ص اأو الفقرة اإىل فهم املقروء، والك�سف 

عن مع�نيه وبوؤره م�سرت�سدا مب� ي�أتي: 

    -   �س�عدهم على �رشح الكلم�ت ال�سعبة، اإن وجدت، �رشح� �سي�قي�، وكلفهم ب��ستعم�له� يف تراكيب وظيفية جتلي مدى ا�ستيع�بهم 

له�، ومدى قدرتهم على توظيفه�..

    -   وجههم بوا�سطة حوار اإىل اإدراك وفهم املو�سوع امل�ستهدف.   

    -  االأن�سطة امل�س�حبة ملرحلة الفهم، ك�لك�سف عن املعنى ال�سحيح لكلمة اأو عب�رة اأو مفهوم، اأو اكت�س�ف الدخيل، اأو جرد ال�سخ�سي�ت 

املتح�ورة ومو�سوع احلوار اأو العن��رش الب�رزة يف الن�ص، اأو حتديد مدى �سحة اأو خط�إ االأجوبة املقدمة، اإلخ.. 

    -   اختم هذه املرحلة بقراءة اجلملة اأو العب�رة اأو املعلومة الواردة يف ن�س�ط )اأقراأ(، ب�ملوا�سف�ت ال�س�بق ذكره�، اأو بو�سع ملخ�ص 

مركز مل�سمون الفقرة اأو احلوار اأو الن�ص، اأو من خالل تتبع عن��رش الوثيقة املقرتحة، ودرب امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ذلك، 

وكلفهم مبلئه� مب� ين��سب.

الظ�هرة      اأو  الق�سية  اأو  االأفك�ر  يف  ومواقفهم  اآرائهم  واإبداء  ا�ستخال�سه،  مت  م�  من�ق�سة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ا�ستدرج   -

املطروحة، لكن دون تطويل واإ�سه�ب.

يعد ن�س�ط اخلط والكت�بة من اأهم االأن�سطة التي تتوخى اإك�س�ب امل�ستفيدات وامل�ستفيدين امله�رات االأولية التي يحت�جونه� للتمكن من كت�بة 

احلروف العربية جمردة اأو داخل كلم�ت وجمل ب�سورة �سليمة ومنظمة، تبع� لنم�ذج خطية تعر�ص عليهم. 

واإذا ك�نت القراءة متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من فك الرموز املر�سومة، وحتويله� اإىل ملفوظ�ت ومع�ن ق�بلة للفهم واالإدراك، ف�إن 

الكت�بة هي الطريقة التي ت�سمح لهم بتحويل املنطوق واملقروء اإىل رموز ق�بلة للقراءة واالإدراك، ويعترب اخلط و�سيلة لر�سم احلروف، 

وجت�سيدا م�دي� للكت�بة.
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ولكي تتحقق الأهداف املتوخاة من هذا الن�شاط اتبع اخلطوات الآتية:

املالحظة

التدرب على كتابة احلرف

النقل  

الإمالء

التقومي

ا�ستح�رش الكلمة اأو العب�رة اأو اجلملة مو�سوع در�ص القراءة، وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل متييز احلرف والتلفظ به، ثم تدرج   

بهم اإىل مالحظة كيفية ر�سمه يف و�سعي�ت خمتلفة، وذلك تبع� للتدرج ال�س�بق: 

       -    مالحظة ر�سم احلرف داخل اجلملة ) مالحظة كلية (.

       -    مالحظة ر�سم احلرف داخل كلمة اأو كلمتني يف اجلملة ) مالحظة كلية (.

       -    مالحظة ر�سم احلرف معزوال يف اأ�سك�له املختلفة ) مالحظة جتزيئية (.

ادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، عرب احلوار، اإىل مالحظة احلرف اأو احلروف مالحظة ب�رشية، وذلك كي يرت�سخ ر�سمه يف اأذه�نهم. 

ثم تدرج بهم اإىل مالحظة كيفية ر�سمه، وال�رشوع يف كت�بته يف احليز املخ�س�ص له، اأو يف ورقة م�ستقلة، اأو دفرت خ��ص بذلك، 

وميكن اللجوء اإىل اللوح لو تطلب االأمر ذلك.

 ا�ستدرجهم اإىل ر�سم احلرف يف اأو�س�ع خمتلفة، وبح�سب احلرك�ت واملدود، وراقب عملهم عن كثب، واحر�ص م� اأمكن على 

ت�سحيح م� يعتور اإجن�زهم من اأغالط وهفوات، �سواء تعلقت ب�الإم�س�ك ب�لقلم، اأو ب�حرتام احليز، اأو بحجم احلروف.

�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، من خالل القي�م بحرك�ت ب�الأ�سبع جتلي ر�سم احلرف، ومك�ن االنطالق يف كت�بته، وو�سع احلركة 

املن��سبة له. 

دون على ال�سبورة كلم�ت اأو جمال، وكلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بنقله� نقال �سليم� مع مراع�ة املع�يري االآتية:

       -    احرتام الف�س�ء الكت�بي.

       -    الق�بلية للقراءة. 

       -    ال�سالمة من االأخط�ء. 

       -    اال�سرت�س�ل والت�سل�سل. 

احر�ص، يف البداية، على تدريبهم على ر�سم احلرف اأو جمموعة من احلروف وهم يتتبعون �سورته�، ثم اعر�سه� عليهم لفرتة، 

ثم اأخفه�، واطلب منهم ر�سمه� من خالل م� ظل مطبوع� يف اأذه�نهم. 

اأحي�ن� على حروف  بعينه�،  اأو اقت�رش  الن�س�ط،  اأو احلروف مو�سوع  اأْمِل على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين كلم�ت تت�سمن احلرف 

وادعهم يف كال احل�لني اإىل  تدوين ذلك على االألواح.

راقب م� يعر�ص عليك، و�سححه.

اقرتح عليهم مت�رين متنوعة ت�ستهدف تدريبهم على اخلط واالإمالء، وذلك من قبيل م� ي�أتي:

-    ملء فراغ�ت حمددة ب�حلروف املن��سبة. 

-    الو�سل بني ق�ئمتني من احلروف.

وينبغي خالل هذه االأن�سطة مراقبة اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين والتدخل ملع�جلة مواطن النق�ص لديهم، ودعمهم.

اأن تراعي يف تقومي اإجن�زات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مدى قدرتهم على االلتزام ب�لتوجيه�ت املقدمة ب�س�أن كت�بة           يتعني عليك 

احلرف اأو اجلملة، وتتحدد يف: االلتزام الفعلي ب�لف�س�ء الكت�بي – االلتزام ب�ل�سطور – نقل حركة اليد – املرونة والتن��سق بني �سل�سلة 

من احلروف – االلتزام ب�لتمييز بني احلروف كت�بة ونطق� – نقل احلرف اأو الكلمة اأو اجلملة نقال �سحيح� – عدم الوقوع يف اخلط�إ عند 

االإمالء..
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وامل�ستفيدين،  امل�ستفيدات  ق�بلي�ت  تثري  قرائية وكت�بية  وامل�ستفيدين عن طريق مت�رين  امل�ستفيدات  مكت�سب�ت  تثبيت  ت�سهم يف  اأن  ح�ول 

وت�سجع املتعرثين منهم على التلفظ والقراءة والكت�بة.

  

  

املعجم:

ال�شتثمار اللغوي:

توقف مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة لرتاجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد معجمي، وذلك من خالل قراءة تلك 

الكلم�ت التي حتدده، وا�ستثم�ره� عن طريق توظيفه� يف جمل، اأو من خالل البحث عن مرادف�ت له�.

- ا�ستثمر الدر�ص القرائي، كذلك، يف التدرب على بع�ص االأ�س�ليب اللغوية املتعلقة ب�ل�رشف والتحويل، اأو ب�لرتكيب، اأو ب�الإمالء..

  - ا�ستعن ب�لتم�رين البنيوية لتعليم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من�ذج من بني�ت اللغة، والن�سق الرتكيبي الذي تقوم عليه اجلملة، اأو م� 

تعلق بذلك من ا�ستق�ق اأو حتويل، ومن اأمثلة ذلك:

                  •				مت�رين اال�ستبدال: ا�ستبدال عن��رش لغوية ب�أخرى غريه�.

                  •				مت�رين التحويل: حتويل بني�ت وتراكيب معينة.

منهجية تدري�س القراآن الكرمي والقيم والف�شائل:

   

التمهيد

-    �سخ�ص مكت�سب�ت امل�ستفيدين ال�س�بقة بخ�سو�ص ال�سورة اأو االآي�ت املزمع تن�وله� عن طريق اأ�سئلة ب�سيطة متكن من اأخذ 

فكرة عن املو�سوع، وت�سور مع�مل اخلطة التي يتعني اتب�عه�.

-    مهد لدر�سك مب� يثري االنتب�ه، ويحفز على مت�بعة الدر�ص، وي�سوق اإليه، وذلك مثل �رشد االأحداث الب�رزة املحددة 

الأ�سب�ب النزول، اأو حتديد موقع ال�سورة يف القراآن الكرمي، اأو اإبراز ف�سله� ونوعه�، اأو ا�ستعرا�ص م�سمونه� الع�م..

الت�شميع 

-    اقراإ ال�سورة اأو االآي�ت قراءة مت�أنية تراعي قواعد التالوة ال�سحيحة، واأ�سول االأداء اجليد، وال�سالمة من اأي حلن 

اأو ت�سحيف، وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل  االإ�سغ�ء اإىل م� تتلوه عليهم اإ�سغ�ء ت�م� ومركزا، واحر�ص على تهييئ 

االأجواء املالئمة لذلك.

-    ال ترتدد يف تقدمي ال�سورة اأو االآي�ت جمودة، اأو عن طريق �رشيط ت�سجيل ب�سوت اأحد القراء لو اأمكن ذلك.

التالوة

-    اأعد قراءة ال�سورة اأو االآي�ت اآية اآية، وادع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل الرتديد معك ب�سكل فردي ثم ب�سكل جم�عي. 

-    احر�ص على مالحظة وتتبع قراءات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وفق القواعد املتفق عليه�، وتدخل كلم� دعت ال�رشورة       

اإىل ذلك.

ال�رشح

-    �س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على �رشح الكلم�ت ال�سعبة �رشح� دقيق�، معتمدا على املراجع املتخ�س�سة، وت�أكد من مدى 

ا�ستيع�بهم له�..

-    وجههم بوا�سطة حوار اإىل فهم مع�ين االآي�ت ب�سكل مب�سط قريب من مداركهم.

املغزى
-    تدرج بهم اإىل ا�ستخال�ص املغزى اأو املعنى االإجم�يل لل�سورة اأو االآي�ت، وجل لهم االأحك�م والقيم الث�وية فيه�، 

       وعزز ذلك مب� ت�أتى لك من �سواهد قراآنية اأو حديثية، لكن دومنـ� تعمق اأو تطويل.

-    �س�عدهم على حفظ ال�سورة اأو االآي�ت؛ وذلك عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.التحفيظ

التقومي
-    قوم جهود امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من خالل تر�سد قدرتهم على �سالمة النطق، واحرتام عالم�ت الوقف، 

       وا�ستظه�ر االآي�ت اأو ال�سور القراآنية، وا�ستعرا�ص املغزى اأو بع�ص ال�رشوح.

ي�سعى ن�س�ط احل�س�ب اإىل حتقيق االأهداف االآتية:   

                  •				تعلم كت�بة االأرق�م وتلفظه�، ومتييزه� �سمع� ونطق�.

                  •				اإجن�ز عملي�ت ح�س�بية: ك�جلمع، والطرح، وال�رشب، والق�سمة. 

                  •				حتويل اخلربات املكت�سبة يف جم�ل احلي�ة اإىل عملي�ت ري��سية جمردة.

وح�شاب  الهند�شية،  والأ�شكال  الر�شوم  وقيا�س  الوقت،  كح�شاب  االأفراد،  به�  يقوم  التي  االأعم�ل  نط�ق  يف  احل�س�ب  تطبيق 

امليزانية وغريها. 

ن�شاط احل�شاب:
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   ميكنك اأن تدر�ص ن�س�ط احل�س�ب وفق اخلطوات املنهجية االآتية:  

-    مهد للن�س�ط عن طريق ت�سخي�ص خربات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ال�س�بقة، وتعرف مكت�سب�تهم، اأو عر�ص املو�سوع يف �سكل 

ح�لة اأو و�سعية م�س�ألة ت�ستدعي ب�ل�رشورة اإيج�د حل له�، اأو و�سع خطة ملع�جلته�، اأو ا�ستثم�ر �سويرات اأو اأقرا�ص اأو غري 

ذلك من املعين�ت.  

املدرو�ص  ب�ملحور  مب��رشا  ات�س�ال  املت�سل  املث�ل  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  وامل�ستفيدين،  امل�ستفيدات  ا�ستدرج      -

وال�سورة امل�س�حبة له، ثم قم بتحليله، وا�ستخراج املب�دئ الري��سية من خالله.

-     قدم اأمثلة اأخرى لدعم مدرك�تهم، وحتر الدقة يف اختي�ره�، ويف حتليله�، ويف ا�ستخال�ص املب�دئ والقواعد الق�بلة للتعميم، 

وا�ستعمل املعين�ت الب�رشية كلم� توافرت لديك، وا�ستثمر ال�سبورة ا�ستثم�را تربوي� من��سب�.

-     قدم لهم اأن�سطة اأو مت�رين من��سبة للتدرب على اإجراء التطبيق�ت ال�رشورية على املب�دئ والقواعد امل�ستخل�سة، وح�ول م� اأمكن 

اأن تخترب مداركهم، واأن تر�سد مواطن القوة اأو ال�سعف يف اإجن�زاتهم من خالل مراقبة اأعم�لهم عن كثب، والتدخل الع�جل 

ملع�جلة مواطن النق�ص لديهم ودعمهم. 

 ي�ستح�سن اأن ت�ستمد االأمثلة التطبيقية من التج�رب واخلربات املب��رشة للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، واأن تكون هذه االأمثلة كثرية ومتنوعة 

و�س�ملة.. )ملء الفراغ – الو�سل بخط – اكت�س�ف العالمة اأو العدد – االختي�ر من متعدد..(. 

-    كلف امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب��ستعم�ل االألواح لعر�ص نت�ئجهم، والتدرب على الكت�بة، واإجن�ز الر�سوم والعملي�ت املختلفة، من 

جهة، وتثبيت مكت�سب�تهم وتقوميه� من جهة اأخرى، وا�ستثمر مع�رفهم اجلديدة، واربطه� ب�ملف�هيم واملع�رف املكت�سبة يف حل 

امل�س�ئل والعملي�ت. 

-    �س�عد املتعرثين منهم، واأ�رشكهم يف الن�س�ط، وا�ستعن ببع�سهم الإجن�ز العملية اأو امل�س�ألة اأو ر�سم ال�سكل الهند�سي املطلوب على 

ال�سبورة..

عند النتقال من ن�شاط اإىل اآخر ي�شتح�شن اأن متهد لدر�شك مبا تراه منا�شبا للمحور قيد الدر�س، كت�شخي�س خربات امل�شتفيدات   

وامل�شتفيدين ال�شابقة، وتعرف مكت�شباتهم، اأو عر�س املو�شوع يف �شكل حالة اأو و�شعية م�شاألة ت�شتدعي بال�رشورة اإيجاد 

حل لها اأو و�شع خطة ملعاجلتها، اأو ا�شتثمار �شويرات اأو اأحداث...

اأهمية املحور وقيمته الوظيفية، واأن  اأن حتر�س على التنوع و�شد انتباه امل�شتفيدات وامل�شتفيدين، واأن تربز لهم  فاملهم 

حتفزهم اإىل النخراط يف الأن�شطة، والإ�شهام الفعلي يف بناء الدرو�س..

ملحوظة:

منهجية الكفايات احلياتية واملهنية 18

اأول: النطالق من الو�شعية املقرتحة يف كتاب امل�شتفيد)ة(:

- دعوة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة املقرتحة يف كت�ب امل�ستفيد)ة(: �سور خ��سة ب�لكف�ي�ت احلي�تية اأو املهنية. 

)يجب حتديد املدة الزمنية املخ�س�سة لهذا الن�س�ط، واإخب�ر امل�ستفيدات وامل�ستفيدين بذلك(.

- ا�ستق�س�ء انطب�ع�تهم واآرائهم يف م� الحظوه، وم�س�عدتهم على التعبري عن ذلك، مع احلر�ص على اإت�حة الفر�سة للجميع للتدخل، 

وت�سجيع املحجمني... 

- يتدخل املكون)ة( بعد ذلك لي�سيد بكل م� عرب عنه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات بدون ا�ستثن�ء، وي�رشع، بدوره، يف تو�سيح م�س�مني 

ال�سور مع ربطه� مبج�ل احلي�ة ع�مة )اإن تعلق االأمر ب�لكف�ي�ت احلي�تية(، اأو مبج�ل الن�س�ط املهني )اإذا م� تعلق االأمر ب�لكف�ي�ت 

املهنية(.

ثانيا: العمل يف جمموعات �شغرى:

بداية، يو�سح املكون)ة( للم�ستفيدين وامل�ستفيدات اأن العمل الذي اأجنزوه لي�ص �سوى مقدمة لعمل اآخر اأكرث اأهمية يتعلق بتداولهم املو�سوع 

املطروح وتقدمي اقرتاح�ت تخ�سه، ويخربهم اأن االأمر �سوف يتم يف اإط�ر جمموع�ت �سغرى، ثم يربز الف�ئدة من ذلك.

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   30 25/09/19   13:44



31

تكوين املجموع�ت: . 1

يعتمد املكون )ة( تقنية من تقني�ت تكوين املجموع�ت متكنه من:

تكوين جمموع�ت متك�فئة من حيث العدد والقدرات.	 

توزيع ع�دل للم�ستفيدين وامل�ستفيدات - من  ذوي اخلربة مثال - على املجموع�ت.	 

عدم اجلمع بني م�ستفيدين اأو م�ستفيدتني ي�سود بينهم� التوتر يف العالق�ت.	 

حتديد قواعد العمل داخل املجموعة اأو التذكري به�:. 2

اختي�ر من�سق املجموعة.	 

اختي�ر متحدث ب��سم املجموعة.	 

االتف�ق على قواعد العمل.	 

تقدمي التوجيه�ت املحددة لعمل املجموع�ت:. 3

التو�سيح الدقيق للمهمة اأو امله�م املطلوب اإجن�زه�، والعمل على التحقق من ا�ستيع�ب اأفراد املجموع�ت لهذا االأمر.	 

االإعالن عن ال�سيغة التي �سيتخذه� تقدمي عمل املجموع�ت حلظة التق��سم )اأداء اأدوار – درا�سة ح�لة – اتخ�ذ قرار 	 

.)...

االإ�س�رة، بو�سوح، اإىل االأن�سطة املطلوب اإجن�زه� من اأجل القي�م ب�ملهمة: مثال: على كل جمموعة اأن تتفق على 	 

احلقوق التي ينبغي اأن يتمتع به� ال�س�نع التقليدي اأو الفالح اأو البح�ر، والواجب�ت التي يتعني عليه الوف�ء به� ...

حتديد الوقت املخ�س�ص الإجن�ز املهمة.	 

تنظيم الف�س�ء بكيفية متكن املجموع�ت من اإجن�ز املهمة:. 4

         يحر�ص املكون )ة( على تنظيم الف�س�ء بكيفية تراعي م� ي�أتي:

خ�سو�سي�ت الفئة امل�ستهدفة.	 

طبيعة العمل املطلوب اإجن�زه.	 

�سكل توزيع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين )عمل ثن�ئي – عمل يف جمموع�ت...(.	 

�سهولة وي�رش التوا�سل بني امل�ستفيدات وامل�ستفيدين.	 

اإعداد الو�س�ئل واالأدوات:. 5

العمل على توفري ك�فة الو�س�ئل ال�رشورية الإجن�ز عمل املجموع�ت.	 

ثالثا: تقا�شم اأعمال املجموعات: 

يتفق املكون مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ال�سيغة التي ينبغي اأن تقدم بوا�سطته� نت�ئج اأعم�ل املجموع�ت: اأتتقدم 	 

كل جمموعة بعر�ص نت�ج عمله� ثم تتلو ذلك من�ق�سة م� مت تقدميه؟ اأم تقدم نت�ئج اأعم�ل املجموع�ت تب�ع� على اأن 

تن�ق�ص، بعد ذلك، النت�ئج كله� دفعة واحدة؟

تتن�وب املجموع�ت على تق��سم م� تو�سلت اإليه مع ب�قي املجموع�ت وفق ال�سيغة املتفق عليه�، وميكن اأن يتم ذلك 	 

ب�إحدى الكيفيتني االآتيتني: 

1.  تنتدب املجموعة اأحد اأع�س�ئه� لتقدمي م� تو�سلت اإليه.	 
2. ي�س�رك ع�سوان اأو اأكرث  يف ذلك.	 
يفتح املكون )ة( املج�ل اأم�م امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن مالحظ�تهم واآرائهم بخ�سو�ص املو�سوع الذي متت 	 

مع�جلته.

يعمل املكون )ة( على تنظيم عملية التق��سم من خالل احلر�ص على التوزيع الع�دل الأدوار الكالم، والتدخل ق�سد 	 

التف�سري والتو�سيح والت�سحيح اإن اقت�سى االأمر ذلك.

امل�ستفيدات 	  ك�فة  وخم�طبة  مواجهة  من  املجموعة  متكن  بكيفية  الف�س�ء  تنظيم  املكون)ة(  يعيد  اأن  كذلك  املهم  من 

وامل�ستفيدين، وتتيح الأفراد املجموعة، بدورهم، التوا�سل املب��رش فيم� بينهم.

اجليد 	  اال�ستثم�ر  وعلى  املجموع�ت،  بني  التخ�طب  احلوار/  الأوق�ت  املن�سف  التوزيع  على  املكون)ة(  يحر�ص 

للوقت.
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       19

ال�سخ�ص/ امل�سدر املخت�ص هو كل فرد ميلك مع�رف وخربات اأو تكوين يف جم�ل معني من جم�الت احلي�ة املهنية، ويفيد ح�سوره 

الكف�ي�ت  ب�إك�س�ب  منه�  تعلق  فيم�  الت�أهيل«، خ��سة  اأجل  »القرائية من  اأن�سطة  اأهداف  التعلم يف حتقيق هدف من  الفعلي داخل ف�س�ء 

ال�سو�سيو - املهنية. 

1.  متى يح�رش ال�شخ�س/ امل�شدر داخل ف�شاء الق�شم؟

ي�ستقبل املكون)ة( ال�سخ�ص/ امل�سدر داخل الق�سم يف ح�الت عديدة، ومن اأبرزه�:

o .اإذا ك�نت املعرفة املقدمة يف اإط�ر اأن�سطة القرائية حتت�ج، لكي تفهم جيدا، اإىل اإظه�ر بعده� العملي والتطبيقي

o  �اإذا ك�ن من ال�رشوري واملفيد تعميق املعرفة مبو�سوع معني من خالل تن�ول جوانب ال ي�ستطيع املكون)ة( بي�نه

وهو ينفذ االأن�سطة خالل ح�س�ص التعليم.

o  اأي اأو  القط�ع  اإىل  املنتمني  من  االخت�س��ص  تدخل ذوي  تو�سيحه  يتطلب  وفني  تقني  االأمر مبو�سوع  تعلق  م�  اإذا 

خمت�ص اآخر تفر�ص طبيعة املو�سوع وجوده )ممر�ص مثال(.

2. ما الأهداف التي يحققها ا�شتقبال ال�شخ�س/ امل�شدر؟

• تعميق املعرفة بجوانب مو�سوع معني اأو مبج�ل حرفـي اأو مهني ينتمي اإىل القط�ع؛	

• اإ�سف�ء الداللة على التعلم من خالل ربطه، ربط� مب��رشا، بو�سعي�ت حي�تية اأو مم�ر�س�ت مهنية.	

• جعل اأن�سطة »القرائية من اأجل الت�أهيل« منفتحة على ذوي اخلربة.	

• تنويع م�س�در التعلم واأ�س�ليبه.	

• اال�ستف�دة من جتربة وخربة االآخرين يف جم�الت احلي�ة االجتم�عية واملهنية.	

• اكت�س�ب قيم امل�س�ركة، واالنفت�ح على الغري، واحرتام االآخر....	

3.  ما هي اإجراءات ا�شتقبال ال�شخ�س/ امل�شدر؟

• تبنينُّ املكون)ة( احل�جة اإىل اإ�رشاك �سخ�ص/م�سدر يف اأن�سطة »القرائية من اأجل الت�أهيل«؛	

• االت�س�ل ب�مل�رشف واملدبر ق�سد تنظيم ا�ستقب�ل ال�سخ�ص امل�سدر؛	

• حتديد جم�الت تدخل ال�سخ�ص/امل�سدر، وكيفية ذلك التدخل، والوقت املن��سب لذلك...	

• اإعداد الو�س�ئل الالزمة بتن�سيق مع ال�سخ�ص/ امل�سدر.	

• )مثال: 	 وامل�ستفيدات  امل�ستفيدين  لدى  القرائية  الكف�ي�ت  لتعزيز  ال�سخ�ص/امل�سدر  وا�ستقب�ل  ح�سور  من��سبة  ا�ستثم�ر 

التمرن على كت�بة دعوة - �سي�غة االأ�سئلة...(.

• اإجن�ز م� يلزم من تدابري واإجراءات اإدارية )اإن ك�ن ذلك �رشوري�(، ك�لتن�سيق مع القط�ع املعني اإذا ك�ن االأمر يتعلق 	

بكف�ي�ت �سو�سيو- مهنية.

• توفري املن�خ املن��سب الإجن�ز االأن�سطة )تنظيم اجللو�ص، وتدخل امل�ستفيدين وامل�ستفيدات...(.	

• فتح نق��ص ع�م مع امل�ستفيدين وامل�ستفيدات حول مدى اال�ستف�دة من ح�سور ال�سخ�ص/ امل�سدر.	

منهجية ا�شتقبال �شخ�س/م�شدر  
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الق�سم الثاين:

 جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية 
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مرجية الكفايات وموارد التعلم 

التوا�شل باللغة العربية

التعبري ال�شفهيالكتابة باللغة العربيةالقراءة باللغة العربية

• متييز احلروف ب�رشي� و�سمعي�	

• تلفظ احلروف منعزلة ويف كلم�ت	

• ويف  	 معزولة  وتلفظه�  الكلمة،  متييز 

�سي�ق جملة

• تلفظ جمل جت�سد موقف� اأو معلومة	

• فهم  مدلول ملفوظ وظيفي	

• الكلم�ت 	 خمتلف  بني  ب�ل�سم�ع  التمييز 

واجلمل

• اإم�س�ك القلم والتخطيط به	

• �سي�ق 	 ويف  منعزلة  احلروف  ر�سم 

كلم�ت

• كت�بة جمل اعتم�دا على من�ذج	

• كت�بة جمل بدون ا�ستح�س�ر منوذج	

• )و�سل، 	 وظيفي  خط�ب  كت�بة 

�سيك،...(

• مبعـي�ص 	 مرتبط  ب�سيط  ملفوظ  اإنت�ج 

م�ألوفة  ب��ستعم�ل كلم�ت  اليومية  احلي�ة 

ومعلوم�ت

• عالقة 	 ذات  وقيم  مواقف  عن  التعبري 

ب�لو�سط املهني

• و�سط 	 من  اأ�سخ��ص  مع   التوا�سل 

اإداري

احل�شاب والهند�شة

العمليات احل�شابية
ح�شاب الوقت والعملة وامل�شافة 

واملقايي�س
متييز الأ�شكال الهند�شية

• من 	 وتلفظ�  كت�بة  االأعداد  ا�ستعم�ل 

اأجل تبليغ معلومة )رقم البط�قة - رقم 

اله�تف(

• واملئ�ت 	 والع�رشات  الوحدات  متييز 

واالآالف

• ا�ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية االأربع 	

• ح�س�ب الن�سبة املئوية والك�سور 	

• قراءة ال�س�عة	

• ح�س�ب الف�رق الزمني	

• )الدرهم، 	 املغربية  العملة  حتويل 

ال�سنتيم(

• حتويل العملة املغربية اإىل اأخرى اأجنبية	

• متييز اللغة الوا�سفة لالأ�سك�ل الهند�سية	

• هند�سية 	 اأ�سك�ل  وم�س�حة  حميط  ح�س�ب 

اأ�س��سية

• ح�س�ب امل�س�ف�ت بني املدن	

القيم الدينية والكفايات احلياتية وال�شو�شيو – مهنية

ال�شلوك املهنيال�شلوك املدينقيم وف�شائل

• حفظ اآي�ت من القراآن الكرمي	

• ا�ستعم�ل امل�سحف	

• اأداء الواجب�ت الدينية	

• تطبيق قواعد املع�مالت االجتم�عية	

• الوعي ب�أهمية التعلم	

•  التوافق حول ميث�ق العمل داخل 	

الق�سم

• تبني قواعد ال�سلوك داخل املجتمع	

• تبني موقف اإيج�بي جت�ه امل�س�واة 	

وم�س�همة املراأة يف تنمية الوطن

• التزام قواعد احلر�ص على نظ�فة 	

املحيط

• تبني �سلوك متزن جت�ه البيئة	

• معرفة االأن�سطة واالأعم�ل املزاولة يف 	

الو�سط املهني

• ا�ستك�س�ف �سبل العمل اجلم�عي 	

التع�وين

• التزام قواعد التع�مل مع الو�سط املهني	

• متييز واجب�ت وحقوق الفالح	

• ا�ستخدام الوث�ئق الالزمة للح�سول 	

على رخ�ص اأو خدم�ت

• معرفة اإجراءات تطوير االإنت�ج 	

الفالحي 

• حتديد �رشوط حت�سني املنتوج	

• احرتام قواعد اجلودة	

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   34 25/09/19   13:44



35

    فهر�س املو�شوعات

الوحدة الأوىل: اأقراأ لأتعلم

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

مل�ذا نعلم املراأة ؟مل�ذا يتعلم املواطن؟مل�ذا اأتعلم؟كف�ي�ت توا�سلية 

حرف الت�ءحرف امليماأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية 

اأرك�ن االإ�سالم�سورة االإخال�ص�سورة الف�حتةقيم وف�س�ئل

كف�ي�ت توا�سلية
متى يكوُن التعلم مفيدا 

للفالح؟
ميث�ق الق�سمكيف اأتعلم؟

حرف اله�ءحرف الك�فاأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

اأ�ستعمل االأعداداأ�ستعمل االأعدادمل�ذا اأتعلم احل�س�ب؟كف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل ال�سم�ئراأ�ستعمل ال�سم�ئراأ�ستعمل ال�سم�ئركف�ي�ت توا�سلية : التعبري

حرف الهمزةحرف الب�ءاأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

قواعد حي�ة املراأة + مراجعة الر�سيد املع�ملة احل�سنة + مراجعة الر�سيدالعي�ص الكرمي للفالحكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الوحدة الثانية : الفالح ع�شو داخل الأ�رشة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

اأحرتم قواعد النظ�فةالتع�ون بني اأفراد االأ�رشةاالأ�رشة م�سوؤولية جم�عيةكف�ي�ت توا�سلية 

حرف ال�سنيحرف النونحرف الالمكف�ي�ت قرائية 

الطه�رة والو�سوء�سورة الفلق�سورة العلققيم وف�س�ئل

زي�رة الطبيبالت�س�وي يف االأدوارامل�س�ركة يف اتخ�ذ القراركف�ي�ت توا�سلية

حرف الف�ءحرف الي�ءحرف الراءكف�ي�ت قرائية

االآالفاملئ�تالوحدات والع�رشاتكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل النفياأ�ستعمل اله�تفا�ستعم�ل اله�تفكف�ي�ت توا�سلية : التعبري

حرف احل�ءحرف اجليمحرف الدالكف�ي�ت قرائية

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد
ق�سة �سعيدة + مراجعة 

الر�سيد

مع�جلة املواد الفالحية + مراجعة 

الر�سيد
اأهمية نظ�فة اليدين + مراجعة الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الوحدة الثالثة : الفالح ع�شو يف اجلماعة املهنية

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط
حدة

و
يل لل

م�
ج

مي اإ
و

تق

الفالحون جم�عة مهنيةكف�ي�ت توا�سلية 
التع�ون بني اأفراد اجلم�عة املهنية 

واجب
الفالح يح�فظ على جودة املنتوج

حرف ال�سنيحرف الق�فحرف الزايكف�ي�ت قرائية 

اأداء ال�سالة�سورة الن��ص�سورة الن�رشقيم وف�س�ئل

حرف الغنيحرف العنيحرف الذالكف�ي�ت قرائية

الطرحاجلمع مع االحتف�ظاجلمعكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأعرب عن االأي�م وال�سهوراأحدد املواقعاأحدد االجت�ه�تكف�ي�ت توا�سلية : التعبري

حرف الط�ءحرف اخل�ءحرف ال�س�دكف�ي�ت قرائية

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد
متويل امل�س�ريع ال�سغرى + 

مراجعة الر�سيد
امل�ء والرتبة + مراجعة الر�سيدالرتبة + مراجعة الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي
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الوحدة الرابعة : الفالح مواطن م�شاهم يف منو بلده

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

املراأة م�س�همة يف التنميةاملواطن م�س�هم يف تنمية بلدهكف�ي�ت توا�سلية 
املواطن يح�فظ على نظ�فة حميطه  - 

للمواطن حقوق وواجب�ت 

حرف الظ�ء  -  حرف الواوحرف الث�ءحرف ال�س�دكف�ي�ت قرائية 

ف�سل امل�س�جد �سورة ال�رشح�سورة القدرقيم وف�س�ئل

الق�سمة  +  اأ�ستعمل االآلة احل��سبةالق�سمةال�رشبكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب 

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد
حت�سني اإنت�ج ال�سجرة + 

مراجعة الر�سيد

العوامل التي توؤثر على النب�ت + 

مراجعة الر�سيد

كيف اأح�سن االأغرا�ص + مراجعة 

الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

الوحدة اخلام�شة : احلقوق والواجبات واخلدمات

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

مدونة االأ�رشةاالإدارة يف خدمة الفالح   كف�ي�ت قرائية
اأم�ر�ص حقوقي: �سوتي تعبري عن 

اختي�ري

حقوق املراأةحقوق الفالح وواجب�تهكف�ي�ت حي�تية ومهنية
اأم�ر�ص حقوقي: �سوتي تعبري عن 

اختي�ري

الو�س�يةالنفقةالعملقيم وف�س�ئل

ح�س�ب الوقت: ال�س�عةاحل�س�ب والهند�سة 
ح�س�ب الوقت: اأح�سب الف�رق 

الزمني
اأحول العملة من الدرهم اإىل ال�سنتيم

االإدارة يف خدمة م�س�لح املواطناالإدارة يف خدمة املواطناأعرف حقوقيكف�ي�ت قرائية

خدم�ت ل�س�لح املواطنالتحفيظ العق�ريم� هي حقوقي؟كف�ي�ت حي�تية ومهنية

دع�ءالتوكلامل�س�واةقيم وف�س�ئل

احل�س�ب والهند�سة
ح�س�ب الوقت: اأح�سب 

الدق�ئق
اأحول العملة من الدرهم اإىل الري�ل

اأحول العملة من الدرهم اإىل عملة 

اأجنبية

اأكت�سف خمطط املغرب االأخ�رشالعن�ية ب�لبقرة احللوبالعن�ية ب�ملوا�سي كف�ي�ت مهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

الوحدة ال�شاد�شة : حت�شني ممار�شة املهنة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

حت�سني االإنت�ج احليواينخم�طر على البيئةامل�ء اأ�سل احلي�ة   كف�ي�ت قرائية

حت�سني االإنت�ج احليواينالتع�ونية و�سيلة لتح�سني االإنت�جحم�ية البيئةكف�ي�ت حي�تية ومهنية

اجلزاءالتع�ونال للف�س�دقيم وف�س�ئل

الك�سوراملثلث؛ حميطه وم�س�حتهاملربع؛ حميطه وم�س�حتهاحل�س�ب والهند�سة 

قواعد جودة الفواكهتطوير االإنت�ج الزراعيحم�ية ال�سحةكف�ي�ت قرائية

كيف اأحقق اجلودة؟العن�ية ب�ل�سجرة املثمرةالوق�ية ال�سحيةكف�ي�ت حي�تية ومهنية

العمل ال�س�لحاتخ�ذ احليطةالوق�يةقيم وف�س�ئل

امل�س�ف�ت بني املدنالن�سبة املئويةامل�ستطيل؛ حميطه وم�س�حتهاحل�س�ب والهند�سة

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

تقومي اإجم�يل مل�ستوى التمكني
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�لوحدة �لأوىل : �أقر�أ لأتعلم
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�لوحدة �لأوىل : �أقر�أ لأتعلم

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
م�

ج
مي اإ

و
تق

مل�ذا نعلم املراأة ؟مل�ذا يتعلم املواطن؟مل�ذا اأتعلم؟كف�ي�ت توا�سلية 

حرف الت�ءحرف امليماأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية 

اأرك�ن االإ�سالم�سورة االإخال�ص�سورة الف�حتةقيم وف�س�ئل

كف�ي�ت توا�سلية
متى يكوُن التعلم مفيدا 

للفالح؟
ميث�ق الق�سمكيف اأتعلم؟

حرف اله�ءحرف الك�فاأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

اأ�ستعمل االأعداداأ�ستعمل االأعدادمل�ذا اأتعلم احل�س�ب؟كف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل ال�سم�ئراأ�ستعمل ال�سم�ئراأ�ستعمل ال�سم�ئركف�ي�ت توا�سلية : التعبري

حرف الهمزةحرف الب�ءاأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

قواعد حي�ة املراأة + مراجعة الر�سيد املع�ملة احل�سنة + مراجعة الر�سيدالعي�ص الكرمي للفالحكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

عند نهاية الوحدة الأوىل، يجب اأن يتمكن امل�شتفيد وامل�شتفيدة من اأداء ما ياأتي :

تقدمي معلومة �شخ�شية.	 

�رشح دوافع التعلم.	 

كتابة ا�شم وعدد، وتلفظهما.	 

يف اآخر الوحدة نقّوم مدى متكن امل�شتفيد وامل�شتفيدة من تقدمي معلومة �شخ�شية و�رشح دوافع التعلم وكتابة ا�شم وعدد وتلفظهما.

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مم� ي�أتي :

• تقدمي معلومة �سخ�سية اأثن�ء التح�ور.	

• ت�سطري خطوط اأفقية وعمودية وحلزونية ودائرية ومكعبة...	

• متييز عالقة اخلطوط ب�لف�س�ء واحليز. 	

• حفظ �سورة الف�حتة.	

• متييز فوائد تعلم احل�س�ب يف املحيط املهني.	

• ا�ستعم�ل ال�سم�ئر.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	

املقطع الأولالن�شاط

مل�ذا اأتعلم؟كف�ي�ت توا�سلية 

اأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية 

�سورة الف�حتةقيم وف�س�ئل

متى يكوُن التعلم مفيدا للفالح؟كف�ي�ت توا�سلية

اأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

مل�ذا اأتعلم احل�س�ب؟كف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل ال�سم�ئركف�ي�ت توا�سلية: التعبري

اأخط ب�لقلمكف�ي�ت قرائية

العي�ص الكرمي للفالحكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي

املقطع الأول الوحدة الأوىل
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لنتعارف فيما بينناا�شتقبال

ملاذا اأتعلم؟كفايات توا�شلية

        التمهيد :

−  ي�ستهل املكون)ة( احل�سة ب�إلق�ء التحية وال�سالم، مركزا على م� ي�أتي: ح�سن ا�ستقب�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وتهييئ الف�س�ء املن��سب، 
واإظه�ر االحرتام والرغبة يف التع�ون، واإبداء االهتم�م..

−   ي�رشع املكون)ة( يف التعريف بنف�سه، فيذكر ا�سمه ال�سخ�سي والع�ئلي، واملهمة املكلف به�، وكذا م�سقط راأ�سه، ومقر �سكن�ه. 
−  يعمد املكون)ة( اإىل خلق االألفة والتع�رف بني امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وتك�سري اجلليد بينهم، واإزالة الده�سة عنهم، وبث الدين�مية بني 

�سفوفهم، وت�سجيع التوا�سل بينهم. 

−  ميكن للمكون اأن ي�سيف معلوم�ت اأخرى يراه� ن�جعة يف حتقيق التوا�سل الفع�ل، وق�درة على حتقيق االأهداف املن�سودة.

       املالحظة وال�شماع :

−    يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة للن�س�ط.
−   يثري انتب�ههم اإىل ح�سن االإن�س�ت اإىل العب�رة ال�س�درة عن االأ�سخ��ص املتح�ورين:

ُط      )ا�سمي  اأحمد، اأن� فالح - ا�سمي ف�طنة، ـ  من تع�ونية احلليب - اأن� ح�سن، من�سِّ

       الق�سم، وتقني فالحي - اأن� ع�ئ�سة، اأ�سكن يف دوار عريب - ا�سمي حليمة، اأن� ع�ملة فالحية(. 

       التحاور : 

−    يطلب املكون)ة( من كل واحد من اأفراد اجلم�عة اأن يعرف بنف�سه: ا�سمه - املهنة الذي يزاوله� - مقر عمله - مقر �سكن�ه... 
زميله        اإىل  فرد  كل  توجه  زمالئه،  اأم�م  اأو  مك�نه،  يف  ب�الأمر  املعني  ي�أتي: وقوف  م�  بنف�سه  امل�ستفيد)ة(  تعريف  املكون)ة( يف  يراعي       −

       الذي بجواره ليقدم له نف�سه... 

يفتح املكون)ة( مع اأفراد جم�عة الق�سم حوارا حول نظ�م الدرا�سة، وي�سوقهم اإىل املحتوي�ت، وطرق العمل املزمع نهجه� ويعر�ص   −
       عليهم الربن�مج وخطة التكوين، وكذا التق�سيم الزمني وتوزيع املواد.

• يتو�سل املكون)ة(، يف هذا الدر�ص، بتقنية الع�سف الذهني، )انظر الدليل املنهجي لتعرف خطوات الطريقة(، فيدعو امل�ستفيدات 	

وامل�ستفيدين اإىل م�س�عدته على اإيج�د حل مل�سكل يتلخ�ص يف ال�سبب الك�من وراء تعلم الفرد ذكرا ك�ن اأو اأنثى، ثم يعر�ص عليهم 

االأمر يف �سيغة �سوؤال: مل�ذا اأتعلم؟ م�ذا اأريد اأن اأتعلم؟

• مينح املكون)ة( للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فر�سة للتفكري يف املو�سوع، ثم يطلب منهم تقدمي م� يتب�در اإىل اأذه�نهم من كلم�ت اأو 	

اأفك�ر، ويدون ذلك اأم�مهم دون اأن ينتقد اأو يعلق.

التمهيد

يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل م� ي�أتي: 

• مالحظة ال�سورتني املركبتني املقرتحتني يف كت�ب التكوين.	

• حتديد مكون�ت كل �سورة، وم� تدل عليه اأو توحي به. 	

• مق�رنة م� مت ا�ستنت�جه مب� مت التعبري عنه يف املرحلة ال�س�بقة.	

املالحظة

يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

• يتدرج مبعية اأفراد اجلم�عة اإىل احلل املن��سب، ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع االإن�س�ن �سواء يف القراءة والكت�بة واحل�س�ب اأو يف 	

تالوة القراآن والرتا�سل مع االآخرين، اأو يف العمل...

• يغتنم املكون)ة( الفر�سة لتعرف امل�رشوع ال�سخ�سي لكل م�ستفيد اأو م�ستفيدة من خالل االطالع على م� يف�سح عنه كل منهم 	

ن االختي�ر، وي�سجع على بذل اجلهد لتحقيق الغ�ية  ب�س�أن الدافع الك�من وراء التح�قه بربن�مج القرائية من اأجل الت�أهيل، فيثمِّ

املن�سودة.

• يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى، ويعني م�سريا لكل منه�. )انظر الدليل املنهجي لتعرف خطوات 	

عمل املجموع�ت(.

• يطلب املكون)ة( من كل جمموعة اأن تفتح نق��س� بني اأفراده� حول املو�سوع االآتي: 	

o م�ذا يريد الفالح اأو الفالحة اأن يتعلم� ؟ اأي م� هي اأهدافهم� من التعلم ؟

• ي�رشع املكون)ة(، يف اأثن�ء ذلك، يف تتبع اأعم�لهم، وتوجيه من�ق�ستهم.	

• يدعوهم اإىل عر�ص جم�الت التعلم ب�لن�سبة للفالح اأو الفالحة. وال ب�أ�ص من اأن يقرتح �سورا اأخرى من��سبة تتعلق ب�لع�ملني يف 	

قط�ع الفالحة والزراعة.

  التحاور
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يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .القدرة على التح�ور واإبداء الراأي

o .االنخراط يف العمل اجلم�عي

o .االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة

o .التعبري عن امل�رشوع ال�سخ�سي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأخط بالقلمكفايات قرائية

�شورة الفاحتةقيم وف�شائل

• يعلن املكون)ة( يف بداية الدر�ص الهدف من الن�س�ط، ثم يدعو اأفراد جم�عة الق�سم اإىل حم�ك�ته يف حرك�ت اليد التي يقوم به� 	

ا�ستعدادا لن�س�ط الكت�بة، بحيث يحرك اأ�س�بعه متظ�هرا ب�الإم�س�ك بقلم، والقي�م بر�سم خطوط ن�سف دائرية. التمهيد

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سورتني، مركزا على طريقة 	

االإم�س�ك ب�لقلم، وعلى املق�رنة بني من يخطط ومن يكتب. 

• يفتح املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول امله�رات اليدوية وم� تتطلبه من دقة واإتق�ن، 	

         وحول كيفية االإم�س�ك

          ب�الأداة امل�ستعملة: منجل - ع�س� - حمراث - قلم... 

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا كيفية االإم�س�ك ب�لقلم.	

• ي�رشع يف تقليد ذلك عن طريق االإم�س�ك بقلم والتظ�هر ب�لكت�بة.	

• يدعو اإىل مع�ينة منوذج اخلطوط ن�سف الدائرية املقرتحة، ور�سم عجالت اجلرار. 	

• ي�سجع اأفراد اجلم�عة على حم�ك�ة منوذج اخلطوط ن�سف الدائرية، والقي�م بت�سكيالت ب�سيطة، 	

        وذلك عن طريق مت�بعة ملء الفراغ�ت بني النقط، �سواء لر�سم اخلطوط اأو لر�سم العجالت. 

• يعمد املكون)ة(، يف تلك االأثن�ء، اإىل مراقبة اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وكيفية اإم�س�كهم ب�الأقالم، ويتدخل لت�سحيح 	

اإجن�زاتهم كلم� دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o  .طريقة االإم�س�ك ب�لقلم

o .ر�سم خطوط ن�سف دائرية

o .احرتام التعليم�ت والتوجيه�ت املقدمة

• يعزز املكون)ة( التعلم عن طريق م� ي�أتي : 	

o .)اإزالة التوتر، وتوفري قدر من االإعداد العقلي واجل�سمي واالنفع�يل قبل البدء يف التدريب على اخلط )الكت�بة

o  .الت�أكد من اأن الو�سع الذي يتخذه امل�ستفيد من��سب من حيث ارتف�عه وا�ستقراره وميله، ومن حيث توفري الراحة له

o .الت�أكد من �سيطرة امل�ستفيد على حرك�ت االأ�س�بع واليد والذراع اأثن�ء عملية التخطيط

o .�حمله على عدم ال�سغط ب�سدة زائدة على القلم اأو الورقة اأثن�ء الكت�بة، واإمن� ي�سغط �سغط� خفيف� من��سب

o  حمل امل�ستفيد، عندم� يكتب اأو يخط، على املالحظة واملق�رنة بني النموذج املقرتح وبني م� يخطه وير�سمه، وحثه

على الرتكيز وح�سن االنتب�ه.

o .احرتام احليز املطلوب وال�سيطرة على الف�س�ء الكت�بي، وحجم اخلط

o .�احلر�ص على اأن يكون م� ير�سمه املكون)ة( على ال�سبورة وا�سح� ودقيق

o  ذات اأو اخلطوط  الكت�بة  تكون  املج�ل احلريف حتى  ُي�سَتَقى من   
ً

معنى املكون)ة(،  يخطه وير�سمه  مل�  معنى  اإيج�د 

هدف، وال تكون ر�سم� للحرف اأو االأ�سك�ل فقط. 

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

• يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�سة، حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول م� يعرفونه عن �سورة الف�حتة، ويربز معهم 	

اأهميته�؛ فهي اأم القراآن، وال ت�سح ال�سالة بدونه�.

• يتوجه املكون)ة( اإىل اأفراد جم�عة ق�سمه، في�ستف�رشهم عمن يحفظ الف�حتة، ومن ال يحفظه�.	

• يدعو املكون)ة( من يحفظ ال�سورة اإىل ا�ستظه�ره� اأو ا�ستظه�ر جزء منه�، ويتتبع تالوته، وي�سحح م� يعتور ترتيله من 	

اأخط�ء، وال يتوانى يف ت�سجيع من اأج�د ذلك، ويف حث االآخرين على بذل اجلهد لبلوغ الدرج�ت املثلى..

التمهيد
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• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل م� �سيتلوه عليهم من اآي�ت كرمية اإن�س�ت� ت�م� يدل على اإجالل كت�ب 	

الله والتخ�سع عند تالوة اآي�ته الكرمية، ح�ر�س� م� اأمكن على ذكر احلمدلة، ومهيئ� االأجواء املالئمة لذلك.

• ميكن للمكون التو�سل ب�رشيط ت�سجيل اإن توافر، اأو ب�سخ�ص يجيد قراءة القراآن الكرمي وتالوته، ويف كال احل�لني يتعني 	

التقيد مب� ي�أتي:

o .سالمة التلفظ من اللحن�

o  .ح�سن نطق احلروف خمرج� و�سفة

o ...مراع�ة قواعد الرتتيل من مد واإدغ�م واإظه�ر واإخف�ء ووقف 

الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على م� ي�أتي :	

o ب�سم الله الرحمن الرحيم؛

o احلمد لله رب الع�ملني؛

o .م�لك يوم الدين

o اإي�ك نعبد واإي�ك ن�ستعني؛

o اهدن� ال�رشاط امل�ستقيم؛

o .غري املغ�سوب عليهم وال ال�س�لني

له،  العب�دة  واإخال�ص  الله،  حمد  قيمة  مربزا  الكرمية،  االآي�ت  من  مغزى  ا�ستخال�ص  اإىل  اجلم�عة  ب�أفراد  املكون)ة(  يتدرج 

واال�ستع�نة به عز وعال، وجملي� ف�سل الهداية اإىل ال�رشاط امل�ستقيم، ومعددا ف�س�ئل الله تع�ىل على عب�ده.

ال�رشح

• يعيد املكون)ة( قراءة االآي�ت اآية اآية، بطريقة مت�أنية، يراعي فيه� خم�رج احلروف...	

• يدعو املكون)ة( خم�طبيه اإىل الرتديد معه ب�سكل جم�عي، ثم ب�سكل فردي �س�عي� اإىل حتفيظ االآي�ت لهم. 	

• دعت 	 كلم�  والتوجيه  للت�سحيح  ويتدخل  عليه�،  املتفق  القواعد  وفق  قراءاتهم  وتتبع  مالحظة  على  املكون)ة(  يحر�ص 

ال�رشورة اإىل ذلك.

الرتديد

• يف نه�ية احل�سة، يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة امل�سحف الكرمي، فيخت�ر ال�سفحة املحددة، 	

ويعني لهم فيه� اأين ورد ا�سم ال�سورة، والب�سملة، ورقم احلزب، ورقم االآية.

• يعر�ص املكون)ة( عليهم �سفحة من القراآن، الأجل التطبيق عليه�.	

التدرب 

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

o .اإع�دة ت�سميع اجلزء من ال�سورة اإذا لوحظ عدم اإتق�ن ترتيله من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

o  .م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة

o .ر�سد مدى متكنهم من ا�ستظه�ر �سورة الف�حتة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

متى يكون التعلم مفيدا للفالح؟كفايات توا�شلية

• طلبه 	 اإىل  خ�سو�س�  والفالح  عموم�  الفرد  تدفع  التي  وب�لدوافع  التعلم  مبج�الت  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  يذكر 

وحت�سيله، ويدفعهم اإىل ا�ستعرا�ص بع�ص م�س�ريعهم ال�سخ�سية التي عربوا عنه� �س�بق� يف جم�ع�ت.  
التمهيد

يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة، وحتديد مكون�ته�، وم� يدل عليه

املالحظة املوقف: طلب �رشاء جرار، واملط�لبة ب�لرتخي�ص ووث�ئق اأخرى الزمة.
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• يهيئ املكون)ة( االأجواء املالئمة الإجن�ز الن�س�ط، ويدعو اأفراد اجلم�عة اإىل حم�ك�ة احلرك�ت التي يقوم به� بيده ا�ستعدادا 	

لن�س�ط الكت�بة، بحيث يحرك اأ�س�بعه متظ�هرا ب�الإم�س�ك بقلم، والقي�م بر�سم خطوط اأفقية وعمودية وم�ئلة وم�سننة.
التمهيد

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة الر�سوم املقرتحة للمذراة، 	

       مركزا على اخلطوط امل�ستعملة يف حتديد �سكله�. 

• يفتح املكون)ة( مع خم�طبيه حوارا حول املج�الت اأو االأ�سي�ء التي ت�ستدعي 	

         ا�ستعم�ل اخلطوط االأفقية والعمودية وامل�ئلة. 

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• ''اأخط'' 	 فقرة  املقدمة يف  اخلطوط  يالحظوا من�ذج  اأن  اجلم�عة  اأفراد  من  يطلب 

اأ�سفل ال�سفحة.

•  ي�سجع اأفراد اجلم�عة على حم�ك�ة من�ذج اخلطوط االأفقية والعمودية وامل�ئلة املقرتحة، 	

           والقي�م بت�سكيالت

•  ب�سيطة، وذلك عن طريق ملء الفراغ�ت. 	

• يعمد اإىل مراقبة اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وكيفية اإم�س�كهم ب�الأقالم، وو�سع اخلطوط، ويتدخل لت�سحيح اإجن�زاتهم 	

كلم� دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

• املالحظ�ت 	 ذلك  يف  ويراعي  وامل�ئلة،  والعمودية  االأفقية  اخلطوط  فيه�  ت�ستعمل  اأ�سك�ال  اأو  ر�سوم�  املكون)ة(  يقرتح 

واالإر�س�دات املقدمة يف الدر�ص االأول. 

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o  .طريقة االإم�س�ك ب�لقلم

o .ر�سم خطوط اأفقية وعمودية وم�ئلة

• يعزز املكون)ة( التعلم مب� مت ت�أكيده يف الدر�ص ال�س�بق.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

• يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية : 	

• يوزع الق�سم اإىل جمموع�ت عمل، ويطلب من كل جمموعة اأن تفتح نق��س� بني اأفراده� حول املو�سوع االآتي: متى يكون 	

التعلم مفيدا للفالح؟ 

• تعلم 	 الق�نون، طلب رخ�سة،  تعرف  ال�سورة: �رشاء جرار،  تعر�سه  م�  اإىل  املن�ق�سة  االأعم�ل، وتوجيه  تتبع  يعمل على 

اخلي�طة، اإن�س�ء تع�ونية اأو م�رشوع مدر للدخل... 

• يكلف كل جمموعة بعر�ص فوائد التعلم ب�لن�سبة للفالح اأو الفالحة، وال ب�أ�ص من اأن يلفت النظر 	

اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة للدر�ص، اأو اأن يقرتح �سورا اأخرى من��سبة ال�ستنت�ج االأ�سب�ب 

والبواعث الك�منة وراء تعلم هوؤالء، مثل: طلب قر�ص، اإجن�ز م�رشوع مدر للدخل، تطوير 

و�س�ئل العمل...

يتو�سل، مبعية اأفراد اجلم�عة، اإىل احلل املن��سب، ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع االإن�س�ن يف توا�سله مع االآخرين، ويف

 اإتق�ن عمله يف القط�ع الذي ينتمي اإليه، ويف معرفة احل�س�ب، والقراءة، والكت�بة، وتالوة القراآن، واالت�س�ل ب�إدارة، اأو 

تعرف القوانني، ويف طلب قر�ص، اأو اإجن�ز م�رشوع...

  التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .القدرة على املالحظة والتح�ور واإبداء الراأي

o .االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة

o .)تعداد فوائد التعلم ب�لن�سبة للفالح)ة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

ملاذا اأتعلم احل�شاب؟كفايات قرائية: احل�شاب

اأخط بالقلمكفايات قرائية 

• ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة، وتعرف مكت�سب�تهم ذات ال�سلة ب�حل�س�ب، حم�وال 	

م� اأمكن �سد انتب�ههم للمو�سوع، واإبراز اأهمية احل�س�ب وقيمته الوظيفية يف حي�تهم. وميكن للمكون)ة(، يف هذا ال�سدد، 

اأن يعر�ص عليهم ق�ئمة لكمي�ت واأنواع ال�سم�د املطلوب لالأر�ص بهدف اإذك�ء الرغبة يف تعلم احل�س�ب للح�سول على منتوج 

وافر وجيد. 

التمهيد
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• مالحظة 	 اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلم�عة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

الوقت  لتحديد  احل�س�ب  تعلم  اأهمية  بي�ن  على  مركزا  الثالث،  ال�سويرات 

)ال�س�عة(، اأو الإجن�ز عملي�ت ح�س�بية متنوعة )االآلة احل��سبة(، اأو لرتكيب رقم 

ه�تفي لالت�س�ل ب�سخ�ص م� )اله�تف(.

• ميكن للمكون)ة( اأن يقدم من�ذج وو�سعي�ت اأخرى تتطلب ا�ستعم�ل احل�س�ب، وحتفز 	

         على �رشورة تعلمه.

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور اأ�سفل ال�سفحة، 	

         وي�ستف�رشهم عن دوافع تعلم الفالح للح�س�ب.

املالحظة

• يوزع املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى، ثم يعني م�سريا	

         لكل منه�، �رشيطة اأال يكون هو

•  نف�سه الذي �سري املجموعة اأثن�ء احل�سة ال�س�بقة. 	

• يكلف املكون)ة( اأفراد كل جمموعة ب�الإج�بة عن االأ�سئلة االآتية: مل�ذا اأتعلم احل�س�ب يف عملي؟ ومتى ي�ستعمل الفالح	

• كل 	 اأعم�ل  تتبع  على  اآنذاك  املكون)ة(  ويعمل  فقط.  واحد  �سوؤال  على  االقت�س�ر  وميكن  فعال؟  يح�سب  وكيف  احل�س�ب؟ 

جمموعة على حدة، وتخ�سي�ص وقت ق�سري له�.

• تعر�ص كل جمموعة نت�ئج م� تو�سلت اإليه، ويف تلك االأثن�ء يحر�ص املكون)ة( على حتفيز الفالح لتعلم احل�س�ب، وفوائد 	

ا�ستعم�له ب�إتق�ن.  

التدريب

يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيد)ة( على :

o .التعبري عن اأهمية تعرف احل�س�ب

o .تعداده بع�ص الدوافع اإىل تعلم احل�س�ب يف جم�ل عمله

o .ذكر بع�ص جم�الت ا�ستعم�ل احل�س�ب يف القط�ع الفالحي

تقومي

اأ�شتعمل ال�شمائركفايات توا�شلية: التعبري

• ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص املكت�سب�ت ال�س�بقة الأفراد اجلم�عة بخ�سو�ص التع�رف والتوا�سل من جهة، وفوائد التعلم 	

من جهة اأخرى. 

• املتوخ�ة من 	 الفوائد  لتعداد  اأو  بنف�سه،  للتعريف  اأفراد اجلم�عة  اأكرث من  اأو  املكون)ة( فردا  يدعو 

تعلمه، مركزا على ا�ستعم�ل ال�سمري »اأن�«.

التمهيد

• يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور االأربع امل�س�حبة 	

املتح�ورة، ومو�سوع  الذي تعرب عنه كل واحدة منه�، وال�سخ�سي�ت  للدر�ص، وحتديد املوقف 

احلوار.

املالحظة 

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته للحوار املتعلق بكل �سورة اأو موقف.	

• يركز املكون)ة( على التلفظ ب�ل�سم�ئر جملي� خم�رج احلروف، وم�ستعمال �سب�بته لالإ�س�رة اإىل �سمري املتكلم	

• )اأن�: اأن� احل�ج علي(، و�سمري املخ�طبة )اأنت: اأَنِت من دوار الهن�(، وا�ستعم�ل اإبه�مه لالإ�س�رة اإىل �سمري الغ�ئب )هو: هو 	

 يف التع�ونية(. 
َ

ج�ري اأحمد(، و�سمري الغ�ئبة )هي: هي

ال�شماع

• يط�لب املكون)ة( كل زوج من اجلم�عة بت�سخي�ص دور يحدده لهم� اأو يتفق ب�س�أنه مع جم�عة الق�سم اأو مع املعنينْي ب�الأمر، 	

وي�سرتط عليهم� يف اأث�ء الت�سخي�ص ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املروجة من قبل: اأن� – اأنَت، اأنِت – هو – هي.  

• يدعو املكون)ة( ب�قي اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة امل�سهد، وتتبع االإ�س�رات وال�سم�ئر املعربة عنه�، ويعمد هو اإىل ت�سجيل 	

مالحظ�ته ليقدمه� لهم� يف نه�ية العر�ص.

التدرب

يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:

o .التمييز بني ال�سم�ئر املروجة تبع� مل� ت�سري اأو تدل عليه

o .ا�ستعم�ل ال�سم�ئر الدالة على املفرد املتكلم واملخ�طب والغ�ئب

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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اأخط بالقلمكفايات قرائية

• يف اإط�ر اال�ستعداد لن�س�ط الكت�بة، يدعو املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل حم�ك�ة حرك�ت يده اليمنى، في�رشع يف حتريكه� يف 	

الهواء را�سم� خطوط� حلزونية ومتعرجة. 
التمهيد

• الفالح الذي يغر�ص 	 اإىل مالحظة �سورة  يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

اأو  ال�ست�ئل  اإىل  ب�لن�سبة  �سواء  ال�ست�ئل، وتتبع نوع اخلطوط احللزونية واملتعرجة، 

ال�سح�ب اأو االأر�ص، مركزا على كيفية ر�سمه� وتخطيطه�.

• احللزونية 	 اخلطوط  توظيف  يتطلب  م�  حول  حوارا  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مع  املكون)ة(  يفتح 

واملتعرجة.

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• اخلطوط 	 من�ذج  يالحظوا  اأن  اجلم�عة  اأفراد  من  يطلب 

اأ�سفل   « اأخط   « فقرة  يف  الواردة  واملتعرجة  احللزونية 

ال�سفحة.

•  ي�سجع اأفراد اجلم�عة على حم�ك�ة من�ذج اخلطوط املقرتحة، والقي�م بت�سكيالت	

•  مم�ثلة عن طريق ملء الفراغ�ت بني النقط. 	

• يراقب اأعم�ل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، وطريقة تخطيطهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، ويتدخل لت�سحيح اإجن�زاتهم 	

كلم� دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

•  ي�سيف ر�سوم� اأو اأ�سك�ال ت�ستعمل فيه� اخلطوط احللزونية واملتعرجة، مراعي� املالحظ�ت واالإر�س�دات املقدمة يف الدر�ص 	

االأول، وقد يطلب من امل�ستفيدين اإح�س�ر من�ذج من االأ�سي�ء والقطع التي ا�ستعملت فيه� اخلطوط احللزونية واملتعرجة...

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o  .طريقة االإم�س�ك ب�لقلم

o .ر�سم خطوط حلزونية ومتعرجة

• يعزز املكون)ة( التعلم مب� مت ت�أكيده يف الدر�ص ال�س�بق.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الر�شيد :

م� دام امل�ستفيدون وامل�ستفيدات يتدربون على بع�ص امله�رات االأ�س��سية، ومَلَّ� ي�رشعوا يف تلفظ احلروف وكت�بته�، ف�إنه يتم الرتكيز على 

م� ي�أتي:

• كلم�ت دالة على قط�ع الفالحة والتعريف ب�لنف�ص.	

• ال�سم�ئر الدالة على املفرد املتكلم واملخ�طب والغ�ئب.	

• تعداد فوائد التعلم ب�ل�سبة للفالح)ة(.	

• اأنواع اخلطوط املتداولة.	

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة كل �سورة على حدة، وحتديد الدافع اإىل التعلم.	

• تعبري امل�ستفيد)ة( عن م�رشوعه ال�سخ�سي من خالل تلك ال�سور: هل توافق دوافعه اأم ال؟	

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على حتديد املطلوب، والقدرة على التعبري، واإظه�ر اال�ستف�دة مم� مت ترويجه يف الق�سم.

اأحتاور

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• ر�سم اخلطوط املحددة.	

• االلتزام ب�لقواعد املحددة لذلك.	

اأخط

• يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد دوافع تعلم الفالح)ة( للح�س�ب.	

• يتم التقومي يف �سي�ق اأعم�ل املجموع�ت.	

• يراعى يف تقومي املنتج مدى االرتب�ط ب�لواقع املهني.	

اأح�شب

• يخ�س�ص املكون)ة( وقت� لتقومي مدى متكن امل�ستهدف�ت وامل�ستهدفني من حفظ �سورة الف�حتة، وا�ستظه�ره�.	

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	
اأ�شتظهر
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املقطع الثاينالوحدة الأوىل

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مم� ي�أتي :

• تقدمي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق ب�لتعلم.	

• التمييز بني الت�ء واله�ء والهمزة �سمعي� وب�رشي�.	

• ا�ستعم�ل امليم والك�ف والب�ء يف كلم�ت.	

• كت�بة حروف امليم والك�ف والب�ء منعزلة ويف كلم�ت. 	

• حفظ �سورة االإخال�ص.	

• ا�ستعم�ل االأعداد يف املحيط املهني.	

• ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املنف�سلة.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	

املقطع الثاينالن�شاط

مل�ذا يتعلم املواطن؟كف�ي�ت توا�سلية 

حرف امليمكف�ي�ت قرائية 

�سورة االإخال�صقيم وف�س�ئل

كيف اأتعلم؟كف�ي�ت توا�سلية

حرف الك�فكف�ي�ت قرائية

اأ�ستعمل االأعدادكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل ال�سم�ئركف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف الب�ءكف�ي�ت قرائية

املع�ملة احل�سنة + مراجعة الر�سيدكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي

تعليم املواطنكفايات توا�شلية

• يفتح املكون)ة( حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول اأهمية التعلم، و�رشورة التخل�ص من اآفة االأمية، فيذكرهم بفوائد تعلم 	

القراءة والكت�بة، ومزية تعلم احل�س�ب، م�ستثمرا م� مت تعرفه يف الدرو�ص ال�س�بقة. وال ب�أ�ص من اأن يذكرهم مب� جنوه يف 

االأ�س�بيع ال�س�بقة من فوائد متنوعة.

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور الثالث، وحتديد مكون�ته�، والداللة 	

امل�ستق�ة منه� بخ�سو�ص تعلم املواطن. 

• ي�ستدرج املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين، عن طريق االأ�سئلة، اإىل حتديد داللة رمز املراأة التي 	

ت�سري يف الظالم وهي حتمل ثقل االأمية، وتتجه نحو ب�ب مفتوح يف كت�ب لتخرج نحو ال�سم�ص، 

وت�رشف على النور. 

• ي�ستح�سن التنبيه اإىل داللة الظالم والكت�ب والب�ب وال�سم�ص، وكذا التحول الذي طراأ على املراأة، 	

فهي مل تعد حتمل االأثق�ل، بل اأ�سبحت حتمل الكت�ب وتبت�سم، وتعرب عن فرحته� و�سع�دته�. 

املالحظة

          يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

• اأحد 	 اأن يحكي عن جتربة  اإط�ر م�ئدة م�ستديرة، ويطلب من كل واحد منهم  اأفراد اجلم�عة يف  املكون)ة( حوارا مع  يفتح 

اأقرب�ئه اأو جريانه اأو اأ�سدق�ئه الذي ا�ستط�ع اأن يواجه االأمية، ويتعلم... ويحبذ اأثن�ء ذلك اأن يتم الرتكيز على م� ي�أتي: اأين 

مت التعلم؟ متى ك�ن ذلك؟ م�ذا تعلم ذلك ال�سخ�ص؟ م� ف�ئدة التعلم؟ 

• يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ح�سن اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ العب�رة ال�س�درة عن املراأة املتعلمة الظ�هرة يف 	

ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة )التعلم مهم للمواطن وللـمواطنة( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة حرف امليم، 

وموا�سع النرب والتنغيم.  

• ي�ستدرج املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ا�ستخال�ص اأهمية التعلم وف�ئدته انطالق� مم� �سبق.	

التحاور
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يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.  o
االنخراط يف العمل اجلم�عي.  o

االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة.  o
تعداد بع�ص جم�الت تعلم املواطن.  o

التعبري عن امل�رشوع ال�سخ�سي.  o

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف امليمكفايات قرائية

• التعلم 	 وب�أهمية   ،« املواطن  تعليم   « ال�س�بقة:  احل�سة  مبو�سوع  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  بتذكري  احل�سة  املكون)ة(  ي�ستهل 

والتخل�ص من اآفة االأمية ب�لن�سبة للرجل واملراأة، مركزا على تعلم احلروف ب�عتب�ره� خطوة اأوىل لتحقيق هذا الهدف. 
التمهيد

• يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة املقتطفة من احلوار ال�س�بق )التعلم مهم للمواطن( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، 	

وبخ��سة حرف امليم. وال ب�أ�ص هن� من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.   

• 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.

• بلون 	 املكتوب  امليم  اإىل مالحظة حرف  ب�أفراد اجلم�عة  املكون)ة(  يتدرج 

اأحمر داخل كل كلمة، ثم ب�سكل معزول حتته�.

•  يحر�ص املكون)ة(، يف هذا ال�سدد، على التلفظ به م�سموم� �سواء يف اآخر الكلمة )ـُم(، اأو يف اأوله� )ُمـ(، اأو يف و�سطه� 	

)ـُمـ(، ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف امليم �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث اأ�سفل 	

ال�سفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه�، مركزا على التلفظ بحرف امليم املكتوب بلون اأحمر، وحتديد موقعه 

داخل الكلم�ت )معزاة - حم�مة - غنم(.

• يتدرج املكون)ة( مبخ�طبيه اإىل مالحظة احلروف التي تعلو ال�سجرة، ويدعوهم اإىل متييز حرف امليم ب�رشي�، تبع� الأ�سك�له 	

املختلفة، �سمن جمموعة من احلروف االأخرى.  

• وللت�أكد من قدرتهم على متييز حرف امليم �سمعي� وب�رشي�، يدعوهم املكون)ة( اإىل اال�ستم�ع لتلفظه بكل كلمة من الكلم�ت 	

امليم  الثالث )ثوم - طم�طم - م�سم�ص(، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم به�، ويعينونه� من خالل موقع حرف 

داخله�، ومن خالل تعيني ال�سورة الدالة عليه�.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• يطلب املكون)ة( من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا من�ذج اخلطوط املنقطة الواردة يف فقرة »اأكتب«، وحم�ك�ته�، مراعني 	

اجت�ه ال�سهم.

•  ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف امليم اأ�سفل ال�سفحة. وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به، واأن يتتبع اأعم�لهم، وحرك�ت 	

اأيديهم، وطريقة كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف امليم   

o .�كت�بة حرف امليم معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه   

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام عدد   

االأ�سطر - ق�بلية قراءة  م� كتب

             - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

�شورة الإخال�س                             قيم وف�شائل

• يقدم املكون)ة( لدر�سه بتحديد داللة لفظ االإخال�ص، واإبراز اأهمية ال�سورة من خالل م� ورد يف احلديث اأنه� تعدل ثلث 	

القراآن الكرمي. وميكن �رشد اأ�سب�ب نزوله�، كم� ي�أتي: ق�لت اليهود للر�سول �سلى الله عليه و�سلم: »ي� حممد �سف لن� ربك 

الذي تعبده«، وك�ن �سوؤالهم تعنت� وحتدي� فنزلت ال�سورة، فق�ل عليه ال�سالم: » هذه �سفة ربي«. 

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل م� �سيقراأه عليهم من اآي�ت اإن�س�ت� ت�م�، ح�ر�س� على ذكر الب�سملة، 	

وتهييئ االأجواء املالئمة. )انظر اجلذاذة االأوىل املتعلقة بهذا املكون(.
الت�شميع
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−    ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على م� ي�أتي :
o    الله اأحد؛

o    الله ال�سمد؛
o    ومل يكن له كفوؤا اأحد.

−    يتدرج املكون)ة( ب�أفراد اجلم�عة اإىل ا�ستخال�ص مغزى من االآي�ت الكرمية مو�سوع الدر�ص مربزا �سف�ت الله عز وجل، 
وحميال على اأ�سب�ب النزول..

ال�رشح

اإىل الرتديد معه ب�سكل فردي ثم ب�سكل جم�عي  اآية، وبطريقة مت�أنية، ويدعو خم�طبيه  اآية  −    يعيد املكون)ة( قراءة االآي�ت 
�س�عي� اإىل حتفيظه� لهم. 

−    يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 
الرتديد

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

اإع�دة ت�سميع ال�سورة اإذا لوحظ عدم اإتق�ن ترتيله� من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.  o
م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة.   o

الت�أكد من حفظ �سورة االإخال�ص وا�ستظه�ره�.  o

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

تعليم املواطنكفايات توا�شلية

−    ي�سعى املكون)ة(، منذ بداية احل�سة، اإىل فتح حوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول اأهمية التعلم، مذكرا مب� مت تعرفه يف 
الدرو�ص ال�س�بقة، وم�ستف�رشا عن كيفية ح�سول هذا التعلم.

التمهيد

−    يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور، وي�ستدرجهم عن طريق االأ�سئلة 
اإىل حتديد كيفية حتقق التعلم بوا�سطة اأدوات التعلم املعرب عنه� يف   ال�سويرات، مب� فيه� احل��سوب. 

وي�ستح�سن الرتكيز على بي�ن اأهمية ذلك وف�ئدته  يف  احلي�ة الع�مة ويف املج�ل املهني.  

املالحظة

−    يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية : 
اأفراد، ثم يعني م�سريا لكل منه�، ويكلفه�  �ستة  اإىل جمموع�ت �سغرى تتحدد يف  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  املكون)ة(  −    يوزع 

مبالحظة ال�سور، وب�الإج�بة عن 

        ال�سوؤال املطروح: »م�ذا اأتعلم يف درو�ص القرائية؟

−    تعر�ص كل جمموعة م� تو�سلت اإليه �سفهي�، ويحر�ص املكون)ة( على من�ق�سة م� مت التعبري، وتثمينه. 
اإليه وهو يقراأ اجلملة ال�س�درة عن �سخ�ص مي�سك ب�لقلم،  −    يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ح�سن االإن�س�ت 

ويكتب م� ي�أتي: »اأكتب كلم�ت يف الكت�ب«. 

−    يحر�ص املكون)ة( على متييز حرف الك�ف �سمعي� وب�رشي�، ويدعو خم�طبيه اإىل مالحظة كيفية التلفظ به وكت�بته �سواء يف 
اأول الكلمة اأو يف و�سطه�.

التحاور

         يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

                   o      القدرة على املالحظة والتح�ور واإبداء الراأي.

                   o      االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة.

                   o      تعداد كيفية تعلم الفالح.

تقومي 

وتعزيز

التعلم

حرف الكافكفايات قرائية

• بذكر كلم�ت 	 للمواطن"، ويط�لبهم  "التعلم مهم  النواة:  ب�جلملة  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  بتذكري  املكون)ة( يف در�سه  ينطلق 

تت�سمن حرف امليم �سواء يف و�سط الكلمة اأو يف اأوله� اأو يف اآخره�.
التمهيد

• يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )تكتب كلم�ت يف دفرتك( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة حرف الك�ف. 	

وال ب�أ�ص هن� من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.   

• 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 الك�ف املكتوب 	

بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�سكل معزول حتته�.

• (، ويف كل 	 يتلفظ املكون)ة( حرف الك�ف �س�كن� اأو مفتوح� �سواء يف و�سط الكلمة )ـْكـ(، اأو يف اأوله� )ِكـ(، اأو يف اآخره� )ـ

مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• اأ�سفل ال�سفحة، ثم 	 ي�س�عد اأفراد اجلم�عة على متييز حرف الك�ف �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث 

يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه�، مركزا على التلفظ بحرف الك�ف املكتوب بلون اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلم�ت 

)كلب - ك�سك�ص - ديك(.

• يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة الكي�ص الذي و�سعت فيه بع�ص احلروف، ومتييز حرف الك�ف ب�رشي� �سمن جمموعة 	

من احلروف االأخرى.  

• وللت�أكد من قدرة خم�طبيه على متييز حرف الك�ف �سمعي� وب�رشي� يدعوهم املكون)ة( اإىل اال�ستم�ع لتلفظه بكل كلمة من 	

ب�لكلمة  بدورهم  فيتلفظون  كلمة على حدة،  ك�سك��ص(، كل   - �سكر   - )ك�أ�ص  والك�سك��ص  الرباد  ل�سورتي  املق�بلة  الكلم�ت 

عينه�، وكذا بحرف الك�ف املثبت بج�نبه�.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• اأعم�لهم، 	 يتتبع  واأن  به،  يتلفظ  اأن  ب�أ�ص  وال  ال�سفحة.  اأ�سفل  الك�ف  حرف  كت�بة  اإىل  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

دعت  كلم�  والتوجيه،  للت�سحيح  يتدخل  واأن  املطلوب،  للحيز  احرتامهم  ومدى  كت�بتهم،  وطريقة  اأيديهم،  وحرك�ت 

ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف الك�ف

o .�كت�بة حرف الك�ف معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام

عدد االأ�سطر - ق�بلية قراءة م� كتب - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأ�شتعمل الأعدادكفايات قرائية: احل�شاب

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�أهمية احل�س�ب وقيمته الوظيفية يف حي�تهم املهنية، ثم ي�ستف�رش عمن 	

يعرف االأعداد ويح�سن اإجن�ز العملي�ت احل�س�بية كت�بة، وعمن يعرف ذلك �سفهي�.
التمهيد

• يقرتح املكون)ة( على زوج من اأفراد اجلم�عة ت�سخي�ص حوار ي�ستعمالن فيه ا�سم اال�ستفه�م )كم(، مثل: كم من ولد عندك؟ 	

كم راأ�س� من الغنم ا�سرتيت؟ �رشيطة عدم جت�ور العدد: )5(. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة �سويرات احليوان�ت، والعدد املق�بل لكل منه�، 	

ثم يكلفهم بح�س�ب عدده� يف كل ح�لة، وحتديد العدد املن��سب مل� يف ال�سيعة.

املالحظة

• الن�س�ط املوايل، وح�س�ب عدد اخلرف�ن، وعدد الكالب، وعدد 	 ال�سويرات يف  اأفراد اجلم�عة مبالحظة  يكلف املكون)ة( 

االإوزات، ثم بتحديد العدد املن��سب.

• يدعو املكون)ة( خم�طبيه مرة اأخرى اإىل مالحظة االأعداد من 1 اإىل 5، وكت�بته� على التوايل، حم�كني النموذج املقرتح.	

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي :

• يقرتح عليه حتديد العدد املن��سب الأ�سي�ء يعينه� له: جمموعة من الن��ص اأو احليوان�ت اأو االأ�سج�ر – ب�سعة اأقالم – عدد 	

اأ�س�بع اليد – عدد الركع�ت يف �سالة من ال�سلوات... �رشيطة عدم جت�وز خم�سة عن��رش اأو وحدات.

• يراعى يف تقومي الن�س�ط مدى التمكن من حتديد العدد املن��سب.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأ�شتعمل ال�شمائركفايات توا�شلية: التعبري

• ال�س�بقة بخ�سو�ص ا�ستعم�ل ال�سم�ئر الدالة على املفرد 	 ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص مكت�سب�ت امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

املتكلم والغ�ئب والغ�ئبة، وذلك عن طريق ت�سخي�ص اأدوار، اأو عن طريق تقدمي امل�ستفيد اأو امل�ستفيدة نف�سه)ه�( وزميله)ه�( 

اإىل ب�قي اأفراد جم�عة الق�سم.

التمهيد

• يوجه املكون)ة( عن�ية امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة ومتييز مكون�ته� والطرفني املتح�ورين، ثم يقراأ عليهم 	

اإىل مالحظة كل ر�سم من  يتدرج بهم  ثم  اأنتم(،  املوظفني )نحن -  ال�سمريين  احلوار الكت�س�ف مو�سوعه، مركزا على 

الر�سوم امل�س�حبة لن�س�ط »اأ�سمع واأالحظ«، وحتديد موقع ال�سخ�ص الذي ي�سري، وموقع من ي�سري اإليهم وعددهم. 

املالحظة 

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته لل�سمري املنف�سل املعرب عن كل ر�سم، ويحبذ يف هذه 	

املرحلة اأن ي�سخ�ص ذلك مبعية م�ستفيدين متطوعني من املجموعة، واأن يركز على التلفظ ب�ل�سم�ئر جملي� خم�رج حروفه�، 

وم�ستعمال �سب�بته عند االإ�س�رة اإىل املخ�طب الدال على املثنى املوؤنث )اأنتم�(، اأو على جمع الذكور )اأنتم(، اأو جمع االإن�ث 

)اأننت(، وم�ستعمال اإبه�مه عند االإ�س�رة اإىل الغ�ئب الدال على املثنى املذكر )هم�(، اأو اإىل الغ�ئب الدال على جمع الذكور 

)هم( اأو جمع االإن�ث )هن(. 

ال�شماع
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يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:

o .التمييز بني ال�سم�ئر املروجة تبع� مل� ت�سري اأو تدل عليه

o .ا�ستعم�ل ال�سم�ئر الدالة على املثنى واجلمع يف اخلط�ب والغيبة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف الباء كفايات قرائية

• يبداأ املكون)ة( در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرف الذي مت تعرفه �س�بق� )الك�ف(، ويدعوهم اإىل البحث عن كلم�ت 	

تت�سمنه، ثم يتدرج بهم اإىل احلرف اجلديد )الب�ء( مثريا اهتم�مهم اإىل تتبع طريقة ر�سمه �سواء يف و�سط الكلمة اأو يف اأوله� 

اأو يف اآخره�.

التمهيد

• يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )تربية البقر احللوب( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة حرف الب�ء. وال 	

ب�أ�ص هن� من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�سبقة بهذا احلرف.   

• يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة من 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 الب�ء املكتوب بلون 	

اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�سكل معزول حتته�.

• يحر�ص املكون)ة(، يف هذا ال�سدد، على التلفظ به م�سموم� اأو مفتوح� �سواء يف اآخر الكلمة )ب(، اأو يف و�سطه� ) بـ ـبـ(، 	

ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الب�ء �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث اأ�سفل 	

ال�سفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه� ) بقرة - جبل - حلب(، مركزا على التلفظ بحرف الب�ء املكتوب بلون 

اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلم�ت، ثم التلفظ به معزوال عن الكلمة تبع� مل� هو مثبت اأم�م كل منه�. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة �سجرة احلروف، ويدعوهم اإىل متييز حرف الب�ء ب�رشي� �سمن جمموعة 	

من احلروف االأخرى امل�س�بهة له.  

• الثالث، 	 ال�سور  مالحظة  اإىل  املكون)ة(  يدعوهم  وب�رشي�،  �سمعي�  الب�ء  حرف  متييز  على  خم�طبيه  قدرة  من  وللت�أكد 

واالإن�س�ت اإىل قراءته للكلم�ت املعزولة املقرتحة )بط�ط�ص - تربة - عنب(، ثم اإىل تلفظه بكل كلمة على حدة، فيتلفظون 

بدورهم ب�لكلمة عينه�، وكذا بحرف الب�ء املثبت اأ�سفله�.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل كت�بة حرف الب�ء اأ�سفل ال�سفحة، وكذا كلمة )ب�ب(، 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. 

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف الب�ء

o .�كت�بة حرف الب�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .�كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الب�ء، وتلفظه

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام 

عدد االأ�سطر - ق�بلية قراءة   م� كتب 

                - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الر�شيد :

ي�أتي: م�  على  مركزا  والتعبري  والتوا�سل  التح�ور  ح�ستي  يف  وترويجه  تداوله  مت  م�  مراجعة  على  الن�س�ط  هذا  يف  املكون)ة(  يحر�ص 

االأفع�ل املتعلقة بكيفية التعلم: اأكتب – اأقراأ – اأتلو... 	•
ال�سم�ئر امل�ستعملة يف التعبري والدالة على املتكلم واملخ�طب والغ�ئب �سواء يف املفرد اأو املثنى اأو اجلمع، وتبع� للتذكري اأو الت�أنيث. 	•

الكلم�ت التي تت�سمن احلروف املروجة: امليم والك�ف والب�ء. 	•
االأعداد من 1 اإىل 5. 	•

• يقرتح املكون)ة( على اأفراد من اجلم�عة ت�سخي�ص دور يحدده لهم اأو يتفق ب�س�أنه مع جم�عة الق�سم اأو مع املعنيني ب�الأمر، 	

وي�سرتط عليهم يف اأثن�ء الت�سخي�ص ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املروجة من قبل: اأنتم� – هم� – اأنتم – اأننت – هم – هن..  

• ميكن اقرتاح عب�رات م�س�بهة تت�سمن اأحد ال�سم�ئر املدرو�سة.	

• يدعو املكون)ة( ب�قي اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة امل�سهد، وتتبع االإ�س�رات وال�سم�ئر املعربة عنه�، ويعمد هو اإىل ت�سجيل 	

مالحظ�ته ليقدمه� لهم� يف نه�ية العر�ص.

التدرب
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تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة كل ر�سم على حدة، وحتديد العن��رش الب�رزة.	

• يتلفظ املكون)ة( ب�ل�سمري واحدا بعد االآخر، ويط�لب امل�ستفيد)ة( بو�سل كل �سمري �سمعه ب�لر�سم الذي ين��سبه.	

•  ال يتلفظ املكون)ة( ب�ل�سمري املوايل حتى يت�أكد ب�أن امل�ستفيد)ة( قد اأجنز املطلوب.	

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اختي�ر الر�سم املن��سب تبع� لل�سمري املتلفظ به، واإظه�ر اال�ستف�دة مم� مت التنبيه اإليه 

للتمييز بني اخلط�ب والغيبة.

اأ�شمع، 

واأ�شل مبا 

ينا�شب

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

•  مالحظة ال�سور الثالث.	

• التلفظ ب�لكلمة املعربة عن كل �سورة.	

• متييز احلرف املطلوب بني جمموعة من احلروف.	

اأعني نوع 

احلرف

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�س�ط مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

• ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له.	

• االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	

• احرتام عدد االأ�سطر.	

• ق�بلية قراءة م� كتب. 	

• تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.	

اأكتب

• يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل مكعب على حدة.	

• ح�س�ب عدد النقط يف كل مكعب.	

• و�سل املكعب ب�لعدد املن��سب يف االأ�سفل.	

اأ�شل بخط

• يخ�س�ص املكون)ة( وقت� لتقومي مدى متكن امل�ستهدف�ت وامل�ستهدفني من حفظ �سورة االإخال�ص، وا�ستظه�ره�.	

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	
اأ�شتظهر

املقطع الثالثالوحدة الأوىل

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مم� ي�أتي :

• تقدمي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق بتعلم املراأة ومبيث�ق الق�سم.	

• التمييز بني الت�ء واله�ء والهمزة �سمعي� وب�رشي�.	

• ا�ستعم�ل الت�ء واله�ء والهمزة يف كلم�ت.	

• كت�بة الت�ء واله�ء والهمزة منعزلة ويف كلم�ت. 	

• تعداد اأرك�ن االإ�سالم، وترتيبه�.	

• ا�ستعم�ل االأعداد يف املحيط املهني.	

• ا�ستعم�ل ال�سم�ئر املت�سلة.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	

املقطع الثالثالن�شاط

مل�ذا نعلم املراأة ؟كف�ي�ت توا�سلية 

حرف الت�ءكف�ي�ت قرائية 

اأرك�ن االإ�سالمقيم وف�س�ئل

ميث�ق الق�سمكف�ي�ت توا�سلية

حرف اله�ءكف�ي�ت قرائية

اأ�ستعمل االأعدادكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل ال�سم�ئركف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف الهمزةكف�ي�ت قرائية

قواعد حي�ة املراأة + مراجعة الر�سيد كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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−     يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�سة، حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول اأهمية التعلم، وحول كيفية ح�سوله، �سواء ب�لن�سبة 
للذكر اأو لالأنثى، مذكرا مب� تعرفوه يف الدرو�ص ال�س�بقة.

التمهيد

−       يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة املركبة، وحتديد مكون�ته�، والدالالت امل�ستخل�سة منه�، مركزا 

            على عن�رش املراأة التي تطلب العلم، وت�سعى اإىل حت�سيله. 
املالحظة

          يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

ي�ستدرج املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين عن طريق حوار موجه اإىل درا�سة ح�لة امراأة م�ستوح�ة   −
من الواقع، وي�سوغه� 

         ب�سكل دقيق، وذلك مثل: ف�طمة فت�ة تعمل يف قط�ع تربية املوا�سي، وتريد اأن تنخرط يف برن�مج 

القرائية من اأجل الت�أهيل، واأن حت�سل على قر�ص الإجن�ز م�رشوع �سخ�سي.

يوزع املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى، ثم يعني م�سريا لكل منه�، ويكلفه� مبن�ق�سة ح�لة ف�طمة،   −
واإيج�د حل من��سب، واال�ستف�دة منه وتعميمه قدر االإمك�ن.

بعد التح�ور واملن�ق�سة والتداول، تعر�ص املجموع�ت اقرتاح�ته� �سفهي�، ويتم اختي�ر اأف�سله�.   −
ي�سمعهم اجلملة  ثم  املراأة ب�سفة ع�مة، وف�طمة ب�سفة خ��سة،  العربة من تعلم  اأفراد اجلم�عة ال�ستخال�ص  املكون)ة(  يدعو   −

االآتية: )تكتب الفت�ة ف�طمة ر�س�لة(، مركزا على اإبراز التلفظ بحرف الت�ء، ومتييزه.   

التحاور

          يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.  o         

االنخراط يف العمل اجلم�عي.  o         

االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة.  o         

تعداد بع�ص االأ�سب�ب الك�منة وراء تعلم املراأة.  o         

تقومي 

وتعزيز 

التعلم  

ملاذا تتعلم املراأة؟كفايات توا�شلية

حرف التاء كفايات قرائية

• يفتتح املكون)ة( در�سه بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�جلملة النواة: » الفت�ة ف�طمة تكتب ر�س�لة«، ويط�لبهم بذكر كلم�ت 	

تت�سمن حرف الت�ء �سواء يف و�سط الكلمة اأو يف اأوله� اأو يف اآخره�.
التمهيد

• يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة التي مت حتويره� )تكتب الفت�ة ر�س�لة( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة 	

حرف الت�ء. 

• يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة من 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.

• املكتوب 	 الت�ء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلم�عة  ب�أفراد  املكون)ة(  يتدرج 

بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�سكل معزول حتته�. 

• يحر�ص يف هذا ال�سدد على التلفظ به مفتوح� اأو م�سموم� اأو منون�، �سواء يف اأول الكلمة )َتـ(، اأو يف و�سطه� )ـُتـ ـَتـ(، اأو 	

يف اآخره�، و�سواء ك�ن مت�سال ب�لكلمة )ـًة(، اأو غري مت�سل به� )ُة( ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� 

وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الت�ء �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور الثالث اأ�سفل 	

ال�سفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منه� )ف�طمة - تكتب - فت�ة - بنت(، مركزا على التلفظ بحرف الت�ء املكتوب 

بلون اأحمر، مت�سال ب�لكلمة ومعزوال عنه�، وعلى حتديد موقعه داخل الكلم�ت.

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة احلروف امل�ثلة على �سفحتي الكت�ب، ويدعوهم اإىل متييز حرف الت�ء ب�رشي� 	

�سمن جمموعة من احلروف االأخرى.  

• اإىل تلفظه بكل كلمة 	 اإىل اال�ستم�ع  الت�ء �سمعي� وب�رشي�، يدعوهم املكون)ة(  وللت�أكد من قدرة خم�طبيه على متييز حرف 

من الكلم�ت الثالث املق�بلة لل�سور )تف�حة - توت - اإج��سة(، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم ب�لكلمة عينه�، وكذا 

بحرف الت�ء املثبت معزوال حتته�.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي
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• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل كت�بة حرف الت�ء يف احليز املخ�س�ص له اأ�سفل ال�سفحة، وكذا الكلم�ت الثالث )توت 	

– مكة – فت�ة(، 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. 

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف امليم

o .�كت�بة حرف امليم معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف امليم

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام

عدد االأ�سطر - ق�بلية قراءة م� كتب

                 - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأركان الإ�شالمقيم وف�شائل

• الله تع�ىل امل�ستخل�سة من �سورة االإخال�ص، ثم ي�ستف�رشهم حول م� يعرفونه 	 يقدم املكون)ة( لدر�سه بحوار حول �سف�ت 

بخ�سو�ص اأرك�ن االإ�سالم وقواعده االأ�س��سية، ويدعوهم اإىل تعرفه� انطالق� من االأن�سطة املقرتحة. 
التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور، وحتديد اأرك�ن االإ�سالم من خالله�: ال�سه�دت�ن - ال�سالة - 	

ال�سي�م - الزك�ة - احلج.

• يفتح املكون)ة( حوارا حول م� يعرفونه بخ�سو�ص كل ركن، ويثمن اأو ي�سحح تدخالتهم.	

• ال�سكل، وي�سجعهم على ذكر �سواهد متعلقة بذلك، كقوله تع�ىل: واأقيموا ال�سالة واآتوا 	 ين�ق�سهم جم�عي� حول ترتيبه� بهذا 

الزك�ة، اأو ي�س�عدهم بتقدمي احلديث ال�رشيف االآتي:

عن ابن عمر ر�سي الله عنه ق�ل: �سمعت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يقول: )بني االإ�سالم على خم�ص؛ �سه�دة اأن ال اإله 

اإال الله واأن حممدا ر�سول الله، واإق�م ال�سالة، واإيت�ء الزك�ة، وحج البيت، و�سوم رم�س�ن( متفق عليه. 

املالحظة

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

o .تعداد اأرك�ن االإ�سالم اخلم�سة

o .ترتيب اأرك�ن االإ�سالم تبع� مل� ج�ء يف ال�سور واحلديث ال�رشيف

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�سة، حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ص ال�سلوك�ت اأو االأعم�ل التي تعيق العمل داخل   −
الق�سم، اأو تدل على �سلوك غري دميقراطي، ويدعوهم اإىل �رشورة االتف�ق على ميث�ق يكر�ص اأ�سول املم�ر�سة الدميقراطية 

وقواعد احرتام احلقوق، وميكن من العمل يف اأجواء مالئمة داخل اجلم�عة ك�لق�سم مثال...

التمهيد

اإىل مالحظة ال�سورة، وحتديد مكون�ته�، وربطه�  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  انتب�ه  يثري املكون)ة( 

مبو�سوع الدر�ص الذي هو: كيف نتفق 

على ميث�ق الق�سم؟ وال ب�أ�ص من اأن يعمد اإىل قراءة الكلم�ت والعب�رات ال�س�درة عن اأفراد املجموعة.

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :   −
القرتاح  جمموعة  لكل  من�سق�  ويعني  جمموع�ت،  ت�سكيل  الق�سم  جم�عة  اأفراد  من  يطلب   −

القواعد الواجب احرتامه� داخل الق�سم. 

اأفراده� وب�قي امل�ستفيدين  اإبداء االآراء بحرية، فتقوم كل جمموعة ب�قرتاح قواعد للتع�مل فيم� بني  ي�سجع املجموع�ت على   −
وامل�ستفيدات.   

يدّون مقرتح�ت كل جمموعة على ال�سبورة، فتن�ق�ص جم�عي�، ثم ت�س�غ القواعد، ويتم التوافق عليه�، وااللتزام به�.   −
يكتب القواعد وااللتزام�ت يف ورقة كبرية احلجم بخط ب�رز، ويل�سقه� على ح�ئط الق�سم على غرار م� يقوم به ال�سخ�ص   −

امل�ثل يف ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة.

التحاور

         يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

القدرة على املالحظة والتح�ور واإبداء الراأي.  o            

االلتزام بقواعد العمل داخل اجلم�عة.  o            

التذكري ببع�ص قواعد العمل داخل الق�سم.  o            

    تقومي 

وتعزيز 

التعلم 

ميثاق الق�شمكفايات توا�شلية
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حرف الهاء كفايات قرائية

• 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.
التمهيد

• 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. 

• ويدعو 	 حدة،  على  النواة  اجلملة  كلم�ت  ببع�ص  املكون)ة(  يتلفظ 

امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ترديده� جم�عي� ثم فردي�، بحيث يقت�رش على 

بع�ص العن��رش فقط.

• اله�ء املكتوب 	 اإىل مالحظة حرف  اأفراد اجلم�عة  ي�ستدرج املكون)ة( 

بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�سكل معزول حتته�. 

• يحر�ص يف هذا ال�سدد على التلفظ به �سواء �س�كن� اأو م�سموم� اأو منون�، و�سواء يف و�سط الكلمة )ـْهـ(، اأو يف اأوله� )ُهـ(، اأو 	

يف اآخره� )ٍه( ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• الثالث 	 ال�سور  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشي�،  �سمعي�  اله�ء  حرف  متييز  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ي�س�عد 

التلفظ  على  مركزا  فواكه(،   - مي�ه   - )ه�تف  منه�  كل  على  الدالة  الكلمة  عليهم  يقراأ  ثم  ال�سفحة،  اأ�سفل 

الكلم�ت. داخل  موقعه  حتديد  وعلى  عنه�،  ومعزوال  ب�لكلمة  مت�سال  اأحمر،  بلون  املكتوب  اله�ء  بحرف 

• 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.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• 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.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف اله�ء 

o .�كت�بة حرف اله�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o  .�كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف اله�ء يف اأوله� ويف اآخره� ويف و�سطه

o .االلتزام بقواعد الكت�بة املحددة يف الدرو�ص ال�س�بق

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

	  

اأ�شتعمل الأعدادكفايات قرائية: احل�شاب

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

وكت�بته�، وعمن يعرف ذلك �سفهي�.
التمهيد

• 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.
املالحظة

• الكرز 	 حب�ت  عدد  وح�س�ب  املوايل،  الن�س�ط  يف  ال�سويرات  من  جمموعة  كل  مبالحظة  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف 

واجلزر وامل�سم�ص، ثم حتديد العدد املن��سب يف كل ح�لة على حدة.

• التوايل يف احليز 	 10، وكت�بته� على  اإىل   6 االأعداد من  اإىل مالحظة  اأخرى،  الق�سم، مرة  اأفراد جم�عة  املكون)ة(  يدعو 

املحدد، حم�كني النموذج املقرتح. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي :

    حتديد العدد املن��سب الأ�سي�ء من 6 اإىل 10. 	•

    كت�بة االأعداد من 6 اإىل 10.	•

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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اأ�شتعمل ال�شمائركفايات توا�شلية: التعبري

• 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 	 يذكِّ

جمل مفيدة تتعلق ب�أهمية تعلم املراأة والرجل.
التمهيد

• مكون�ته� 	 وحتديد  ال�سفحة،  اأول  يف  للن�س�ط  امل�س�حبة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  عن�ية  املكون)ة(  يوجه 

وموقع ال�سخ�ص الذي ي�سري اأو يتكلم. 
املالحظة 

• كل 	 يف  املتكلم  ال�سخ�ص  عن  ال�س�درة  للعب�رة  قراءته  اإىل  جيدا  اال�ستم�ع  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  ي�ستدرج  

�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 )

(، »اأوراقك ك�ملة«، اأو على املفرد املتكلم )ي( »ج�ري مهذب«، وم�ستعمال  ( »ر�س�لتك �سيدتي، اأو على املفرد املذكر )

اإبه�مه عند االإ�س�رة اإىل الغ�ئب الدال على املفردة الغ�ئبة )ه�( »زوجه� يرافقه�«. 

ال�شماع

• 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..  

• املو�سولة 	 )ابن(  لكلمة  قراءته  اإىل  جيدا  واالإن�س�ت  ال�سفحة،  اأ�سفل  الر�سوم  مالحظة  اإىل  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  يدعو 

ُه  – ه�(، مركزا على النطق ب�ل�سمري، واإبراز االإ�س�رة الدالة عليه.   –  –ـ 
َ

ب�ل�سم�ئر املت�سلة )ي –

• ميكن اقرتاح عب�رات م�س�بهة تت�سمن اأحد ال�سم�ئر املدرو�سة، اأو ت�سخي�ص اأدوار.	

التدرب

يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:

o .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

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف الهمزة كفايات قرائية

• 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.

التمهيد

• 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 ( 	

اأم م�سموم� )ُء( اأم مفتوح� )اأَ(، ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

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.  

• اإىل قراءته للكلم�ت 	 وللت�أكد من قدرة خم�طبيه على متييز حرف الهمزة �سمعي� وب�رشي� يدعوهم املكون)ة(اإىل االإن�س�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. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• 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. 

التدرب  
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• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .ذكر األف�ظ تت�سمن حرف الهمزة

o .كت�بة حريف الهمزة واالألف معزولني

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حريف الهمزة واالألف

o  .االلتزام بقواعد الكت�بة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الر�شيد :

ي�أتي: م�  على  مركزا  والتعبري  والتوا�سل  التح�ور  ح�ستي  يف  وترويجه  تداوله  مت  م�  مراجعة  على  الن�س�ط  هذا  يف  املكون)ة(  يحر�ص 

ر�سيد التعبري املتعلق مبيث�ق الق�سم: اتف�ق – ميث�ق – ت�سويت... 	•
ال�سم�ئر املت�سلة امل�ستعملة يف التعبري، والدالة على املتكلم واملخ�طب والغ�ئب اإفرادا وتذكريا وت�أنيث�. 	•

الكلم�ت التي تت�سمن احلروف املروجة: الت�ء واله�ء والهمزة. 	•
االأعداد من 6 اإىل 10. 	•

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة كل ر�سم على حدة، وحتديد العن��رش الب�رزة فيه.	

• يتلفظ املكون)ة( ب�لكلمة املت�سلة ب�ل�سمري الدال على املفرد املتكلم )فر�سي( واملخ�طب )جرارك( والغ�ئب )دراجته(، 	

ويط�لب امل�ستفيد)ة( بو�سله ب�لر�سم الذي ين��سبه.

•  ال يتلفظ املكون)ة( ب�لكلمة املوالية حتى يت�أكد ب�أن امل�ستفيد)ة( قد اأجنز املطلوب.	

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اختي�ر الر�سم املن��سب تبع� لل�سمري املت�سل. 

اأ�شمع، 

واأ�شتعمل

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• التلفظ ب�لكلمة املحددة بدون �سورة دالة )فت�ة – هدهد - اأ�سم�ء(.	

• متييز احلرف املت�سمن يف الكلمة من بني جمموعة من احلروف املعزولة املتم�ثلة.	

اأ�شمع، 

واأعني نوع 

احلرف

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�س�ط مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

• ر�سم احلروف يف احليز املخ�س�ص له�.	

• االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	

• احرتام عدد االأ�سطر.	

• ق�بلية قراءة م� كتب. 	

• تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.	

اأكتب

• يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.	

• يتلفظ ب�لعدد املوايل.	

• يط�لب بكت�بة ذلك العدد وفق املطلوب.	

اأكتب العدد 

املوايل

• يخ�س�ص املكون)ة( وقت� لتقومي مدى متكن امل�ستهدف�ت وامل�ستهدفني من تعداد اأرك�ن االإ�سالم، وترتيبه�.	

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	
اأ�شتظهر

الن�شاط : تقومي ودعم

الن�س�ط امل�ستهدف: التوا�سل والتعبري

طريقة اإجناز التقوميال�شوؤال املطروحاأداة  التقومياملهارات والكفايات 

ف �سفهي� بنف�سي�سفهيالتعريف ب�سخ�ص اأعرِّ

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( ب�لتعريف بنف�سه �سفهي�، وتقدمي معلوم�ت �سخ�سية 

التعريف  الذي يزاوله، ومقر �سكن�ه، ثم  ا�سمه، والعمل  عنه تتحدد يف ذكر 

ب�سخ�ص اآخر تبع� لذلك.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على تقدمي املعلومة املطلوبة، والقدرة 

على التعبري عنه�، واإظه�ر اال�ستف�دة مم� مت ترويجه يف الق�سم.
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الوعي ب�أهمية

التعلم
�سفهي

اأعرب �سفهي�: مل�ذا 

اأتعلم ؟

الفعل  وحتديد  املالحظة،  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

الذي يقوم به كل �سخ�ص تعر�سه ال�سور، وا�ستخال�ص ال�سبب الذي دفعه للتعلم. 

امل�س�ريع  ت�سنيف  ذلك يف  ويغتنم  اأكرث،  اأو  �سببني وجيهني  املكون)ة( على  يقت�رش 

اأو  جمموع�ت،  اإىل  توزيعهم  يف  اأو  الدعم،  يف  واعتم�ده�  للم�ستفيدين،  ال�سخ�سية 

تكليفهم مبه�م...

اإنت�ج ملفوظ 

ب�سيط: 

ا�ستخدام 

ال�سم�ئر

�سفهي
اأ�ستعمل ال�سم�ئر 

ال�سور،  مالحظة  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  على  تقوميه  يف  املكون)ة(  يركز 

واختي�ر ال�سمري املن��سب لتعيني كل منه�، واإنت�ج جملة تثبت ح�سن ا�ستعم�له لل�سمري 

املن��سب.

اأ�ستعمل واأحت�ور�سفهي

يطلب املكون)ة( من امل�ستفيد)ة( مالحظة الر�سوم وم� ي�س�ر اإليه، وا�ستعم�ل ال�سمري 

امل�ستفيد)ة( من  ب�سيطة. ويراعي املكون)ة( هن� مدى متكن  املن��سب يف �سي�ق جملة 

اأو  اإنت�ج جملة تعرف به  اأو  توظيف ال�سم�ئر، ومدى قدرته على تقدمي معلومة، 

بغريه..

الن�س�ط امل�ستهدف: القراءة والكت�بة

متييز 

احلروف 

ب�رشي� 
�سفهي

اأعزل ب�رشي� 

احلروف من الق�ئمة

التي  للحروف  الب�رشي  التمييز  من  امل�ستفيد)ة(  متكن  مدى  املكون)ة(  يراعي 

من  جمموعة  �سمن  مي�ثله  مب�  احلرف  و�سل  خالل  من  املقطع،  يف  ترويجه�  مت 

احلروف االأخرى غري املدرو�سة. وي�سرتط و�سل احلرف بنظريه مهم� تغري ر�سمه 

بح�سب موقعه.  

متييز  

احلروف 

داخل الكلمة  

�سفهي
اأ�سل الكلمة ب�حلرف 

الذي يوجد فيه�

الكلمة  املعزولة والكلم�ت، ومتييز  امل�ستفيد)ة( مبالحظة احلروف  املكون)ة(  يكلف 

اأو  الواحد  ب�حلرف  الكلمة  و�سل  وي�سرتط  به�.  و�سله�  خالل  من  عليه�،  الدالة 

بحرفني ح�سب م� متكنه املالحظة الب�رشية. 

اإم�س�ك القلم

التخطيط 

ب�لقلم
اأخط ب�لقلمكت�بي 

يراعي املكون)ة( يف تقومي الفئة امل�ستهدفة مدى التمكن من االإم�س�ك ب�لقلم، وعدم 

اخلروج عن النقط امل�سكلة للخطوط املنعرجة واملكعبة، ومدى القدرة على احرتام 

احليز واحرتام املدة الزمنية املخ�س�سة للن�س�ط. يحدد املكون)ة( فرتة يراه� مالئمة 

بح�سب طبيعة الفئة التي يتع�مل معه�.

ر�سم 

احلروف

منعزلة ويف

كلم�ت

اأكتبكت�بي

املختلفة،  اأ�سك�له  يف  معزوال  للحرف  التجزيئية  املالحظة  على  الن�س�ط  هذا  يقوم 

يف  احلرف  ر�سم  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  التقومي  يف  املكون)ة(  ويراعي 

االأ�سطر،  عدد  واحرتام  الكت�بي،  ب�لف�س�ء  التزامه  ومدى  له،  املخ�س�ص  احليز 

ب�لقلم... االإم�س�ك  وطريقة  اليد،  تنقل  عن  ف�سال  كتب،  م�  قراءة  وق�بلية 

للكلمة من خالل  الكلية  املالحظة  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  الكلم�ت  كت�بة  ويراعي يف 

ب�لف�س�ء  التزامه  ومدى  للكلمة،  املخ�س�ص  احليز  واحرتام  داخله�،  احلرف  ر�سم 

اال�سرت�س�ل  عن  ف�سال  كتب،  م�  قراءة  وق�بلية  االأ�سطر،  عدد  واحرتام  الكت�بي، 

اأي�س� ن�ستح�رش املدة الزمنة املخ�س�سة  والت�ســـل�سل، وال�سالمة من االأخط�ء. وهن� 

للتقومي.

الن�س�ط امل�ستهدف: تقومي القيم والف�س�ئل

املهارات

 والكفايات 

اأداة  

التقومي
طريقة اإجناز التقوميال�شوؤال املطروح

حفظ اآي�ت من 

اأ�ستظهر �سفهيالقراآن الكرمي

يبداأ املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم ل�سورة الف�حتة 

�سالمة  على  مركزا  ي�ستظهره�  من  منهم  فيعني  مع�،  هم�  اأو  االإخال�ص  �سورة  اأو 

النطق، وح�سن االأداء، واال�سرت�س�ل، وعدم التعرث. 

اأم� ب�لن�سبة ملن يحفظ ال�سورتني، ف�إنه يط�لبهم، عند اال�ستظه�ر، ب�ملغزى، اأو ب�رشح 

عب�رة.
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الن�س�ط امل�ستهدف: تقومي احل�س�ب

املهارات
والكفايات 

طريقة اإجناز التقوميال�شوؤال املطروحاأداة التقومي

ا�ستعم�ل

االأعداد كت�بة

وتلفظ�

�سفهي
اأميز العدد :  اأ�سل 

بخط  

االأعداد  عن  ومتييزه  ب�ملطلوب،  العدد  و�سل  امل�ستفيد)ة(  من  املكون)ة(  يطلب 

املت�سمنة يف  االأ�سك�ل  القدرة على عّد  االأداء  املكون)ة( يف هذا  االأخرى. ويراعي 

ال�سويرات، وتعيني العدد املالئم دون تعرث، اأو التلفظ به. ) ميكن تقبل ر�سمه على 

اللوح اأو يف ورقة(.

كت�بي

اأكتب

 اأكتب العدد املوايل 

يف املك�ن الف�رغ

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( اأوال بكت�بة االأعداد يف احليز املحدد مراعي� الدقة يف ر�سم 

حمدد،  عدد  لكل  املوايل  العدد  بكت�بة  وث�ني�  والرتتيب،  الف�س�ء  واحرتام  العدد، 

اأن يتلفظ بذلك العدد م� دام املعي�ر حمددا يف القدرة على ر�سم  وميكن للمكون)ة( 

العدد املطلوب.

الن�س�ط امل�ستهدف: تقومي الكف�ي�ت  

طريقة اإجناز التقومي

له�،  امل�س�حبة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ويدعو  مت�أنية،  قراءة  ته�مي  الفالح  و�سعية  عن  املعرب  الن�ص  املكون)ة(  يقراأ 

واال�ستم�ع له جيدا، ثم يكلفهم ب�الإج�بة عن �سوؤال االبن، والتحدث عن االأ�سب�ب الدافعة اإىل تعلم الفالح، واالنخراط يف برن�مج القرائية من 

اأجل الت�أهيل، والف�ئدة الكبرية التي يجنيه� من ذلك. 

يدعو املكون)ة( امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة ومتييز م� كتب بخط ب�رز ب�للون االأحمر، وتلفظه، اأو على االأقل متييز احلروف املدرو�سة وتلفظه� 

منعزلة.

ي�س�عد املكون)ة( اأفراد جم�عته على كت�بة ا�سم االأب )ته�مي( يف املك�ن املحدد، فيكتبه اأوال جمزاأ اأي كل حرف على حدة، ويكتبه ث�ني� ك�مال. 

يط�لب املكون)ة( بعد ذلك بتقدمي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق بتحديد رقم منزله، وعدد اأ�س�بعه، وعدد ركع�ت �سالة ال�سبح م�ستعمال االأعداد يف 

ذلك.

ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد)ة( من ا�ستثم�ر مكت�سب�ته، ومن اإدم�ج موارده يف اإيج�د حل للو�سعية امل�سكلة، وحتليله�.  

ملحوظة: يتم التقومي فردي�، وميكن اأن يتم يف جمموع�ت، اأو من خالل ت�سخي�ص اأدوار، كم� هو ال�س�أن يف التوا�سل والتعبري ب�سكل خ��ص، ويف 

تقومي الكف�ي�ت ب�سكل ع�م.

اأداء الواجب�ت

الدينية
�سفهي

اأرتب اأرك�ن 

ُل بَخط االإ�سالم: اأَ�سِ

والب�سملة،  ال�سورة،  ا�سم  تعيني  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  على  املكون)ة(  يركز 

ورقم اإحدى االآي�ت اأو احلزب عن طريق الو�سل بخط. ويقوم املكون)ة( هن� بتلفظ 

كل عن�رش على حدة، ويقوم امل�ستفيد)ة( بعملية الو�سل.

يركز املكون)ة( يف الن�س�ط املوايل على تقومي قدرة امل�ستفيد)ة( على ترتيب اأرك�ن 

االإ�سالم من خالل و�سل  كل �سورة ب�لرقم الذي ين��سبه�. 
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�لوحدة �لثانية:

�لفالح ع�ضو د�خل �لأ�رسة
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�لوحدة �لثانية : �لفالح ع�ضو د�خل �لأ�رسة 

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

اأحرتم قواعد النظ�فةالتع�ون بني اأفراد االأ�رشةاالأ�رشة م�سوؤولية جم�عيةكف�ي�ت توا�سلية 

حرف ال�سنيحرف النونحرف الالمكف�ي�ت قرائية 

الطه�رة والو�سوء�سورة الفلق�سورة العلققيم وف�س�ئل

زي�رة الطبيبالت�س�وي يف االأدوارامل�س�ركة يف اتخ�ذ القراركف�ي�ت توا�سلية

حرف الف�ءحرف الي�ءحرف الراءكف�ي�ت قرائية

االآالفاملئ�تالوحدات والع�رشاتكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل النفياأ�ستعمل اله�تفا�ستعم�ل اله�تفكف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف احل�ءحرف اجليمحرف الدالكف�ي�ت قرائية

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد
ق�سة �سعيدة + مراجعة 

الر�سيد

مع�جلة املواد الفالحية + مراجعة 

الر�سيد
اأهمية نظ�فة اليدين + مراجعة الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

عند نهاية الوحدة الثانية وانطالقا من و�شعية حول ال�شلوك الجتماعي وال�شحي داخل الأ�رشة، يتمكن امل�شتفيد)ة( من تقدمي 

�شفهيا وكتابيا معلومات لفظية وعددية تتعلق بال�شلوك الجتماعي وال�شحي داخل الأ�رشة :

ـ     يعرب �شفهيا عما يدل عليه �شلوك الزوجني داخل الأ�رشة وعن ال�شلوك ال�شحي املطلوب يف حالة حليمة.

ـ      يتلفظ ويكتب معلومات �شخ�شية : ال�شم، رقم الدار ورقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية(.

املقطع الأول الوحدة الثانية 

اأهداف املقطع : يتمكن امل�شتفيد وامل�شتفيدة مما ياأتي :

• تقدمي معلومات �شخ�شية تتعلق باحلياة الأ�رشية.	

• متييز الالم والراء والدال �سمعي� وب�رشي� يف كلم�ت ويف جمل.	

• ا�ستعم�ل الالم والراء والدال يف كلم�ت ويف جمل.	

• التلفظ بكلم�ت منعزلة وداخل جمل.	

• كت�بة حروف الالم والراء والدال منعزلة ويف كلم�ت. 	

• كت�بة كلم�ت تت�سمن حروف الالم والراء والدال. 	

• حفظ �سورة العلق.	

• ا�ستعم�ل الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف يف املحيط املهني.	

• ا�ستعم�ل اله�تف.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	
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املقطع الأولالن�شاط

االأ�رشة م�سوؤولية جم�عيةكف�ي�ت توا�سلية 

حرف الالمكف�ي�ت قرائية 

�سورة العلققيم وف�س�ئل

امل�س�ركة يف اتخ�ذ القراركف�ي�ت توا�سلية

حرف الراءكف�ي�ت قرائية

الوحدات والع�رشاتكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

ا�ستعم�ل اله�تفكف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف الدالكف�ي�ت قرائية

ق�سة �سعيدة + مراجعة الر�سيدكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي

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.  − التمهيد

− 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.

املالحظة

          يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

اأو مدى ح�سن م�س�عدته لزوجته على  امل�سوؤولية،  ا�ستهت�ر الزوج وعدم حتمله  اأفراد اجلم�عة حول مدى  يفتح حوارا مع   −
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، 

ُجِل واملَْراأَِة. ُة الرَّ مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. واجلملة النواة هي: اْلَع�ِئَلُة َم�ْسوؤُوِليَّ

التحاور

         يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o      القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
o      االنخراط يف العمل اجلم�عي.

o      تقدمي اأمثلة للم�س�ركة اجلم�عية داخل االأ�رشة.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم  

الأ�رشة م�شوؤولية جماعيةكفايات توا�شلية

حرف الالم  كفايات قرائية  

• ال�س�بقة: »االأ�رشة م�سوؤولية جم�عية«، ويدعوهم 	 امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�سوع احل�سة  ميهد املكون)ة( لدر�سه بتذكري 

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. 

التمهيد

• 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. 

• ب�سكل معزول حتته�، 	 ثم  اأحمر يف كل كلمة،  بلون  املكتوب  الالم  اإىل مالحظة حرف  اأفراد اجلم�عة  املكون)ة(  ي�ستدرج 

اأو يف  الكلمة،  اأول  اللوحة �سواء يف  املحددة يف  املدود  اأو  به بح�سب احلرك�ت  التلفظ  ال�سدد على متييز  ويحر�ص يف هذا 

و�سطه�، اأو يف اآخره�، ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• اإىل مالحظة ال�سورتني، ثم يقراأ عليهم 	 امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الالم �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم  ي�س�عد 

اجلملة ال�س�درة عن الزوجة يف كل موقف على حدة )زوجي ال يتحمل امل�سوؤولية - زوجي رجل م�سوؤول يِف الع�ئلة(، 

مركزا على التلفظ بحرف الالم املكتوب بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت، 

ثم يكلفهم 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 الالم متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة، ومنون� بتنوين ال�سم.	

• يدعو خم�طبيه اإىل متييز حرف الالم املعزول ب�رشي�، وو�سله ب�لكلمة املن��سبة مللء فراغه�، وذلك بعد مالحظة ال�سورة 	

امل�س�حبة له�، وتلفظ حرف الالم.

• الكلمة 	 – منجل(، واأن ي�سلوا  – جمل  ال�س�بق )جل�م  للن�س�ط  املوالية  الثالث  ال�سور  اأن يالحظوا  اأفراد اجلم�عة  يطلب من 

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 الالم �سمعي� وب�رشي�، ومتييز حرف الالم داخله�، وتلفظه. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• الكلم�ت 	 ب�الألف، وكذا  ب�ملد  اأو مو�سوال  م�ستقال  ال�سفحة،  اأ�سفل  الالم  كت�بة حرف  اأفراد اجلم�عة على  املكون)ة(  ي�سجع 

املقرتحة )رجل - لعب - جلد - هالل(، 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.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ األف�ظ تت�سمن حرف الالم

o .�كت�بة حرف امليم معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الالم

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام

عدد االأ�سطر - ق�بلية قراءة     

              م� كتب - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

�شورة  العلققيم وف�شائل

• ميهد املكون)ة( لدر�سه مب� يثري االنتب�ه، ويحفز اإىل مت�بعة الدر�ص، وي�سوق اإليه، وذلك مثل: 	

االنطالق ع�دة من ا�ستظه�ر ال�سورة ال�س�بقة.  o
حتديد داللة عنوان ال�سورة )معنى العلق(.   o

حتديد موقع ال�سورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآي�ته�، اأو اإبراز نوعه� )مكية - مدنية(.  o
االإ�س�رة اإىل م�سمونه� الع�م.  o

اإبراز اأهمية ال�سورة وف�سله� اأو اأ�سب�ب نزوله�. ومن اأمثلة ذلك م� ي�أتي:  o
�شورة العلق: �سورة مكية، عدد اآي�ته� 19، وهي اأول �سورة نزلت على النبي حممد  يف ال�سنة الث�لثة ع�رشة قبل الهجرة. 

والكل يعرف �سبب نزول اآي�ته� االأوىل عندم� ك�ن الر�سول- �سلى الله عليه و�سلم -  يتعبد يف غ�ر حراء فج�ءه امللك جربيل وق�ل 

له اقراأ، فق�ل الر�سول عليه ال�سالم م� اأن� بق�رئ، وتكرر هذا اخلط�ب، ثم ق�ل  جربيل - عليه ال�سالم -: )اقراأ ب��سم ربك الذي 

خلق..(. اأم� اجلزء االأخري منه� فنزل يف اأبي جهل عدو االإ�سالم وامل�سلمني.

 يتم االقت�س�ر على االآي�ت اخلم�ص االأوىل.

التمهيد

اإن�س�ت� ت�م�، مع احلر�ص على ذكر  اآي�ت  يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل م� �سيقراأه عليهم من   −
الكرمي  القراآن  يجيد قراءة  ب�سخ�ص  اال�ستع�نة  اأو  اأمكن،  اإذا  ت�سجيل  املالئمة، والتو�سل ب�رشيط  االأجواء  الب�سملة، وتهييئ 

وتالوته. ويف كل االأحوال ين�سح ب�لتقيد اأثن�ء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن، وبح�سن نطق احلروف خمرج� و�سفة، 

وا�ستح�س�ر قواعد الرتتيل من مد واإدغ�م واإظه�ر واإخف�ء ووقف...

الت�شميع

ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على م� يجلي الفهم، ويقرب املع�ين اإىل االأذه�ن، �سواء اأتعلق االأمر ب�رشح كلم�ت   −
اأو ب�رشح املع�ين وتف�سري االآي�ت دون اإ�سه�ب يف ذلك، ف�لغ�ية هي تقريب املع�ين لتي�سري احلفظ والفهم.

يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة والعب�رات امل�س�حبة له�، مركزا على �رشح تلك العب�رات،   −
وتو�سيح مع�نيه� يف عالقة ب�الآي�ت، بعد قراءته�، ثم يحملهم على ترديده� لرت�سيخه� يف اأذه�نهم. 

الفهم

ب�سكل جم�عي  ثم  ب�سكل فردي  الرتديد معه  اإىل  اآية، وبطريقة مت�أنية، ويدعو خم�طبيه  اآية  االآي�ت  املكون)ة( قراءة  يعيد   −
�س�عي� اإىل حتفيظه� لهم. 

يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة.   −
الرتدد
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اأ�سفل  االإط�ر  يف  الواردة  »املوؤمنون«  �سورة  من  الكرمية  االآي�ت  اإىل  االإن�س�ت  اإىل  اجلم�عة  ب�أفراد  املكون)ة(  يتدرج   −
خلق  اأطوار  اإبراز  على  ومركزا  الدر�ص،  مو�سوع  ب�الآي�ت  عالقته�  على  حميال  منه�،  املغزى  وا�ستخال�ص  ال�سفحة، 

االإن�س�ن.

يدعو املكون)ة( اأفراد اجلم�عة عند ا�ستخال�ص املغزى اإىل ترديد تلك االآي�ت الكرمية.   −

ال�شتنتاج

          يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي:

مل  اأنهم  له  تبني  اأو  وامل�ستفيدات،  امل�ستفيدين  من  عدد  لدن  من  ترتيله�  اإتق�ن  عدم  الحظ  اإذا  ال�سورة  ت�سميع  اإع�دة   o
يحفظوه� كم� يجب.

م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة.   o
الت�أكد من حفظ االآي�ت وا�ستظه�ره�.  o

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

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

التمهيد

−     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. 

ت�س�رك الزوجني وت�س�ورهم�  اأهمية  اإىل  ال�سلبي، ويتو�سل معهم  االإيج�بي واملوقف  اإىل متييز املوقف  املكون)ة( بهم  − يتدرج 
يف اتخ�ذ القرار ك�رشاء جرار مثال. 

املالحظة

         يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

يق�سم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى، ويعني م�سريا لكل منه�.  −
االأ�رشة؟  داخل  القرار  اتخ�ذ  يف  ن�سرتك  كيف  االآتي:  املو�سوع  حول  اأفراده�  بني  نق��س�  تفتح  اأن  جمموعة  كل  من  يطلب   −

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، 

َخ�ِذ اْلَقَر�ِر َداِخَل ااْلأُ�ْسـَرِة ؟. ُك يِف اتِّ مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. واجلملة النواة هي: َكْيَف َن�ْسرَتِ

التحاور

         يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o      القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
o      االنخراط يف العمل اجلم�عي.

o      تقدمي اأمثلة للم�س�ركة اجلم�عية داخل االأ�رشة.

تقومي 

وتعزيز

 التعلم  

امل�شاركة يف اتخاذ القراركفايات توا�شلية

حرف الراء  كفايات قرائية  

• 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.
التمهيد

• فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة 	 يراعي  مت�أنية  قراءة  القرار(  والرجل �رشيك�ن يف  )املراأة  النواة  اجلملة  املكون)ة(  يقراأ 

حرف الراء. 

• يتلفظ املكون)ة( ببع�ص كلم�ت اجلملة النواة، ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين	

           اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي. 

• املكتوب 	 الراء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

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�.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• اإىل مالحظة ال�سورتني، ثم يقراأ عليهم 	 ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف الراء �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم 

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.	

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي
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• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا 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 )�سجرة - جزر - وردة(، فريددونه� بعده، ثم ي�سلونه� 

ب�ل�سورة املن��سبة. وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف الراء �سمعي� وب�رشي�، ومتييز حرف الراء 

داخله�، والتلفظ به. 

• الكلم�ت 	 ب�الألف، وكذا  ب�ملد  اأو مو�سوال  ال�سفحة، م�ستقال  اأ�سفل  الراء  كت�بة حرف  اأفراد اجلم�عة على  املكون)ة(  ي�سجع 

املقرتحة )دار – امراأة - جرار(. 

• اأيديهم، 	 وحرك�ت  وامل�ستفيدين،  امل�ستفيدات  اأعم�ل  يتتبع  واأن  املعنية،  والكلم�ت  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ  اأن  ي�ستح�سن 

وطريقة كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الراء

o .�كت�بة حرف الراء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الراء

o .االلتزام بقواعد الكت�بة ال�س�لفة الذكر

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الوحدات والع�رشاتكفايات قرائية: احل�شاب

• ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة، وتر�سد مدى قدرتهم على كت�بة االأعداد من 1 اإىل 	

10 وا�ستعم�له� بح�سب املطلوب، اأو يف ال�سي�ق املهني. التمهيد

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة ال�سورة، واال�ستم�ع اإىل اجلملة ال�س�درة عن 	

الفالح: »كم من اخليل عند احل�ج علي؟«، ثم يكلفهم بَعدِّ تلك اخليول يف كل اإط�ر على حدة )3 – 2 –5(، والتلفظ ب�ملجموع 

 .)10(

• ي�ستنتج املكون)ة( مبعية اأفراد اجلم�عة الوحدات التي تت�ألف من عدد واحد من 0 اإىل 9، والع�رشات التي تتكون من عددين 	

اثنني، ويطلب منهم تعيينه� يف ال�سورة، اأو تلفظه�. 

• ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليه� الع�رشات يف ج�نبه� على الي�س�ر. 	

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة االأعداد املقرتحة ) 13 – 26 – 47 – 74 – 98(، وتلفظه�. 	

• يحر�ص املكون)ة( م� اأمكن على متييز الوحدات والع�رشات يف كل عدد على حدة، وتلفظه�.	

املالحظة

• ومراقبة 	 اأعم�لهم،  تتبع  على  اآنذاك  ويعمل  وع�رشات.  وحدات  من  مركبة  اأعداد  بكت�بة  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف 

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، ويتلفظ هو ب�لعدد املوايل، 

ويكلفهم بتحديد عن�رشيه، ثم كت�بته.

• ميكن للمكون)ة( اقرتاح اأعداد اأخرى للتدرب، والتو�سل ب�الألواح لكت�بته�.    	

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي :

     حتديد الوحدات والع�رشات فيم� ي�أتي: 20 – 44 – 60 - 10.	•

     يراعى يف تقومي الن�س�ط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات.	•

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأ�شتعمال الهاتفكفايات توا�شلية: التعبري

• ي�ستف�رش املكون)ة(، يف بداية احل�سة، امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول امتالكهم لهواتف حممولة، ومدى قدرتهم على ا�ستعم�له، 	

ويحفزهم اإىل اأهميته�، وكيفية ا�ستخدامه� دون اللجوء اإىل �سخ�ص اآخر.
التمهيد

• يوجه املكون)ة( عن�ية اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور االأربع امل�س�حبة للدر�ص، وحتديد املوقف الذي 	

تعرب عنه كل واحدة منه�.
املالحظة 

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته للحوار املتعلق بكل �سورة اأو موقف، ويحبذ يف هذه 	

املرحلة اأن يركز على العب�رات التي يتطلبه� التوا�سل عرب اله�تف، وذلك مثل: األو – ال�سالم عليكم – �سكرا، واأن يربز 

الغر�ص من ا�ستعم�له من قبل ب�ئع االأ�سم�ك للتوا�سل مع زبن�ئه اأو غريهم. 

ال�شماع

• يقرتح املكون)ة( على كل زوج من اجلم�عة ت�سخي�ص دور يح�كي�ن فيه الو�سعية التوا�سلية ال�س�بقة، اأو و�سعية اأخرى يتم 	

االتف�ق حوله�. وي�سرتط عليهم� يف اأث�ء الت�سخي�ص ا�ستعم�ل العب�رات التي تبني عن لب�قة ولي�قة وت�أدب.  

• يدعو املكون)ة( ب�قي اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة الرقمني اله�تفيني اأ�سفل ال�سفحة، والتمييز بينهم� من حيث طريقة كت�بتهم� 	

)اأعداد متوالية – اأعداد زوجية(، ومن حيث عر�سهم� )وحدات – ع�رشات(. 

• يعر�ص املكون)ة( على خم�طبيه م�سكلة ملعلم اأحمد الذي يرغب يف تزويد اأحد زبن�ئه برقم ه�تفه، ويدعوهم اإىل م�س�عدته، 	

فيكتبونه يف ورقة ب�دئني من ميني الرقم اإىل ي�س�ره، ثم يركبونه على اله�تف الث�بت اأو املحمول ب�دئني من الي�س�ر اإىل اليمني. 

التدرب
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يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على:

o .ت�سخي�ص حوار ثن�ئي لطلب معلومة اأو خدمة

o .ا�ستعم�ل اله�تف لتنفيذ املهمة املطلوبة

o .توظيف الوحدات والع�رشات

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف الدال كفايات قرائية

• 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.  

التمهيد

• النواة: )اأدب احلديث ف�سيلة حميدة( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة حرف 	 يقراأ املكون)ة( اجلملة 

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�. 

• يتلفظ املكون)ة( ب�حلرف مفتوح� اأو مك�سورا يف و�سط الكلمة )َد ـِد(، ويف كل مرة يردد معه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات جم�عي� 	

وفردي�.

املالحظة 

والتلفظ

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.

• بعد 	 املن��سبة  ب�ل�سورة  الكلمة  ال�س�بق، واأن ي�سلوا  للن�س�ط  املوالية  الثالث  ال�سور  اإىل مالحظة  اأفراد اجلم�عة  انتب�ه  يوجه 

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. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• 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.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الدال

o .�كت�بة حرف الدال معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت به� حرف الدال

o  .االلتزام بقواعد الكت�بة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

	  

الر�شيد :

يتم الرتكيز على ترويج م� ي�أتي، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

o .كلم�ت تنتمي اإىل حقل احلي�ة االأ�رشية

o .كلم�ت تنتمي يف جممله� اإىل القط�ع الفالحي

o .اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

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.

األحظ، 

واأعرب 
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يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة ال�سورة.	

• اختي�ر الو�سعية املن��سبة.	

• ا�ستعم�ل اله�تف لتبليغ معلومة ب�لكلم�ت واالأعداد. 	

ميكن اللجوء اإىل حم�ك�ة اأدوار، لتقومي اإجن�ز امل�ستفيد)ة(.

اأحتدث 

بالهاتف

يركز املكون)ة( على م� ي�أتي:

• القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.	

• التمكن من و�سل الكلمة ب�حلرف الذي تت�سمنه.	

ميكن للمكون)ة( اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ستفيد)ة( عن عجز اأو �سعوبة.

اأتلفظ، 

واأ�شل 

باحلرف 

املنا�شب

• يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.	

• يتلفظ املكون)ة( ب�لعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.	

• يكتب امل�ستفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.	

• ميكن مط�لب امل�ستفيد)ة( ب�لتمييز بني الوحدات والع�رشات.	

اأتلفظ 

العدد، 

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�س�ط مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

• ر�سم احلروف والكلم�ت يف احليز املخ�س�ص له�.	

• االلتزام بحجم احلروف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	

• احرتام عدد االأ�سطر.	

• ق�بلية قراءة م� كتب. 	

• تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 	

اأكتب

• العلق، 	 �سورة  من  املحددة  االآي�ت  حفظ  من  وامل�ستهدفني  امل�ستهدف�ت  متكن  مدى  لتقومي  وقت�  املكون)ة(  يخ�س�ص 

وا�ستظه�ره�.

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	

اأ�شتظهر

املقطع الثاينالوحدة الثانية

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مم� ي�أتي :

• تقدمي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق بتدبري احلي�ة االأ�رشية.	

• متييز النون والي�ء واجليم �سمعي� وب�رشي� يف كلم�ت ويف جمل.	

• ا�ستعم�ل النون والي�ء واجليم يف كلم�ت ويف جمل.	

• التلفظ بكلم�ت منعزلة وداخل جمل.	

• كت�بة حروف النون والي�ء واجليم منعزلة ويف كلم�ت. 	

• حفظ �سورة الفلق.	

• ا�ستعم�ل املئ�ت.	

• ا�ستعم�ل اله�تف.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	

املقطع الثاينالن�شاط

التع�ون بني اأفراد االأ�رشةكف�ي�ت توا�سلية 

حرف النونكف�ي�ت قرائية 

�سورة الفلققيم وف�س�ئل

الت�س�وي يف االأدواركف�ي�ت توا�سلية

حرف الي�ءكف�ي�ت قرائية

املئ�تكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل اله�تفكف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف اجليمكف�ي�ت قرائية

مع�جلة املواد الفالحية + مراجعة الر�سيدكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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−   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 
اأفراد  اأمثلة توؤكد ذلك، ثم يثري انتب�ههم اإىل اجل�نب االقت�س�دي، واأهمية تدبريه بف�سل التع�ون بني  القرار، وا�ستعرا�ص 

االأ�رشة.

التمهيد

−    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...

املالحظة

       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. 

القرار  اتخ�ذ  فوائد  ا�ستخال�ص  ذلك  �سي�ق  ويتم يف  �سفهي�،  اإليه  تو�سلت  م�  واملن�ق�سة،  التح�ور  بعد  املجموع�ت،  تعر�ص      −
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 

ِتَن�. ْوَجنْيِ اأ�َس��ُص اأُ�رْشَ َع�ُوُن َبنْيَ الزَّ الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال؛ وذلك مثل: َالتَّ

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.  o
االنخراط يف العمل اجلم�عي.  o

تقدمي اأمثلة للتع�ون بني اأفراد االأ�رشة.  o
ذكر اأمثلة تنم عن تدبري ميزانية االأ�رشة.   o

تقومي 

وتعزيز

 التعلم  

التعاون بني اأفراد الأ�رشةكفايات توا�شلية

• يقدم 	 ب��ستعم�له� يف كلم�ت، ثم  ال�س�بق، ويط�لبهم  املقطع  املدرو�سة يف  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلروف  املكون)ة(  يذكر 

احلرف اجلديد مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه. 
التمهيد

• حرف 	 وبخ��سة  احلروف،  خم�رج  فيه�  يراعي  مت�أنية  قراءة  ُمَت�َس�ُووَن(  َواْلَبُنوَن  )َاْلَبَن�ُت  النواة  اجلملة  املكون)ة(  يقراأ 

النون. 

• اإىل 	 وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ويدعو  النواة،  اجلملة  كلم�ت  بع�ص  املكون)ة(  يتلفظ 

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�.

املالحظة 

والتلفظ

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 	

ي�سلونه�  ثم  كلمة على حدة، فريددونه�،  بكل  املكون)ة(  يتلفظ  ذلك  عليهم  تعذر  واإذا  به�،  النطق  بعد  املن��سبة  ب�ل�سورة 

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. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• اأو مو�سوال ب�ملد ب�الألف، وكذا الكلم�ت 	 اأ�سفل ال�سفحة، م�ستقال  اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف النون  ي�سجع املكون)ة( 

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.

التدرب  
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• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف النون

o .�كت�بة حرف النون معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف النون

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

�شورة الفلققيم وف�شائل

• ي�ستهل املكون)ة( احل�سة بت�سخي�ص مكت�سب�ت امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة، فيعني بع�سهم ال�ستظه�ر �سورة العلق، ويثمن 	

اإجن�زاتهم، ثم ي�ستف�رشهم عمن يحفظ �سورة الفلق، ومن ال يحفظه�.

• اأو ا�ستظه�ر جزء منه�، ويتتبع تالوته، وي�سحح م� يعتور ترتيله من 	 اإىل ا�ستظه�ره�  يدعو املكون)ة( من يحفظ ال�سورة 

اأخط�ء، وال يتوانى يف ت�سجيع من اأج�د ذلك، ويف حث االآخرين على بذل اجلهد لبلوغ درج�ت اأف�سل..

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل م� �سيتلوه عليهم من �سورة الفلق اإن�س�ت� ت�م� يدل على اإجالل كت�ب 	

الله والتخ�سع عند تالوة اآي�ته الكرمية، ح�ر�س� م� اأمكن على ذكر التعوذ والب�سملة ثم احلمدلة، ومهيئ� االأجواء املالئمة لذلك.

• ميكن للمكون)ة( التو�سل ب�رشيط ت�سجيل اإن توافر، اأو ب�سخ�ص يجيد قراءة القراآن الكرمي وتالوته، ويف كال احل�لني يتعني 	

التقيد مب� ي�أتي:

o .سالمة التلفظ من اللحن�

o  .ح�سن نطق احلروف خمرج� و�سفة

o ...مراع�ة قواعد الرتتيل من مد واإدغ�م واإظه�ر واإخف�ء ووقف 

الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على تذليل ال�سعوب�ت اللغوية من قبيل :	

اأعوذ: اأجل�أ - الفلق: �سق ال�سيء وف�سل بع�سه من بع�ص، اأي كل م� يفلقه الله - الغ��سق: الليل اإذا ا�سود ظالمه - وقب: دخل 

ظالمه يف كل �سيء - النف�ث�ت: واحده� نف�ثة، من النفث وهو النفخ من ريق يخرج من الفم.. 

يتدرج املكون)ة( ب�أفراد اجلم�عة اإىل ا�ستخال�ص مغزى من االآي�ت الكرمية، مربزا قيمة التعوذ ب�لله واال�ستع�نة به، وميكنه هن� 

التذكري ب�أ�سب�ب النزول، وتتمثل يف م� اأمل ب�لر�سول عليه ال�سالم من �سحر، وكيف ج�ءه امللك�ن، وكيف عرف �سبب الداء، 

وكيف اأخرج اأ�س��ص ال�سحر، وكيف حلت العقد االإحدى ع�رشة بتت�بع قراءة اآي�ت املعوذتني االإحدى ع�رشة )�سورة الفلق و�سورة 

الن��ص(.

ال�رشح

• يعيد املكون)ة( قراءة االآي�ت اآية اآية، بطريقة مت�أنية، يراعي فيه� خم�رج احلروف...	

• يدعو املكون)ة( خم�طبيه اإىل الرتديد معه ب�سكل جم�عي، ثم ب�سكل فردي �س�عي� اإىل حتفيظ االآي�ت لهم. 	

• يحر�ص املكون)ة( على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة 	

اإىل ذلك.

الرتديد

• ن�س�ط 	 يف  والواردة  لل�سورة،  امل�س�حبة  والعب�رات  اال�ستنت�ج�ت  تلك  اإىل  االإن�س�ت  اإىل  اجلم�عة  ب�أفراد  املكون  يتدرج 

»اأ�ستفيد«. 

• يدعو املكون اأفراد اجلم�عة اإىل ترديد تلك العب�رات املتعلقة ب�لتعوذ اأو ب�ال�ستغف�ر، والتي وردت يف االإط�ر اأ�سفل ال�سفحة. 	

ال�شتنتاج

يقوم املكون)ة( االأداء ويعززه تبع� مل� ي�أتي :

o .ر�سد مدى متكن امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من ا�ستظه�ر االآي�ت

o .اإع�دة ت�سميع ال�سورة اإذا لوحظ عدم اإتق�ن ترتيله� من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

o  .م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

ميزانية  بتدبري  ال�سلة  ذات  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مكت�سب�ت  در�سه  بداية  يف  املكون)ة(  ي�سخ�ص   −
االأ�رشة، وفوائد الت�س�ور والت�س�رك يف حتمل امل�سوؤولية، وتقدمي اأمثلة دالة.

التمهيد

−    يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورتني، وحتديد مكون�تهم�، وم� يدل عليه 
تقدمي ال�سخ�ص بذلك احلجم. 

وم�س�كل،  نفور  من  ي�سببه  وم�  واختالف،  تب�ين  من  ذلك  يرتتب عن  م�  اإىل متييز  بهم  يتدرج      −
ويتو�سل معهم اإىل الت�س�وي يف

       االأدوار دون تغلب اأو تغليب. 

املالحظة

الت�شاوي يف الأدواركفايات توا�شلية
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         يتبع املكون)ة(، يف هذه املرحلة، اخلطوات املنهجية االآتية :

يق�سم امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت �سغرى، ويعني م�سريا لكل منه�.  −
من�ر�ص  كيف  االآتي:  ال�سوؤال  من  منطلقة  اأفراده�،  بني  نق��س�  تفتح  اأن  جمموعة  كل  من  يطلب   −

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.  −
اأداء  يف  الزوجني  بني  الت�س�وي  اأهمية  ويثمن  ال�سفحة،  اأ�سفل  ال�سورة  مالحظة  اإىل  النظر  يلفت   −

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 

َف�ُهم. ي َوالتَّ ا�سِ َ ٌة َعَلى الرتَّ ْوَجْيـن َمْبِنيَّ الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. واجلملة النواة هي:حَي�ُة الزَّ

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o      القدرة على التح�ور والنق��ص واإبداء الراأي.
o      االنخراط يف العمل اجلم�عي.

o      عر�ص اأمثلة للت�س�وي يف االأدوار بني الزوجني.

تقومي 

وتعزيز

 التعلم  

حرف الياء كفايات قرائية

• 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.

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

جمل.

التمهيد

• 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�. 	

• يف 	 احلرك�ت  بح�سب  به  التلفظ  متييز  على  ال�سدد،  هذا  يف  املكون)ة(،  يحر�ص 

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.	

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الت�لية :

• يقراأ عليهم 	 ثم  ال�سورتني،  اإىل مالحظة  الي�ء �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز حرف  ي�س�عد 

املعزولة،  الكلم�ت  اأحمر يف  بلون  املكتوب  الي�ء  التلفظ بحرف  املتح�ورين، مركزا على  الزوجني  ال�س�درة عن  اجلملة 

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. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• الكلم�ت 	 ب�الألف، وكذا  ب�ملد  اأو مو�سوال  م�ستقال  ال�سفحة،  اأ�سفل  الي�ء  كت�بة حرف  اجلم�عة على  اأفراد  املكون)ة(  ي�سجع 

املقرتحة )يد – جنيب - ن�ي(. 

• اأيديهم، 	 وحرك�ت  وامل�ستفيدين،  امل�ستفيدات  اأعم�ل  يتتبع  واأن  املعنية،  والكلم�ت  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ  اأن  ي�ستح�سن 

وطريقة كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الي�ء

o .�كت�بة حرف الي�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الي�ء

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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املئات كفايات قرائية: احل�شاب

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

• يعر�ص عليهم عددا من ثالثة اأرق�م، ويدعوهم اإىل متييز امل�ئة، وي�سوقهم اإىل تعرفه� �سواء اأج�بوا اأم تعذرت عليه االإج�بة. 	
التمهيد

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة الورقة النقدية من فئة م�ئة درهم، والعالمة 	

التي تعني االجت�ه اإىل مراك�ص، وامل�س�فة املتبقية، ويوجه انتب�ههم اإىل كال العددين الظ�هرين، وتعداد عن��رشه، ومتييزه 

عن األعداد يف الدر�ص ال�س�بق.

• ي�ستنتج املكون)ة( مبعية اأفراد اجلم�عة الوحدات التي تت�ألف من عدد واحد من 0 اإىل 9، وبني الع�رشات التي تتكون من 	

عددين اثنني، وبني املئ�ت التي ت�سم ثالثة 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. 

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة االأعداد املقرتحة ) 123 – 240 – 458 – 630 – 900 (، 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 يف كل عدد 

على حدة، وتلفظه�.

املالحظة

• اأعم�لهم، 	 تتبع  على  اآنذاك  ويعمل  ومئ�ت.  وع�رشات  وحدات  من  مركبة  اأعداد  بكت�بة  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  يط�لب 

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، 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�.    	

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي :

• حتديد الوحدات والع�رشات فيم� ي�أتي: 100 – 123 – 425 - 333.	

• تلفظ الوحدات والع�رشات واملئ�ت، وكت�بته�.	

• يراعى يف تقومي الن�س�ط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئ�ت.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأ�شتعمال الهاتفكفايات توا�شلية: التعبري

• يذكر املكون)ة(، يف بداية احل�سة، امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مب� مت التو�سل اإليه ب�س�أن ا�ستعم�ل اله�تف، وي�سوقهم اإىل مت�بعة 	

املو�سوع نظرا الأهميه يف تبليغ معلومة.
التمهيد

• يوجه املكون)ة( عن�ية اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سورتني امل�س�حبتني للدر�ص، وحتديد املوقف الذي تعرب 	

عنه كل واحدة منهم�، ومتييز اخلط�ب ال�س�در عن املتح�ورين.
املالحظة 

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اال�ستم�ع جيدا اإىل قراءته للحوار ال�سدر عن الرجل واملراأة، ويحبذ يف هذه 	

املرحلة اأن يركز على االأعداد امل�ستعملة. 
ال�شماع

• يدعو املكون)ة( ب�قي اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة الرقمني اله�تفيني امل�ستعملني، ومتييز االأعداد املكتوبة ب�ألوان خمتلفة هي 	

االأزرق واالأخ�رش واالأحمر بدءا من الي�س�ر.

• )06(، ويكلفهم 	 املحمول  ب�لث�بت  اخل��ص  الرقم  )05( عن  الث�بت  ب�له�تف  اخل��ص  الرقم  اإىل متييز  بهم  املكون)ة(  يتدرج 

ب�لتلفظ به. 

• يعر�ص املكون)ة( على خم�طبيه م�سكلة فالح يريد تركيب رقم لالت�س�ل بزبون، ويدعوهم اإىل م�س�عدته، ثم يركبونه على 	

اله�تف الث�بت اأو املحمول ب�دئني من الي�س�ر اإىل اليمني.

• يكلف املكون)ة( اأفراد اجلم�عة بكت�بة الرقم اله�تفي الذي ركبوه يف احليز املخ�س�ص للكت�بة مراعني اجلوانب ال�س�بقة الذكر 	

يف الوحدة االأوىل.

• يطلب املكون)ة( من امل�ستفيد اأو امل�ستفيدة ا�ستعم�ل الرقم اله�تفي املن��سب لالت�س�ل عرب ه�تف حممول، فيميز الرقم ال�سحيح، ويركبه.	

التدرب

يراعي املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين م� ي�أتي:

o .ا�ستعم�ل اله�تف لطلب معلومة اأو خدمة

o .توظيف الوحدات والع�رشات واملئ�ت

o .تركيب رقم ه�تفي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف اجليم  كفايات قرائية  

• ي�ستهل املكون)ة( احل�سة بتذكري امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ب�حلرفني املروجني يف هذا املقطع، وهم� النون والي�ء، وي�ستدرجهم 	

اإىل تقدمي كلم�ت تت�سمنهم� اأو تت�سمن اأحدهم�، ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد )اجليم(، ويحفز على تعرفه، ومتييزه عن 

احلروف ال�س�بقة.  

التمهيد
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• 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�.

املالحظة 

والتلفظ

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.	

• بعد 	 بقراج(   – ت�ج   – )جزر  تت�سمنه  التي  ب�لكلمة  ب�رشي�، وو�سله  اجليم  اإىل مالحظة ر�سم حرف  اجلم�عة  اأفراد  يدعو 

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 	

داخله�،  اجليم  حرف  ومتييز  وب�رشي�،  �سمعي�  اجليم  حرف  تت�سمن  كلم�ت  متييز  على  قدرتهم  من  للت�أكد  وذلك  اجليم. 

وتلفظه. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• ج�مع 	  - ح�ج   - )جود  املقرتحة  الكلم�ت  وكذا  ال�سفحة،  اأ�سفل  اجليم  حرف  كت�بة  على  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  ي�سجع 

كت�بتهم، ومدى  اأيديهم، وطريقة  اأعم�لهم، وحرك�ت  يتتبع  واأن  املحددة،  وب�لكلم�ت  به  يتلفظ  اأن  ب�أ�ص  م�سجد(، وال   -

احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف اجليم

o .�كت�بة حرف اجليم معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت به� حرف اجليم

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

	  

الر�شيد :

يتم الرتكيز على ترويج م� ي�أتي، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

كلم�ت تنتمي اإىل حقل العالق�ت االأ�رشية.  o
كلم�ت تنتمي يف جممله� اإىل القط�ع الفالحي.  o
اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئ�ت.  o

رقم�ن ه�تفي�ن.  o

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

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.

األحظ، 

واأعرب 

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(.

اأحتدث 

بالهاتف
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يركز املكون)ة( على م� ي�أتي:

• القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.	

• التمكن من و�سل الكلمة ب�حلرف الذي تت�سمنه.	

ميكن للمكون)ة( اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ستفيد)ة( عن عجز اأو �سعوبة.

اأتلفظ، 

واأ�شل 

باحلرف 

املنا�شب

• يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.	

• يتلفظ املكون)ة( ب�لعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.	

• يكتب امل�ستفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.	

• ميكن مط�لبة امل�ستفيد)ة( ب�لتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئ�ت.	

اأتلفظ 

العدد، 

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�س�ط مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

• ر�سم احلروف والكلم�ت يف احليز املخ�س�ص له�.	

• االلتزام بحجم احلروف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	

• احرتام عدد االأ�سطر.	

• ق�بلية قراءة م� كتب. 	

• تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 	

اأكتب

• الفلق، 	 �سورة  من  املحددة  االآي�ت  حفظ  من  وامل�ستهدفني  امل�ستهدف�ت  متكن  مدى  لتقومي  وقت�  املكون)ة(  يخ�س�ص 

وا�ستظه�ره�.

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	

• ي�ستعر�ص ا�ستغف�را.	

اأ�شتظهر

املقطع الثاينالوحدة الثانية

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مم� ي�أتي :

• تقدمي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق ب�ملح�فظة على �سحة االأ�رشة. 	

• متييز حروف ال�سني والف�ء واحل�ء �سمعي� وب�رشي� يف كلم�ت ويف جمل.	

• ا�ستعم�ل ال�سني والف�ء واحل�ء يف كلم�ت ويف جمل.	

• التلفظ بكلم�ت منعزلة وداخل جمل.	

• كت�بة حروف ال�سني والف�ء واحل�ء منعزلة ويف كلم�ت. 	

• حفظ ال�س�هد القراآين.	

• حتديد �سفة اأداء الو�سوء.	

• ا�ستعم�ل االآالف.	

• ا�ستعم�ل النفي.	

• التمر�ص بقواعد العمل اجلم�عي داخل الق�سم.	

املقطع الثالثالن�شاط

اأحرتم قواعد النظ�فةكف�ي�ت توا�سلية 

حرف ال�سنيكف�ي�ت قرائية 

الطه�رة والو�سوءقيم وف�س�ئل

زي�رة الطبيبكف�ي�ت توا�سلية

حرف الف�ءكف�ي�ت قرائية

االآالفكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

اأ�ستعمل النفيكف�ي�ت توا�سلية: التعبري

حرف احل�ءكف�ي�ت قرائية

اأهمية نظ�فة اليدين + مراجعة الر�سيدكف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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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.

التمهيد

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

املالحظة

          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. 

قواعد  من  من�ذج  ا�ستخال�ص  ذلك  �سي�ق  يف  ويتم  �سفهي�،  اإليه  تو�سلت  م�  واملن�ق�سة،  التح�ور  بعد  املجموع�ت،  تعر�ص   −
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.  −
اُم َقَواِعِد النَّظ�َفِة �ُسُلوٌك �َسِليٌم.  ي�ستعني املكون)ة( ب�ل�سورة اأ�سفل ال�سفحة، وب�جلملة املقرتحة االآتية: ِاْحرِتَ  −
الواجب  النظ�فة  قواعد  اإىل حتديد  ال�سني، ويدعوهم  اإبراز حرف  مت�أنية، مركزا على  قراءة  يقراأ اجلملة   −

احرتامه�. وال ب�أ�ص من اأن يقرتح �سورا اأخرى من��سبة تتعلق ب�لنظ�فة والوق�ية ال�سحية. 

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o      القدرة على التح�ور واإبداء الراأي.
o      االنخراط يف العمل اجلم�عي.

o      ربط املو�سوع ب�لو�سط املهني.
o      متييز قواعد النظ�فة والوق�ية ال�سحية.

تقومي 

وتعزيز

 التعلم  

اأحرتم قواعد النظافةكفايات توا�شلية

	  

	  

حرف ال�شني  كفايات قرائية  

• يقدم 	 ثم  كلم�ت،  ب��ستعم�له� يف  ال�س�بق، ويط�لبهم  املقطع  املدرو�سة يف  ب�حلروف  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  املكون)ة(  يذكر 

احلرف اجلديد )ال�سني(، مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه. 
التمهيد

• 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�.

املالحظة 

والتلفظ

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�، 

ال�سني �سمعي� وب�رشي�، ومتييز  للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن حرف  املن��سبة. وذلك  ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة 

حرف ال�سني داخله�، وتلفظه. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• الكلم�ت 	 ب�الألف، وكذا  ب�ملد  اأو مو�سوال  ال�سفحة، م�ستقال  اأ�سفل  ال�سني  اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف  املكون)ة(  ي�سجع 

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.

التدرب  
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• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ حرف ال�سني وكلم�ت تت�سمنه

o .�كت�بة حرف ال�سني معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف ال�سني

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

• يقدم املكون)ة( لدر�سه ب�الآية الكرمية )اإن الله يحب التوابني ويحب املتطهرين(، ثم ي�ستف�رش امل�ستفيدين وامل�ستفيدات حول 	

معنى التوبة والطه�رة، وحول العالقة بني الطه�رة والو�سوء، ويدعوهم اإىل تعرف ذلك انطالق� من االأن�سطة املقرتحة. 
التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل تالوته لل�س�هد القراآين مو�سوع الدر�ص )االآية ال�س�د�سة من �سورة 	

امل�ئدة(. 

• يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�سملة، وتهييئ االأجواء املالئمة على غرار م� تقدم يف الدرو�ص ال�س�بقة. 	

الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( الكلم�ت ال�سعبة.	

• يتدرج اإىل �رشح فحوى االآية الكرمية مو�سوع الدر�ص.	
ال�رشح

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية من خالل ترديده� ب�لتن�وب، فردي� ثم جم�عي�، ويوجه اأداءهم.	

• يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 	
الرتديد

• يفتح املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول الو�سوء واأهميته و�رشوطه، ثم يدعو اأحدهم للتو�سوؤ اأم�م زمالئه. 	

• يعمد املكون)ة(، يف تلك االأثن�ء، مع ب�قي اأفراد اجلم�عة، اإىل ت�سحيح اأدائه اأو تثمينه. وميكن للمكون اإذا م� �سعر ب�إحراج 	

اأم�م خم�طبيه اأن ي�ستعني ب�رشيط ال�سور املرافق للدر�ص، اأو يعر�ص �رشيط ت�سجيل ي�سبغ فيه �سخ�ص الو�سوء، وذلك اإذا 

م� توافرت لديه الو�س�ئل املن��سبة.

• ي�ستخل�ص ف�سل الو�سوء من خالل احلديث ال�رشيف الوارد يف ن�س�ط »اأ�ستفيد«.	

ا�شتخال�س 

الأحكام

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

o .ا�ستظه�ر االآية الكرمية

o .حتديد �سف�ت اأداء الو�سوء

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الطهارة  والو�شوءقيم وف�شائل

ال�سحية،  الوق�ية  و�سبل  النظ�فة  بقواعد  ال�سلة  ذات  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مكت�سب�ت  در�سه  بداية  يف  املكون)ة(  ي�سخ�ص   −
ويط�لبهم بتقدمي اأمثلة لذلك.

التمهيد

وحتديد  للدر�ص،  امل�س�حبة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  عن�ية  املكون)ة(  يوجه   −
مكون�ته�، ثم ترتيبه� ل�رشد ق�سة املراأة احل�مل

املالحظة

         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 اأهمية الفح�ص ب�لن�سبة اإىل املراأة   −

          احل�مل، وحول عالم�ت احلمل، والتلقيح... 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.  −
يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ح�سن اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ اجلملة املذيلة لل�سور: »الفح�ص مفيد للمح�فظة   −

على احل�مل«. 

يحر�ص املكون)ة( على متييز حرف الف�ء �سمعي� وب�رشي�، ويدعو خم�طبيه اإىل مالحظة كيفية التلفظ به وكت�بته.  −

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

          o        القدرة على التح�ور والنق��ص واإبداء الراأي.

          o        االنخراط يف العمل اجلم�عي.

          o        �رشد وق�ئع زي�رة طبيب. 

تقومي 

وتعزيز

 التعلم  

زيارة الطبيبكفايات توا�شلية
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حرف الفاء  كفايات قرائية  

• 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.	 التمهيد

• 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. 

• اأحمر يف كل 	 بلون  املكتوب  الف�ء  اإىل مالحظة حرف  اأفراد اجلم�عة  املكون)ة(  ي�ستدرج 

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�. 

املالحظة 

والتلفظ

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.

• وو�سله 	 منه�،  كل  يف  ب�رشي�  الف�ء  حرف  ومتييز  به�،  املت�سلة  والكلم�ت  ال�سور  مالحظة  اإىل  خم�طبيه  املكون)ة(  يدعو 

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.

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• 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(. 

• كت�بتهم، 	 وطريقة  اأيديهم،  وحرك�ت  وامل�ستفيدين،  امل�ستفيدات  اأعم�ل  ويتتبع  املعنية،  والكلم�ت  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ 

ومدى احرتامهم للحيز املطلوب.

• يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.	

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

o .تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف الف�ء

o .�كت�بة حرف الف�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o .كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف الف�ء

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

	  

الآلفكفايات قرائية: احل�شاب

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

• 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 0 اإىل 9، وبني 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 ) 1350 – 2865 – 5600 – 7382 – 9001 (، 	

واملئ�ت  والع�رشات  الوحدات  متييز  على  اأمكن  م�  املكون)ة(  ويحر�ص  الي�س�ر.  من  فيبداأ  ا�ستنت�جه،  مت  م�  وفق  وتلفظه� 

واالآالف يف كل عدد على حدة، وتلفظه�.

املالحظة

• 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�.    	

التدريب

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   74 25/09/19   13:44



75

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي :

• حتديد الوحدات والع�رشات واالآالف فيم� ي�أتي: 1000 – 5033 – 4252 - 5320.	

• 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.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأ�شتعمل النفيكفايات 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

• 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.
املالحظة 

• غري 	  - متفقة  ل�ست   - اأقبل  ال   - )اأقبل  للعب�رات:  قراءته  اإىل  جيدا  اال�ستم�ع  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  يدعو 

م�سوؤول(.

• يركز املكون)ة( على املوقف ال�سخ�سي للمتكلم، وعلى الكلم�ت الدالة على النفي )ال – ل�ست – غري(.	

ال�شماع

• 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.	
التدرب

يراعي املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ستفيدات وامل�ستفيدين م� ي�أتي:

o .ا�ستعم�ل كلم�ت دالة على النفي

o .متييز ال�سلوك القبيح م�ستعمال النفي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

حرف احلاء  كفايات قرائية  

• 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�.  

التمهيد

• 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. 

• ثم 	 اإىل ترديده� جم�عي�  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  النواة، مميزا كل كلمة على حدة، ويدعو  املكون)ة( بكلم�ت اجلملة  يتلفظ 

ب�سكل فردي، حيث يقت�رش على بع�ص العن��رش فقط.

• بلون 	 املكتوب  احل�ء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلم�عة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

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�.

املالحظة 

والتلفظ

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 	

داخله�،  احل�ء  حرف  ومتييز  وب�رشي�،  �سمعي�  احل�ء  حرف  تت�سمن  كلم�ت  متييز  على  قدرتهم  من  للت�أكد  وذلك  احل�ء. 

وتلفظه. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي
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• ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة حرف احل�ء اأ�سفل ال�سفحة، وكذا الكلم�ت املقرتحة )حممد - حي�ة - لق�ح(، وال 	

للحيز  كت�بتهم، ومدى احرتامهم  اأيديهم، وطريقة  اأعم�لهم، وحرك�ت  يتتبع  املحددة، واأن  به وب�لكلم�ت  يتلفظ  اأن  ب�أ�ص 

املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث :	

• تلفظ كلم�ت تت�سمن حرف احل�ء.	

• كت�بة حرف احل�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.	

• كت�بة كلم�ت تت�سمن حرف احل�ء، وتلفظه�.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

الر�شيد :

يتم الرتكيز على ترويج م� ي�أتي، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

o   كلم�ت تنتمي اإىل حقل احلم�ية ال�سحية والوق�ية من االأمرا�ص.
o   كلم�ت تنتمي يف جممله� اإىل حقل الفالحة واحلم�ية ال�سحية.

o   اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئ�ت واآالف.

تقومي التعلمات املكت�شبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة كل �سورة على حدة، وحتديد املوقف اأو الت�رشف املعرب 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.

األحظ، 

واأعرب 

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مب� ي�أتي:

• مالحظة �سور تعر�ص مواقف وو�سعي�ت، والتعبري عنه�. )ميكن اقرتاح عمل يف جمموع�ت(.	

• ا�ستعم�ل النفي للتعبري عن موقف �سيئ مالحظ.	

اأ�شتعمل 

النفي

يركز املكون)ة( على م� ي�أتي:

• القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.	

• التمكن من و�سل الكلمة ب�حلرف الذي تت�سمنه.	

ميكن للمكون)ة( اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ستفيد)ة( عن عجز اأو عن �سعوبة.

اأتلفظ، 

واأ�شل 

باحلرف 

املنا�شب

• يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.	

• يتلفظ املكون)ة( ب�لعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.	

• يكتب امل�ستفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.	

• ميكن مط�لبة امل�ستفيد)ة( ب�لتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف.	

اأتلفظ 

العدد، 

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�س�ط مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

• ر�سم احلروف والكلم�ت يف احليز املخ�س�ص له�.	

• االلتزام بحجم احلروف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	

• احرتام عدد االأ�سطر.	

• ق�بلية قراءة م� كتب. 	

• تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 	

اأكتب

• امل�ئدة، 	 �سورة  من  ال�س�د�سة  االآية  حفظ  من  وامل�ستهدفني  امل�ستهدف�ت  متكن  مدى  لتقومي  وقت�  املكون)ة(  يخ�س�ص 

وا�ستظه�ره�.

• يتم ذلك ب�سكل فردي.	

• يرتب امل�ستفيد)ة( مراحل الو�سوء.	

اأ�شتظهر
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الن�شاط امل�شتهدف: التوا�شل والتعبري

املهارات والكفايات
اأداة  

التقومي

ال�شوؤال 

املطروح
طريقة اإجناز التقومي

معرفة قواعد ال�سلوك 

داخل املجتمع: احلي�ة 

يف الو�سط االأ�رشي

�سفهي

اأحكي عن 

�سلوك الفالح 

والفالحة يف 

االأ�رشة

ال�سور  من  �سورة  كل  مالحظة  اإىل  امل�ستفيد)ة(  انتب�ه  املكون)ة(  يوجه 

ينم  اأكرث  اأو  �سلوك  عن  بتلق�ئية  والتحدث  لذاكرته،  ا�ستث�رة  املعرو�سة 

القرار. اتخ�ذ  يف  والت�س�رك  االأ�رشة،  داخل  ب�مل�سوؤولية  اال�سطالع  عن 

التعبري  على  والقدرة  ال�سلوك،  اختي�ر  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  املكون)ة(  يراعي 

عنه، واإظه�ر اال�ستف�دة من خربته، اأو مم� مت ترويجه يف الق�سم.

معرفة قواعد ال�سلوك 

داخل املجتمع: الوق�ية 

ال�سحية

�سفهي

م�ذا اأفعل ؟ 

ومل�ذا ؟

ال�سلوك  وحتديد  املالحظة،  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

والوق�ية  النظ�فة  يف  يتمثل  الذي  ال�سبب  وا�ستخال�ص  �سورة،  كل  عنه  تعرب  الذي 

ال�سحية واأهميتهم� يف احلي�ة االأ�رشية واملجتمعية.

اإنت�ج ملفوظ ب�سيط 

مرتبط مبعـي�ص احلي�ة 

اليومية ب��ستعم�ل 

كلم�ت م�ألوفة 

ومعلوم�ت

�سفهي

اأالحظ، 

واأ�ستعمل

يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على مالحظة ال�سلوك، والتعبري 

عنه بجمل تت�سمن اأدوات النفي )ال - لي�ص - غري(، وتعرب فعال عن موقف من رف�ص 

ذلك ال�سلوك، وا�ستثم�ر املعلوم�ت والكلم�ت امل�ألوفة لديه.

�سفهي
اأحتدث ب�له�تف

االأ�سخ��ص  اأو  الزبن�ء  ب�أحد  ه�تفي�  ب�الت�س�ل  التظ�هر  امل�ستفيد)ة(  املكون)ة( من  يطلب 

الذين يتع�مل معهم يف املج�ل، ويالحظ مدى متكنه من ا�ستعم�ل اله�تف، ومدى قدرته 

على تقدمي معلومة، اأو طلب خدمة..

 الكتابة :

ر�سم احلروف 

منعزلة 
اأكتب احلروفكت�بي

يقوم هذا الن�س�ط على املالحظة التجزيئية للحرف معزوال يف اأ�سك�له املختلفة، ويراعي 

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

ومدى التزامه ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، وق�بلية قراءة م� كتب...

ر�سم احلروف يف 

اأمالأ الفراغكت�بي�سي�ق كلمة

يدعو املكون)ة( امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة ال�سورة والكلمة الدالة عليه� التي تتخلله� نقط 

الفراغ، م�ستعين� يف بحروف  املن��سب مللء ذلك  االأ�سفل، واختي�ر احلرف  حذف يف 

الن�س�ط ال�س�بق. ويركز املكون)ة( على نوع احلرف املر�سوم بح�سب موقعه يف اأول 

الكلمة، اأو يف و�سطه�، اأو يف اآخره�. 

اأكتب الكلم�تكت�بير�سم الكلم�ت

يقوم هذا الن�س�ط على املالحظة الكلية للكلمة من خالل ر�سم احلرف داخله�، ويراعي 

املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على احرتام احليز املخ�س�ص للكلمة، ومدى 

التزامه ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، وق�بلية قراءة م� كتب، ف�سال عن 

اال�سرت�س�ل والت�ســـل�سل، وال�سالمة من االأخط�ء.

الن�شاط : تقومي ودعم

الن�شاط امل�شتهدف: القراءة والكتابة

القراءة والتلفظ :

متييز احلروف 

وتلفظه� داخل الكلمة 
�سفهي

اأتلفظ، واأ�سل 

ب�حلرف 

املن��سب

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

التلفظ بكل كلمة على حدة. وي�سرتط عدم  بعد  به�،  اأو كلمتني  من خالل و�سل كلمة 

الو�سل ب�حلرف التي مل يتم تلفظه�.  

�سفهيمتييز  الكلمة وتلفظه�

اأتلفظ واأ�سل 

الكلمة ب�ل�سورة 

املن��سبة

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

و�سله� به�، وتلفظه�.

التمييز ب�ل�سم�ع بني 

خمتلف الكلم�ت 

واجلمل

�سفهي 

اأ�سمع، واأ�سل 

ب�ل�سورة  

املن��سبة

اأو ثالث مرات، ويطلب من  الثالث مرتني  العب�رات  املكون)ة( كل عب�رة من  يقراأ 

امل�ستفيدات وامل�ستفيدين و�سل العب�رة التي �سمعوه� ب�ل�سورة املعربة عنه�.

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   77 25/09/19   13:44



78

الن�شاط امل�شتهدف: تقومي الرتبية الدينية

طريقة اإجناز التقوميال�شوؤال املطروحاأداة  التقومياملهارات والكفايات 

حفظ اآي�ت من القراآن 

الكرمي
�سفهي

اأ�ستظهر 
حفظهم  عدم  عن  عربوا  الذين  وامل�ستفيدين  ب�مل�ستفيدات  املكون)ة(  يبداأ 

ل�سورتي العلق والفلق، فيعني منهم من ي�ستظهر اإحداهم� اأو هم� مع�، مركزا 

على �سالمة النطق، وح�سن االأداء، واال�سرت�س�ل وعدم التعرث. 

اأداء الواجب�ت الدينية
�سفهي

اأرتب اأرك�ن

ُل االإ�سالم: اأَ�سِ

بَخط

ال�س�هد  ا�ستظه�ر  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  تقومي  يف  املكون)ة(  يركز 

القراآين، ثم و�سل كل �سورة ب�لرقم الذي يحدد رتبته� عند اأداء الو�سوء.

الن�شاط امل�شتهدف: تقومي احل�شاب

طريقة اإجناز التقوميال�شوؤال املطروحاأداة التقومياملهارات والكفايات 

متييز الوحدات 

والع�رشات واملئ�ت 

واالآالف 

�سفهي
اأميز العدد :

اأ�سل بخط  

االأعداد  ب�ملطلوب، ومتييزه عن  العدد  امل�ستفيد و�سل  املكون)ة( من  يطلب 

اأبدى  اإذا  اأم�  بذلك مبفرده،  امل�ستفيد  ق�م  اإذا  االأداء موفق�  االأخرى. ويعترب 

 – – الع�رشات  اأن يتلفظ املكون)ة( ب�ملطلوب )الوحدات  عجزا فمن الالزم 

املئ�ت - االآالف(، ويقوم امل�ستفيد)ة( بعملية الو�سل. 

تلفظ االأعداد 

)الوحدات 

والع�رشات واملئ�ت 

واالآالف(

اأتلفظ�سفهي

يركز املكون)ة( يف هذا املطلب على التلفظ ب�الأعداد، والتمييز يف ذلك بني 

مت  لو  امل�ستفيد)ة(  جواب  ويقبل  واالآالف.  واملئ�ت  والع�رشات  الوحدات 

التلفظ ب�سكل جتزيئي من اليمني اإىل الي�س�ر اأو من الي�س�ر اإىل اليمني.

كت�بة االأعداد :  

الوحدات 

والع�رشات واملئ�ت 

واالآالف

كت�بي

اأكتب

 اأكمل ب�لعدد 

املوايل

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( اأوال بكت�بة االأعداد يف احليز املحدد مراعي� الدقة 

يف ر�سم العدد، واحرتام الف�س�ء والرتتيب، وث�ني� بكت�بة العدد املوايل لكل 

عدد حمدد، وميكن للمكون)ة( اأن يتلفظ ذلك العدد م� دام املعي�ر حمددا يف 

القدرة على ر�سم العدد املطلوب.

ا�ستعم�ل االأعداد كت�بة 

وتلفظ� من اأجل تبليغ 

معلومة

اأراد ملعلم اأحمد

اإعط�ء رقم 

اله�تف 

لزبون، ا�ستعمل 

الرقم: ب�لوحدات 

– ب�لع�رشات
اأركب االأرق�م يف 

اله�تف

على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  االأول  للن�س�ط  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

ا�ستعم�ل االأعداد من اأجل حتقيق غر�ص معني، وهو تركيب الرقم اله�تفي، 

دام  م�  كت�بته�  اأو  ب�الأرق�م،  التلفظ  اأو  اله�تف،  ا�ستعم�ل  بني  فرق  وال 

الغر�ص هو اال�ستعم�ل ال�سحيح للعدد املطلوب يف املوقف املحدد اأو املف�جئ. 

اأم� يف الن�س�ط الث�ين فال بد من اإعط�ء االأولوية ال�ستعم�ل اله�تف، وتركيب 

الرقم املطلوب رقم� رقم� 

بح�سب الوحدات اأو رقمني برقمني تبع� للع�رشات.

الن�شاط امل�شتهدف: تقومي الكفايات

طريقة اإجناز التقومي

يقراأ املكون)ة( اجلمل املعربة عن الو�سعية قراءة مت�أنية، ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة له�، واال�ستم�ع اإليه 

جيدا، ثم يكلفهم بتحديد �سلوك الزوج، وم� يرمز اإليه، وحتديد ال�سلوك ال�سحي املطلوب. وكل ذلك �سفوي�.

اأفراد جم�عته على تقدمي املعلوم�ت، وكت�بته� يف املك�ن املحدد، م�ستعمال الكلم�ت واالأعداد ا�ستج�بة للو�سعية امل�سكلة يف  ي�س�عد املكون)ة( 

بداية الوحدة. 

يط�لبهم بعد ذلك بقراءة االأعداد املكتوبة ب�للون االأحمر، والتي هي معلوم�ت �سخ�سية تتعلق ب�ملري�سة. 

ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد)ة( من ا�ستثم�ر مكت�سب�ته، ومن اإدم�ج موارده يف حل امل�سكلة، وحتليله�.  

ملحوظة:  يتم التقومي فردي�، وقد ميكن اأن يتم يف جمموع�ت، اأو من خالل ت�سخي�ص اأدوار، وذلك يف التوا�سل والتعبري ب�سكل خ��ص، ويف تقومي 

الكف�ي�ت ب�سكل ع�م.
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�لوحدة �لثالثة: 

�لفالح ع�ضو يف �جلماعة �ملهنية
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�لوحدة �لثالثة : �لفالح ع�ضو يف �جلماعة �ملهنية

عند نهاية الوحدة الثالثة، يتمكن امل�شتفيد وامل�شتفيدة من تقدمي �شفهيا وكتابيا معلومات تتعلق بقواعد املهنة، 

وتلفظ خطاب وظيفي وكتابته. 

لتقومي هذه الأهداف، ننطلق من و�شعية تتطلب من امل�شتفيد)ة( اأن:

يعرب �شفهيا عن اإن�شاء م�رشوع تعاوين مهني.

يقراأ ويكتب معلومات تتعلق باملو�شوع: لفتة، معلومات �شخ�شية...

يح�شب م�شاريف التنقل با�شتعمال طريقة اجلمع والطرح. 

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

الفالحون جم�عة مهنيةكف�ي�ت توا�سلية 
التع�ون بني اأفراد اجلم�عة 

املهنية واجب

الفالح يح�فظ على جودة 

املنتوج

حرف ال�سنيحرف الق�فحرف الزايكف�ي�ت قرائية 

اأداء ال�سالة�سورة الن��ص�سورة الن�رشقيم وف�س�ئل

حرف الغنيحرف العنيحرف الذالكف�ي�ت قرائية

الطرحاجلمع مع االحتف�ظاجلمعكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب

كف�ي�ت توا�سلية: 

التعبري
اأعرب عن االأي�م وال�سهوراأحدد املواقعاأحدد االجت�ه�ت

حرف الط�ءحرف اخل�ءحرف ال�س�دكف�ي�ت قرائية

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية 

+ ر�سيد

متويل امل�س�ريع ال�سغرى + 

مراجعة الر�سيد
الرتبة + مراجعة الر�سيد

امل�ء والرتبة + مراجعة 

الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

املو�شوع: الفالحون جماعة مهنية )املقطع الأول( كفايات توا�شلية

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه بحوار مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور الفالح يف املجتمع، واالأعم�ل التي يقوم به�.	

• يلفت املكون)ة( نظرهم اإىل اأهمية قط�ع الفالحة يف التنمية الب�رشية. 	
التمهيد

• يدعو املكون)ة( اأفراد املجموع�ت اإىل مالحظة ال�سور الـمعرو�سة يف الن�س�ط، 	

وحتديد اأمن�ط االأن�سطة التي   مت�ر�ص يف  جم�ل الفالحة.

• ميكن للمكون)ة( اأن ي�ستف�رش كذلك عن االأعم�ل التي تزاول يف حميط امل�ستفيدين 	

وامل�ستفيدات ك�لزراعة، وتربية املوا�سي وال�سقي... املالحظة
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• يفتح املكون)ة( حوارا مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول دور كل ن�س�ط فالحي يف التنمية، وذلك مثل:	

o الك�س�ب: يوفر االإنت�ج احليواين لغذاء املواطن

o املزارع: يوفر لل�س�كنة املواد الغذائية ال�رشورية من زرع وخ�رش وفواكه 

o املق�ول الفالحي: يطور املنتوج عن طريق اال�ستثم�ر

o النق�ل: يلعب دورا يف تو�سيل االإنت�ج اإىل الزبون

بعد احلوار ي�س�عد املكون)ة( امل�س�ركني على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة، مع الرتكيز 

على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال، واجلملة النواة هي:  التزام قواعد املهنة الزم

  التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o  مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية دور الفالح يف تنمية البلد، واأهمية كل ن�س�ط مهني، ومدى

اإدراكهم ملفهوم اجلم�عة املهنية.

o .القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

َعاُوُن َبنْيَ اأَْفراِد اجلماعة املهنية واجب )املقطع الثاين( املو�شوع: التَّ كفايات توا�شلية

• اأنهم 	 وامل�ستفيدات  امل�ستفيدون  اأدرك  ال�س�بق، حيث  التوا�سل  اإليه يف در�ص  تو�سل  ب�لتذكري مب�  املكون)ة( در�سه  ي�ستهل 

يكونون جم�عة مهنية، ثم يربط الدر�ص ال�س�بق ب�جلديد بجعلهم يدركون اأهمية التع�ون فيم� بينهم لتحقيق التك�مل املطلوب.
التمهيد

• ال�سور 	 مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  يدعو 

املعرو�سة يف الن�س�ط، وحتديد نوع امل�س�ريع التع�ونية التي يتطرق 

اإليه� امل�س�ركون مثل: زراعة منتوج معني، اإن�س�ء تع�ونية، �رشاء 

جرار، تربية النحل اأو االأرانب...

املالحظة

 

• يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلم�عة حول نوع امل�س�ريع التي حتت�ج اإىل تع�ون يف ظل اجلم�عة املهنية.	

• تقرتح 	 اأن  يطلب من كل جمموعة  ثم  منه�،  لكل  م�سريا  ويعني  اإىل جمموع�ت �سغرى،  امل�ستفيدين  اأو  امل�ستفيدات  يق�سم 

م�رشوع� تع�وني� لتحقيق اإنت�ج معني.

• يكلف كل جمموعة بعر�ص امل�رشوع الذي تو�سلت اإليه لي�ستنتج معهم اأن هن�ك عدة اإمك�ن�ت للتع�ون بني اأفراد اجلم�عة 	

املهنية.

بعد احلوار ي�س�عد املكون)ة( امل�س�ركني على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة مع الرتكيز على 

احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. واجلملة النواة هي:

ِّ
َراِعي وِل الزِّ وعً� ِلَنْقِل املَـْح�سُ ِحنَي َم�رْشُ  اأََق�َم َفِريٌق ِمَن الَفالَّ

  التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية التع�ون بني اأفراد املج�عة املهنية

o .مدى توفقهم يف اقرتاح م�رشوع تع�وين

o .القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: الفالح يحافظ على جودة املنتوج )املقطع الثالث( كفايات توا�شلية

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه ب�لتذكري مب� تو�سل اإليه يف در�سي التوا�سل ال�س�بقني، حيث اأدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات اأنهم 	

اأهمية حف�ظ كل مهني،كيفم�  ال�س�بق ب�جلديد بجعلهم يدركون  الدر�ص  ثم يربط  التنمية،  ت�سهم يف  يكونون جم�عة مهنية 

ك�نت مهنته، على جودة املنتوج.

التمهيد
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• يف 	 املعرو�سة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  يدعو 

الن�س�ط، وحتديد  اجلودة املطلوبة يف كل مراحل املنتوج من مرحلة اإنت�جه اإىل 

جنيه ونقله حتى ي�سل اإىل الزبون )انظر ال�سور املعرو�سة جلني الزيتون(.
املالحظة 

• يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلم�عة حول مع�يري اجلودة يف االإنت�ج 	

الفالحي؛ وذلك مثل:

o �تربية املوا�سي ونقله� وذبحه� وتوزيعه

o تربية الدواجن ونقله� اإىل الزبون

o االإنت�ج ال�سجري من ليمون وتف�ح واإج��ص وغريه

o اإنت�ج احلليب وم�ستق�ته من زبدة وجنب

o ...حتويل بع�ص املنتوج�ت كزيت الزيتون واالأرك�ن والعطور

بعد احلوار ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة، مع 

الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. واجلملة النواة هي:

ْوَدِة ُم �رُشوَط اجْلَ ِا�ْسرَتِ َمْنُتوجً� َيْحرَتِ

  التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من معرفة قواعد احلف�ظ على جودة املنتوج

o .مدى توفقهم يف اقرتاح اأمثلة من جم�ل اإنت�جهم

o .القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: حرف الزاي + حرف الذال + حرف ال�شاد )املقطع الأول( كفايات قرائية  

ميهد املكون)ة( لدرو�سه الثالثة م�سرت�سدا ب�خلطوات املوالية، فيخت�ر م� يالئم الفئة امل�ستهدفة، وذلك تبع� مل� ي�أتي:

• امل�ستخل�سة 	 النواة  اجلملة  الوقوف على  بهدف  ال�س�بقة  والتوا�سل  التح�ور  وامل�ستفيدين مبو�سوع ح�سة  امل�ستفيدات  تذكري   

منه�، ومتييز احلرف املتواتر فيه� ح�سب االإمك�ن. 

• ت�سخي�ص مكت�سب�تهم بخ�سو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�س�بق، اأو بخ�سو�ص احلرف املدرو�ص يف احل�سة الف�رطة. 	

ويف ح�لة التع�مل مع حريف الزاي والذال ي�ستح�سن اأن يذكر بحريف الراء والدال املدرو�سني يف الوحدة الث�نية، ومن ثم 

يق�رن بني احلرفني من حيث الر�سم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهم� نطق� وخط�..

• مط�لبة اجلم�عة امل�ستهدفة ب��ستعم�ل احلرف مو�سوع التذكر يف كلم�ت، ثم تقدمي احلرف اجلديد )الزاي اأو الذال اأو ال�س�د(، 	

مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �س�بق�. 

• اأو 	 الذال  اأو  )الزاي  امل�ستهدف  احلرف  تت�سمن  اأن  �رشيطة  وامل�ستفيدون،  امل�ستفيدات  عنه  عرب  مم�  عب�رة  اأو  كلمة  انتق�ء 

ال�س�د(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�سمه، وتلفظه. 

يف جميع االأحوال ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل متييز احلرف مو�سوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ستعم�له.. 

التمهيد

• ُح 	 ُد الَفالَّ ر اأَنَّ الَعَمَل َبْذَرُة ُذَرة َنْبُذُره� - َيْح�سُ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�سوع الدر�ص )الِتَزاُم ُزماَلِء امِلْهَنِة اَلِزٌم - َتَذكَّ

َدة �سْيفً�( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة احلرف امل�ستهدف.  ب�حَل��سِ

• يتلفظ املكون)ة( ببطء بع�ص كلم�ت اجلملة النواة، ويجلي م� اأمكن كل حرف من حروفه�، ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 	

اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة احلرف 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�.

ميكن اإ�س�فة كلم�ت اأو عب�رات اأخرى، فيتلفظ به� ببطء على غرار م� تقدم، �رشيطة اأن تت�سل مب� يروج يف القط�ع، واأال ت�سمل 

�سعوب�ت، اأو ت�سبب تعرثا.

املالحظة 

والتلفظ
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية االآتية:

• ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�سوع الدر�ص )الزاي اأو الذال اأو ال�س�د( �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم 	

اإىل مالحظة ال�سورة اأو ال�سور امل�س�حبة للن�س�ط، ثم يقراأ عليهم اجلملة املت�سلة به�، واملت�سمنة للحرف املق�سود املكتوب 

بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت، ثم يكلفهم ب�لتلفظ 

ب�لكلم�ت ذاته� اأو كلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.

• يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم احلرف )الزاي اأو الذال اأو ال�س�د( متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة، اأو 	

منون� اأو م�سعف� اأو ممدودا.. وي�ستح�سن اأن ي�سري اإىل احلركة املميزة اأو عالمة الرتقيم املو�سوعة يف االإط�ر بلون مغ�ير، 

ويدعو اإىل ا�ستعم�له� يف حرف مدرو�ص، اأو يف احلرف عينه، اأو يف �سي�ق معني دون االإ�سه�ب يف ذلك اأو االإكث�ر من 

احلرك�ت والعالم�ت.

• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور، واأن ي�سلوا الكلمة ب�ل�سورة املن��سبة بعد النطق به�، واإذا تعذر عليهم ذلك 	

يتلفظ بكل كلمة على حدة، فريددونه�، ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة املن��سبة. وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن 

احلرف �سمعي� وب�رشي�، ومتييز احلرف )الزاي اأو الذال اأو ال�س�د( داخله�، والتلفظ به. 

• مللء 	 املن��سبة  ب�لكلمة  وو�سله  ال�س�د(،  اأو  الذال  اأو  )الزاي  ب�رشي�  املعزول  احلرف  متييز  اإىل  الق�سم  جم�عة  اأفراد  يدعو 

فراغه�، وذلك بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له�، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ستهدف مق�رنة بحرف �سبيه 

مدرو�ص على غرار م� اأ�سري اإليه يف التمهيد. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• اأ�سفل ال�سفحة، م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد، 	 ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة احلرف )الزاي اأو الذال اأو ال�س�د( 

وكذا الكلم�ت واجلملة املقرتحة، وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعم�لهم، وحرك�ت اأيديهم، 

وطريقة كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة.

التدرب  

−     يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:
 o    تلفظ األف�ظ تت�سمن حرف الزاي اأو الذال اأو ال�س�د.

 o     كت�بة حرف الزاي اأو الذال اأو ال�س�د معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه�.

 o     كت�بة كلم�ت وجمل اأو عب�رات تت�سمن حرف الزاي اأو الذال اأو ال�س�د. 

 o     االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام عدد 

االأ�سطر - ق�بلية قراءة م� كتب

               - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: حرف الفاء + حرف العني + حرف اخلاء )املقطع الثاين( كفايات قرائية  

ميهد املكون)ة( لدرو�سه الثالثة م�سرت�سدا ب�خلطوات االآتية، فيخت�ر م� يالئم الفئة امل�ستهدفة، وذلك تبع� مل� ي�أتي:

• امل�ستخل�سة 	 النواة  اجلملة  الوقوف على  بهدف  ال�س�بقة  والتوا�سل  التح�ور  وامل�ستفيدين مبو�سوع ح�سة  امل�ستفيدات  تذكري   

منه�، ومتييز احلرف املتواتر فيه� ح�سب االإمك�ن. 

• ت�سخي�ص مكت�سب�تهم بخ�سو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�س�بق، اأو بخ�سو�ص احلرف املدرو�ص يف احل�سة الف�رطة. 	

ي�ستح�سن اأن يذكر بحروف مت�س�بهة �س�بقة ك�لف�ء مثال اأثن�ء تن�ول حرف الق�ف، واحل�ء واجليم اأثن�ء تن�ول حرف اخل�ء.. 

ومن ثم يق�رن بني احلرفني من حيث الر�سم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهم� نطق� وخط�..

• مط�لبة اجلم�عة امل�ستهدفة ب��ستعم�ل احلرف مو�سوع التذكر يف كلم�ت، ثم تقدمي احلرف اجلديد )الق�ف اأو العني اأو اخل�ء(، 	

مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �س�بق�. 

• اأو 	 العني  اأو  )الق�ف  امل�ستهدف  احلرف  تت�سمن  اأن  �رشيطة  وامل�ستفيدون،  امل�ستفيدات  عنه  عرب  مم�  عب�رة  اأو  كلمة  انتق�ء 

اخل�ء(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�سمه، وتلفظه. 

يف جميع االأحوال ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل متييز احلرف مو�سوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ستعم�له.. 

التمهيد

• َع�ُوُن َمَع الَفاّلحنَي 	 - التَّ �رَشِ حنَي اإِق�َمَة َم�رْشوٍع ِلَنْقِل اخْلُ َر َفريٌق ِمَن الَفالَّ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�سوع الدر�ص )َقرَّ

( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة احلرف امل�ستهدف.  ُط املَْغِرِب االأَْخ�رَشِ ِر - ُمـَخطَّ ُي�َس�ِعُد َعَلى التََّطونُّ

• يتلفظ املكون)ة( ببطء بع�ص كلم�ت اجلملة النواة، ويجلي م� اأمكن كل حرف من حروفه�، ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 	

اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة احلرف 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�.

ميكن اإ�س�فة كلم�ت اأو عب�رات اأخرى، فيتلفظ به� ببطء على غرار م� تقدم، �رشيطة اأن تت�سل مب� يروج يف القط�ع، واأال ت�سمل 

�سعوب�ت، اأو ت�سبب تعرثا.

املالحظة 

والتلفظ
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية االآتية:

• اأو اخل�ء( �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم 	 العني  اأو  )الق�ف  الدر�ص  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�سوع  ي�س�عد 

اإىل مالحظة ال�سورة اأو ال�سور امل�س�حبة للن�س�ط، ثم يقراأ عليهم اجلملة املت�سلة به�، واملت�سمنة للحرف املق�سود املكتوب 

بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت، ثم يكلفهم ب�لتلفظ 

ب�لكلم�ت ذاته� اأو بكلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.

• اأو اخل�ء( متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة، 	 اأو العني  يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم احلرف )الق�ف 

اإىل  بلون مغ�ير، ويدعو  االإط�ر  املو�سوعة يف  الرتقيم  اإىل عالمة  ي�سري  اأن  اأو ممدودا.. وي�ستح�سن  اأو م�سعف�  اأو منون� 

ا�ستعم�له� يف �سي�ق معني دون االإ�سه�ب يف ذلك.

• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور، واأن ي�سلوا الكلمة ب�ل�سورة املن��سبة بعد النطق به�، واإذا تعذر عليهم ذلك 	

يتلفظ بكل كلمة على حدة، فريددونه�، ثم ي�سلونه� ب�ل�سورة املن��سبة. وذلك للت�أكد من قدرتهم على متييز كلم�ت تت�سمن 

احلرف �سمعي� وب�رشي�، ومتييز احلرف )الق�ف اأو العني اأو اخل�ء( داخله�، والتلفظ به. 

• يدعو اأفراد جم�عة الق�سم اإىل متييز احلرف املعزول ب�رشي� )الق�ف اأو العني اأو اخل�ء(، وو�سله ب�لكلمة املن��سبة مللء فراغه�، 	

وذلك بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له�، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ستهدف مق�رنة بحرف �سبيه مدرو�ص 

على غرار م� اأ�سري اإليه يف التمهيد. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة احلرف )الق�ف اأو العني اأو اخل�ء( اأ�سفل ال�سفحة، م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد، وكذا 	

الكلم�ت واجلملة املقرتحة، وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعم�لهم، وحرك�ت اأيديهم، وطريقة 

كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة. 

• ي�س�عدهم م� اأمكن على تكملة اجلمل املقرتحة، واملتميزة ب�لطول الذي ا�ستدع�ه التدرج املنهجي.	

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:	

o .تلفظ األف�ظ تت�سمن حرف الق�ف اأو العني اأو اخل�ء

o .�كت�بة حرف الق�ف اأو العني اأو اخل�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o  .كت�بة كلم�ت وجمل تت�سمن حرف الق�ف اأو العني اأو اخل�ء

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام عدد

االأ�سطر - ق�بلية قراءة م� كتب - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: حرف ال�شني +  حرف الغني + حرف الطاء )املقطع الثالث(كفايات قرائية  

ميهد املكون)ة( لدرو�سه الثالثة م�سرت�سدا ب�خلطوات االآتية، فيخت�ر م� يالئم الفئة امل�ستهدفة، وذلك تبع� مل� ي�أتي:

• امل�ستخل�سة 	 النواة  الوقوف على اجلملة  ال�س�بقة بهدف  التح�ور والتوا�سل  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبو�سوع ح�سة   تذكري 

منه�، ومتييز احلرف املتواتر فيه� ح�سب االإمك�ن. 

• ت�سخي�ص مكت�سب�تهم بخ�سو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�س�بق، اأو بخ�سو�ص احلرف املدرو�ص اآنف�. 	

ي�ستح�سن اأن يذكر بحروف مت�س�بهة �س�بقة ك�ل�سني مثال اأثن�ء تن�ول حرف ال�سني، والعني اأثن�ء تن�ول حرف الغني.. ومن 

ثم يق�رن بني احلرفني من حيث الر�سم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهم� نطق� وخط�..

• مط�لبة اجلم�عة امل�ستهدفة ب��ستعم�ل احلرف مو�سوع التذكر يف كلم�ت، ثم تقدمي احلرف اجلديد )ال�سني اأو الغني اأو الط�ء(، 	

مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �س�بق�. 

• اأو 	 اأو الغني  )ال�سني  امل�ستهدف  احلرف  تت�سمن  اأن  �رشيطة  وامل�ستفيدات،  امل�ستفيدون  عنه  عرب  مم�  عب�رة  اأو  كلمة  انتق�ء 

الط�ء(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�سمه، وتلفظه. 

يف جميع االأحوال ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل متييز احلرف مو�سوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ستعم�له.. 

التمهيد

ِة - التَّْخِطيُط َطِريُق  َوتِه الِفالِحيَّ  برَثْ
ٌّ

اُك�َص - َامْلَْغِرُب َغِني رَّ �َي مِبُ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�سوع الدر�ص )�رِشْبُت ال�سَّ

ِر( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة احلرف امل�ستهدف.  التََّطونُّ

• يتلفظ املكون)ة( ببطء بع�ص كلم�ت اجلملة النواة، ويجلي م� اأمكن كل حرف من حروفه�، ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 	

اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة احلرف 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�.

ميكن اإ�س�فة كلم�ت اأو عب�رات اأخرى، فيتلفظ به� ببطء على غرار م� تقدم، �رشيطة اأن تت�سل مب� يروج يف القط�ع، واأال ت�سمل 

�سعوب�ت، اأو ت�سبب تعرثا.

املالحظة 

والتلفظ
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية االآتية:

• اأو الط�ء( �سمعي� وب�رشي�، فيدعوهم 	 اأو الغني  ي�س�عد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�سوع الدر�ص )ال�سني 

اإىل مالحظة ال�سورة اأو ال�سور امل�س�حبة للن�س�ط، ثم يقراأ عليهم اجلملة املت�سلة به�، واملت�سمنة للحرف املق�سود املكتوب 

بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت، ثم يكلفهم ب�لتلفظ 

ب�لكلم�ت ذاته� اأو بكلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.

• يتدرج ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ر�سم احلرف )ال�سني اأو الغني اأو الط�ء( متحرك� ب�لفتحة وال�سمة والك�رشة، 	

اإىل  اإىل عالمة الرتقيم املو�سوعة يف االإط�ر بلون مغ�ير، ويدعو  اأن ي�سري  اأو ممدودا.. وي�ستح�سن  اأو م�سعف�  اأو منون� 

ا�ستعم�له� يف �سي�ق معني دون االإ�سه�ب يف ذلك.

• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور، 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 احلرف �سمعي� وب�رشي�، ومتييز احلرف )ال�سني اأو الغني اأو الط�ء( داخله�، والتلفظ به. 

• يدعو اأفراد جم�عة الق�سم اإىل متييز احلرف املعزول ب�رشي� )ال�سني اأو الغني اأو الط�ء(، وو�سله ب�لكلمة املن��سبة مللء فراغه�، 	

وذلك بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له�، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ستهدف مق�رنة بحرف �سبيه مدرو�ص 

على غرار م� اأ�سري اإليه يف التمهيد. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة احلرف )ال�سني اأو الغني اأو الط�ء( اأ�سفل ال�سفحة، م�ستقال اأو مو�سوال ب�ملد، وكذا 	

الكلم�ت واجلملة املقرتحة، وال ب�أ�ص اأن يتلفظ به وب�لكلم�ت واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعم�لهم، وحرك�ت اأيديهم، وطريقة 

كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة. 

• ي�س�عدهم م� اأمكن على تكملة اجلمل املقرتحة، واملتميزة ب�لطول الذي ا�ستدع�ه التدرج املنهجي.	

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:	

o .تلفظ األف�ظ تت�سمن حرف ال�سني اأو الغني اأو الط�ء   

o .�كت�بة حرف ال�سني اأو الغني اأو الط�ء معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه    

o  .كت�بة كلم�ت وجمل تت�سمن حرف ال�سني اأو الغني اأو الط�ء    

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء الكت�بي - احرتام عدد    

االأ�سطر - ق�بلية قراءة م� كتب

                - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: �شورة الن�رش و�شورة النا�سقيم وف�شائل

• ميهد املكون)ة( لدر�سه مب� يثري االنتب�ه، ويحفز اإىل مت�بعة الدر�ص، وي�سوق اإليه، وذلك مثل: 	

o  ..�االنطالق ع�دة من ا�ستظه�ر ال�سورة اأو جزء منه

o  .)...حتديد داللة عنوان ال�سورة )معنى الن�رش وعالقته ب�لفتح

o .)حتديد موقع ال�سورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآي�ته�، اأو اإبراز نوعه� )مكية - مدنية

o .االإ�س�رة اإىل م�سمونه� الع�م

o :اإبراز اأهمية ال�سورة وف�سله� اأو اأ�سب�ب نزوله�. ومن اأمثلة ذلك م� ي�أتي

�شورة الن�رش: �سورة مدنية، ت�ستمل على ثالث اآي�ت، وتعترب اآخر �سورة نزلت، وهي حتمل ب�س�رة، واأمرا، واإ�س�رة، وتنبيه�. 

عن ابن عب��ص ق�ل: مل� اأقبل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من غزوة حنني، واأنـزل الله تع�ىل: »اإَِذا َج�َء َن�رْشُ اللَِّه » ق�ل: 

 بن اأبي ط�لب وي� ف�طمة قد ج�ء ن�رش الله والفتح، وراأيُت الن��ص يدخلون يف دين الله اأفواج�، ف�سبح�ن ربي وبحمده، 
ّ

»ي� علي

واأ�ستغفره اإنه ك�ن توابً�«.

�شورة النا�س: �سورة مكية، واآخر �سورة يف القراآن الكرمي من حيث الرتتيب، ال من حيث النزول. وهي ت�ستمل على 6 اآي�ت. 

وترتبط اأ�سب�ب نزوله� ب�سورة الفلق، وتتمثل يف م� اأمل ب�لر�سول عليه ال�سالم من �سحر، وكيف ج�ءه امللك�ن، وكيف عرف �سبب 

الداء، وكيف اأخرج اأ�س��ص ال�سحر، وكيف حلت العقد االإحدى ع�رشة بتت�بع قراءة اآي�ت املعوذتني االإحدى ع�رشة.

التمهيد

• ت�م�، مع احلر�ص على ذكر 	 اإن�س�ت�  اآي�ت  �سيقراأه عليهم من  اإىل م�  اإىل االإن�س�ت  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  املكون)ة(  يدعو 

الكرمي  القراآن  قراءة  يجيد  ب�سخ�ص  اال�ستع�نة  اأو  اأمكن،  اإذا  ت�سجيل  ب�رشيط  والتو�سل  املالئمة،  االأجواء  وتهييئ  الب�سملة، 

وتالوته. ويف كل االأحوال ين�سح ب�لتقيد اأثن�ء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن، وبح�سن نطق احلروف خمرج� و�سفة، 

وا�ستح�س�ر قواعد الرتتيل من مد واإدغ�م واإظه�ر واإخف�ء ووقف...

الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على م� يجلي الفهم، ويقرب املع�ين اإىل االأذه�ن، �سواء اأتعلق االأمر ب�رشح كلم�ت 	

اأو ب�رشح املع�ين وتف�سري االآي�ت دون اإ�سه�ب يف ذلك، ف�لغ�ية هي تقريب املع�ين لتي�سري احلفظ والفهم.

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور اأو العب�رات امل�س�حبة لل�سور امل�ستهدفة، مركزا على �رشح تلك 	

العب�رات، وتو�سيح مع�نيه� يف عالقة ب�ل�سور، بعد قراءته�، ثم يحملهم على ترديده� لرت�سيخه� يف اأذه�نهم. 

الفهم
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• يعيد املكون)ة( قراءة االآي�ت اآية اآية، وبطريقة مت�أنية، ويدعو خم�طبيه اإىل الرتديد معه ب�سكل فردي ثم ب�سكل جم�عي �س�عي� 	

اإىل حتفيظه� لهم. 

• يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 	

الرتديد

• يتدرج املكون)ة( ب�أفراد اجلم�عة اإىل االإن�س�ت اإىل تلك اال�ستنت�ج�ت والعب�رات امل�س�حبة لل�سور، وا�ستخال�ص املغزى من 	

االآي�ت الكرمية مو�سوع الدر�ص، حميال على اأ�سب�ب النزول واملع�ين امل�ستخل�سة.. 

• يدعو املكون)ة( اأفراد اجلم�عة عند ا�ستخال�ص املغزى اإىل ترديد تلك العب�رات املتعلقة ب�لتعوذ اأو ب�ال�ستغف�ر، والتي وردت 	

يف االإط�ر اأ�سفل ال�سفحة. 

ال�شتنتاج

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي:

o  �اإع�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.

o  .م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة

o .�الت�أكد من حفظ االآي�ت وا�ستظه�ره

o .�حفظ عب�رات اال�ستنت�ج، وترديده

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

اأداء ال�شالةقيم وف�شائل

• يقدم املكون)ة( لدر�سه مبو�سوع ن�س�ط قيم الدين واأحك�مه، ويتعلق االأمر ب�أداء الو�سوء، ثم ي�ستف�رش امل�ستفيدين وامل�ستفيدات 	

حول االأداء ال�سحيح لل�سالة، وحول م� ميكن اأن يرتكبه الفرد اأثن�ء اأدائه�، ويدعوهم اإىل تعرف ذلك ومن�ق�سته انطالق� 

من االأن�سطة املقرتحة. 

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل تالوته لل�س�هدين القراآنيني مو�سوع الدر�ص. 	

• يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�سملة، وتهييئ االأجواء املالئمة على غرار م� تقدم يف الدرو�ص ال�س�بقة. 	
الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( الكلم�ت ال�سعبة.	

• يتدرج اإىل �رشح فحوى كل اآية على حدة.	
ال�رشح

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآيتني من خالل ترديده� ب�لتن�وب، فردي� ثم جم�عي�، ويوجه اأداءهم.	

• يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 	
الرتديد

• يفتح املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول اأداء ال�سالة، ثم يدعو اأحدهم الأدائه� اأم�م زمالئه. 	

• يعمد املكون)ة(، يف تلك االأثن�ء، مع ب�قي اأفراد اجلم�عة، اإىل ت�سحيح اأدائه اأو تثمينه. وميكن للمكون اإذا م� �سعر ب�إحراج 	

اأم�م خم�طبيه اأن ي�ستعني ب�رشيط ال�سور املرافق للدر�ص، اأو يعر�ص �رشيط ت�سجيل يوؤدي فيه �سخ�ص �سالة من ال�سلوات 

اخلم�ص، وذلك اإذا م� توافرت لديه الو�س�ئل املن��سبة.

• يحدد املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة عدد ركع�ت كل �سالة من ال�سلوات اخلم�ص، و�سف�ت اأدائه�.	

ا�شتخال�س 

الأحكام

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

o .ا�ستظه�ر االآيتني الكرميتني

o .حتديد �سف�ت اأداء ال�سالة وعدد ركع�ت كل �سالة من ال�سلوات اخلم�ص

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: العمليات الأربع:  اجلمع والطرحكفايات قرائية: احل�شاب

• م� 	 اأو  االأوليني  ب�لوحدتني  منه�  تعلق  م�  �سواء  ال�س�بقة،  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  خربات  بت�سخي�ص  لدر�سه  املكون)ة(  ميهد 

ات�سل ب�لدر�ص الف�رط، وتر�سد مدى قدرتهم على التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئ�ت، ومدى ا�ستيع�ب العملي�ت، 

وا�ستعم�له� بح�سب املطلوب، اأو يف ال�سي�ق املهني.

• ي�ستح�سن اأن يعر�ص املو�سوع يف �سكل ح�لة اأو و�سعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�س�عدة على اإيج�د حل له� اأو 	

و�سع خطة ملع�جلته�.

التمهيد

• املرافقة 	 اجلملة  اإىل  واال�ستم�ع  ال�سورة،  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلم�عة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

للن�س�ط. 

• ي�ستنتج املكون)ة( مبعية اأفراد اجلم�عة الرمز املتعلق بعمليتي اجلمع والطرح، وطريقة تقدمي العملية )طريقة اأفقية - طريقة 	

عمودية(.

املالحظة
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• ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليه� الع�رشات يف ج�نبه� على الي�س�ر، ثم املئ�ت، ف�الآالف، وو�سع 	

العملية من الي�س�ر اإىل اليمني. 

• بدون 	 اجلمع  اأفقي�، وكيفية  العملية  للح�سول على  التحويل  اإىل مالحظة طريقة  وامل�ستفيدين  ب�مل�ستفيدات  املكون)ة(  يتدرج 

احتف�ظ، وهو اأمر مي�رش، ثم ب�الحتف�ظ؛ وهن� يتعني تو�سيح ذلك بتج�سيد املحتفظ به بلون مغ�ير، على غرار م� هو مقدم يف 

كت�ب التكوين، مع التمييز بني اجلمع والطرح، وحتديد موقع م� احتفظ به.

• يحر�ص املكون)ة( م� اأمكن على التدريب على العملي�ت، وعلى ربطه� ب�لواقع املعي�ص، ومبتطلب�ت القط�ع..	

• يكلف املكون)ة( اأفراد اجلم�عة ب�إجن�ز عملي�ت متنوعة بح�سب مو�سوع الدر�ص )اجلمع - اجلمع ب�الحتف�ظ - الطرح بدون 	

احتف�ظ وب�الحتف�ظ(، ويعمل اآنذاك على تتبع اأعم�لهم، ومراقبة اإجن�زهم، وتوجيهه. 

• يدرب املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على مالحظة بن�ء العملي�ت اأفقي� وعمودي�، وو�سع الرموز يف املك�ن املالئم. واإذا 	

�س�دف �سعوبة، يعر�ص مث�ال ب�سيط� لال�ستئن��ص.

• ميكن للمكون)ة( اقرتاح عملي�ت اأخرى للتدرب، والتو�سل ب�الألواح لكت�بته�.  	

ملحوظة: ينبغي اأن ت�ستمد االأمثلة التطبيقية من التج�رب واخلربات املب��رشة للم�ستفيدين، واأن تكون كثرية ومتنوعة و�س�ملة.. 

)ملء الفراغ – الو�سل بخط – اكت�س�ف العالمة اأو العدد – االختي�ر من متعدد ..(. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي:

• متييز الوحدات والع�رشات واملئ�ت واالآالف.	

• القدرة على التحويل، وا�ستعم�ل الرموز.	

• اإجن�ز العملي�ت وفق املطلوب.	

• ا�سرتج�ع القواعد واملب�دئ املتعلقة مبحور الدر�ص.	

• ا�ستثم�ر املكت�سب�ت يف املج�ل احلي�تي.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: اأحدد اجلهات )املقطع الأول( كفايات توا�شلية : التعبري

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه ب�الإعالن عن الهدف من الن�س�ط الذي يتعلق ب�لقدرة على حتديد مواقع االأمكنة واالجت�ه�ت، ثم 	

ي�سخ�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة يف املج�ل انطالق� من موقعهم يف الق�سم لتحديد االجت�ه�ت االأ�سلية ) �سم�ل، 

جنوب، �رشق، غرب( مثل: اأين يوجد ال�سوق؟ مدينة معينة؟ منزل؟ اإدارة؟..

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة املعرو�سة 	

من  عنه�  يتفرع  وم�  االأ�سلية  االأربعة  االجت�ه�ت  وحتديد  الن�س�ط،  يف 

اجت�ه�ت اأخرى ك�ل�سم�ل ال�رشقي اأو اجلنوب الغربي. ومن االأف�سل اأن 

ير�سم لهم خريطة لالجت�ه�ت على ال�سبورة انطالق� من موقع الق�سم اأو  

الدوار؛ وذلك مثل: اأين  يقع مقر اجلم�عة؟

املالحظة

• اأفراد اجلم�عة حول مواقع املدن واجله�ت 	 يفتح املكون)ة( حوارا مع 

على خريطة املغرب، مثل:

o وجدة يف ال�سم�ل ال�رشقي

o الداخلة يف اجلنوب الغربي

يجب اأن يتمكن امل�ستفيدون وامل�ستفيدات من حتديد موقع اأو جهة مدينتهم اأو 

اأين �س�أجته  قريتهم على اخلريطة، وربطه� مبواقع وجه�ت اأخرى، مثل: 

انطالق� من دواري اأو قريتي اأو مدينتي لكي اأ�سل اإىل موقع اآخر ك�ل�سويرة 

اأو الرب�ط اأو ف��ص؟ 

التحاور

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 

مركزا على احلرف امل�ستهدف )حرف ال�س�د( نطق� و�سكال، واجلملة النواة هي:

�أ�سلي ال�سالة �سوب القبلة 
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يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .مدى متكن امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من ذكر االجت�ه�ت

o .مدى توفقهم يف حتديد اجت�ه اأو موقع انطالق� من نقطة معينة

o .مدى ا�ستط�عتهم حتديد املواقع واالجت�ه�ت على خريطة

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: اأحدد املواقع )املقطع الثاين(كفايات توا�شلية : التعبري

الر�شيد :

يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد يف كل مقطع �سواء يف التح�ور والتوا�سل 

والتعبري، اأو يف القراءة والكت�بة، اأو يف احل�س�ب، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

املو�شوع: تقومي التعلماتالتقومي

تقومي التعلم�ت املكت�سبة يف املق�طع  الثالثة )ح�ست�ن لكل مقطع(

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مبالحظة كل ر�سم على حدة، وحتديد مكون�ته ومو�سوعه، والتعبري �سفهي� عم� يك�سف عنه يف عالقة 

ب�ملحور اأو ب�لن�س�ط امل�ستهدف: 

البلد، واإدراك مفهوم 	  تنمية  الفالح يف  اأهمية دور  الفالحي، واإبراز  القط�ع  الع�ملني يف  التعبري عن مهن واأعم�ل 

اجلم�عة املهنية وكيفية التع�ون بني اأع�س�ئه�، والقواعد املحددة لذلك. 

ميكن اللجوء اإىل حم�ك�ة اأدوار، لتقومي اإجن�ز امل�ستفيد)ة(.

تقومي 

التحاور 

التوا�شل

املواقع  حتدد  عب�رات  وا�ستعم�ل  االأربعة،  االجت�ه�ت  بح�سب  البلدان  بع�ص  موقع  حتديد  اإىل  امل�ستفيد)ة(  املكون)ة(  يدعو 

واالجت�ه�ت، ومتييز بع�ص التواريخ واالأي�م يف اليومية.

يتم كل ن�س�ط من هذه االأن�سطة �سفهي�، ويراعى يف تقوميه القدرة على التوظيف ال�سحيح، وتقرتح اأن�سطة داعمة يف املقطع املوايل 

يف ح�لة ر�سد بع�ص التعرثات.

تقومي 

التعبري

• امل�ستفيدون وامل�ستفيدات مواقع 	 اأدرك  ال�س�بق، حيث  التوا�سل  اإليه يف در�ص  ب�لتذكري مب� تو�سل  املكون)ة( در�سه  ي�ستهل 

االأمكنة واالجت�ه�ت، ثم يبني لهم اأن ت�سمية املواقع حتت�ج اإىل توظيف عب�رات لغوية دقيقة �سيتم تعلمه� يف احل�سة. ومن 

املمكن ت�سخي�ص خربتهم ال�س�بقة عن طريق اأ�سئلة يف املو�سوع )م�ذا نقول ب�لدارجة اأو االأم�زيغية لتحديد املواقع: قبل، بعد، 

ْحَدى، ِجْهة...(.

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سورة	

         املعرو�سة يف الن�س�ط، وحتديد الكلم�ت التي تعني املواقع. 

• يتم ا�ستنت�ج ت�سمي�ت املواقع ب�لعربية: اأم�م/خلف -وراء/اأم�م -	

         ي�س�ر/ ميني - قريب/بعيد - بج�نب - بني - و�سط

املالحظة

• اأفراد اجلم�عة حول حتديد مواقعهم ومواقع 	 املكون)ة( حوارا مع  يفتح 

زمالئهم اأو زميالتهم يف الق�سم:  اأين يوجد فالن؟ يوجد قرب كذا، اأو 

حتى  دواليك  وهكذا  الن�فذة،  من  قريب�  فالن،اأو  ميني  اأو  فالن،  خلف 

ي�ستوعبوا العب�رات الدالة على املواقع.

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من ا�ستعم�ل عب�رات حتدد املواقع واالجت�ه�ت.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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يخ�س�ص املكون)ة( وقت� لتقومي مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من حفظ �سورة الن�رش و�سورة الن��ص، وا�ستظه�رهم�، من 

جهة، و�رشد بع�ص اال�ستنت�ج�ت ذات ال�سلة ب�ال�ستغف�ر اأو التعوذ من جهة ث�نية، وحتديد �سفة اأداء ال�سالة، وال�س�هد املتعلق 

ب�لدر�ص.

يتم هذا التقومي ب�سكل فردي بهدف الـت�أكد من حتقق الكف�ية، والتمكن من ت�سخي�ص التعرثات لو�سع ا�سرتاتيجية للدعم.

تقومي القيم

والف�شائل

 يط�لب املكون)ة( امل�ستفيد)ة( ب�إجن�ز العملي�ت احل�س�بية املقرتحة يف كت�ب التكوين، ويركز يف تقوميه لهذا االإجن�ز على م� ي�أتي:

حتويل العملي�ت من ال�سيغة االأفقية اإىل ال�سيغة العمودية، واإجن�زه�.	 

جمع ثم طرح اأعداد ب�عتم�د طريقة االحتف�ظ. 	 

تقومي 

احل�شاب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة م� يعر�ص عليه من حروف اأو كلم�ت اأو جمل، والتلفظ به تلفظ� �سليم� يراعي خم�رج احلروف.

يراعي املكون)ة( يف تقومي ن�س�ط الكت�بة مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

ر�سم احلروف والكلم�ت واجلمل يف احليز املخ�س�ص له�.	 

االلتزام بحجم احلروف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	 

احرتام عدد االأ�سطر.	 

ق�بلية قراءة م� كتب. 	 

تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 	 

تقومي 

القراءة

والكتابة 

تقومي اإجم�يل للموارد عند نه�ية الوحدة

يوجه املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور املعرو�سة تن�سيط� لذاكرته، والتحدث بتلق�ئية عم� ي�أتي:

وتربية 	  ك�لزراعة،  الفالح  تزاول يف حميط  التي  االأعم�ل  الفالحي، وكذا  املج�ل  التي مت�ر�ص يف  االأن�سطة  اأمن�ط 

املوا�سي، وال�سقي، ونقل املح�سول اإىل البي�در اأو البيت..، وتعداد ثالث قواعد مهنية يجب اأن يلتزم به� الفالح، 

و�سبل التع�ون بني اأفراد اجلم�عة املهنية، الإق�مة امل�س�ريع، والغ�ية املتوخ�ة من ذلك..

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اإجن�ز املطلوب وفق املوا�سف�ت املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظه�ر اال�ستف�دة من 

خربته، اأو مم� مت ترويجه يف الق�سم من حيث اإق�مة م�رشوع تع�وين، واالندم�ج يف اجلم�عة املهنية، وااللتزام مبع�يري اجلودة، 

ف�سال عن القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي.

تقومي 

التوا�شل

املالب�ص  يرتدي  الذي  ال�سخ�ص  عن  ال�س�درة  االإ�س�رة  مالحظة  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  على  تقوميه  يف  املكون)ة(  يركز 

الع�رشية، والتعبري عنه� ب��ستعم�ل عب�رات دالة على موقعه وموقع ال�سخ�سي�ت االأخرى الب�رزة يف ال�سورة )ي�س�ر/ميني - 

قريب/بعيد- بج�نب - بني - خلف...(. 

تقومي 

التعبري

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقومه مدى متكن امل�ستفيد)ة( مم� ي�أتي: 

متييز احلروف التي مت ترويجه� يف املقطع، والتلفظ به� بح�سب ترتيبه� يف اجلدول.	 

حتديد اأ�سم�ء عالم�ت الرتقيم املقرتحة، ومتييزه�.	 

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مبالحظة ال�سويرات، ومتييز الكلمة الدالة عليه�، من خالل و�سله� به�، وتلفظه�.	 

قراءة معلومة، وي�سرتط هن� يف ح�لة تعذر متييز العب�رات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كت�بته� بخط وا�سح على ال�سبورة.	 

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقومه على مدى متكن امل�ستفيد)ة( مم� ي�أتي:

كت�بة عالم�ت الرتقيم املقدمة، وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.	 

مالحظة ال�سويرات املعرو�سة، وكت�بة الكلم�ت املعربة عنه� بعد �سم�عه� من لدن املكون)ة(. 	 

كت�بة جملة ب�سيطة ومركبة. 	 

يراعي املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على ر�سم العالمة اأو احلرف اأو اجلملة يف احليز املخ�س�ص له، ومدى التزامه 

ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، وق�بلية قراءة م� كتب، ف�سال عن اال�سرت�س�ل والت�سل�سل، وال�سالمة من االأخط�ء.. 

كم� يراعي قدرة امل�ستفيد)ة( على التق�ط م� ي�سمع وكت�بته دون اأخط�ء )اإمالء(.

تقومي 

القراءة 

والكتابة

يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد )ة( على متييز الرموز املعربة عن العملي�ت االأربع، وكت�بته�، وحتويل عملي�ت من �سكل 

اأفقي اإىل �سكل عمودي، واإجن�زه� وفق املطلوب )اجلمع - الطرح( مع مراع�ة م� يتم االحتف�ظ به عند االإجن�ز.

تقومي 

احل�شاب

يبداأ املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�سور واالآي�ت، فيعني منهم من ي�ستظهره� مركزا على 

�سالمة النطق، وح�سن االأداء، واال�سرت�س�ل وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �سورتي الن�رش 

والن��ص، وا�ستظه�رهم� عن ظهر قلب، وكذا تعداد مراحل اأداء �سالة من ال�سلوات اخلم�ص.

تقومي القيم 

والف�شائل
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يعرب امل�ستفيد)ة( �سفهي� عن و�سعية حوارية بني املوظف واحل�ج علي.	 

يقراأ معلوم�ت تتعلق ب�ملو�سوع: الفتة، معلوم�ت �سخ�سية...	 

يعبئ مطبوع� اإداري�.	 

يح�سب م�س�ريف بوا�سطة االآلة احل��سبة.	 

التعليمات

له�،  امل�س�حبة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ويدعو  مت�أنية،  قراءة  الو�سعية  عن  املعربة  اجلمل  املكون)ة(  يقراأ 

واال�ستم�ع اإليه جيدا، ثم يكلفهم ب�إجن�ز امله�م وفق التعليم�ت املحددة متدرج� بهم من املهمة االأوىل اإىل الث�نية وهكذا دواليك. 

طريقة 

الإجناز

اإدم�ج موارده وتعبئته� حلل الو�سعية -  ا�ستثم�ر مكت�سب�ته، ومن  امل�ستفيد)ة( من  التقومي مدى متكن  يراعي املكون)ة( يف هذا 

امل�سكل، وحتليله�. )انظر �سبكة ت�سحيح الو�سعية االإ�سك�لية يف دليل التقومي(.

معايري 

الت�شحيح

ملحوظة: يتم التقومي فردي�، وقد ميكن اأن يتم يف جمموع�ت، اأو من خالل ت�سخي�ص اأدوار، كم� هو ال�س�أن يف التوا�سل والتعبري ب�سكل خ��ص، 

ويف تقومي الكف�ي�ت ب�سكل ع�م.

تقومي اإجم�يل للكف�ي�ت عند نه�ية كل وحدة

• اتفق فالحو دوار بوعزة على اإن�س�ء تع�ونية لنقل اخل�رش التي ينتجونه�، وو�سعوا ق�نون التع�ونية، ثم جمعوا االنخراط�ت 	

الأخذ  البي�س�ء  الدار  اإىل  �س�فر  قر�ص،  على  للح�سول  ب�لبنك  ب�الت�س�ل  التع�ونية  رئي�ص  تكلف  اأن  وبعد  �س�حنة.  ل�رشاء 

معلوم�ت عن �س�حن�ت النقل.

�شياق 

و�شعية 

التقومي

يعرب امل�ستفيد )ة( �سفهي� عن انخراطه يف امل�رشوع، وكيف ميكن اأن يتم ذلك، وم� املطلوب منه للحف�ظ على جودة املنتوج�ت 	 

عند نقله� وتوزيعه�.

يقراأ ويكتب معلوم�ت تتعلق ب�ملو�سوع: الفتة، معلوم�ت �سخ�سية...	 

يح�سب م�س�ريف التنقل ب��ستعم�ل طريقة اجلمع والطرح.	 

التعليمات
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�لوحدة �لر�بعة: 

�لفالح مو�طن م�ضاهم يف نـمو بلده
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�لوحدة �لر�بع : �لفالح مو�طن م�ضاهم يف منو بلده
املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
م�

ج
مي اإ

و
تق

املراأة م�س�همة يف التنميةاملواطن م�س�هم يف تنمية بلدهكف�ي�ت توا�سلية 

املواطن يح�فظ على نظ�فة 

حميطه  - للمواطن حقوق 

وواجب�ت 

حرف الظ�ء  -  حرف الواوحرف الث�ءحرف ال�س�دكف�ي�ت قرائية 

ف�سل امل�س�جد �سورة ال�رشح�سورة القدرقيم وف�س�ئل

الق�سمة  +  اأ�ستعمل االآلة احل��سبةالق�سمةال�رشبكف�ي�ت قرائية: احل�س�ب 

كف�ي�ت حي�تية اأو مهنية + 

ر�سيد

حت�سني اإنت�ج ال�سجرة + مراجعة 

الر�سيد

العوامل التي توؤثر على النب�ت + 

مراجعة الر�سيد

كيف اأح�سن االأغرا�ص + 

مراجعة الر�سيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

عند نه�ية الوحدة الرابعة، يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة من تقدمي �سفهي� وكت�بي� معلوم�ت تتعلق بحوار مع االإدارة، وقراءة الفتة، وتعبئة 

وث�ئق كت�بي�، ثم ا�ستعم�ل االآلة احل��سبة. 

لتقومي اأهداف الوحدة، وانطالق� من و�سعية تتعلق بطلب رخ�سة لفتح حمل جت�ري ينجز امل�ستفيد)ة( م� ي�أتي :

يعرب �سفهي� عن و�سعية حوارية يف ف�س�ء اإدارة.	 

يقراأ معلوم�ت تتعلق ب�ملو�سوع: الفتة، معلوم�ت �سخ�سية...	 

يعبئ مطبوع� اإداري�.	 

 يح�سب م�س�ريف بوا�سطة االآلة احل��سبة.	 

املو�شوع: امُلَواِطُن ُم�َشاهٌم يف َتْنِمَيِة َبَلِدِه )املقطع 1(كفايات توا�شلية

• حول 	 وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مع  بحوار  در�سه  املكون)ة(  ي�ستهل 

وواجب�  دورا  واحد  لكل  واأن  بلده،  تنمية  يف  مواطن  كل  م�س�همة 

وم�سوؤولية نحو بلده، ثم يفتح معهم حوارا حول بع�ص االأمثلة: دور 

املعلم اأو البّن�ء اأو ال�رشطي.

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور املعرو�سة 	

يف الن�س�ط، وحتديد اأمن�ط االأن�سطة التي مت�ر�ص من خالله�، ودور 

كل واحد يف املجتمع: ك�س�ب، �س�نع تقليدي، طبيبة اأ�سن�ن، مهند�ص، 

مزارع، خي�طة، بن�ء، �سي�د، معلمة...

املالحظة

• اإىل 	 معهم  ي�سل  اأن  حم�وال  التنمية،  يف  مهني  ن�س�ط  كل  دور  حول  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مع  حوارا  املكون)ة(  يفتح 

خال�سة ع�مة مف�ده� اأن لكل مواطن دورا يف املجتمع، واأنه لي�ست هن�ك مهن راقية واأخرى و�سيعة، واأن االختالل يف 

دور قد يوؤدي اإىل اختالل يف االقت�س�د الوطني.

• لن�س�ط 	 منطلق�  �ستكون  التي  النواة  اجلملة  �سوغ  اإىل  التو�سل  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  ي�س�عد  احلوار  بعد 

ُل ِزَراَعِة االأَْر�ِص ِح َف�سْ القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. وهذه اجلملة النواة هي: ِللَفالَّ

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي بدور كل فرد يف تنمية بلده، ومدى القدرة على 

التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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ْنمَية  )املقطع الثاين(كفايات توا�شلية ْراأَُة ُم�شاِهمٌة يف التَّ املو�شوع: َامْلَ

 املو�شوع: املواطُن يحافُظ على نظافِة حُميطه )املقطع الثالث(كفايات توا�شلية

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه ب�لتذكري مب� تو�سل اإليه يف در�ص التوا�سل ال�س�بق، حيث 	

الدر�ص  يربط  ثم  بلده،  تنمية  وامل�ستفيدون دور كل مواطن يف  امل�ستفيدات  اأدرك 

مع  الرجل،  الأدوار  م�س�وي�  دورا  للمراأة  اأن  يدركون  بجعلهم  ب�جلديد  ال�س�بق 

مط�لبتهم ب�أمثلة لذلك.

التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور املعرو�سة يف الن�س�ط، 	

طبيبة،  موظفة،  اليوم:  املجتمع  يف  املراأة  به�  تقوم  التي  االأعم�ل  نوع  وحتديد 

�سحفية، جندية، حالقة، معلمة، فالحة، ممر�سة، خي�طة، ربة بيت..

املالحظة

• يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلم�عة حول اأمثلة تعرب عن دور املراأة يف املجتمع يف حميطهم.	

• يجب اأن ي�سل معهم اإىل اإدراك اأن العمل الذي تقوم به املراأة الع�ملة اأو ربة البيت ال يقل �س�أن� واأهمية عن اأعم�ل الرج�ل.	

• يجب اأن يدركوا اأي�س� اأن االختالف يف االأدوار ال يعني اأن عن�رشا اأرقى واأح�سن من عن�رش اآخر.	

• لن�س�ط 	 منطلق�  �ستكون  التي  النواة  اجلملة  �سوغ  اإىل  التو�سل  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  ي�س�عد  احلوار  بعد 

القراءة، مركزا على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. وهذه اجلملة النواة هي:

ُكوِر    اأَْثَبَتِت الإَِناُث ُقُدَراِتِهنَّ ِمْثَل الذُّ

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الوعي ب�أهمية دور املراأة يف التنمية، ومدى القدرة 

على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

• ي�ستهل املكون)ة( در�سه ب�لتذكري مب� تو�سل اإليه يف در�سي التوا�سل ال�س�بقني، حيث اأدرك امل�ستفيدون وامل�ستفيدات اأنهم 	

يكونون جم�عة مهنية ت�سهم يف التنمية، ثم يربط الدر�ص ال�س�بق ب�جلديد بجعلهم يدركون اأهمية حف�ظ كل مواطن على 

نظ�فة حميطه.

التمهيد

• الن�س�ط، 	 يف  املعرو�سة  ال�سور  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(  يدعو 

وحتديد ال�سلوك�ت املعرب عنه� يف املح�فظة على املحيط.

o التخل�ص من النف�ي�ت يف الب�دية واملدينة

o مواجهة تلوث البيئة ب�لدخ�ن ورمي النف�ي�ت

o نظ�فة ف�س�ء البيت

o اأمثلة اأخرى كنظ�فة املالب�ص واجل�سم واحلي

املالحظة

• يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلم�عة حول مع�يري احلف�ظ على نظ�فة املحيط ب�لن�سبة للفالح، مثل:	

o نظ�فة االإ�سطبل

o نظ�فة ف�س�ء تخزين املنتوج الفالحي

o نظ�فة اأجهزة احللب واجلني

بعد احلوار ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التو�سل اإىل �سوغ اجلملة النواة التي �ستكون منطلق� لن�س�ط القراءة، 

مع الرتكيز على احلرف امل�ستهدف نطق� و�سكال. وهذه اجلملة النواة هي: اأَُح�ِفُظ َعَلى َنَظ�َفِة َمْظَهِري وبيَئِتي َوبْيتي

التحاور

يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:

o .مدى متكن امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من معرفة قواعد احلف�ظ على نظ�فة املحيط

o .مدى توفقهم يف اقرتاح اأمثلة من املج�ل الفالحي

o .القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي

تقومي 

وتعزيز 

التعلم
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املو�شوع: حرف ال�شاد + حرف الثاء + حرفا الظاء والواو كفايات قرائية  

ميهد املكون)ة( لدرو�سه م�سرت�سدا ب�خلطوات االآتية، فيخت�ر م� يالئم الفئة امل�ستهدفة، وذلك تبع� مل� ي�أتي:

• امل�ستخل�سة 	 النواة  اجلملة  الوقوف على  بهدف  ال�س�بقة  والتوا�سل  التح�ور  وامل�ستفيدين مبو�سوع ح�سة  امل�ستفيدات  تذكري   

منه�، ومتييز احلرف املتواتر فيه� ح�سب االإمك�ن. 

• ت�سخي�ص مكت�سب�تهم بخ�سو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�س�بق، اأو بخ�سو�ص احلرف املدرو�ص يف احل�سة الف�رطة. 	

ي�ستح�سن اأن يذكر بحروف مت�س�بهة �س�بقة ك�ل�س�د والط�ء مثال اأثن�ء تن�ول حرف ال�س�د اأو حرف الظ�ء، والت�ء اأثن�ء تن�ول 

حرف الث�ء.. ومن ثم يق�رن بني احلرفني من حيث الر�سم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهم� نطق� وخط�..

-     مط�لبة اجلم�عة امل�ستهدفة ب��ستعم�ل احلرف مو�سوع التذكر يف كلم�ت، ثم تقدمي احلرف اجلديد )ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء 

اأو الواو(، مقت�رشا على ت�سميته، وداعي� اإىل تعرف كيفية ر�سمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �س�بق�. 

• انتق�ء كلمة اأو عب�رة مم� عرب عنه امل�ستفيدات وامل�ستفيدون، �رشيطة اأن تت�سمن احلرف امل�ستهدف )ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء 	

اأو الواو(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�سمه، وتلفظه. 

يف جميع االأحوال ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل متييز احلرف مو�سوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ستعم�له.. 

التمهيد

ُكور  َعلنُِّم َث�ِبٌت ِلالإَن�ث ِمْثل الذنُّ �َءْت ُكلَّ ِبَق�ِع االأَْر�ِص - َحقنُّ التَّ �َرُتنَ� اأَ�سَ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�سوع الدر�ص )َح�سَ

- اأَُح�ِفُظ َعَلى َنَظ�َفِة َمْظَهِري - ِللُمَواِطِن ُحُقوٌق َوَواِجَب�ٌت( قراءة مت�أنية يراعي فيه� خم�رج احلروف، وبخ��سة احلرف 

امل�ستهدف. 

• يتلفظ املكون)ة( ببطء بع�ص كلم�ت اجلملة النواة، ويجلي م� اأمكن كل حرف من حروفه�، ثم يدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 	

اإىل ترديده� جم�عي� ثم ب�سكل فردي. 

• ي�ستدرج املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة احلرف 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�.

ميكن اإ�س�فة كلم�ت اأو عب�رات اأخرى، فيتلفظ به� ببطء على غرار م� تقدم، �رشيطة اأن تت�سل مب� يروج يف القط�ع، واأال ت�سمل 

�سعوب�ت، اأو ت�سبب تعرثا.

املالحظة 

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية االآتية:

• �سمعي� وب�رشي�، 	 الواو(  اأو  الظ�ء  اأو  الث�ء  اأو  )ال�س�د  الدر�ص  وامل�ستفيدين على متييز احلرف مو�سوع  امل�ستفيدات  ي�س�عد 

فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سورة اأو ال�سور امل�س�حبة للن�س�ط، ثم يقراأ عليهم اجلملة املت�سلة به�، واملت�سمنة للحرف املق�سود 

املكتوب بلون اأحمر يف الكلم�ت املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلم�ت، ثم يكلفهم 

ب�لتلفظ ب�لكلم�ت ذاته� اأو كلم�ت اأخرى يخت�ره� اأو يعينه� لهم من الر�سيد.

• وال�سمة 	 ب�لفتحة  متحرك�  الواو(  اأو  الظ�ء  اأو  الث�ء  اأو  )ال�س�د  احلرف  ر�سم  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  ب�مل�ستفيدات  يتدرج 

بلون مغ�ير،  االإط�ر  املو�سوعة يف  الرتقيم  اإىل عالمة  ي�سري  اأن  اأو ممدودا.. وي�ستح�سن  اأو م�سعف�  اأو منون�  والك�رشة، 

ويدعو اإىل ا�ستعم�له� يف �سي�ق معني دون االإ�سه�ب يف ذلك.

• يطلب من اأفراد اجلم�عة اأن يالحظوا ال�سور، 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 احلرف �سمعي� وب�رشي�، ومتييز احلرف )ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو( داخله�، والتلفظ به. 

• يدعو اأفراد جم�عة الق�سم اإىل متييز احلرف املعزول ب�رشي� )ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو(، وو�سله ب�لكلمة املن��سبة مللء 	

فراغه�، وذلك بعد مالحظة ال�سورة امل�س�حبة له�، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ستهدف مق�رنة بحرف �سبيه 

مدرو�ص على غرار م� اأ�سري اإليه يف التمهيد. 

التمييز 

ال�شمعي 

والب�رشي

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل قراءة املعلومة اأو اجلملة املقرتحة، وميكنه يف ح�ل تعذر ذلك من الكت�ب مب��رشة 	

اأن يكتبه� بخط وا�سح على ال�سبورة.

• اأو 	 التي تت�سمنه داخل تلك اجلملة  الكلمة  الدر�ص، ومتييز  اإىل متييز احلرف مو�سوع  ب�أفراد اجلم�عة  املكون)ة(   يتدرج 

العب�رة، اأو متييز حرفني مت�س�بهني داخله�؛ متدرج� من اجلزء اإىل الكل، ومن الب�سيط اإىل املركب.

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل قراءة الفقرة، متدرج� بهم من اجلملة اإىل الفقرة، ومركزا على اإدراك املعنى 	

املت�سمن فيه�، ومنبه� اإىل عالم�ت الرتقيم املوظفة، ومذكرا ب�لعالم�ت ال�س�بقة، وجملي� اأهميته� يف بي�ن املعنى، وتي�سري 

اإدراكه.

• ينبه املكون)ة( الفئة امل�ستهدفة اإىل تلك الروابط وال�سميم�ت التي ا�ستعملت يف الفقرة )حروف العطف الواو والف�ء وثم - 	

اأو يقدم لهم جمال مبعرثة، ويط�لبهم  اإنت�جهم،  اأن يدعوهم اإىل توظيفه� يف تع�بري من  كذلك - ب�الإ�س�فة اإىل(، وال ب�أ�ص 

برتتيبه� والربط بينه� لرتكيب فقرة، مع ا�ستعم�ل عالم�ت الرتقيم املمكنة.. 

القراءة 

املوجهة
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• ي�سجع املكون)ة( اأفراد اجلم�عة على كت�بة احلرف )ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو( اأ�سفل ال�سفحة، م�ستقال اأو مو�سوال 	

اأعم�لهم، وحرك�ت  يتتبع  املعنية، واأن  يتلفظ به وب�لكلم�ت واجلملة  اأن  ب�أ�ص  الكلم�ت واجلملة املقرتحة، وال  ب�ملد، وكذا 

اأيديهم، وطريقة كت�بتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�سحيح والتوجيه، كلم� دعت ال�رشورة. 

• ي�س�عدهم م� اأمكن على كت�بة اجلمل املقرتحة، واملتميزة ب�لطول الذي ا�ستدع�ه التدرج املنهجي.	

التدرب

• يقوم املكون)ة( االأداء من حيث:	

o .تلفظ األف�ظ تت�سمن حرف ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو

o .�كت�بة حرف ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو معزوال يف اأول الكلمة ويف اآخره� ويف و�سطه

o  .كت�بة كلم�ت وجمل تت�سمن حرف ال�س�د اأو الث�ء اأو الظ�ء اأو الواو

o .قراءة معلومة يف �سكل جملة اأو عب�رة

o .قراءة فقرة تت�سمن حروف ربط و�سميم�ت، وتتخلله� عالم�ت ترقيم

o .�متييز بع�ص عالم�ت الرتقيم، وا�ستعم�له

o  االلتزام بقواعد الكت�بة: ر�سم احلرف والكلمة اأو اجلملة يف احليز املخ�س�ص له - االلتزام بحجم احلرف وب�لف�س�ء

الكت�بي - احرتام عدد االأ�سطر 

               - ق�بلية قراءة م� كتب - تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم.

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: �شورة القدر و�شورة ال�رشح قيم وف�شائل

• ميهد املكون)ة( لدر�سه مب� يثري االنتب�ه، ويحفز اإىل مت�بعة الدر�ص، وي�سوق اإليه، وذلك مثل: 	

o  ..�االنطالق ع�دة من ا�ستظه�ر ال�سورة اأو جزء منه

o  .)حتديد داللة عنوان ال�سورة )داللة القدر - معنى ال�رشح

o .)حتديد موقع ال�سورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآي�ته�، اأو اإبراز نوعه� )مكية - مدنية

o .االإ�س�رة اإىل م�سمونه� الع�م

o :اإبراز اأهمية ال�سورة وف�سله� اأو اأ�سب�ب نزوله�. ومن اأمثلة ذلك م� ي�أتي

�شورة القدر: �سورة مكية، عدد اآي�ته� 5، وا�سمه� )ليلة القدر( معن�ه التقدير والتدبري، والقيمة واملق�م. ومن خالل اآي�ته� الكرمية 

نتبني اأن القراآن نزل يف رم�س�ن، ويف ليلة القدر املب�ركة... ومم� روي عن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم اأنه »من قراأه� 

اأعطي من االأجر كمن �س�م رم�س�ن، واأحيى ليلة القدر»..

ُهوِر، ملَ� ِفيَه� ِمَن االأَْنَواِر  �ِم َوال�سنُّ
َّ
َلْيَلِة الَقْدِر َعَلى �َس�ِئِر االأَيـ ِل  وَرِة َحْوَل َبْدِء ُنُزوِل الُقراآِن الَعِظيِم، َوَعْن َف�سْ َوُر ال�سنُّ َيُدوُر حِمْ

َه� الله َعَلى ِعَب�ِدِه امُلوؤِْمِننَي َتْكِرمَيً� ِلُنُزوِل الُقراآِن امُلِبنِي.. ِتي ُيِفي�سُ ِة الَّ
َّ
َجلَِّي�ِت الُقْد�ِسيـ َوالتَّ

�شورة ال�رشح: �سورة مكية، عدد اآي�ته� 8، وقد وردت بعد �سورة ال�سحى، وك�أنه� تكملة له�.

لِه الَعِديَدِة َعَلى  لِه َتَع�ىل، َوَقْد َتَن�َوَلِت احَلِديَث َعْن ِنَعِم الَّ ِفيِع ِعْنَد الَّ �ُسوِل اجَلِليِل، َوَمَق�ِمِه الرَّ وَرِة َحْوَل َمَك�َنِة الرَّ َوُر ال�سنُّ َيُدوُر حِمْ

وِب َواالأَْوَزاِر، َوُكلنُّ 
ُ
نـ ـِِه ب�حِلْكَمِة َوالِعْرَف�ِن، َوَتْطِهرِيِه ِمَن الذنُّ ْنِويِر َقْلب

َ
ْدِرِه ب�الإِمَي�ِن، َوتـ ِح �سَ ٍد؛ َوَذِلَك ب�رَشْ َعْبِدِه َوَر�ُسوِلِه حَممَّ

لُه ِمَن االأَْنَواِر. يِف مَب� َمَنَحُه الَّ ِ �ِر، َوَتْطِييِب َخ�ِطِرِه ال�رشَّ � َيْلَق�ُه ِمْن اأََذى الُفجَّ �ْسِلَيِة َعمَّ ِد التَّ َذِلَك بَق�سْ

التمهيد

• اإن�س�ت� ت�م�، مع احلر�ص على ذكر 	 اآي�ت  يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل م� �سيقراأه عليهم من 

الكرمي  القراآن  ب�سخ�ص يجيد قراءة  اال�ستع�نة  اأو  اأمكن،  اإذا  ت�سجيل  املالئمة، والتو�سل ب�رشيط  االأجواء  الب�سملة، وتهييئ 

وتالوته. ويف كل االأحوال ين�سح ب�لتقيد اأثن�ء القراءة ب�سالمة التلفظ من اللحن، وبح�سن نطق احلروف خمرج� و�سفة، 

وا�ستح�س�ر قواعد الرتتيل من مد واإدغ�م واإظه�ر واإخف�ء ووقف...

الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( فحوى االآي�ت مركزا على م� يجلي الفهم، ويقرب املع�ين اإىل االأذه�ن، �سواء اأتعلق االأمر ب�رشح كلم�ت 	

اأو ب�رشح املع�ين وتف�سري االآي�ت دون اإ�سه�ب يف ذلك، ف�لغ�ية هي تقريب املع�ين لتي�سري احلفظ والفهم.

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور اأو العب�رات امل�س�حبة لل�سور امل�ستهدفة، مركزا على �رشح تلك 	

العب�رات، وتو�سيح مع�نيه� يف عالقة ب�ل�سور، بعد قراءته�، ثم يحملهم على ترديده� لرت�سيخه� يف اأذه�نهم. 

الفهم

• يعيد املكون)ة( قراءة االآي�ت اآية اآية، وبطريقة مت�أنية، ويدعو خم�طبيه اإىل الرتديد معه ب�سكل فردي ثم ب�سكل جم�عي �س�عي� 	

اإىل حتفيظه� لهم. 

• يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 	

الرتديد
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• يتدرج املكون)ة( ب�أفراد اجلم�عة اإىل االإن�س�ت اإىل تلك اال�ستنت�ج�ت والعب�رات امل�س�حبة لل�سور، وا�ستخال�ص املغزى 	

من االآي�ت الكرمية مو�سوع الدر�ص، حميال على اأ�سب�ب النزول واملع�ين امل�ستخل�سة.. 
ال�شتنتاج

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي:

o .اإع�دة ت�سميع ال�سورة اإذا لوحظ عدم اإتق�ن ترتيله� من لدن عدد من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

o  .م�س�عدتهم على ت�سحيح اأدائهم، واملث�برة على ذلك ب�سرب واأن�ة

o .�الت�أكد من حفظ االآي�ت وا�ستظه�ره

o .�حفظ عب�رات اال�ستنت�ج، وترديده

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

ف�شل امل�شاجد قيم وف�شائل

• يقدم املكون)ة( لدر�سه بحوار حول اأهمية امل�س�جد يف االإ�سالم، ومدى التزام امل�سلني ب�آداب الدخول اإليه� واخلروج منه�، 	

ثم يدعوهم اإىل تعرف ذلك ومن�ق�سته انطالق� من االأن�سطة املقرتحة. 
التمهيد

• يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل االإن�س�ت اإىل تالوته لل�س�هد القراآين مو�سوع الدر�ص. 	

• يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�سملة، وتهييئ االأجواء املالئمة على غرار م� تقدم يف الدرو�ص ال�س�بقة. 	
الت�شميع

• ي�رشح املكون)ة( الكلم�ت ال�سعبة.	

• يتدرج اإىل �رشح فحوى االآية الكرمية.	
ال�رشح

• ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية من خالل ترديده� ب�لتن�وب، فردي� ثم جم�عي�، ويوجه اأداءهم.	

• يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليه�، ويتدخل للت�سحيح والتوجيه كلم� دعت ال�رشورة. 	
الرتديد

• يفتح املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول �سف�ت املرتددين على امل�س�جد، وف�سل ذلك عليهم. 	

• يحدد املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة اآداب امل�سجد، وين�ق�ص معهم كل مث�ل على حدة.	

ا�شتخال�س 

الأحكام

يقوم املكون)ة( االأداء تبع� مل� ي�أتي :

o .ا�ستظه�ر االآية الكرمية

o .تعداد بع�ص اآداب امل�سجد

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: العمليات الأربع: ال�رشب والق�شمةكفايات قرائية: احل�شاب

• ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة، وتر�سد مدى قدرتهم على ا�ستيع�ب العملي�ت، 	

وا�ستعم�له� بح�سب املطلوب، اأو يف ال�سي�ق املهني.

• ي�ستح�سن اأن يعر�ص املو�سوع يف �سكل ح�لة اأو و�سعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�س�عدة على اإيج�د حل له� اأو 	

و�سع خطة ملع�جلته�.

• كبرية، 	 اأوراق  يف  يعر�سه�  اأن  ب�أ�ص  وال  ال�رشب،  جدول  وامل�ستفيدات  امل�ستفيدين  لتحفيظ  فرتات  املكون)ة(  يخ�س�ص 

ويحيل اإليه� كلم� ا�ستدعى االأمر.

التمهيد

• املرافقة 	 اجلملة  اإىل  ال�سورة، واال�ستم�ع  اإىل مالحظة  املوجه،  اجلم�عة، عن طريق احلوار  اأفراد  املكون)ة(  ي�ستدرج 

للن�س�ط. 

• 	 - اأفقية  العملية )طريقة  تقدمي  والق�سمة، وطريقة  ال�رشب  بعمليتي  املتعلق  الرمز  اأفراد اجلم�عة  املكون)ة( مبعية  ي�ستنتج 

طريقة عمودية(.

• ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليه� الع�رشات يف ج�نبه� على الي�س�ر، ثم املئ�ت، ف�الآالف، وو�سع 	

العملية من الي�س�ر اإىل اليمني. 

• اأفقي�، وكيفية اإجن�ز عملية 	 يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة طريقة التحويل للح�سول على العملية 

ال�رشب ثم عملية الق�سمة يف الدر�ص املوايل. ويتعني تو�سيح ذلك بتج�سيد احل��سل به بلون اأحمر واملحتفظ به بلون اآخر، 

على غرار م� هو مقدم يف كت�ب التكوين، مع التمييز بني ال�رشب والق�سمة، وحتديد بنية كل عملية على حدة. 

• يحر�ص املكون)ة( م� اأمكن على التدريب على العملي�ت، وعلى ربطه� ب�لواقع املعي�ص، ومبتطلب�ت القط�ع،  مع التمييز 	

بني العملية الب�سيطة واملركبة..

املالحظة
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• الق�سمة 	 الب�سيطة -  الق�سمة  )ال�رشب -  الدر�ص  ب�إجن�ز عملي�ت متنوعة بح�سب مو�سوع  اأفراد اجلم�عة  املكون)ة(  يكلف 

املركبة(، ويعمل اآنذاك على تتبع اأعم�لهم، ومراقبة اإجن�زهم، وتوجيهه. 

• اأفقي� وعمودي�، وو�سع الرموز يف املك�ن املالئم. 	 يدرب املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على مالحظة بن�ء العملي�ت 

واإذا �س�دف �سعوبة، يعر�ص مث�ال ب�سيط� لال�ستئن��ص.

• ميكن للمكون)ة( اقرتاح عملي�ت اأخرى للتدرب، والتو�سل ب�الألواح لكت�بته�.  	

ملحوظة: ينبغي اأن ت�ستمد االأمثلة التطبيقية من التج�رب واخلربات املب��رشة للم�ستفيدين، واأن تكون كثرية ومتنوعة و�س�ملة.. 

)ملء الفراغ – الو�سل بخط – اكت�س�ف العالمة اأو العدد – االختي�ر من متعدد ..(. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي:

• القدرة على التحويل، وا�ستعم�ل الرموز.	

• اإجن�ز العملي�ت وفق املطلوب.	

• ا�سرتج�ع القواعد واملب�دئ املتعلقة مبحور الدر�ص.	

• ا�ستثم�ر املكت�سب�ت يف املج�ل احلي�تي.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

املو�شوع: اأ�شتعمل الآلة احلا�شبةكفايات قرائية: احل�شاب

• ميهد املكون)ة( لدر�سه بت�سخي�ص خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة، وتر�سد مدى قدرتهم على ا�ستيع�ب العملي�ت، 	

وا�ستعم�له� بح�سب املطلوب، اأو يف ال�سي�ق املهني.

• ي�ستح�سن اأن يعر�ص املو�سوع يف �سكل ح�لة اأو و�سعية ت�ستدعي من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�س�عدة على اإيج�د حل له� 	

اأو و�سع خطة ملع�جلته�، مع اإبراز اأهمية ا�ستعم�ل االآلة احل��سبة للقي�م بهذا العمل يف وقت وجيز وبدون اأخط�ء، �رشيطة 

اتب�ع الطرق ال�سليمة يف احل�س�ب، والدعوة اإىل التدرب على ح�سن ا�ستعم�ل هذه االآلة العجيبة، واإجن�ز م� يعر�ص من 

تطبيق�ت خمتلفة.  

التمهيد

• املرافقة 	 اإىل اجلملة  ال�سورة، واال�ستم�ع  اإىل مالحظة  املوجه،  اأفراد اجلم�عة، عن طريق احلوار  املكون)ة(  ي�ستدرج 

للن�س�ط، وامللخ�سة للو�سعية. 

• يثري انتب�ههم اإىل االآلة احل��سبة، وال ب�أ�ص اأن يعر�ص عليهم منوذج� م�دي�، اأو يط�لب من ميتلكه� ب�إح�س�ره�.	

• يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة اأزرار االآلة احل��سبة، وم� يعرب عنه كل واحد منه�: )يركز على 	

االأزرار الرئي�سة امل�ستعملة بكرثة، وعلى اآلة ب�سيطة غري متطورة(.

• يحر�ص املكون)ة( م� اأمكن على التدريب على ت�سغيل االآلة احل��سبة، واإجن�ز العملي�ت املطلوبة واملالئمة للو�سعية املنطلق، 	

وعلى ربط املو�سوع ب�لواقع املعي�ص، ومبتطلب�ت القط�ع، مع التمييز بني العملي�ت االأربع..

• يوؤكد املكون)ة( اأثن�ء تركيب االأرق�م يف االآلة احل��سبة على البدء من الي�س�ر دائم�، وعند اإدخ�ل العدد املطلوب يتم ال�سغط 	

على الرمز املن��سب: )+(، )-(، )×(، )÷(، ثم على الرمز )=( للح�سول على النتيجة.

املالحظة

• يكلف املكون)ة( اأفراد اجلم�عة ب��ستعم�ل االآلة احل��سبة الإجن�ز عملي�ت متنوعة بح�سب ح�لة اأو و�سعية حمددة، ويعمل يف 	

اأثن�ء ذلك على تتبع اأعم�لهم، ومراقبة اإجن�زهم، وتوجيهه. 

• ميكن للمكون)ة( اقرتاح و�سعي�ت ومت�رين اأخرى للتدرب. 	

• القي�م مبختلف عملي�ت 	 اآالت ح��سبة متكنن� من  النق�لة تتوافر، يف غ�لب االأحي�ن، على  الهواتف  اأن  اإىل  ينبه املكون)ة( 

اجلمع وال�رشب والطرح والق�سمة. 

ملحوظة: ينبغي اأن ت�ستمد االأمثلة التطبيقية من التج�رب واخلربات املب��رشة للم�ستفيدين، واأن تكون كثرية ومتنوعة و�س�ملة.. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ستفيد)ة( تبع� مل� ي�أتي:

• القدرة على ت�سغيل االآلة احل��سبة.	

• اإجن�ز العملي�ت وفق املطلوب.	

• ا�ستثم�ر املكت�سب�ت يف املج�ل احلي�تي.	

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خاله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد يف كل مقطع �سواء يف التح�ور والتوا�سل 

والتعبري، اأو يف القراءة والكت�بة، اأو يف احل�س�ب، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

الر�شيد :
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املو�شوع: تقومي التعلماتالتقومي

تقومي التعلم�ت املكت�سبة يف املق�طع  الثالثة )ح�ست�ن لكل مقطع(

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مبالحظة كل ر�سم على حدة، وحتديد مكون�ته ومو�سوعه، والتعبري �سفهي� عم� يك�سف عنه يف 

عالقة ب�ملحور اأو ب�لن�س�ط امل�ستهدف: 

اإبراز دور املواطن ذكرا ك�ن اأم اأنثى يف التنمية - ا�ستعرا�ص �سبل املح�فظة على نظ�فة املحيط.	 

ميكن اللجوء اإىل حم�ك�ة اأدوار، لتقومي اإجن�ز امل�ستفيد)ة(.

تقومي التحاور 

التوا�شل

يخ�س�ص املكون)ة( وقت� لتقومي مدى متكن امل�ستهدف�ت وامل�ستهدفني من حفظ ال�سور املدرو�سة، وا�ستظه�ره�، من جهة و�رشد 

بع�ص اال�ستنت�ج�ت املتعلقة ب�لدر�ص، وكذا بع�ص اآداب امل�سجد.

يتم هذا التقومي ب�سكل فردي بهدف الـت�أكد من حتقق الكف�ية، والتمكن من ت�سخي�ص التعرثات لو�سع ا�سرتاتيجية للدعم.

تقومي القيم 

والف�شائل

 يط�لب املكون)ة( ب�إجن�ز العملي�ت احل�س�بية املقرتحة يف كت�ب التكوين، ويركز يف تقوميه لهذا االإجن�ز على م� ي�أتي:

اإجن�ز عملي�ت ال�رشب والق�سمة.	 

ا�ستعم�ل االآلة احل��سبة حل�س�ب بع�ص املداخيل وامل�س�ريف.	 

تقومي احل�شاب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة م� يعر�ص عليه من حروف اأو كلم�ت اأو جمل، والتلفظ به تلفظ� �سليم� يراعي خم�رج احلروف.

يراعي املكون)ة( يف تقومي ن�س�ط الكت�بة مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على:

ر�سم احلروف والكلم�ت واجلمل يف احليز املخ�س�ص له�.	 

االلتزام بحجم احلروف وب�لف�س�ء الكت�بي. 	 

احرتام عدد االأ�سطر.	 

ق�بلية قراءة م� كتب. 	 

تنقل اليد، وطريقة االإم�س�ك ب�لقلم. 	 

تقومي القراءة 

والكتابة

تقومي اإجم�يل للموارد عند نه�ية الوحدة

يوجه املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور املعرو�سة تن�سيط� لذاكرته، والتحدث بتلق�ئية عم� ي�أتي:

تقدمي اأمثلة مل�س�همة املواطن )الفالح - الك�س�ب - ال�س�ئق..( يف تنمية البالد، وحتديد بع�ص املهن التي مت�ر�سه� 	 

املراأة، ودوره� يف التنمية، وتعداد اأهم حقوق املواطن )ذكرا اأو اأنثى( وواجب�ته.  

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اإجن�ز املطلوب وفق املوا�سف�ت املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظه�ر اال�ستف�دة 

من خربته، اأو مم� مت ترويجه يف الق�سم من حيث اإق�مة م�رشوع تع�وين، واالندم�ج يف اجلم�عة املهنية، وااللتزام مبع�يري 

اجلودة، ف�سال عن القدرة على التح�ور واالنخراط يف العمل اجلم�عي.

تقومي 

التوا�شل

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقومه مدى متكن امل�ستفيد)ة( مم� ي�أتي: 

متييز احلروف التي مت ترويجه� يف املقطع، والتلفظ به� بح�سب ترتيبه� يف اجلدول.	 

حتديد اأ�سم�ء عالم�ت الرتقيم املقرتحة، ومتييزه�.	 

يكلف املكون)ة( امل�ستفيد)ة( مبالحظة ال�سويرات، ومتييز الكلمة الدالة عليه�، من خالل و�سله� به�، وتلفظه�.	 

على 	  وا�سح  بخط  كت�بته�  اإىل  املكون)ة(  يعمد  اأن  العب�رات  متييز  تعذر  ح�لة  يف  هن�  وي�سرتط  معلومة،  قراءة 

ال�سبورة.

قراءة جملة ب�سيطة، ومتييز الكلم�ت التي به� حروف مدرو�سة يف املقطع.	 

قراءة فقرة قراءة مت�أنية يربز من خالله� خم�رج احلروف، ويحرتم عالم�ت الرتقيم امل�ستعملة.	 

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقومه على مدى متكن امل�ستفيد)ة( مم� ي�أتي:

كت�بة عالم�ت الرتقيم املقدمة، وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.	 

مالحظة ال�سويرات املعرو�سة، وكت�بة الكلم�ت املعربة عنه� بعد �سم�عه� من لدن املكون)ة(. 	 

كت�بة جملة ب�سيطة ومركبة. 	 

يراعي املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على ر�سم العالمة اأو احلرف اأو اجلملة يف احليز املخ�س�ص له، ومدى 

التزامه ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، وق�بلية قراءة م� كتب، ف�سال عن اال�سرت�س�ل والت�سل�سل، وال�سالمة من 

االأخط�ء.. كم� يراعي قدرة امل�ستفيد)ة( على التق�ط م� ي�سمع وكت�بته دون اأخط�ء )اإمالء(.

تقومي القراءة 

والكتابة
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عند  به  االحتف�ظ  يتم  م�  مراع�ة  مع  والق�سمة  ال�رشب  عملي�ت  اإجن�ز  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

االإجن�ز، وكذا ا�ستعم�ل االآلة احل��سبة حل�س�ب املداخيل وامل�س�ريف.
تقومي احل�شاب

يبداأ املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�سورة، فيعني منهم من ي�ستظهره� مركزا على �سالمة 

النطق، وح�سن االأداء، واال�سرت�س�ل وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على �سور من القراآن الكرمي، 

وا�ستظه�ره� عن ظهر قلب، وبي�ن ف�سل امل�س�جد واآداب دخوله�.

تقومي القيم 

والف�شائل

تقومي اإجم�يل للكف�ي�ت عند نه�ية كل وحدة 

• ك تريد اأن تقوم 	 ر اأنك احل�ج َعلي، واأنَّ وَّ اأراد احل�ج علي اأن يح�سل على رخ�سة لفتح حمل جت�ري ب�سوق القرية. ت�سَ

ب�الإجراءات الالزمة للح�سول على تلك الرخ�سة.

�شياق و�شعية 

التقومي

يعرب امل�ستفيد)ة( �سفهي� عن و�سعية حوارية بني املوظف واحل�ج علي.	 

يقراأ معلوم�ت تتعلق ب�ملو�سوع: الفتة، معلوم�ت �سخ�سية...	 

يعبئ مطبوع� اإداري�.	 

يح�سب م�س�ريف بوا�سطة االآلة احل��سبة.	 

التعليمات

يقراأ املكون)ة( اجلمل املعربة عن الو�سعية قراءة مت�أنية، ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة له�، 

واال�ستم�ع اإليه جيدا، ثم يكلفهم ب�إجن�ز امله�م وفق التعليم�ت املحددة متدرج� بهم من املهمة االأوىل اإىل الث�نية وهكذا دواليك. 

طريقة الإجناز

يراعى املكون)ة( يف هذا التقومي مدى متكن امل�ستفيد)ة( من ا�ستثم�ر مكت�سب�ته، ومن اإدم�ج موارده وتعبئته� حلل الو�سعية - 

امل�سكل، وحتليله�. )انظر �سبكة ت�سحيح الو�سعية االإ�سك�لية يف دليل التقومي(.

معايري 

الت�شحيح

ب�سكل  والتعبري  التوا�سل  يف  ال�س�أن  هو  كم�  اأدوار،  ت�سخي�ص  خالل  من  اأو  جمموع�ت،  يف  يتم  اأن  ميكن  وقد  فردي�،  التقومي  يتم  ملحوظة: 

               خ��ص، ويف تقومي الكف�ي�ت ب�سكل ع�م.
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�لوحدة �خلام�ضة: 

�حلقوق و�لو�جبات و�خلْدمات
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�لوحدة �خلام�ضة : �حلقوق و�لو�جبات و�خلدمات

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

اأم�ر�ص حقوقي: �سوتي تعبري عن اختي�ريمدونة االأ�رشةاالإدارة يف خدمة الفالح   كف�ي�ت قرائية

اأم�ر�ص حقوقي: �سوتي تعبري عن اختي�ريحقوق املراأةحقوق الفالح وواجب�تهكف�ي�ت حي�تية ومهنية

الو�س�يةالنفقةالعملقيم وف�س�ئل

اأحول العملة من الدرهم اإىل ال�سنتيمح�س�ب الوقت: اأح�سب الف�رق الزمنيح�س�ب الوقت: ال�س�عةاحل�س�ب والهند�سة 

االإدارة يف خدمة م�س�لح املواطناالإدارة يف خدمة املواطناأعرف حقوقيكف�ي�ت قرائية

خدم�ت ل�س�لح املواطنالتحفيظ العق�ريم� هي حقوقي؟كف�ي�ت حي�تية ومهنية

دع�ءالتوكلامل�س�واةقيم وف�س�ئل

اأحول العملة من الدرهم اإىل عملة اأجنبيةاأحول العملة من الدرهم اإىل الري�لح�س�ب الوقت: اأح�سب الدق�ئقاحل�س�ب والهند�سة

اأكت�سف خمطط املغرب االأخ�رشالعن�ية ب�لبقرة احللوبالعن�ية ب�ملوا�سي كف�ي�ت حي�تية ومهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

عند نهاية الوحدة ي�شتطيع امل�شتفيد وامل�شتفيدة اأن مييزا حقوق الفالح والفالحة وواجباتهما واخلدمات املقدمة لهما، واأن 

يوظفا ما تعلماه يف مواقف متنوعة. 

َلحة كي ي�شتفيد من َتْكِوين يف ال�شقي:  لتقومي هذا الهدف نفرت�س اأن ال�شيد علي الفالح ذهب اإىل َم�شْ

يبني كيف �شيت�رشف؟ وكيف �شيوظف ما تعلمه ؟	 

يكتب طلبا عن طريق ملء الفراغ.	 

يح�شب الفارق الزمني بني قدومه ومغادرته للم�شلحة.	 

كفايات قرائية الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�س: الإدارة يف خدمة الفالح	

• الهدف: تعرف بع�س 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�ص امل�س�لح االإدارية التي يعرفونه�، ونوع اخلدم�ت التي ميكن اأن تقدمه� له. 

    يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة للحوار، واإبراز عالقته� بعنوان الدر�ص.

    يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، فيحددون 

م� ح�سل عليه الفالح )رخ�سة(، وكذا م� التزم به وم� جتنبه.

    يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار، وهم يت�بعون معه.

    يتوقف معهم عند الواجب�ت املت�سمنة يف احلوار، ويربزه� لهم مركزا على العب�رات التي تدل عليه�، وعلى �رشورة التزام الطرف املق�سود ب�حرتامه�، 

اأي املوظف، مع االإ�س�رة اإىل احلقوق الب�رزة ك�حلق يف احل�سول على رخ�سة..

    ي�ستح�سن اأن يتدرج بهم اإىل ت�سخي�ص احلوار، فيكلف واحدا بلعب دور الفالح، واالآخر بتمثيل دور املوظف مع مراع�ة ال�سي�ق، واالنفع�الت امل�س�حبة 

له، والتع�بري الدالة على الواجب..  

    ينتقل بهم اإىل العب�رة الواردة يف ن�س�ط )اأقراأ(: »اخلدم�ت االإدارية حق للمواطن وواجب من واجب�ت املوظف«، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأه� 

بت�أن، بينم� هم يتتبعون يف الكت�ب.  

    يكلف بع�سهم بقراءة العب�رة اأو برتديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، مع االلتزام ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 
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    ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط من خالل الرتكيز على املب�دئ التي مت حتديده� يف امل�ستوى االأول، ومتدرج� 

       بهم من ر�سم احلروف املعزولة ، اإىل كت�بة العب�رة الواردة بعده�: »ح�سلت على بط�قة املهنة«.

    ي�ستح�سن اأن يتتبع عن كثب اإجن�زاتهم، واأن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم.

يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وتعداد الواجب�ت ذات ال�سلة ب�حلي�ة املهنية، وكت�بة جملة.. 

وي�ستح�سن اأن يخت�ر لذلك و�سعي�ت تعلمية يوظف فيه� امل�ستفيد)ة( م� اكت�سبه، ك�أن يقرتح حوارا ثن�ئي� بني فالح وموظف اأو مقدم خلدمة م�...

كفايات حياتية ومهنية 

• عنوان الدر�س: حقوق الفالح وواجباته	

• الهدف: تعرف احلقوق والواجبات 	

•           تعداد الواجبات التي ينبغي اللتزام بها	

•           التحاور، واإبداء الراأي	

• الأن�شطة:	

و�شعية النطالق:

   يقراأ املكون)ة( العنوان: »حقوق الفالح وواجب�ته«، ب�سوت م�سموع ووا�سح، ثم يطلب من امل�ستفيدات وامل�ستفيدين تف�سري هذا العنوان لكي يت�أكد من 

اإدراكهم مل� يحيل عليه.

    يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه من ذلك. 

وينبغي اأن يحر�ص هن� على �سم�ن م�س�ركة اجلميع، مع االإح�لة، بكيفية متكررة، اإىل مو�سوع الكف�ي�ت احلي�تية واملهنية.

    يثني على العمل الذي ق�موا به، ثم ينتقل معهم اإىل اخلطوة املوالية.

     العمل يف جمموعات:  

    يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اأربع جمموع�ت تبع� لل�سور االأربع املعرو�سة، ويقرتح عليه� اختي�ر م�سري ومتحدث ب��سمه�، مع تو�سيح 

قواعد العمل، وتقدمي التوجيه�ت الالزمة لعمل املجموعة. )انظر البط�قة الوا�سفة(. 

    يحدد املهمة املطلوب اإجن�زه�، وتتمثل يف حتديد اأفراد كل جمموعة احلقوق والواجب�ت اخل��سة ب�لفالح، ومن�ق�سته� وتثمينه� والتمييز بينه�، اعتم�دا على 

خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية املتعلقة ب�أداء م� عليهم من حقوق وااللتزام مب� عليهم من واجب�ت، وانطالق� مم� تعر�سه ال�سورة املقرتحة عليهم. ويجب 

على املكون)ة( اأثن�ء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�سوت م�سموع العب�رات امل�س�حبة لل�سور؛ فيبداأ ب�لعنوان اأو الفكرة املحورية )خدمة اإدارية من م�س�لح الفالحة 

وغريه� - تكوين وت�أهيل - احلم�ية والرع�ية م�س�ريع حت�سني االإنت�ج لف�ئدة الفالح - احرتام قواعد اجلودة يف املنتج�ت - التوفر على الوث�ئق االإدارية 

ال�رشورية - احرتام البيئة وعدم تلويثه�(، ثم ينتقل اإىل االأفك�ر املتفرعة عن كل منه�، وينبه - يف �سي�ق ذلك - اإىل م� تت�سمنه من حقوق وواجب�ت 

والتمييز بينهم�، ثم ينتقل كم� يجب اأن تتفق كل جمموعة، بعد االنته�ء من املن�ق�سة، على احل�سيلة التي �ستقدمه� للمجموع�ت االأخرى، واحرتام الوقت 

املخ�س�ص لذلك.

    يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله� يف �سيغة ح�لة تعك�ص حقوق وواجب�ت الفالح.

     تقا�شم اأعمال املجموعات:

      يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف. 

اأن يعرب هوؤالء �سفهي� عن مدى  ا�ستنت�ج�ت حول مو�سوع حقوق الفالح وواجب�ته، مع الرتكيز على  اإىل  للتو�سل  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين      يتدرج مع 

ا�ستف�دتهم من املو�سوع، وعن النت�ئج التي قد ترتتب عن ذلك ب�لن�سبة اإىل حي�تهم املب��رشة. وي�ستح�سن هن� اإبراز اأهمية الوف�ء ب�لواجب�ت واملط�لبة ب�حلقوق 

لتحقيق اجلودة و�سم�ن التطور؛ وذلك ب��ستعم�ل الو�س�ئل املن��سبة حتى ال ت�سري املط�لبة ب�حلق اإخالال ب�لواجب.

    يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده. 

    يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� يدعو اإليه االإ�سالم من اإتق�ن للعمل، والقي�م ب�لواجب على اأح�سن وجه، ويدعو اأفراد اجلم�عة اإىل اال�ستدالل على ذلك 

مب� يحفظونه من قراآن اأو حديث...

    يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �سوف يتلوه� عليهم من �سورة )التوبة(.

    يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� 

وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

    ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

    ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآي�ت ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م لالآية.

يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ، وا�ستخال�ص قيمة العمل، وااللتزام ب�لواجب اأثن�ء اأدائه.

الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات
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• عنوان الدر�س: ح�شاب الوقت: ال�شاعة
• الهدف: التمييز بني الثواين والدقائق وال�شاعات

• الأن�شطة:
احلي�ة  وتنظيم  املواعد  �سبط  و�رشورة  الوقت،  حتديد  قيمة  تر�سد  اإىل  بهم  ويتدرج  ال�سور،  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(      يدعو 

والعالق�ت.. )ميكن االنطالق من ح�لة الت�أخر عن موعد الدر�ص..(.

    ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على ا�ستخال�ص الق�عدة اأو املب�دئ املتحكمة يف حتديد الوقت من خالل متييز م� ي�سري اإليه كل عقرب من عق�رب 

ال�س�عة.

    يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل حتديد عدد الدق�ئق يف ال�س�عة الواحدة، وعدد الثواين يف الدقيقة الواحدة، وعدد ال�س�ع�ت يف اليوم ويف 

ن�سف اليوم، م�سرت�سدا بنم�ذج ال�س�ع�ت املقرتحة. 

    يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مت�رين متنوعة تروم حتديد الوقت م�ستعين� بنم�ذج ال�س�ع�ت املدرجة يف �سي�ق ن�س�ط )اأطبق(. وميكنه اقرتاح 

من�ذج اأخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص.

كفايات قرائية  الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�س: اأعرف حقوقي
• الهدف: تعرف بع�س حقوق املواطن  

              قراءة جملة 

              كتابة حروف وكلمات وجملة انطالقا من منوذج

• الأن�شطة:
    ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فيم� يتعلق ب�لواجب�ت التي يجب اأن يلتزم به� الفالح والفالحة، ويدعوهم اإىل تعرف حقوقهم. 

   يثري انتب�ههم اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة للحوار، واإبراز مكون�ته�، وربط ذلك مبو�سوع الدر�ص.

   يدعوهم اإىل اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار، ثم يوجه اإليهم �سوؤاال للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، مثل: م� 

حقوق املواطن؟ ويكون جوابهم بحذف م� مل يذكر من تلك احلقوق يف احلوار. 

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار، وهم يت�بعون معه.

ـَِم�َيِة. َكِن، َحقنُّ امْلِْلِكيَِّة، َحقنُّ اْلـح ِة، َحقنُّ ال�سَّ َفِر، َحقنُّ اْلـُهِويَّ    يتوقف معهم عند احلقوق املذكورة يف احلوار، ويربزه� لهم: َحقنُّ ال�سَّ

   ي�ستح�سن اأن يتدرج بهم اإىل ت�سخي�ص احلوار فيكلف واحدا بطرح �سوؤال على زميله، مثل: هل من حقي كذا؟ م� هي حقوقك؟ ويكلف غريه ب�الإج�بة. واإذا 

م� لوحظ تداخل م� بني احلق والواجب، يعمد املكون)ة(، اآنذاك، اإىل التمييز بينهم�. 

، بينم� هم يتتبعون يف  ِة َحقٌّ ِلْلُمَواِطِن َبْعَد 18 �َسَنًة، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأه� بت�أنٍّ    ينتقل بهم اإىل العب�رة الواردة يف ن�س�ط )اأقراأ(: ِبَط�َقُة اْلُهِويَّ

الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم ب�لتن�وب على قراءة العب�رة اأو برتديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، مع االلتزام ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

ْلُت َعَلى ِبَط�َقِة     ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، ويتدرج بهم اإىل ر�سم احلروف املعزولة، ثم العب�رة الواردة بعده�: َح�سَ

اْلهويِة.

   ي�ستح�سن اأن يتتبع عن كثب اإجن�زاتهم، واأن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم.

يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وتعداد احلقوق املمكن التمتع به� يف احلي�ة.. وي�ستح�سن اأن 

يخت�ر لذلك و�سعي�ت تعلمية يوظف فيه� م� مت اكت�س�به، ك�أن يقرتح حوارا بني اثنني منهم على �سبيل املث�ل.

• عنوان الدر�س: ما هي حقوقي؟
• الهدف: متييز اأ�شحاب الواجب

              ا�شتثمار املكت�شبات يف جمال العمل اأو يف املحيط املعي�س

• الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين فيم� يتعلق بحقوق الفالح وواجب�ته، ثم يربط ذلك بعنوان الدر�ص، ويدعو اإىل التعرف على 

اأ�سح�ب الواجب انطالق� من االأن�سطة املقرتحة خالل احل�سة.

   يلفت انتب�ههم اإىل مالحظة ال�سور الواردة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته� وم� تعرب عنه، ثم يحدد لهم املق�سود ب�أ�سح�ب الواجب 

وِل َعَلى ُحُقوِقِه.  ُنوَن املواطَن ِمَن احُل�سُ كِّ
َ
مـ

ُ
ِذيَن يـ �َس�ُت َواالأَ�ْسَخ��ُص الَّ انطالق� من التقدمي املقرتح للدر�ص، وهم: امْلُوؤَ�سَّ

   يحر�ص املكون)ة( م� اأمكن على �سم�ن م�س�ركة اجلميع، مع االإح�لة، بكيفية متكررة، اإىل مو�سوع الكف�ي�ت احلي�تية واملهنية.

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات
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العمل يف جمموعات: 

   يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اأربع جمموع�ت تبع� للمح�ور املحددة يف اخلط�طة: )احلم�ية - امل�س�ركة - التغطية ال�سحية - التكوين(، فيكلف 

وجت�ربهم  خرباتهم  على  واعتم�دا  اخلط�طة،  من  انطالق�  احلق  ذلك  بتحقيق  املكلفني  الواجب  اأ�سح�ب  وحتديد  امل�ستهدف،  املحور  بتدبر  جمموعة  كل 

لذلك، والدالة على احلق مو�سوع احلوار، واأ�سح�ب  امل�س�حبة  العب�رات  يقراأ عليهم ب�سوت م�سموع  اأن  اأثن�ء ذلك  املكون)ة(  احلي�تية. ويجب على 

الواجب، واأن يحدد لهم الوقت الك�يف الإجن�ز الن�س�ط.

   يعيد املكون)ة( توزيع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت، فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني اثنني من بني احلقوق املعرب عنهم�، وميكنه اقرتاح حق واحد 

يف مرحلة اأوىل، وبعده احلق الث�ين ب�لتدريج، كم� ميكنه ت�سكيل �ست جمموع�ت، ويكلف كال منه� بتن�ول حق واحد من احلقوق ال�ستة املقرتحة. وي�سرتط 

عليهم اأثن�ء من�ق�سة املو�سوع اإبراز اأهمية ذلك احلق، وتو�سيح جتلي�ته، اعتم�دا على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية. ويجب على املكون)ة( اأثن�ء ذلك اأن يقراأ 

عليهم ب�سوت م�سموع العب�رات امل�س�حبة لكل �سورة، والدالة على احلق مو�سوع احلوار، واأن يحدد لهم زمن اإجن�ز الن�س�ط.

   يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد ان�رشام الوقت املحدد، اإىل تقدمي نت�ئج عمله� �سواء االأول اأو الث�ين.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

   يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف.

ب�سفة ع�مة،  االإن�س�ن  ثم حول حقوق  اأوىل،  الواجب يف مرحلة  اأ�سح�ب  ا�ستنت�ج�ت حول  اإىل  للتو�سل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة( مع     يتدرج 

وحقوق الفالح واللفالحة ب�سفة خ��سة، يف مرحلة ث�نية، مع الرتكيز على اأن يعرب جميعهم �سفهي� عن مدى ا�ستف�دتهم من املو�سوع، وعن النت�ئج التي قد 

ترتتب عن ذلك ب�لن�سبة اإىل حي�تهم املب��رشة. وي�ستح�سن هن� اإبراز مدى التزام اأ�سح�ب الواجب بواجب�تهم وا�سطالعهم به� ومدى اأهمية التمتع ب�حلقوق، 

وااللتزام ب�لواجب�ت.

   يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده.

   يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� يحث عليه االإ�سالم من م�س�واة، والتي تعني التمتع بجميع احلقوق دون متييز، ويدعو اأفراد اجلم�عة اإىل اال�ستدالل على 

ذلك مب� يحفظونه من قراآن اأو حديث...

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �سوف يتلوه� عليهم من �سورة )احلجرات(.

   يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة 

ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآي�ت ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م لالآية.

   يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة امل�س�واة بني الن��ص يف املجتمع.

•	عنوان الدر�س: ح�شاب الوقت: اأح�شب بالدقائق
الهدف: حتديد الوقت انطالقا من و�شعيات معي�شة لأغرا�س �شو�شيو - مهنية  •

الأن�شطة:  •
   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، ويركز معهم يف هذا الدر�ص على ا�ستثم�ر م� ا�ستخل�سوه من قواعد انطالق� من ح�الت ذات 

ات�س�ل بحي�تهم وب�جلوانب الوظيفية فيه�؛ وذلك مثل: �سبط املواعد كموعد زي�رة امل�ست�سفى، وموعد تقدمي املنتج للزبون، واأوق�ت ال�سالة..  

   يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل حتديد الوقت عرب ال�س�عة ب�لطريقة امل�ألوفة اعتم�دا على ال�سويرات الواردة يف الكت�ب، وينبههم اإىل طريقة 

�سبط الوقت من خالل االإ�س�رة اإىل ال�س�عة ثم اإىل الدق�ئق تبع� ملواقع العقرب الكبري والعقرب ال�سغري، كم� ينبههم اإىل كت�بته انطالق� من �س�عة رقمية، 

وكذا اإىل قراءته من الي�س�ر اإىل اليمني عندم� يتعلق االأمر مبوعد انطالق قط�ر اأو ح�فلة، وذلك مثل: 3:25 )3 و25 دقيقة(.

     يقرتح املكون)ة( مت�رين متنوعة تروم حتقيق االأهداف ذاته� مركزا على معي�ر الوظيفية، واالنطالق من و�سعي�ت - م�سكل م�ستق�ة من الواقع، مع 

مراع�ة تنوعه� م� اأمكن.

عنوان الدر�س: مدونة الأ�رشة  •
•	الهدف: تعرف بع�س احلقوق والواجبات الواردة يف مدونة الأ�رشة 

               قراءة جملة 

               كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج 

•	الأن�شطة: 
   يحيل املكون)ة( على قيمة امل�س�واة، ويذكر ببع�ص احلقوق والواجب�ت، ثم ي�ستق�سي م� يعرفه امل�ستفيدون وامل�ستفيدات عن مدونة االأ�رشة، ومن ثم يحثهم 

دة لل�رشوط والواجب�ت واحلقوق يف احل�الت الع�ئلية ك�خلطبة، والزواج، والطالق، واحل�س�نة،  على �رشورة االطالع عليه� الأنه� تعد الق�عدة املحِدّ

والنفقة…

   ي�ستثمر املكون)ة( االأجواء التي هي�أه�، فيدعو اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة ال�سورتني امل�س�حبتني للحوار، واإبراز عالقتهم� مبو�سوع الدر�ص.

   يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، فيحذفون 

من ق�ئمة احلقوق حق� من حقوق املراأة مل يذكر يف احلوار.

كفايات قرائية الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات
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   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار، وهم يت�بعون معه.

   يتوقف معهم عند اأهم احلقوق املت�سمنة يف احلوار، ويربزه� لهم مركزا على الغ�ية منه�، وهي �سم�ن حقوق الطرفني..

، بينم� هم  اِجَب�ِت، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأه� بت�أنٍّ
َ
اْلو

َ
ُقوِق و اِة يِف احْلُ

َ
َنُة َعَلى امْلُ�َس�و

َّ
   ينتقل بهم اإىل العب�رة الواردة يف ن�س�ط )اأقراأ(: َتُن�صنُّ امْلَُدو

يتتبعون يف الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم بقراءة العب�رة اأو برتديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

َنُة َتُذوُد َعْن 
َّ
   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، ويتدرج بهم اإىل ر�سم احلروف املعزولة، ثم العب�رة الواردة بعده�: َامْلَُدو

َحقِّ امْلَْراأَِة.   

م عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم.
ّ
   ي�ستح�سن اأن يتتبع عن كثب اإجن�زاتهم، واأن يقو

   يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وتعداد احلقوق والواجب�ت ذات ال�سلة ب�حلي�ة الزوجية...

كفايات حياتية

•	عنوان الدر�س: حقوق املراأة
•	الهدف: تعداد حقوق املراأة ب�شفة عامة وحقوق الفالحة ب�شفة خا�شة

               التعبري عن الراأي، واتخاذ موقف

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

   ينطلق املكون)ة( مم� مت ا�ستخال�سه بخ�سو�ص حقوق املراأة الواردة يف مدونة االأ�رشة، ثم يربط ذلك بعنوان الدر�ص: » حقوق املراأة »، حمفزا امل�ستفيدات 

وامل�ستفيدين على تعرف هذه احلقوق ب�سفة ع�مة وحقوق الفالحة ب�سفة خ��سة ومن�ق�سته� يف �سوء م�ستجدات احلي�ة املع��رشة.

   يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه من ذلك، 

مركزا على العالقة بني احلق والواجب. 

العمل يف جمموعات: 

اأ�سح�ب الواجب الذين علي  اأربع جمموع�ت، فيكلف كل جمموعة ب�الإج�بة عن ال�سوؤال املحوري: من هم  اإىل     يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

معرفتهم ف�أح�سل على حقي يف ال�سحة والرع�ية اإذا اأ�سبت يف ح�دثة عمل؟ وذلك اعتم�دا على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية واملهنية، وانطالق� مم� تعر�سه 

ال�سورة املقرتحة عليهم. 

   يتدرج املكون)ة( ب�ملجموع�ت اإىل مالحظة ال�سور املعرو�سة يف ن�س�ط »اأ�ستفيد«، فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني اثنني من احلقوق املعرب عنهم�، وميكنه 

اقرتاح حق واحد يف مرحلة اأوىل، وبعده احلق الث�ين ب�لتدريج، كم� ميكنه ت�سكيل �ست جمموع�ت، فيكلف كال منه� بتن�ول حق واحد من احلقوق ال�ستة 

املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«. وي�سرتط عليهم اأثن�ء من�ق�سة املو�سوع اإبراز اأهمية ذلك احلق ب�لن�سبة اإىل املراأة، وتو�سيح جتلي�ته، اعتم�دا 

على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية واملهنية. ويجب على املكون)ة( اأثن�ء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�سوت م�سموع العب�رات امل�س�حبة لكل �سورة، والدالة على 

احلق مو�سوع احلوار، واأن يحدد لهم زمن اإجن�ز الن�س�ط.

   يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد ان�رشام الوقت املحدد للمهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله� �سفهي� يف �سكل خال�سة حتدد الطرف امل�سوؤول لتحقيق حقوق املراأة 

يف ح�لة التعر�ص حل�دثة �سغل، واأنواع احلقوق التي يتعني اأن تتمتع به� املراأة ب�سفة ع�مة.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

      يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف.

من  وحتديد  خ��ص،  ب�سكل  الفالحة  وحقوق  ع�م،  ب�سكل  املراأة  حقوق  حول  ا�ستنت�ج�ت  اإىل  للتو�سل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  مع  املكون)ة(     يتدرج 

املب��رشة. اإىل حي�تهم  ب�لن�سبة  التي قد ترتتب عن ذلك  النت�ئج  املو�سوع، وعن  ا�ستف�دتهم من  �سفهي� عن مدى  اأن يعرب هوؤالء  الرتكيز على  يكفله�، مع 

اِجِب 
َ
َح�ُب اْلو    يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده: » اأَ�سْ

�َر�َسِة ُحُقوِقِه«. قِّ َعَلى مُمَ �ِحَب احْلَ ُي�س�ِعُدوَن �سَ

اإىل تعرف ذلك من خالل االآيتني مو�سوع ال�س�هد.  اإليه االإ�سالم فيم� يخ�ص النفقة املحددة للمراأة، وي�سوقهم     يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� يدعو 

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآيتني الكرميتني التي �سوف يتلوهم� عليهم.

   يتلو املكون)ة( االآيتني الكرميتني، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآيتني، ويحمل 

جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل اآية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآيتني الكرميتني ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�سوعهم� الع�م خ��سة فيم� يــتعلق بحق املراأة 

يف النفقة عند الطالق، وعند الر�س�عة..

يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص حق املراأة يف النفقة.
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•	عنوان الدر�س: ح�شاب الوقت: اأح�شب الفارق الزمني
•	الهدف: ح�شاب الفارق الزمني لأغرا�س �شو�شيو - مهنية

•	الأن�شطة: 
   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، ويركز معهم يف هذا الدر�ص على ا�ستثم�ر م� ا�ستخل�سوه من قواعد حل�س�ب الف�رق الزمني 

بني فرتتني حمددتني.. 

   يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سويرات امل�س�حبة لن�س�ط اأالحظ، وحتديد الف�رق الزمني بني الفرتتني امل�س�ر اإليهم� ب�ل�س�عة ثم 

ب�لدق�ئق.

   يتتبع املكون)ة( اإجن�ز امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتطبيق الوارد يف الكت�ب ال�سفي، ويقرتح عليهم من�ذج اأخرى ت�ستهدف م� ي�أتي:

- الغ�ية من تعلم �سبط الوقت: احرتام املواعد املختلفة - �سبط اأوق�ت ال�سالة - ق�س�ء اأغرا�ص اجتم�عية - الو�سول يف الوقت املن��سب...

- ع�قبة عدم احرتام الوقت: ذه�ب احل�فلة، والت�أخر يف ال�سفر - ان�سح�ب الزب�ئن - خ�س�رة م�دية - فقد االحرتام...

كفايات قرائية

•	عنوان الدر�س: الإدارة يف خدمة املواطن 
•	الهدف:  الطالع على بع�س اخلدمات الإدارية

               قراءة معلومات 

               كتابة كلمات وعبارات دون انطالق من منوذج

•	الأن�شطة:
اأن تقدمه�  التي ميكن  التي يعرفونه�، ونوع اخلدم�ت  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ص امل�س�لح االإدارية     ي�ستهل املكون)ة( در�سه بحوار مفتوح مع 

للمواطن، وميكنه اأن يقت�رش على نوع واحد ك�لقر�ص الفالحي مثال. 

   يتدرج بهم اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة للحوار، واإبراز مكون�ته�، مركزا على العب�رة الواردة يف اللوحة )املركز الفالحي(، والغ�ية من زي�رة الفالح 

للمركز الفالحي. 

   يطلب منهم اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للعب�رات ال�س�درة عن الطرفني املتح�ورين، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم 

على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع.

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة كل عب�رة على حدة، مراعي� ال�سي�ق التوا�سلي، وموقع النرب والتنغيم، وهم يت�بعون معه. 

   يتوقف معهم لتحديد االإدارات وامل�س�لح التي تقدم خدم�ت للفالح، مع االإ�س�رة اإىل نوع اخلدم�ت التي يطلبه� الفالح من املوظف ب�ملركز الفالحي، وميكن 

ذكر خدم�ت اأخرى يتم ت�سخي�ص طريقة التعبري عنه� بني فردين اأو اأكرث من اأفراد اجلم�عة، مع مراع�ة ال�سي�ق، واالنفع�الت امل�س�حبة له.. 

اإليه وهو يقراأ بت�أنٍّ م� كتب يف عقد االتف�ق بني الب�ئع وامل�سرتي، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.      ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع 

   يكلف بع�سهم بقراءة عب�رة واحدة اأو ترديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل ملء الفراغ�ت يف عقد االتف�ق مب� ين��سبه�.   

   ي�ستح�سن اأن يتتبع عن كثب اإجن�زاتهم، واأن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم، متو�سال بعب�رات الت�سجيع والتحفيز.

   يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

 - فالح  اأن�  بعده:  والكلمة  ال�سمري  عن  يعلن  ثم  واجلن�ص،  العدد  معهم  فيميز  اأتدرب،  ن�س�ط  يف  املعرو�سة  ال�سخ�سي�ت  �سويرات  ملالحظة     ي�ستوقفهم 

زرعت... اأن�  بفعل:  اال�سم  تغيري  ميكنه  كم�  مزارع...  اأن�  نف�سه�:  ال�سم�ئر  مع  اال�سم  تنويع  وميكنه  فالحت�ن،  هم�   - فالح�ن  هم�   - فالحة  هي 

االإدارة  تقدمه�  التي  واخلدم�ت  االإدارات  وتعداد  املعربة،  القراءة  على  قدراتهم  تقومي  ت�ستهدف  اأن�سطة  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  على  املكون)ة(     يقرتح 

للمواطن، ف�سال عن حتويل ا�سم م�ستق بح�سب �سمري للمفرد اأو املثنى، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث..

•	عنوان الدر�س: التحفيظ العقاري 
•	الهدف: تعلم كيفية حتفيظ العقار

               تبني مواقف اإيجابية يف املحيط املهني 

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

   ي�ستهل املكون)ة( در�سه بع�سف ذهني حول املق�سود بعب�رة »التحفيظ العق�ري« الواردة يف العنوان، وحول خمتلف االإجراءات التي ميكن القي�م به� 

لتحقيقه.

   يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه منه�، متدرج� 

اإىل طرح ال�سوؤال امل�س�حب له�: كيف اأحفظ عق�ري؟ 

الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات
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العمل يف جمموعات: 

   يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اأربع جمموع�ت، ويكلف كل جمموعة بتحديد االإجراءات امل�س�حبة لعملية التحفيظ، ثم من�ق�سته� فيم� بينهم؛ 

وذلك اعتم�دا على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية واملهنية. 

   ينتقل املكون)ة( اإىل طرح �سوؤال عن كيفية حتفيظ العق�ر، ويقراأ عليهم االأجوبة املقرتحة يف الكت�ب، فتنتقي منه� املجموعة م� ين��سب لتعزيز عر�سه�.

   يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد للمهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله� �سفهي� يف �سكل خال�سة حتدد اإمك�ن�ت التطوير، واخلطط املقرتحة يف 

�سي�ق ذلك.

   يعمل املكون)ة( على ا�ستعرا�ص مزاي� التحفيظ من الن�حية الق�نونية واالجتم�عية واالقت�س�دية والهند�سية، وكذا املعلوم�ت ذات ال�سلة بط�لب التحفيظ، 

ويفتح نق��س� يف املو�سوع دون اإ�سه�ب.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

        يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف. 

   يتدرج املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت حول كيفية اإجن�ز التحفيظ، مع بي�ن اأهميته ومزاي�ه، وم�ستثمرا املعلوم�ت املقدمة يف 

كت�ب القرائية من اأجل الت�أهيل. 

ْحِفيُظ اْلَعَق�ِرينُّ  َالتَّ اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده:     يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف 

ٍف ِبَه� َق�ُنوِنّيً�. ٍة ُمْعرَتَ ٍت َخ��سَّ ُة ِلَتْقِييِد اْلَعق�ِر يِف �ِسِجالَّ  ِبَه� امْلُح�َفَظُة اْلَعق�ِريَّ
ُ
ٌة َتُقوم ِم�ْسَطَرٌة اإِداِريَّ

   يربط املكون)ة( م� مت ترويجه ب�لت�سلح ب�لعزمية والتوكل على الله، ثم يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل بي�ن معنى التوكل بخالف التواكل... )التوكل هو اال�ستع�نة 

ب�لله وتفوي�سه يف ق�س�ء االأمور، وهو غري التواكل الذي يرتبط ب�لتواين والتق�ع�ص واالعتم�د على الغري...(.

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآيتني الكرميتني اللتني �سوف يتلوهم� عليهم من �سورة )اآل عمران(.

   يتلو املكون)ة( االآيتني الكرميتني، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآيتني، ويحمل 

جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل اآية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآيتني الكرميتني ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�سوعهم� الع�م، خ��سة فيم� تعلق ب�لعزمية 

ومبعنى التوكل، واأهميتهم� يف احلي�ة..

يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة التوكل.

•	عنوان الدر�س: اأحول العملة من الدرهم اإىل الريال
•	الهدف: التدرب على حتويل العملة

•	الأن�شطة:
   يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة القطعة والورقة النقديتني، وم� كتب بج�نب كل منهم�، ليخل�ص اإىل اأن االإن�س�ن يحت�ج يف حي�ته 

اأو ب�لري�ل، بح�سب االأ�سخ��ص الذين يتع�مل معهم؛ واأن بع�سهم يعرف ا�ستعم�ل نوع حمدد من العملة، بينم�  اأو ب�ل�سنتيم  اإىل التع�مل ب�لدرهم  اليومية 

يعرف بع�سهم نوعني اأو اأكرث. ومن ثم يطرح عليهم ال�سوؤال االآتي: هل تتقن حتويل املب�لغ امل�لية من الري�ل اإىل الدرهم؟ 

   يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل تتبع طريقة التحويل انطالق� من اخلط�طة، ثم ا�ستخال�ص املب�دئ املتحكمة يف حتويل العملة من الدرهم اإىل 

الري�ل، وذلك عن طريق �رشب املبلغ املراد حتويله يف 20، يف حني اأن التحويل من الري�ل اإىل الدرهم يقت�سي الق�سمة على 20.  

   يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مت�رين متنوعة تروم حتويل املب�لغ النقدية من الدرهم اإىل الري�ل م�ستعين� ب�لتطبيق�ت الواردة يف الكت�ب. 

وميكنه اقرتاح من�ذج اأخرى متنوعة بهد ف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة بقط�ع الفالحة، اأو يف �سيغة و�سعي�ت - 

م�سكل. 

كفايات قرائية

•	عنوان الدر�س: اأمار�س حقوقي: �شوتي تعبري عن اختياري
•	الهدف: التح�شي�س باأهمية امل�شاركة يف النتخابات  

                   قراءة جملة اأو اأكرث

                   كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج

•	الأن�شطة:
   يفتح املكون)ة( مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حوارا حول احلقوق والواجب�ت، ثم يتدرج بهم اإىل حق م�س�ركة املواطن يف االنتخ�ب�ت، مرت�سح� اأو م�سوت�، 

وم� يتعلق ب�إجراءات الت�سويت يوم االنتخ�ب، ويتو�سل معهم اإىل اأهمية تلك امل�س�ركة يف خدمة ال�س�لح الع�م، واأهمية العمل على اإقن�ع اأفراد االأ�رش ومن 

يحيطون بهم بفع�لية ذلك اال�ستحق�ق. 

   يثري انتب�ههم اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة للحوار، واإبراز مكون�ته�، وربط ذلك مبو�سوع الدر�ص، مركزا على امل�سهدين مع�: يف احلقل ويف مكتب 

الت�سويت.  

   يدعوهم اإىل اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، 

ويتعلق االأمر برتتيب مراحل الت�سويت.

الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   107 25/09/19   13:45



108

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار، وهم يت�بعون معه.

   يتوقف معهم عند طريقة اإقن�ع الزوج لزوجته مبم�ر�سة حقه� يف االختي�ر، واالإجراءات التي يجب القي�م به� ملم�ر�سة هذا احلق، وكذا الوث�ئق املطلوبة 

تبع� مل� تردد يف ن�ص احلوار. 

   ي�ستح�سن اأن يتدرج بهم اإىل ت�سخي�ص احلوار، فيتكلف واحد بلعب دور الفالح، واالآخر بتمثيل دور الزوجة اأو من نود اإقن�عه، مع مراع�ة ال�سي�ق، 

واالنفع�الت امل�س�حبة له..  

   ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أنٍّ م� ت�سمنته البط�قة واللوحة قب�لته�، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم بقراءة عب�رة واحدة اأو ترديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. وميكن، اإذا اأ�سبحت العب�رات 

مرنة على االأل�سن، اأن يطلب منهم ا�ستعم�ل معلوم�تهم ال�سخ�سية.. 

ِل.     ِحي  امْلَُف�سَّ ُت َعَلى ُمَر�سَّ
ِّ
و         ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل كت�بة احلروف واجلملة املقرتحة: �َس�أُ�سَ

م عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم، متو�سال بعب�رات الت�سجيع والتحفيز.
ّ
         ي�ستح�سن اأن يتتبع اإجن�زاتهم عن كثب، واأن يقو

   يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

   ي�ستوقفهم ملالحظة الفرق بني )ال( ال�سم�سية و)ال( القمرية من خالل كلمتي )ال�سم�ص( و)القمر(، وانطالق� من ال�سورتني املعربتني عنه� الواردتني يف ن�س�ط 

اأتدرب، فيميز معهم بني احلروف التي تدخل عليه� هذه اأو تلك، مثل: �ص، ت، د.. ب�لن�سبة لـ)ال( ال�سم�سية، اأو ق، كـ، ف، ب�لن�سبة لـ)ال( القمرية. 

وتعداد  القمرية،  و)ال(  ال�سم�سية  )ال(  وا�ستعم�ل  املعربة،  القراءة  على  قدراتهم  تقومي  ت�ستهدف  اأن�سطة  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  على  املكون)ة(     يقرتح 

اإجراءات امل�س�ركة يف الت�سويت، والوث�ئق املطلوبة، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث.. 

كفايات حياتية

•	عنوان الدر�س: اأمار�س حقوقي: �شوتي تعبري عن اختياري
•	الهدف: تعرف الإجراءات امل�شاحية لعملية الت�شويت

              القدرة على املالحظة والتعبري 

•	الأن�شطة: 
و�شعية النطالق:

   يذكر املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مب� مت ا�ستخال�سه يف الدر�ص القرائي ال�س�بق، ثم يربط ذلك بحق الفالح والفالحة يف الت�سويت واختي�ر مر�سحيهم�، 

ويدعوهم اإىل تعرف الطريقة التي تتم به� عملية الت�سويت تلك.

   يدعوهم اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه منه�. 

العمل يف جمموعات: 

خرباتهم  على  واعتم�دا  ال�سور،  من  انطالق�  الت�سويت  عملية  بو�سف  منه�  كال  فيكلف  جمموع�ت،  اأربع  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(     يق�سم 

اأن يقراأ عليهم ب�سوت  اأثن�ء ذلك  اأثن�ء مم�ر�سته لهذا احلق، ويجب على املكون)ة(  الفرد االأمي  التي يالقيه�  ال�سعوب�ت  وجت�ربهم احلي�تية، ثم من�ق�سة 

م�سموع العب�رات امل�س�حبة لكل �سورة.

   يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

    يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف.

الوث�ئق  التع�مل مع  بذلك، وطريقة  القي�م  انتخ�ب مر�سح، وكيفية  ا�ستنت�ج�ت حول مم�ر�سة احلق يف  اإىل  للتو�سل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات     يتدرج مع 

واملوظفني..

   يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده.

   يربط املكون)ة( بني م� مت ترويجه وبني �رشورة التحلي ب�ل�سدق وال�سالح، والتخلي عن الغ�ص والتزوير، ثم يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل معرفة ق�سة قوم 

�سعيب الذين نزلت فيهم االآية، والذين ا�سُتهروا ب�لِغ�ّص يف امُلع�مالت، والتطفيف يف املَك�ييل واملوازين.

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية الكرمية التي �سوف يتلوه� عليهم من �سورة )االأعراف(.

   يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة 

ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل اآية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

ب�لنزاهة  تعلق  فيم�  الع�م، خ��سة  فكرة عن مو�سوعه�  تكوين  بهدف  اأ�سئلة  فيطرح عليهم  الكرمية ومن�ق�سته،  االآية  ا�ستخال�ص مغزى  اإىل     ي�ستدرجهم 

واالإ�سالح، وترك �سبل الغ�ص والتزوير..

   يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.
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•	عنوان الدر�س: اأحول العملة من الدرهم اإىل ال�شنتيم 
•	الهدف: التدرب على حتويل العملة

•	الأن�شطة:
   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، ويحفزهم على تعرف طريقة حتويل مبلغ ب�لدرهم اإىل ال�سنتيم، اأو ي�ستق�سي عدد االأفراد الذين 

يح�سنون ذلك ليخت�ر مدخال مغ�يرا للدر�ص .. 

من  العملة  حتويل  يف  املتحكمة  املب�دئ  ا�ستخال�ص  ثم  اخلط�طة،  من  انطالق�  التحويل  طريقة  تتبع  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(     يدعو 

  . 100 على  الق�سمة  يقت�سي  الدرهم  اإىل  ال�سنتيم  من  التحويل  اأن  حني  يف   ،100 يف  حتويله  املراد  املبلغ  �رشب  طريق  عن  وذلك  ال�سنتيم،  اإىل  الدرهم 

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على اإجن�ز التطبيق�ت الواردة يف الكت�ب. وميكنه اقرتاح مت�رين تطبيقية اأخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق 

الهدف املحدد للدر�ص، وي�ستح�سن اأن تكون مرتبطة ب�ملج�ل احلريف، واأن تكون متنوعة ك�لو�سل بخط، اأو ملء فراغ يف ف�تورة اأو و�سل...

•	عنوان الدر�س: الإدارة يف خدمة م�شالح الفالح والفالحة 
•	الهدف:  الطالع على بع�س اخلدمات الإدارية

               قراءة معلومات 

               كتابة كلمات وعبارات دون انطالق من منوذج

•	الأن�شطة:
اأن تقدمه�  التي ميكن  التي يعرفونه�، ونوع اخلدم�ت  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حول بع�ص امل�س�لح االإدارية     ي�ستهل املكون)ة( در�سه بحوار مفتوح مع 

للمواطن، وميكنه اأن يقت�رش على نوع واحد ك�لقر�ص الفالحي مثال. 

   يتدرج بهم اإىل مالحظة ال�سورتني امل�س�حبتني للحوار، واإبراز مكون�تهم�، مركزا على اخلدم�ت املقدمة )القر�ص(. 

   يطلب منهم اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للعب�رات ال�س�درة عن الفالح واملوظف ب�لقر�ص الفالحي، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد 

من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، وذلك من خالل حتديد يف الق�ئمة اخلدمة التي يريده� الفالح، والتي وردت يف احلوار.

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة كل عب�رة على حدة، مراعي� ال�سي�ق التوا�سلي، وموقع النرب والتنغيم، وهم يت�بعون معه. 

   يتوقف معهم عند نوع اخلدم�ت التي يطلبه� الزب�ئن من القر�ص الفالحي، وميكن ذكر خدم�ت اأخرى يتم ت�سخي�ص طريقة التعبري عنه� بني فردين اأو اأكرث 

من اأفراد اجلم�عة، مع مراع�ة ال�سي�ق، واالنفع�الت امل�س�حبة له.. 

   ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أنٍّ م� كتب على ال�سيك، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم بقراءة عب�رة واحدة اأو ترديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل ملء الفراغ�ت يف ال�سيك مب� ين��سبه�.   

م عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم، متو�سال بعب�رات الت�سجيع والتحفيز.
ّ
         ي�ستح�سن اأن يتتبع عن كثب اإجن�زاتهم، واأن يقو

   يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

   ي�ستوقفهم ملالحظة الكلم�ت املت�سمنة يف كل اإط�ر، وي�س�عدهم على ترتيبه� لرتكيب جملة مفيدة )ال تدفع ال�سيك بدون �سم�نة(، ثم يطلب منهم كت�بته� من 

جديد. 

   يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وتعداد اخلدم�ت التي تقدمه� االإدارة للمواطن، ف�سال 

عن كت�بة عب�رة اأو اأكرث.. 

كفايات قرائية

•	عنوان الدر�س: خدمات ل�شالح املواطن
•	الهدف: متييز اأنواع من اخلدمات العامة

               معرفة اإجراءات اإن�شاء جمعية مهنية

               التمكن من املناق�شة، واإبداء الراأي

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

الوحدة اخلام�شة: احلقوق والواجبات واخلدمات
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ذات  مكت�سب�تهم  ت�سخي�ص  من  ينطلق  اأن  وميكنه  منه،  فهموه  م�  لتحديد  الق�سم  جم�عة  اأفراد  ويدعو  به،  فيتلفظ  الدر�ص،  عنوان  من  املكون)ة(     ينطلق 

اجلديد. ب�لدر�ص  ذلك  يربط  ثم  اخلدم�ت،  من  اأنواع  على  معهم  فريكز  والفالحة«،  الفالح  م�س�لح  خدمة  يف  »االإدارة  القرائية  ب�لكف�ي�ت  ال�سلة 

   يتدرج بهم اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، والتح�ور حول حمتواه�، وبي�ن م� تدل عليه من خدم�ت 

تخ�ص املواطن )خدم�ت بنكية، خدم�ت �سحية، خدم�ت اأمنية..(. 

العمل يف جمموعات: 

   يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت تبع� لل�سور املعرو�سة، فيكلف كل جمموعة بتدبر اخلدمة املعرب عنه�، وم� يتعلق به� اعتم�دا على 

العب�رات املرافقة. وي�سرتط عليهم اأثن�ء من�ق�سة تلك اخلدم�ت اإبراز اأهميته� وعالقته� بهم، اعتم�دا على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية. ويجب على املكون)ة( 

اأثن�ء ذلك اأن يقراأ عليهم ب�سوت م�سموع العب�رات امل�س�حبة لكل �سورة، والدالة على اخلدمة وم� يت�سل به�.

   ينتقل املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ن�س�ط اأ�ستفيد، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�سور، وحتديد االإجراءات املتبعة الإن�س�ء اجلمعية، ويعمد هو يف تلك 

االأثن�ء اإىل قراءة م� قدم منه� قب�لة ال�سور، تبع� لالأرق�م الرتتيبية.. يف حني يتعني عليهم التق�ط م� ي�س�عدهم على اإن�س�ء جمعية، مع بي�ن الغ�ية من اإن�س�ئه�. 

   يكلف املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف. ب�أال يخرج  املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�، متقيدا     يفتح املكون)ة( ب�ب 

      يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت حول اأنواع من اخلدم�ت التي تقدم ل�س�لح املواطن، واأهم االإجراءات املتعلقة ب�إن�س�ء جمعية.

   يطلب املكون)ة( من اأفراد اجلم�عة اأن ين�ستوا جيدا اإىل الدع�ء املت�سمن يف االآية القراآنية التي �سوف يتلوه� عليهم من �سورة )البقرة( الكرمية.

   يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة 

ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ الدع�ء عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي، وي�سحح قراءتهم اإذا ك�نوا يحفظونه.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص املغزى ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م لالآية، خ��سة م� تعلق منه� ب�لنواهي واالأوامر..

يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

•	عنوان الدر�س: اأحول العملة من الدرهم اإىل عملة اأجنبية
•	الهدف: التدرب على حتويل العملة

•	الأن�شطة:
   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، ويجلي لهم اأهمية االطالع على طرق ب�سيطة لتحويل املب�لغ النقدية، ثم ي�ستدرجهم اإىل كون 

التع�مل مع االأج�نب ي�ستدعي منهم معرفة طريقة حتويل املب�لغ من الدرهم اإىل بع�ص العمالت االأجنبية االأكرث تداوال ك�الأورو والدوالر اأو العك�ص. 

   يوجه املكون)ة( عن�ية اأفراد اجلم�عة اإىل مالحظة العملية املتبعة لتحويل العملة، وا�ستخال�ص الق�عدة املتحكمة يف ذلك:
 

جمموع الدراهم ÷ قيمة العملة يف ال�رشف = املجموع ب�لعملة 

عدد العملة x قيمته� يف ال�رشف = املجموع ب�لدرهم 

ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على اإجن�ز التطبيق�ت الواردة يف الكت�ب. وميكنه اقرتاح مت�رين تطبيقية اأخرى متنوعة بهدف الت�أكد من حتقق الهدف 

املحدد للدر�ص، وي�ستح�سن اأن تكون مرتبطة بت�سويق املنتج�ت الفالحية على غرار م� هو مقرتح يف ن�س�ط )اأطبق(.

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة 

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�ستفيد)ة( من قراءة اجلملة اأو جزء منه� يعّينه له، وي�سرتط يف ح�ل تعذر متييز 

العب�رات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كت�بته� بخط وا�سح على ال�سبورة.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن امل�ستفيد)ة( من ر�سم اجلملة )النموذج( اأو كلم�ت منه� يف احليز املخ�س�ص له�، 

ومدى التزامه ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، وق�بلية قراءة م� كتب، ف�سال عن اال�سرت�س�ل والت�سل�سل، وال�سالمة من االأخط�ء، 

وكذا ملء الفراغ يف الو�سل مب� يالئم...

تقومي اللغة: يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على ا�ستعم�ل ال�سمري املن��سب، وميكنه تغيري تلك العن��رش بعن��رش اأخرى مم�ثلة.

تقومي 

الكفايات 

القرائية 

يوجه املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور املعرو�سة تن�سيط� لذاكرته، وو�سله� بنوع من اأنواع احلقوق املقدمة، 

وذلك بعد قراءته ب�سوت م�سموع، اأو حمل املعني ب�الأمر على قراءته بنف�سه، ثم حتديد مهمة اإدارة من اإدارات القط�ع الفالحي املقدمة، 

وترتيب عملي�ت اإن�س�ء جمعية مهنية، ومراحل الت�سويت عن طريق و�سل كل فعل ب�لرقم الرتتيبي املن��سب.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اإجن�ز املطلوب وفق املوا�سف�ت املحددة، وعلى التعبري عن اأنواع احلقوق، واإظه�ر اال�ستف�دة 

من خربته، اأو مم� مت ترويجه يف الق�سم حول واجب�ت الفالح والفالحة وحقوقهم�، مع حتديد اجله�ت التي توفر لهم� خمتلف حقوقهم�، 

وترتيب عملي�ت اإن�س�ء جمعية مهنية، ومراحل الت�سويت كم� وردت يف الدر�ص.

تقومي 

الكفايات 

احلياتية

واملهارية
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يبداأ املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لالآية اأو االآي�ت، فيعني منهم من ي�ستظهره� مركزا على �سالمة النطق، وح�سن 

االأداء، واال�سرت�س�ل وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ اآي�ت من القراآن الكرمي، وا�ستظه�ره� عن ظهر قلب.

تقومي در�س 

القراآن الكرمي

ال�س�عة الرقمية والعقربية، ومتييز الوقت املحدد، وو�سله ب�ل�س�عة املعربة  يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على قراءة 

عنه، ف�سال عن حتديد الف�رق بني الفرتتني الزمنيتني املحددتني )مدة بدء ال�سقي ومدة اإنه�ئه(. وميكن يف ح�ل التعذر اأن يتلفظ املكون)ة( 

ب�ل�س�عة املحددة، اأو اأن يذكر بعملية الطرح..

ويراعي يف تقومي الن�س�ط الث�ين مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على حتويل املب�لغ يف الف�تورة اإىل ال�سنتيم اأو الدرهم اأو االأورو اأو الدوالر ب�سكل 

�سحيح.

تقومي احل�شاب

تقومي اإجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة

ذهب ال�سيد علي اإىل م�سلحة يف خدمة الفالح لطلب اال�ستف�دة من تكوين يف ال�سقي: 

كيف �سيت�رشف ؟ وكيف �سيوظف م� تعلمه ؟

�شياق و�شعية 

التقومي

�سورت�ن للفالح واالإداري مرفوقت�ن بحوار	 

طلب للكت�بة به فراغ�ت يجب ملوؤه�	 

�س�عت�ن ت�سري كل منهم� اإىل وقت حمدد	 

الدعامات

يقراأ امل�ستفيد)ة( احلوار، ويعرب عن مدلوله.	 

يكتب طلب� عن طريق ملء الفراغ.	 

يح�سب الف�رق الزمني بني قدومه ومغ�درته للمكتب.	 

التعليمات

يقراأ املكون)ة( العب�رات املعربة عن الو�سعية قراءة مت�أنية، ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة له�، واال�ستم�ع 

اإليه جيدا، ثم يكلفهم ب�إجن�ز امله�م وفق التعليم�ت املحددة، متدرج� بهم من املهمة االأوىل اإىل الث�نية وهكذا دواليك.  

طريقة الإجناز

امل�سكل،   - الو�سعية  حلل  وتعبئته�  موارده  اإدم�ج  ومن  مكت�سب�ته،  ا�ستثم�ر  من  امل�ستفيد)ة(  متكن  مدى  التقومي  هذا  يف  املكون)ة(  يراعي 

وحتليله�. )انظر �سبكة ت�سحيح الو�سعية - امل�سكل يف دليل التقومي(.

معايري 

الت�شحيح

ملحوظة: يتم التقومي فردي�، وميكن اأن يتم يف جمموع�ت، اأو من خالل ت�سخي�ص اأدوار. 
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�لوحدة �ل�ضاد�ضة: 

حت�ضني ممار�ضة �ملهنة
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املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�شاط

حدة
و

يل لل
جم�

مي اإ
و

تق

حت�سني االإنت�ج احليواينخم�طر على البيئةامل�ء اأ�سل احلي�ة   كف�ي�ت قرائية

حت�سني االإنت�ج احليواينالتع�ونية و�سيلة لتح�سني االإنت�جحم�ية البيئةكف�ي�ت حي�تية ومهنية

اجلزاءالتع�ونال للف�س�دقيم وف�س�ئل

الك�سوراملثلث؛ حميطه وم�س�حتهاملربع؛ حميطه وم�س�حتهاحل�س�ب والهند�سة 

قواعد جودة الفواكهتطوير االإنت�ج الزراعيحم�ية ال�سحةكف�ي�ت قرائية

كيف اأحقق اجلودة؟العن�ية ب�ل�سجرة املثمرةالوق�ية ال�سحيةكف�ي�ت حي�تية ومهنية

العمل ال�س�لحاتخ�ذ احليطةالوق�يةقيم وف�س�ئل

امل�س�ف�ت بني املدنالن�سبة املئويةامل�ستطيل؛ حميطه وم�س�حتهاحل�س�ب والهند�سة

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

تقومي اإجم�يل مل�ستوى التمكني

�لوحدة �ل�ضاد�ضة: حت�ضني ممار�ضة �ملهنة

عند نهاية الوحدة ي�شتطيع امل�شتفيد)ة( اأن :

•  يعرف نوع الحتياطات الالزمة جتاه نف�شه وحمله وحميطه. 	

• ي�شتعمل القراءة والكتابة والتعبري واحل�شاب يف و�شعيات اجتماعية اأو مهنية.	

 لتقومي هذا الهدف نفرت�س اأن فالحا وزوجته اأرادا اأن ي�شاركا يف معر�س مبنتوج ذي جودة عالية : 

يبني كيف �سيت�رشف�ن ؟ وكيف �سيوظف�ن م� تعلم�ه ؟	 

يكتب�ن طلب� عن طريق ملء الفراغ.	 

يح�سب�ن حميط وم�س�حة اأ�سك�ل هند�سية.	 

الوحدة ال�شاد�شة: حت�شني ممار�شة املهنة 

•	عنوان الدر�س: املاء اأ�شل احلياة 
•	الهدف: الطالع 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 امل�ء ودوره يف احلي�ة، اأو ينطلق من قوله تع�ىل: »وجعلن� من امل�ء كل �سيء 

حي«، ثم ي�ستف�رشهم عن مدى معرفتهم بدورة امل�ء، وكيفية تكونه وو�سوله اإلين�. 

   يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة لن�س�ط اأ�سمع، واإبراز عالقته� مبو�سوع الدر�ص.

   يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للعب�رات الواردة على ل�س�ن ال�سخ�سني، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط 

وِلِه اإىل اْلُبُيوِت؟ �سُ
ُ
ُر امْل�َء َقْبَل و اْلِوْدَي�ِن؟ ومِلَ�ذا ُنَطهِّ

َ
ُل امْل�ُء اإىل االآَب�ِر و املع�ين ب�ل�سمع، وذلك مثل: َكْيَف َي�سِ

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة تلك العب�رات، وهم يت�بعون معه. 

   يتوقف معهم عند و�سف طريقة تكون امل�ء، واملراحل التي مير به� قبل اأن ي�سل اإلين� يف البيوت، مركزا على م� ج�ء يف ال�سور، واعتم�دا على االأ�سهم 

املحددة، وك��سف� �سوء تبذير امل�ء وتلويثه..

   ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أن م� ت�سمنته ف�تورة امل�ء ال�س�درة عن الوك�لة امل�ستقلة اجلم�عية لتوزيع امل�ء والكهرب�ء، 

بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم بقراءة كلمة اأو عب�رة اأو معلومة عددية اأو ترديده� بعد قراءته له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل كت�بة العب�رات املقرتحة: نحن نح�فظ على املي�ه.   

م عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم، متو�سال بعب�رات الت�سجيع والتحفيز.
ّ
              ي�ستح�سن اأن يتتبع اإجن�زاتهم عن كثب، واأن يقو

   يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره يف جمل وظيفية.

   ي�ستوقفهم ملالحظة �سورتي امل�ست�سفى واملركز ال�سحي الواردتني يف ن�س�ط اأتدرب، فيميز معهم بني االألف املق�سورة يف كلمة )م�ست�سفى(، وي�ء الن�سبة يف 

عب�رة )مركز �سحي( املكتوبتني ب�للون االأحمر، ثم يقرتح عليهم من�ذج مم�ثلة الأجل التطبيق والرت�سيخ...

الن�سبة، وتعداد  اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، والتمييز بني االألف املق�سورة وي�ء     يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

مراحل تكون امل�ء، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث.. 

كفايات قرائية
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كفايات حياتية ومهنية

•	عنوان الدر�س: حماية البيئة 
•	الهدف: ر�شد بع�س مظاهر تلوث البيئة

                   اقرتاح حلول مالئمة حلماية البيئة من خطورة التلوث مبختلف جتلياته

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

   ي�سخ�ص املكون)ة( مكت�سب�ت امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ال�س�بقة حول م� مت ا�ستخال�سه يف در�ص »امل�ء اأ�سل احلي�ة«، ثم يربط ذلك بواقعهم املهني، في�ستف�رش 

عن اأهمية تر�سيد ا�ستهالك امل�ء، وعدم تلويثه، ويدعوهم اإىل التفكري يف �سبل املح�فظة على املي�ه وحم�ية البيئة ب�سكل ع�م.

   يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه من كل واحدة 

منه�. 

العمل يف جمموعات: 

التعريف  ال�سور، ويقرتح على كل جمموعة  تعر�سه�  التي  املختلفة  التلوث  ِلـمظ�هر  تبع�  اأربع جمموع�ت  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(     يق�سم 

ب�لظ�هرة، وو�سف جتلي�ته�، واالأ�سب�ب املوؤدية اإليه�، والنت�ئج ال�سلبية املرتتبة عنه�، �سواء ب�لن�سبة لالإن�س�ن اأو احليوان. وي�ستح�سن تقدمي اأمثلة حية من 

الواردة يف  ال�سور  اعتم�دا على  الظ�هرة،  تف�قم  للحد من  الرتبة...، واقرتاح حلول  للري، وتلوث  امل�ستعملة  االأنه�ر  مي�ه  كتلوث  القروي،  الواقع 

الكت�ب، اأو �سور ووث�ئق اأخرى يقرتحه� املكون)ة(. 

   وميكن )للمكون)ة( اأن يكلف املجموع�ت االأربع االأوىل مبن�ق�سة نوع من اأنواع التلوث املعرب عنه� ب�ل�سور من حيث اأ�سب�به� وجتلي�ته� وخم�طره� على 

ال�س�كنة، يف حني تهتم املجموعة اخل�م�سة بتدبر ال�سلوك ال�سحيح اأم�م هذه املع�سلة، وت�سنيفه� تبع� الأنواع التلوث، اأم� املجموعة ال�س�د�سة فتتدبر اأنواع 

ال�سلوك�ت االإيج�بية نحو الغ�بة والرتبة وامل�ء. 

    يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

   يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن ذلك �رشوري�،  متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف.

   يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت حول كل مظهر من مظ�هر التلوث، مع الرتكيز على االآث�ر الن�جمة عنه�، واحللول املقرتحة 

للحد منه� وحم�ية البيئة. 

اِطَنٍة(، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� 
َ
ُمو

َ
اِطٍن و

َ
اِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمو

َ
   يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة )ِحَم�َيُة اْلِبيَئِة و

اأو ترديده� معه ثم بعده.

   يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� ج�ء يف �سورة البقرة الكرمية، ثم يدعوهم اإىل تدبر معنى االآية املقرتحة.

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية التي �سوف يتلوه� عليهم.

   يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة 

ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآية الكرمية ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�سوعه� الع�م، خ��سة فيم� تعلق ب�جتن�ب الف�س�د 

وم� ي�سيئ اإىل البيئة..

   يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة امل�ء ودوره وعدم اإف�س�ده.

•	عنوان الدر�س: الأ�شكال الهند�شية الأولية: املربع؛ حميطه وم�شاحته
•	الهدف: متييز اللغة الوا�شفة ل�شكل املربع

               ح�شاب حميط املربع وم�شاحته 

•	الأن�شطة:
اإىل مالحظة �سورة حو�ص النعن�ع، ثم ي�ستف�رشهم عن �سكله، وعن كيفية حتديد وح�س�ب كل من حميطه     يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين 

وم�س�حته.

   يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة املربع يف ال�سورة الث�نية، وتعيني كل �سلع من اأ�سالعه املت�س�وية، والتي يبلغ طول كل منه� 10 

�سنتيمرتات.

   ينبه املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل االخت�س�ر املق�بل للفظ ال�سنتيمرت وهو )�سم(، ثم يربز لهم الطريقتني املقرتحتني حل�س�ب حميط املربع ]جمع االأ�سلع اأو 

�رشب ال�سلع يف 4[، وي�سري اإىل ذلك ب�أ�سبعه يف ال�سكل، وكذا ال�س�أن عند تطرقه اإىل ح�س�ب م�س�حة املربع التي تقت�سي �رشب ال�سلع يف ال�سلع، مع 

االإ�س�رة اإىل الرمز الدال على امل�س�حة )�سم²(.  

املحدد  الهدف  الت�أكد من حتقق  اأخرى بهدف  اقرتاح تطبيق�ت  الكت�ب، وميكنه  الوارد يف  التطبيق  اإجن�ز  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على  املكون)ة(     ي�س�عد 

للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة مبربع�ت له� عالقة ب�لقط�ع الفالحي، اأو يف �سيغة و�سعي�ت - م�سكل. 
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كفايات قرائية

•	عنوان الدر�س: حماية ال�شحة
•	الهدف: التح�شي�س باأهمية الوقاية ال�شحية  

               قراءة لوحة اإخبارية

               كتابة جملة انطالقا من منوذج

•	الأن�شطة:
   ميهد املن�سط مب� يالئم مو�سوع الدر�ص مراعي� �رشوط التمهيد وموا�سف�ته. 

   يثري انتب�ههم اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة للحوار،  واإبراز مكون�ته�، وربط ذلك مبو�سوع الدر�ص، مركزا على امل�سهدين مع�: يف املقهى ويف عي�دة 

الطبيب.  

   يدعوهم اإىل اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية لن�ص احلوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، 

مركزا على امل�س�ر ال�سحية، والن�س�ئح الطبية الكفيلة بتج�وزه� والوق�ية منه�.

   يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة ن�ص احلوار، وهم يت�بعون معه، مع مراع�ة خ�سو�سية كل م�سهد.

   يتوقف معهم على التعليم�ت املحددة للوق�ية ال�سحية تبع� مل� تردد يف ن�ص احلوار. 

   ي�ستح�سن اأن يتدرج بهم اإىل ت�سخي�ص احلوار، فـيكلف واحدا منهم بلعب دور املري�ص، ويكلف اآخر بتمثيل دور الطبيب، مع مراع�ة ال�سي�ق، واالنفع�الت 

امل�س�حبة له تبع� خل�سو�سية كل م�سهد من امل�سهدين مو�سوع الدر�ص. 

   ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أنٍّ م� ت�سمنته اللوحة االإخب�رية، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

   يكلف بع�سهم بقراءة عب�رة واحدة اأو ترديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

كوؤو�ص.    يف  البئر  م�ء  اأ�رشب  املقرتحة:  واجلملة  احلروف  كت�بة  اإىل  بهم  فيتدرج  اخلط،  على  التدرب  على  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(      ي�س�عد 

   يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

   ي�ستوقفهم ملالحظة و�سعي�ت ال�سخ�سي�ت امل�ثلة قرب ال�سخ�ص الذي ي�سري اإليه�، ثم يقراأ العب�رة املحددة لكل و�سعية مركزا على الفعل املوظف )�سنع(، 

وال�سمري الذي ات�سل به، ثم يدربهم على ت�رشيفه م�ستح�رشا االإ�س�رة امل�س�حبة. وميكن البدء ب�ل�سمري: اأن� - هي.. يف املفرد ا�ستكم�ال مل� �سبق مع الرتكيز 

على املثنى.

   يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وت�رشيف فعل يف الزمن امل��سي، وتعداد اإجراءات 

الوق�ية واحلم�ية ال�سحية، وكت�بة معلومة )لوحة طبيب(.. 

•	عنوان الدر�س: الوقاية ال�شحية
•	الهدف: اتخاذ مواقف اإيجابية يف جمال الوقاية ال�شحية

               القدرة على املناق�شة والتعبري 

•	الأن�شطة: 
و�شعية النطالق:

   ينطلق املكون)ة( من عنوان الدر�ص: »الوق�ية ال�سحية«، فيقراأه ب�سوت م�سموع ووا�سح، ثم يطلب من امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد م� يحيل عليه.

   يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� فهموه من كل واحدة 

منه�. 

العمل يف جمموعات: 

   يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل اأربع جمموع�ت �سغرى تتكون من ثالثة اأو اأربعة اأفراد، فيكلف كال منه� بو�سف ال�سلوك الوق�ئي املعرب عنه 

يف �سورة من تلك ال�سور، اعتم�دا على خرباتهم وجت�ربهم احلي�تية، ثم من�ق�سة اأهميته يف احلي�ة.

   يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من جديد اإىل جمموع�ت، ويكلف كل جمموعة بتحديد نوع املخ�طر التي تهدد الفالح والفالحة واملنتج�ت الفالحية، 

واأهم االحتي�ط�ت الواجب اتخ�ذه�، وكذا ال�سلوك�ت والت�رشف�ت االإيج�بية املتعلقة ب�ل�سالمة بهدف ت�سجيعه� وتثمينه�. ويعمد هو يف تلك االأثن�ء اإىل قراءة 

م� ورد من معلوم�ت م�س�حبة لل�سور.. 

   يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

امل�ستهدف. املو�سوع  نط�ق  عن  النق��ص  يخرج  ب�أال  متقيدا  �رشوري�،  ذلك  ك�ن  كلم�  والتعليق  والتو�سيح  للت�سويب  ويتدخل  املن�ق�سة،  ب�ب  املكون)ة(     يفتح 

   يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتو�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت حول الوق�ية ال�سحية �سواء عن طريق النظ�فة، اأو عن طريق التطبيب والعالج.

كفايات حياتية ومهنية

الوحدة ال�شاد�شة: حت�شني ممار�شة املهنة 
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   يختم املكون)ة( ح�سته بقراءة اجلملة النواة الواردة يف اأ�سفل ال�سفحة، وي�س�عد اأفراد اجلم�عة على قراءته� اأو ترديده� معه ثم بعده.

   يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب�سمون االآيتني القراآنيتني من �سورة امل�ئدة، ثم يدعو اأفراد اجلم�عة اإىل تعداد م� ي�رش ب�ل�سحة، وكيف جتب احلم�ية.

   يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآيتني القراآنيتني اللتني �سوف يتلوهم� عليهم.

   يتلو املكون)ة( االآيتني، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، ويعيد ت�سميع االآيتني، ويحمل جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� 

وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

   ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ كل اآية على حدة عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

   ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآيتني الكرميتني ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�سوعهم� الع�م، خ��سة م� تعلق مبح�ربة 

م� ي�رش االإن�س�ن ك�لتدخني واخلمر..

   يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

•	عنوان الدر�س: الأ�شكال الهند�شية الأولية: امل�شتطيل؛ حميطه وم�شاحته
•	الهدف: متييز اللغة الوا�شفة ل�شكل امل�شتطيل

               ح�شاب حميط امل�شتطيل وم�شاحته 

•	الأن�شطة:
   يثري املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة �سورة الفالح داخل حو�ص، ثم ي�ستف�رشهم عن نوع و�سكل ذلك احلو�ص، وعن كيفية حتديد 

وح�س�ب كل من حميطه وم�س�حته.

   يدعو املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة �سكل القطعة يف ال�سورة الث�نية، وتعيني طوله� )3 م( وعر�سه� )2 م(.

   ينبه املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل االخت�س�ر املق�بل للفظ املرت وهو )م(، ثم يربز لهم الطريقة املقرتحة حل�س�ب حميط امل�ستطيل ])الطول + العر�ص( × 2[، 

وي�سري اإىل ذلك ب�أ�سبعه يف ال�سكل، وكذا ال�س�أن عند تطرقه اإىل ح�س�ب م�س�حة امل�ستطيل )الطول × العر�ص(، مع االإ�س�رة اإىل الرمز الدال على امل�س�حة 

)م²(.  

املحدد  الهدف  الت�أكد من حتقق  اأخرى بهدف  اقرتاح تطبيق�ت  الكت�ب، وميكنه  الوارد يف  التطبيق  اإجن�ز  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على  املكون)ة(     ي�س�عد 

للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة ب�أ�سك�ل م�ستطيلة تت�سل ب�ملحيط، اأو يف �سيغة و�سعي�ت - م�سكل.

•	عنوان الدر�س: خماطر على البيئة
•	الهدف:  التح�شي�س مبخاطر البيئة

               قراءة تعليمة 

               كتابة طلب انطالقا من منوذج 

•	الأن�شطة:
  ميهد املكون )ة( مب� يراه من��سب� للمو�سوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجت�ربهم، اأو حميال على مو�سوع الدر�ص ال�س�بق.

ب�ملو�سوع.  وعالقته�  مكون�ته�،  واإبراز   ، الت�أهيل«،  اأجل  من  »القرائية  كت�ب  يف  واملقرتحة  للحوار،  امل�س�حبة  ال�سور  مالحظة  اإىل  اجلم�عة  ب�أفراد    يتدرج 

  يطلب منهم اإغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للحوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، واإدراك 

املغزى من الق�سة من خالل ر�سد م� وقع لل�سي املعطي للفالح وكيفية موت بقرته.

  يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة كل عب�رة على حدة، مراعي� ال�سي�ق التوا�سلي، وموقع النرب والتنغيم،  وهم يت�بعون معه.

  يتوقف معهم على اأهمية التعلم يف تف�دي املخ�طر التي تهدد البيئة من حول الفالح، وتوؤثر على منتوجه.. 

  ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أنٍّ كل تعليمة من التعليمتني، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.   

  يكلف بع�سهم بقراءة تعليمة واحدة اأو ترديده� بعد قراءة املكون)ة( له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل ملء الفراغ�ت يف طلب احل�سول على مبيد مب� ين��سبه�.   

م عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومع�جلة مواطن النق�ص لديهم، متو�سال بعب�رات الت�سجيع والتحفيز.
ّ
  ي�ستح�سن اأن يتتبع اإجن�زاتهم عن كثب، واأن يقو

  يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره كلم� دعت احل�جة اإليه.

  ي�ستوقفهم ملالحظة و�سعي�ت ال�سخ�سي�ت امل�ثلة قرب ال�سخ�ص الذي ي�سري اإليه�، ثم يقراأ العب�رة املحددة لكل و�سعية مركزا على الفعل املوظف )�سنع(، 

وال�سمري املت�سل به، ثم يدربهم على ت�رشيفه م�ستح�رشا االإ�س�رة امل�س�حبة. وميكن االقت�س�ر على الت�رشيف يف اجلمع )نحن - اأنتم - هم..(، واإذا م� 

اعتمد املكون)ة( على ال�سم�ئر جميعه�، فيتعني عليه تغيري الفعل )�سنع( بفعل اآخر مثل )غر�ص(.

  يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وبي�ن اأهمية التعلم يف حم�ية البيئة، ف�سال عن ت�رشيف 

فعل جمرد ثالثي يف الزمن امل��سي، وكت�بة تعليمة اأو اأكرث.. 

كفايات قرائية الوحدة ال�شاد�شة: حت�شني ممار�شة املهنة 

Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Agriculture (124 pages)   116 25/09/19   13:45



117

•	عنوان الدر�س: التعاونية و�شيلة لتح�شني الإنتاج
•	الهدف: تعرف معلومات عامة حول التعاونية

               التعبري عن الدوافع ال�شخ�شية لالن�شمام اإىل تعاونية

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

  ميهد املكون)ة( مب� يراه من��سب� للمو�سوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجت�ربهم، ك�أن ينطلق من داللة العنوان من خالل الرتكيز على دور 

التع�ونية يف حت�سني االإنت�ج، وميكن اأن ي�سري اإىل م� دع� اإليه االإ�سالم يف جم�ل القيم والف�س�ئل املوؤ�س�سة على التع�ون، فريبط بني ذلك وبني �سبل تطوير 

وحت�سني االإنت�ج.  

  يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سورة الث�نية املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد م� تعرب عنه. 

العمل يف جمموعات: 

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على فهم امل�سكلة انطالق� من اأ�سئلة تتعلق ب�ملو�سوع، م�ستندا اإىل م� ج�ء على ل�س�ن الفالح يف ال�سورة االأوىل، ثم 

يط�لبهم ب�الإج�بة - ب�سكل فردي - عن االأ�سئلة الواردة يف اجلدول، والتعبري عن موقفهم من االآراء املقدمة حول االنخراط يف التع�ونية، مع اتخ�ذ القرار 

اأجوبتهم بح�سب  للن�س�ط املحدد، ثم ي�سنف  اإىل قراءة املعطي�ت تبع�  املن��سب كحل للم�سكل املطروح، وتربير ذلك. ويعمد املكون)ة(، يف �سي�ق ذلك، 

تردداته�، ويطلعهم على ت�سكيلة مكتب التع�ونية.

ت�أ�سي�سه�  و�رشوط  التع�ونية  دور  من  موقفه�  عن  التعبري  جمموعة  كل  على  ويقرتح  جمموع�ت،  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  ذلك  بعد  املكون)ة(    يق�سم 

واالنخراط فيه�..، واتخ�ذ القرار املن��سب بخ�سو�ص االنخراط يف التع�ونية، مع تربير ذلك. 

  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد ان�رشام الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

امل�ستهدف. املو�سوع  نط�ق  عن  النق��ص  يخرج  ب�أال  متقيدا  �رشوري�  ذلك  ك�ن  كلم�  والتعليق  والتو�سيح  للت�سويب  ويتدخل  املن�ق�سة،  ب�ب  املكون)ة(    يفتح 

قرار ح��سم يف  اإىل  القط�ع، والو�سول  االإنت�ج وتطوير  واأهميته يف حت�سني  التع�وين  العمل  للتعبري عن موقفهم من  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات    يتدرج مع 

املو�سوع. 

  يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� ج�ء يف �سورة امل�ئدة الكرمية حول التع�ون، ثم يدعوهم اإىل تدبر معنى االآية املقرتحة.

  يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية التي �سوف يتلوه� عليهم.

  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، ثم يعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� 

وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

  ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآية الكرمية ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م له�، خ��سة فيم� تعلق ب�أهمية التع�ون 

يف حتقيق االأهداف..

  يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة التع�ون ودوره.

•	عنوان الدر�س: الأ�شكال الهند�شية الأولية: املثلث؛ حميطه وم�شاحته
•	الهدف: متييز اللغة الوا�شفة ل�شكل املثلث

               ح�شاب حميط املثلث وم�شاحته 

•	الأن�شطة:
وم�س�حته. حميطه  من  كل  وح�س�ب  حتديد  كيفية  وعن  ال�سكل،  نوع  عن  ي�ستف�رشهم  ثم  املثلث،  �سورة  مالحظة  اإىل  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(    يدعو 

  يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة �سكل املثلث يف ال�سورة الث�نية، وتعيني ال�سلع والزاوية.

  ينبه املكون)ة( اأفراد اجلم�عة اإىل اأن املثلث �سكل حم�ط بثالثة م�ستقيم�ت ت�سمى االأ�سالع، والتي تتق�بل يف ثالث نق�ط

     ت�سمى الروؤو�ص، واأن كل راأ�ص ي�سكل مع �سلعيه زاوية من زواي� املثلث، ثم ينتقل بهم اإىل مالحظة املثلث الوارد يف

     ال�سورة الث�لثة للتمييز بني مت�س�وي االأ�سالع )ال�سكل ال�س�بق(، وبني خمتلف االأ�سالع مو�سوع املالحظة. وميكن

     للمكون)ة( اال�ستع�نة بنم�ذج املثلث�ت االآتية:

  يثري املكون)ة( اهتم�م امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل الطريقة املقرتحة حل�س�ب حميط املثلث، وهي ح�سيلة جمع اأ�سالعه

    الثالثة، م�سريا اإىل ذلك ب�أ�سبعه يف ال�سكل، وكذا ال�س�أن عند تطرقه اإىل ح�س�ب م�س�حة املثلث التي تقت�سي االإ�س�رة اإىل

    االرتف�ع والق�عدة كم� هو مبني يف ال�سكل املق�بل حل�س�ب امل�س�حة ])الق�عدة × االرتف�ع( ÷ 2 [، مع االإ�س�رة اإىل الرمز الدال على امل�س�حة )�سم²(.  

املحدد  الهدف  الت�أكد من حتقق  بهدف  اأخرى  تطبيق�ت  اقرتاح  الكت�ب، وميكنه  الوارد يف  التطبيق  اإجن�ز  وامل�ستفيدين على  امل�ستفيدات  املكون)ة(    ي�س�عد 

للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة ب�أ�سك�ل مثلثة م�ستق�ة من الواقع املهني، اأو يف �سيغة و�سعي�ت - م�سكل.
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•	عنوان الدر�س : العناية بال�شجرة املثمرة
•	الهدف : حتديد العوامل التي تي�رش العناية بال�شجرة املثمرة 

                مناق�شة دور العناية بال�شجرة املثمرة  يف تطوير القطاع

•	الأن�شطة :
و�شعية النطالق:

ا�ستخال�سه يف در�ص تطوير االإنت�ج الزراعي، ثم يربط ذلك بواقعهم املهني،  ال�س�بقة حول م� مت  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين    ي�سخ�ص املكون)ة( مكت�سب�ت 

وي�ستف�رش عن مدى اإ�سه�م موؤ�س�س�ت القط�ع يف حت�سني االإنت�ج، وخدمة م�س�لح الفالح.

  يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة �سورة اأو اأكرث  من ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد مكون�ته�، ويحثهم على التعبري عم� 

فهموه منه�. 

العمل يف جمموعات : 

تبع�  املثمرة  ب�ل�سجرة  العن�ية  ت�سهم يف  التي  والعوامل  ال�رشوط  فتتكلف كل جمموعة مبن�ق�سة  اإىل جمموع�ت،  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  املكون)ة(       يق�سم 

للمح�ور االآتية: العوامل البيئية، والغر�ص، والت�سميد، واجلني والتخزين، وحم�ربة االأع�س�ب ال�س�رة، وحم�ربة احل�رشات والوق�ية من االأمرا�ص.        

  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

امل�ستهدف. املو�سوع  نط�ق  عن  النق��ص  يخرج  ب�أال  متقيدا  �رشوري�،  ك�ن  كلم�  والتعليق  والتو�سيح  للت�سويب  ويتدخل  املن�ق�سة،  ب�ب  املكون)ة(    يفتح 

  يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للخروج ب��ستنت�ج�ت حول �سبل العن�ية ب�ل�سجر املثمر، واأهمية ذلك يف تطوير القط�ع وحت�سني االإنت�ج.

  يطلب املكون)ة( من اأفراد اجلم�عة اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية القراآنية التي �سوف يتلوه� عليهم.

  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، وقد يوظف �رشيط� م�سجال اإذا اأمكن، ويعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة 

ال�سف على الرتديد معه، فردي� وجم�عي�، وفق قواعد التالوة ال�سحيحة. 

•	عنوان الدر�س : تطوير الإنتاج الزراعي
•	الهدف : التح�شي�س باأهمية تطوير الإنتاج الزراعي

                قراءة معلومات يف لوحة من اقرتاح املكون)ة(

                كتابة طلب انطالقا من منوذج

•	الأن�شطة :
ال�س�بق. واملهنية  احلي�تية  الكف�ي�ت  در�ص  مبو�سوع  مذكرا  اأو  وجتربتهم،  وامل�ستفيدين  امل�ستفيدات  خربات  م�ستثمرا  للمو�سوع  من��سب�  يراه  مب�  املكون)ة(    ميهد 

  يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة لن�س�ط اأ�سمع، وحتديد مكون�ته� وعالقته� مبو�سوع الدر�ص.

  يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للحوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، وذلك عن 

هيَزات - يجُب اأَْن  ُر على جَتْ َبة - لي�ص �رشورّيً� التَّوفنُّ ْ ُح قر�سً� - يجُب اأن تن��ِسَب البُذوُر الرتنُّ طريق حتديد مدى �سحة اأو خط�أ املعلوم�ت االآتية: يريُد الفالَّ

�ْسِويق. َمْعِرَفة اإِْمك�ن�ِت التَّ

  يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة احلوار، وهم يت�بعون معه.

  ي�ستدرجهم اإىل حتديد الغ�ية من ا�ستف�دة الفالح من تكوين يف املركز الفالحي، والتو�سيح�ت التي قدمه� له زميله حول كيفية تطوير االإنت�ج، وذلك عن 

طريق اأ�سئلة متنوعة..

  ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أن م� ت�سمنته كل لوحة على حدة، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

  يقرتح عليهم لوحة، ويكلف بع�س� منهم بقراءة م� تت�سمنه، اأو ترديد الكلمة اأو العب�رة املثبتة عليه� بعد قراءته له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق 

الف�سيح. 

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل كت�بة عب�رات طلب احل�سول على بذور.   

  يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره يف جمل وظيفية.

  ي�ستوقفهم ملالحظة و�سعي�ت ال�سخ�سي�ت امل�ثلة قرب ال�سخ�ص الذي ي�سري اإليه�، ثم يقراأ العب�رة املحددة لكل و�سعية مركزا على الفعل املوظف )اأنتج(، 

وال�سمري الذي ات�سل به يف املفرد واملثنى، ثم يدربهم على ت�رشيفه يف امل�س�رع م�ستح�رشا االإ�س�رة امل�س�حبة... 

  يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وت�رشيف فعل مزيد ب�لهمزة يف الزمن امل�س�رع، اأو 

ترتيب عن��رش جملة، واإبراز اأهمية تطوير االإنت�ج، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث.. 
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  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي، وي�سحح قراءتهم اإذا ك�نوا يحفظونه�.

  ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص املغزى ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م لالآية، خ��سة فيم� تعلق ب�تخ�ذ احليطة واحلذر 

وعدم تعري�ص النف�ص للمه�لك..

  يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص املغزى.

•	عنوان الدر�س : الن�شبة املئوية
•	الهدف : التدرب على ح�شاب الن�شبة املئوية

•	الأن�شطة :
  يحفز املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على اأهمية معرفة ح�س�ب الن�سبة املئوية، ويثري انتب�ههم انطالق� من مث�ل معي�ص يتعلق ب�لبيع وال�رشاء، اأو ب�لفوائد 

البنكية، اأو مببلغ الزك�ة الواجب...

  يتدرج املكون)ة( ب�أفراد اجلم�عة اإىل فهم املث�ل املقرتح الذي له �سلة ب�لعجز يف امليزانية، فيحدد لهم النفق�ت )276 درهم�( واملداخيل )276 درهم�(، وينجز 

معهم عملية الطرح لتحديد قيمة العجز احل��سل ب�لدرهم )96 درهم�(، وتق�بله ن�سبة % 53،33. 

  يدعوهم اإىل حتديد ن�سبة العجز انطالق� من الق�عدة املقدمة يف االإط�ر ب�للون املغ�ير. وي�ستح�سن بي�ن الن�سبة من خالل املداخيل.

  ينتقل بهم للتدرب على مث�ل اآخر يتعلق هذه املرة بح�س�ب ن�سبة الف�ئ�ص الن�جت عن �رشاكة يف عملية جت�رية منطلق� من املعطى املقرتح، وم�سرت�سدا ب�لق�عدة 

املحددة.

  ي�س�عدهم على اإجن�ز التطبيق الوارد يف الكت�ب، وميكنه اقرتاح تطبيق�ت اأخرى بهدف الت�أكد من حتقق الهدف املحدد للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة 

ب�لواقع املعي�ص، ويف �سيغة و�سعي�ت - م�سكل.

يذكر املكون)ة( اأفراد اجلم�عة ب��ستعم�ل االآلة احل��سبة، وي�س�عدهم على ح�س�ب الن�سبة املئوية..

•	عنوان الدر�س : حت�شني الإنتاج احليواين 
•	الهدف : تعرف معلومات عامة حول حت�شني الإنتاج احليواين 

                قراءة جمل فعلية

                كتابة اجلملة املقرتحة انطالقا من منوذج

•	الأن�شطة :
  ميهد املكون)ة( مب� يراه من��سب� للمو�سوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم، اأو حميال على داللة العنوان، اأو مذكرا مبو�سوع در�ص 

الكف�ي�ت القرائية ال�س�بق )العن�ية ب�ل�سجرة املثمرة( م�ستثمرا العالقة بني االإنت�ج احليواين والنب�ت�ت.

  يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة لن�س�ط اأ�سمع، وحتديد مكون�ته� وعالقته� مبو�سوع الدر�ص.

  يطلب منهم اإغالق الكتب، واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للعب�رات التي جتيب عن ال�سوؤال املطروح: كيف اأح�سن االإنت�ج احليواين؟ ثم يوجه اإليهم بع�ص 

االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع.

  يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة تلك العب�رات، وهم يت�بعون معه.

  ي�ستدرجهم اإىل االإج�بة عن ال�سوؤال: »كيف اأح�سن االإنت�ج احليواين؟«، من خالل الرتكيز على اجلوانب االأ�س��سية املتعلقة ب��ستعم�ل املواد العلفية، واالإنت�ج، 

واملعدات امل�ستعملة يف تربية املوا�سي، وال�سي�نة...، وذكر مث�ل لتح�سني اإنت�ج احليوان، مع مالحظة ال�سور املرافقة لكل عن�رش على حدة. 

  ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أن اجلمل املقرتحة الواحدة تلو االأخرى، بينم� هم يت�بعون معه يف الكت�ب.  

  يكلف بع�س� منهم بقراءة جملة واحدة، اأو ترديده� بعد قراءته له�، ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل كت�بة العب�رة املقرتحة: )االإ�سطبل النظيف وق�ية للم��سية من االأمرا�ص(. 

  يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره يف جمل وظيفية.

  ي�ستوقفهم ملالحظة و�سعي�ت ال�سخ�سي�ت امل�ثلة قرب ال�سخ�ص الذي ي�سري اإليه�، ثم يقراأ العب�رة املحددة لكل و�سعية مركزا على الفعل املوظف )�س�رك(، 

وال�سمري الذي ات�سل به يف �سيغة اجلمع، ثم يدربهم على ت�رشيفه يف امل�س�رع، م�ستح�رشا االإ�س�رة امل�س�حبة... 

  يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اأن�سطة ت�ستهدف تقومي قدراتهم على القراءة املعربة، وت�رشيف فعل مزيد ب�الألف يف الزمن امل�س�رع، اأو 

ترتيب عن��رش جملة، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث، واإبراز ف�ئدة االهتم�م بتح�سني االإنت�ج احليواين نظرا لدوره يف تطوير االإنت�ج.. 
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•	عنوان الدر�س :  حت�شني الإنتاج احليواين
•	الهدف : تعرف معلومات عامة حول حت�شني الإنتاج احليواين

                اختار ال�شلوك املنا�شب لتح�شني الإنتاج احليواين

•	الأن�شطة :
و�شعية النطالق:

امله�رات احلي�تية  ا�ستخال�سه يف در�ص  اأو مذكرا مب� مت  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم،  للمو�سوع م�ستثمرا خربات  املكون)ة( مب� يراه من��سب�    ميهد 

واملهنية ال�س�بق. 

  يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد م� تعرب عنه. 

العمل يف جمموعات : 

  يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين حتديد مواقفهم من الت�رشف�ت وال�سلوك�ت املعرب عنه� يف اجلدول بخ�سو�ص تربية املوا�سي، ويتو�سل معهم 

بعد املن�ق�سة اإىل حتديد ال�سلوك�ت املن��سبة لتح�سني االإنت�ج احليواين.

  يق�سم املكون)ة(، بعد ذلك، امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت، ويقرتح على كل جمموعة الرتكيز على عن�رش من العن��رش املحددة لتو�سيحه ومن�ق�سته 

واإ�س�فة معطي�ت اأخرى تتعلق ب�ل�سلوك املن��سب لتح�سني االإنت�ج احليواين، واأنواع العلف احليواين والتغذية املالئمة واإنت�ج احلليب. 

  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد انته�ء الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

  يفتح املكون)ة( ب�ب املن�ق�سة، ويتدخل للت�سويب والتو�سيح والتعليق كلم� ك�ن �رشوري� متقيدا ب�أال يخرج النق��ص عن نط�ق املو�سوع امل�ستهدف.

  يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن اآرائهم حول �سبل حت�سني االإنت�ج احليواين واأهميته يف حت�سني االإنت�ج وتطوير القط�ع. 

  يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� ج�ء يف �سورة )الليل( الكرمية حول اجلزاء، ثم يدعوهم اإىل تدبر مع�ين االآي�ت املقرتحة.

  يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآي�ت التي �سوف يتلوه� عليهم.

فردي�  معه،  الرتديد  على  ال�سف  ويحمل جم�عة  ت�سميعه�،  يعيد  ثم  اإليه،  اال�ستم�ع  اإىل  وامل�ستفيدات  امل�ستفيدين  ويدعو  الكرمية،  االآي�ت  املكون)ة(    يتلو 

وجم�عي�، وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآي�ت عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

  ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص املغزى ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن املو�سوع الع�م لالآي�ت، خ��سة فيم� تعلق ب�جلزاء الذي ينتظر 

من يقوم ب�الأعم�ل ال�س�حلة..

الدني�  الربح يف  الله، وحتقيق  ال�س�لح يف ربح ر�س�  العمل  قيمة  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص  تقوميه على قدرة  املكون)ة( يف    يركز 

وال�سمعة الطيبة.

•	عنوان الدر�س : الك�شور
•	الهدف : تعرف الك�شور انطالقا من اأ�شكال

                حتويل الأعداد اإىل ك�شور

•	الأن�شطة :
 

20
100

 %20   ي�سخ�ص املكون)ة( املكت�سب�ت القبلية للم�ستفيدات وامل�ستفيدين، وي�ستدرجهم اإىل حتويل ن�سبة مئوية اإىل عدد ك�رشي، ك�أن يربز لهم مثال اأن 

تعني، ثم يدعوهم اإىل تعرف عملي�ت حتويل اأعداد اإىل ك�سور، وف�ئدة التدرب على ذلك.        

  يتدرج بهم بعد ذلك اإىل مالحظة الدوائر، وحتديد عدده� االإجم�يل وعدد م� هو ملون وم� هو غري ملون، وتر�سد الرمز / الك�رش الدال على كل نوع 

على حدة.

  ميكن للمكون )ة( اأن يحدد مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين ا�سم كل عن�رش من عن��رش العدد الك�رشي

    اإذا تبينت له اأهمية ذلك، معتمدا على الرت�سيمة االآتية:

  يركز عن�يتهم على اجلدول ملالحظة كيفية حتويل االأعداد اإىل ك�سور. 

  ي�س�عدهم على اإجن�ز التطبيق الوارد يف الكت�ب، وميكنه اقرتاح تطبيق�ت اأخرى بهدف الت�أكد من

     حتقق الهدف املحدد للدر�ص، �رشيطة اأن تكون مت�سلة ب�لواقع، اأو يف �سيغة و�سعي�ت - م�سكل.
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•	عنوان الدر�س : قواعد جودة الفواكه
•	الهدف :  حتديد معايري �شمان جودة  منتجات الفالحة

                 قراءة تعليمات النظافة يف لوحة

                 كتابة تعليمات النظافة انطالقا من منوذج

•	الأن�شطة :
الواقع  اإىل  اأو حميال  �س�بق،  اأو مذكرا مبو�سوع در�ص  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجتربتهم،  للمو�سوع م�ستثمرا خربات  املكون)ة( مب� يراه من��سب�    ميهد 

املعي�ص، اأو اإىل داللة العنوان.

  يتدرج املكون)ة( ب�مل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل مالحظة ال�سورة امل�س�حبة لن�س�ط اأ�سمع، وحتديد مكون�تهم� وعالقتهم� مبو�سوع الدر�ص.

  يكلفهم ب�إغالق الكتب واال�ستم�ع اإىل قراءته النموذجية للحوار، ثم يوجه اإليهم بع�ص االأ�سئلة للت�أكد من قدرتهم على التق�ط املع�ين ب�ل�سمع، في�سلون كل 

عن�رش من العن��رش االآتية الواردة يف ن�ص احلوار )الهواء - املواد االإ�س�فية - االأجهزة واالأدوات( ب�الأثر الذي يحدثه على منتوج الفواكه.

  يدعوهم اإىل فتح الكتب، ثم يعيد قراءة تلك العب�رات، وهم يت�بعون معه.

  ي�ستدرجهم عن طريق اأ�سئلة متنوعة اإىل حتديد مع�يري �سم�ن جودة املنتج الفالحي ب�لن�سبة اإىل الع�ملني يف القط�ع الفالحي..

  ينتقل بهم اإىل ن�س�ط )اأقراأ(، فينبههم اإىل اال�ستم�ع اإليه وهو يقراأ بت�أن م� ت�سمنته اللوحة من توجيه�ت كفيلة ب�سم�ن نظ�فة الفواكه وجودته�، بينم� هم يت�بعون 

معه يف الكت�ب.  

  يكلف بع�س� منهم بقراءة عب�رة واحدة، اأو ترديده� بعد قراءته له�؛ ملتزم� ب�سالمة التعبري، ومبب�دئ النطق الف�سيح. 

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على التدرب على اخلط، فيتدرج بهم اإىل كت�بة تعليم�ت النظ�فة، وقد يقت�رش على تعليمة واحدة.   

  يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلم�عة وقفة ع�جلة يراجع معهم خالله� م� مت اكت�س�به وترويجه من ر�سيد، وا�ستثم�ره يف جمل وظيفية.

  ي�ستوقفهم ملالحظة كيفية ت�رشيف الفعل اإىل االأمر، ثم يدعوهم اإىل ر�سد و�سعي�ت ال�سخ�سي�ت امل�ثلة قرب ال�سخ�ص الذي ي�سري اإليه�، وهو يقراأ العب�رة 

َنْع(، وال�سمري املت�سل به، ثم يدربهم على حتويله م�ستح�رشا االإ�س�رة امل�س�حبة...  املحددة لكل و�سعية مركزا على الفعل املوظف )ِا�سْ

النظ�فة  تعليم�ت  االأمر، وحتديد  املعربة، وت�رشيف فعل يف  القراءة  تقومي قدراتهم على  ت�ستهدف  اأن�سطة  امل�ستفيدات وامل�ستفيدين  املكون)ة( على    يقرتح 

واجلودة، وكت�بة عب�رة اأو اأكرث.. 
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•	عنوان الدر�س: كيف اأحقق اجلودة ؟
•	الهدف: متييز ال�شلوك امل�شاعد على حتقيق اجلودة
               التعبري عن معايري و�رشوط حتقيق اجلودة

•	الأن�شطة:
و�شعية النطالق:

  ميهد املكون)ة( مب� يراه من��سب� للمو�سوع م�ستثمرا خربات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين وجت�ربهم، وم� مت التطرق اإليه �س�بق�.

  يدعوهم، بعد ذلك، اإىل مالحظة ال�سور املقرتحة يف كت�ب »القرائية من اأجل الت�أهيل«، وحتديد م� تعرب عنه. 

العمل يف جمموعات: 

  يق�سم املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل جمموع�ت، ويقرتح على كل جمموعة من�ق�سة كيف ينبغي اأن تتحقق اجلودة انطالق� من جت�وز م� هو مقرتح 

عليهم من م�س�كل تع�ين منه� الفالحة )النقل - التمويل - الت�سويق املواد واالأجهزة - املقر(، واملعرب عنه� يف تلك اخلط�طة املدعمة ب�ل�سور، ثم اتخ�ذ القرار 

املن��سب. ويف �سي�ق ذلك يدعوهم اإىل التعبري عن اآرائهم يف بع�ص ال�سلوك�ت والت�رشف�ت االإيج�بية لتج�وز تلك امل�س�كل واإيج�د حلول ن�جعة له�. ويتكلف 

املكون)ة( يف اأثن�ء ذلك بقراءة املعطي�ت تبع� للن�س�ط املحدد.

  يقرتح املكون)ة( على امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مع�يري اجلودة املطلوبة يف املنتوج اخل�رشي، ويدعوهم اإىل التعبري عن اآرائهم فيه� اعتم�دا على خرباتهم 

اأثن�ء ذلك، اإىل قراءة املعطي�ت تبع� للن�س�ط املحدد، ومن�ق�سة �سبل حتقيق  اإليه غي�ب ذلك املعي�ر. ويعمد املكون)ة(، يف  وجت�ربهم، وا�سنت�ج م� يوؤدي 

اجلودة انطالق� مم� هو مقرتح عليهم، ثم اتخ�ذ القرار املن��سب. 

  يدعو املكون)ة( كل جمموعة، بعد ان�رشام الوقت املحدد الإجن�ز املهمة، اإىل تقدمي نت�ئج عمله�.

تقا�شم اأعمال املجموعات:

امل�ستهدف. املو�سوع  نط�ق  عن  النق��ص  يخرج  ب�أال  متقيدا  �رشوري�،  ذلك  ك�ن  كلم�  والتعليق  والتو�سيح  للت�سويب  ويتدخل  املن�ق�سة،  ب�ب  املكون)ة(    يفتح 

  يتدرج مع امل�ستفيدات وامل�ستفيدين للتعبري عن مواقفهم من ال�سلوك�ت الواجب انته�جه� لتحقيق اجلودة وفق املع�يري املعرتف به�. 

  يربط املكون)ة( م� مت ترويجه مب� ج�ء يف �سورة )النحل( الكرمية حول قيمة العمل، ثم يدعوهم اإىل تدبر معنى االآية املقرتحة.

  يطلب منهم اأن ين�ستوا جيدا اإىل االآية التي �سوف يتلوه� عليهم.

  يتلو املكون)ة( االآية الكرمية، ويدعو امل�ستفيدين وامل�ستفيدات اإىل اال�ستم�ع اإليه، ثم يعيد ت�سميع االآية، ويحمل جم�عة ال�سف على الرتديد معه فردي� وجم�عي� 

وفق قواعد التالوة ال�سحيحة.

  ي�س�عد املكون)ة( امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على حفظ االآية عن طريق الرتديد الفردي واجلم�عي.

  ي�ستدرجهم اإىل ا�ستخال�ص مغزى االآية الكرمية ومن�ق�سته، فيطرح عليهم اأ�سئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�سوعه� الع�م، خ��سة فيم� تعلق ب�أهمية العمل 

ال�س�لح وقيمته..

يركز املكون)ة( يف تقوميه على قدرة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين على احلفظ وا�ستخال�ص قيمة العمل ال�س�لح.

•	عنوان الدر�س : امل�شافات بني املدن
•	الهدف : التدرب على حتديد امل�شافات بني املدن

•	الأن�شطة :
  ينطلق املكون يف هذا الدر�ص من و�سعية - م�سكل فيدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل ذكر امل�س�فة الف��سلة بني املدينة التي يوجدون فيه� اأو مدينة قريبة منهم 

وبني مدينة اأخرى يخت�رونه�. كم� ميكنه اأن ينطلق من مالحظة ال�سورة التي ت�سري اإىل الطريق، في�ستف�رشهم عن امل�س�فة الف��سلة يف اجت�ه معني يخت�ره.

  يعر�ص عليهم الوثيقة املحددة لبع�ص املدن املغربية، وللم�س�ف�ت الف��سلة بينه�، ويربز لهم كيفية �سبط امل�س�فة م�ستعين� مب�سطرتني لتعيني نقطة االلتق�ء بني 

املدينتني املقرتحتني.

  ي�ستمر يف هذا التمرين حتى يت�أكد من حتقق الهدف.

  يعر�ص عليهم امل�س�ألة الواردة يف نه�ية الدر�ص لقي��ص املدة التي �ست�ستغرقه� ال�سي�رة يف قطع امل�س�فة بني وجدة والدار البي�س�ء، ويتخذ هذا التمرين مطية 

للتذكري بح�س�ب الف�رق الزمني املدرو�ص يف الوحدة االأوىل.

يقرتح عليهم مت�رين م�س�بهة بهدف تر�سيخ امله�رة، والت�أكد من حتقق الهدف.

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى متكن امل�ستفيد)ة( من قراءة العب�رة الب�رزة يف اللوحة، وي�سرتط يف ح�لة تعذر 

متييز العب�رات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كت�بته� بخط وا�سح على ال�سبورة.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن امل�ستفيد)ة( من ر�سم الكلمة اأو العب�رة )النموذج( يف احليز املخ�س�ص له�، 

وملء الو�سل ب�ملعلوم�ت املالئمة، ومدى التزامه ب�لف�س�ء الكت�بي، واحرتام عدد االأ�سطر، والتمكن من قراءة م� كتب، ف�سال 

عن اال�سرت�س�ل والت�سل�سل، وال�سالمة من االأخط�ء.. وميكنه املط�لبة مبلء الفراغ�ت ب�ملعلوم�ت املطلوبة لتمييز االإتق�ن اجليد.

تقومي اللغة: يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على الت�رشيف من خالل حتويل املطلوب )فعل تع�ون يف امل�س�رع واالأمر( 

وفق ال�سم�ئر املقرتحة.

تقومي الكفايات القرائية 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�شاد�شة: حت�شني ممار�شة املهنة 
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يوجه املكون)ة( انتب�ه امل�ستفيد)ة( اإىل مالحظة كل �سورة من ال�سور املعرو�سة تن�سيط� لذاكرته، والتعبري عن مظ�هر التلوث 

الب�رزة من خالله�، واالأ�سب�ب املوؤدية اإليه�. ثم يقوم ب�الإجراء نف�سه عند عر�ص ال�سور املوالية للتقومي ال�س�بق ق�سد تف�سري دورة 

ال�سحية  املخ�طر  واأنواع  ال�سحية،  الوق�ية  واأ�س�ليب  البيئة،  املح�فظ على  ال�سلوك  النب�تي، وحتديد  الغط�ء  يوؤثر على  املي�ه وم� 

الن�جمة عن بع�ص االأعم�ل اأو الت�رشف�ت تبع� مل� تعر�سه ال�سور. ويف �سي�ق ذلك يط�لب بتقدمي مث�ل لتح�سني االإنت�ج احليواين 

ْقِل اأو  تبع� لعن�رش من العن��رش املقرتحة، ومث�ل اآخر لتح�سني االإنت�ج ال�سجري، وبي�ن كيفية املح�فظة على املنتوج عند اجلني اأو النَّ

ْلِفيِف. ويعمد املكون)ة( يف كل ن�س�ط اإىل تو�سيح الن�س�ط املطلوب، ويب�در اإىل قراءة العب�رة املت�سلة به. ْخِزيِن اأو التَّ التَّ

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ستفيد)ة( على اإجن�ز املطلوب وفق املوا�سف�ت املحددة، وعلى التعبري عنه، واإظه�ر اال�ستف�دة من 

خربته، اأو مم� مت ترويجه يف الق�سم.

تقومي الكفايات احلياتية 

واملهارية

يبداأ املكون)ة( ب�مل�ستفيدات وامل�ستفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لالآية اأو االآي�ت، فيعني منهم من ي�ستظهره�، مركزا على 

�سالمة النطق، وح�سن االأداء، واال�سرت�س�ل وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ اآي�ت من القراآن 

الكرمي، وا�ستظه�ره� عن ظهر قلب. 

تقومي القيم والف�شائل 

املربع  من  كل  حميط  ح�س�ب  من  والتمكن  الهند�سية،  االأ�سك�ل  متييز  على  امل�ستفيد)ة(  قدرة  مدى  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

وامل�ستطيل واملثلث، ف�سال عن حتديد امل�س�حة. واإذا تعذر االأمر على امل�ستفيد)ة(، فيمكن للمكون)ة( اأن ي�س�عده على اإجن�ز املهمة 

ب�سكل متدرج.

الن�جت عن بيع  الف�ئ�ص  املئوية لل�رشيك من  الن�سبة  امل�ستفيد)ة( على حتديد  للن�س�ط املوايل مدى قدرة  يراعي املكون)ة( يف تقوميه 

الزرع، ومدى �سبطه للعملية احل�س�بية اخل��سة بذلك، من جهة، وح�س�ب الن�سيب من بيع االأغن�م املخ�س�ص للم�ستفيد)ة( واملحدد 

يف الربع. وميكن يف ح�ل التعذر اأن يذكر املكون)ة( بعملية احت�س�ب الن�سب املئوية والك�سور..

تقومي احل�شاب

تقومي اإجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة

ال�سيد حل�سن واحل�جة ال�سعدية فالح�ن يريدان امل�س�ركة يف معر�ص فالحي.

كيف �سيت�رشف�ن؟ وكيف �سيوظف�ن م� تعلم�ه؟
�شياق و�شعية التقومي

�سورة للفالح وزوجته 

الئحة تعليم�ت للقراءة

الأ منوذج طلب للكت�بة به فراغ�ت يجب اأن مُتْ

اأ�سك�ل هند�سية 

الدعامات

ْيُتوِن. َدَة َمْنُتوِج اأَ�ْسَج�ِر الزَّ
ْ
َمَن�ِن َجو َدَة َتْرِبَيِة االأَْبَق�ِر، وَكْيَف َي�سْ

ْ
َج�ِن َجو

ْ
و َمُن الزَّ يحدد َكْيَف َي�سْ

ِخَذَه� ُكلِّ  ِتي َيِجُب اأَْن َيتَّ �َساَلَمَة ُكلِّ من الفالح والزوجة، واْثَنني ِمَن االْحِتَي�َط�ِت الَّ
َ
َة و حَّ

ُد �سِ ِتي ُتَهدِّ ْد �سفهّيً� اْثَننِي ِمَن امْلَخ�ِطِر الَّ يَحدِّ

َمَن �َساَلمَتُه.  َي�سْ
ْ

اِحٍد ِمْنُهَم� َكي
َ
و

 يقراأ لوحة تقدم معلوم�ت عن مك�ن ووقت تنظيم املعر�ص.

يكتب طلب� عن طريق ملء الفراغ.

يح�سب حميط وم�س�حة اأ�سك�ل هند�سية.

يحدد ن�سبته ون�سبة الزوجة.

التعليمات

يقراأ املكون)ة( العب�رات املعربة عن الو�سعية قراءة مت�أنية، ويدعو امل�ستفيدات وامل�ستفيدين اإىل مالحظة ال�سور امل�س�حبة له�، 

واال�ستم�ع اإليه جيدا، ثم يكلفهم ب�إجن�ز امله�م وفق التعليم�ت املحددة متدرج� بهم من املهمة االأوىل اإىل الث�نية وهكذا دواليك. 

طريقة الإجناز

 - الو�سعية  اإدم�ج موارده وتعبئته� حلل  مكت�سب�ته، ومن  ا�ستثم�ر  امل�ستفيد)ة( من  التقومي مدى متكن  هذا  املكون)ة( يف  يراعي 

امل�سكل، وحتليله� )انظر �سبكة ت�سحيح الو�سعية - امل�سكل يف دليل التقومي(. معايري الت�شحيح

ملحوظة: يتم التقومي فردي�،وميكن اأن يتم يف جمموع�ت، اأو من خالل ت�سخي�ص اأدوار.
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